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En dalig attityd och overlagsenhet blev karraktarsdragen hos Djavulen, nar han 
beslutade sig for att gora uppror emot Gud. Djavulen hade ingen respect for Gud 
och han ville icke hedra honom mera. Jesaja 14:12-14 
 
De forsta barnen fodda till Adam och Eva var fodda med en syndfull natur och den 
forsta som visade detta var Kain . Han visade ingen respect for sin bror Abel.  
1 Mos.4:1-11 
 
Gud ar Skaparen av alla manniskor, som blev gjorda till Guds avbild, och nar en 
manniska icke ar respektfull till en annan, sa ar detta i verkligheten att manniskan 
visar att hon icke har respect for Gud. 1 Mos.1:26-27; Apg.17:26 
 
En kristen skall visa respect for alla varelser och ting som Gud har skapat pa 
jorden. 1 Mos.1:20-25; 28-31 
 
HEDER OCH RESPECT 
q I de tio budorden ar Gud lagt grunden for lagen om respekt. 2 Mos.20:12 
q Jesus forklarade denna lagen. Markus 7:6-13 
q I Lukas evangelium faststaller Jesus enkelt men klart den lag, som har blivit 

kallad “Den Gyllende Reglen” .  Lukas 6:31 
q Jesus gick djupare med sina lagar i det Nya Testamentet och fastlade en lag 

som gar emot allt som en manniska kan tanka sig: ALSKA DINA FIENDER! 
Lukas 6:32-38 

q Apostlen Petrus ger mera kunskap on lagen om respect. 1 Petrus 2:9-21 
q Apostlen Paulus forstod denna lagen. Efes.6:1-9 
q Han fastlagde ocksa hur man lever i aktenskapet. Efes.5:21-33 
q Hur man upptrader i forsamlingen. 1 Tim.5:1-4; Titus 2:1-15 
q Ha mera anseende till andra an till dig sjalv. Filip.2:1-3 
q Hedra de aldre. 3 Mos. 19:32 
q Se icke ned pa de fattiga och de som icke ar skolade. Jakob 2:1-9; Ord.14:31 
 
SUMMERING 
q For att kunna ha fin gemenskap med andra sa maste det vara respect och 

heder mellan manniskor.  
q Om en manniska har en dalig attityd eller ar overlagsen, sa kommer denna 

manniska att bliva oduglig i Guds Rike. De ar ocksa kanda som “losa kanoner” 
som rullar over ett dack pa en bat.  

q En manniska som har ett  mindervardeskomplex kompenserar for detta genom 
att vara otrevlig och vagra att visa respect emot andra manniskor. En 
manniska som ar trygg i sitt forhallande till Gud och sjalvsaker behover 



icke standigt och jamt forsvara sig sjalv och forklara allt hon gor, och kan 
latt ge respekt till andra manniskor. 

q Goda forhallanden ar fodda i forlatelse! Matt.6:14-15 
q Vem far bo  Herrens hus? Psalm 15:1-5 
 

Har du oron till att hora med? 


