
Ime:   Spoštovanje 
Datum začetka preučevanja:  1. Petrovo pismo 2,17-18 
Datum zaključka preučevanja:   Naloga 205 
 

Najbrž se lahko spomniš trenutkov, ko se je kdo drugi do tebe vedel nespoštljivo. 
Takšni spomini so lahko moteči in boleči. Mogoče ob spominu na tovrstne dogodke v sebi še 
vedno čutiš jezo. 

Sedaj pa za spremembo pomisli na trenutke, ko je nekdo iskreno izrazil spoštovanje do 
tvojih besed ali do tvoje lastnine. Takšni spomini vzbujajo tople in vesele občutke,  
ki so pravo nasprotje občutkov, ki jih vzbujajo spomini na nespoštljiv odnos. 

Izražanje spoštovanja nima omejitev – niti denar niti starost naj ne bi omejevala 
izražanje spoštovanja. Vsak lahko spoštuje druge ljudi. Nihče ni premlad, da bi bil vreden 
spoštovanja drugih. Spoštovanje drugih te ne stane niti centa. Pomanjkanje denarja torej ne 
more biti izgovor za nespoštovanje drugih ljudi. 

Sveto pismo veliko govori o pomenu spoštovanja drugih. Jezus sam je odličen primer, 
druge je spoštoval, četudi so z njim grdo ravnali in ga niso spoštovali. Ko boš bral naslednji 
odlomek, bodi pozoren na to, kako jasnega navodila za spoštovanje drugih so deležni 
kristjani. 

»Vse spoštujte, brate ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte. Služabniki, 
z vsem strahom se podrejajte svojim gospodarjem, pa ne le dobrim in 
prijaznim, ampak tudi osornim.«    1. Petrovo pismo 2, 17-18 

 

1.del:  Načrtovanje 
1. Pomisli na zadnjih nekaj dni ali tednov in spomni se primerov, ko se je nekdo drugi do 

tebe vedel nespoštljivo. Na kratko opiši situacijo. Kakšni so bili tvoji občutki v 
povezavi z osebo, ki ni bila spoštljiva do tebe? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  Naloga 205    
 

2. Bog želi, da spoštujemo vse ljudi. Ne samo naše starše ali druge, ki so postavljeni kot 
avtoriteta v našem življenju. Obstaja veliko načinov, kako lahko drugim izražamo 
spoštovanje. Spoštovanje lahko izražamo na naslednje načine: 
 Način, kako govoriš 
 Način, kako gledaš drugo osebo 
 Ton glasu 
 Način, kako prosiš nekoga, da nekaj stori 
 Način kako ravnaš z lastnino drugih 
 Način, kako upoštevaš tiste, ki so postavljeni kot avtoriteta v tvojem življenju 
 Način, kako ravnaš, ko nekdo v tvoji prisotnosti obrekuje tretjo osebo 
 Način, kako se odzoveš, ko nekdo reče nekaj slabega o tebi 
 Način, kako se odzoveš v konfliktni situaciji 
 S tem da misliš / ne misliš, da si boljši od drugih. 
 Način, kako ravnaš z lastnino podjetja, ko šefa ni zraven. 
 Način, kako ravnaš z ljudmi, ki ti »gredo na živce«. 
 Način, kako prisluhneš tistemu, ki ti nekaj govori. 
 S tem, da dovoliš drugim, da so samostojne osebe, ki sprejemajo samostojne 

odločitve, delajo napake itd. 

3. Vzemi si minutko in premisli, kaj zate pomeni beseda spoštovanje. Zapiši definicijo te 
besede. Poglej v slovenski in svetopisemski slovar. Vključi tudi svoje razmišljanje.  

  

  

  

  
 

Z učiteljem se pogovori o nalogah, ki si jih pravkar zaključil. Prosi ga, naj se 
podpiše na prazno vrstico spodaj, preden nadaljuješ z reševanjem nalog. 

Učiteljev podpis  

4. Spodaj najdeš več svetopisemskih vrstic, ki govorijo o spoštovanju. Vsako od njih 
preberi in na prazen list papirja zapiši, kaj posamezna vrstica pove o spoštovanju 
drugih. Zraven zapiši tudi, kako ti osebno lahko v naslednjih dneh drugim v tvoji bližini 
izražaš spoštovanje. Morda boš lahko sam poiskal še druge vrstice,  
ki govorijo o isti temi. 

 
2. Mojzesova 22, 28 Efežanom 4, 29-32 Luka 6, 27-38 
3. Mojzesova 19, 3  Efežanom 5, 21 in 6, 5 Rimljanom 12, 9-10  
5. Mojzesova 16, 19 Filipljanom 2, 3-16 Rimljanom 13, 7 
Psalmi 138, 6  Kološanom 3, 12-13, 22 Jakob 2, 1-9 
Pregovori 30, 17 1. Tesaloničanom 4, 11-12    1. Peter 2, 13-25, predvsem 17-18 
Pridigar 10,20  1. Tesaloničanom 5, 12-15    
Malahija 1, 1-14, predvsem 6-7 1. Timoteju  6, 1-3  
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5. Ko beremo o življenju Jezusa, vidimo veliko primerov, kako je na najrazličnejše načine 
izražal svoje spoštovanje do ljudi. 
Preberi Janezov evangelij 8, 1-11. Ta odlomek govori o težki situaciji, v kateri se je 
Jezus znašel. Tako Jezus kot tudi ostali udeleženci tega dogodka, so imeli priložnost 
pokazati svoje spoštovanje do drugih. Kdo so bili ti različni ljudje, s katerimi se je Jezus 
pogovarjal? Opiši, kako je izrazil svoje spoštovanje do njih. 

  

  

  

  

  

  
 

6. Premisli o zadnjih nekaj dneh ali tednih in se spomni primerov, ko ti je spodletelo pri 
spoštovanju nekoga drugega. Opiši, kaj je sledilo. Kakšni so bili tvoji občutki in kako se 
je počutila druga oseba? Kakšne so bile posledice pomanjkanja spoštovanja s tvoje 
strani? 

  

  

  

  

  

  
 

7. Ponovno preglej vajo št. 2. Preberi seznam in premisli, katere izmed opisanih načinov bi 
lahko uporabil v situaciji iz vaje št. 6. V svojih mislih si ponovno predstavljaj dano 
situacijo in zamisli si, kaj bi se zgodilo, če bi v danih okoliščinah drugi osebi izkazal 
spoštovanje. Zapiši, kako bi lahko v danih okoliščinah izrazil spoštovanje in kaj bi se v 
tem primeru zgodilo. Kakšna bi bila razlika v odzivu druge osebe? 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



4  Naloga 205    
 

Enostavno je spoštovati druge, ki ravnajo prijazno in so razumevajoči. Kristjanom pa je 
naročeno, naj spoštujejo vse ljudi, ne samo tiste, ki so spoštljivi. Ponovno preberi vrstici 
iz 1. Petrovo pismo 2, 17-18, ki ju najdeš na prvi strani te naloge. Ti dve vrstici povesta, 
koga moramo spoštovati. Pismo Rimljanom 12, 10 daje jasna navodila, kakšno držo 
Bog želi, da imamo do drugih ljudi. 

»Drug drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo.  
Tekmujte v medsebojnem spoštovanju.« 

Rimljanom 12, 10 

Spoštovanje je praktičen način izražanja ljubezni drugim ljudem. Spoštovati določeno 
osebo je odločitev, ki jo sprejmemo. Bog želi, da nekoga spoštujemo, ker je ustvarjen 
kot človek. Spoštovanje ni odvisno od ravnanja druge osebe. Luka 6, 31 pravi, naj 
ravnamo z drugimi tako, kot bi želeli, da oni ravnajo z nami. 

 

8. Premišljuj o različnih ljudeh, s katerimi se srečuješ. Izberi osebo, o kateri meniš, da bi ji 
moral bolje izraziti svoje spoštovanje. 

 
Njegovo ali njeno ime:  
 
Sedaj se vrni k vaji št. 2. Ko boš ponovno bral seznam, premisli o konkretnih načinih 
ravnanja z izbrano osebo. S kljukico označi tiste načine, na katere ti je najtežje izbrani 
osebi izražati spoštovanje. 
 
Teh vrlin v svojem značaju ne boš mogel razviti samo s tem, da si zapišeš nekaj novih 
ciljev. Resnično spoštovanje izvira iz drže srca. Morda tvoji občutki, ko pomisliš na 
izbrano osebo, niso topli ali prijetni. Lahko pa sprejmeš odločitev, da boš to osebo kljub 
temu v svojih mislih in držah spoštoval. 
 

9. Naštej nekaj stvari, ki jih lahko v naslednjih dneh narediš, da boš tej osebi izrazil svoje 
spoštovanje. Naj bodo tvoji cilji določni in dosegljivi. Ideje lahko črpaš iz vaj št. 2 in 4. 

 

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  



Spoštovanje      5 

10. Sedaj si vzemi nekaj minut in o svojih načrtih se pogovori z Bogom.  
Prosi ga, naj ti pomaga spoštovati druge. 

11. Dodatno preučevanje: 

A. Naštej, kakšne so koristi spoštljivega odnosa do drugih. 

B. Naštej posledice pomanjkanja spoštovanja do drugih. 

C. Preučuj Davidovo življenje v 1. Samuelovi 16-27. Razišči, kakšen je bil Davidov 
odnos do kralja Savla. V teku let Savel ni storil ničesar, s čimer bi si zaslužil 
Davidovo spoštovanje. Opiši različne načine, kako je David kralju Savlu 
izkazoval spoštovanje. 

Z reševanjem naloge ne nadaljuj, dokler ne začneš uresničevati cilja, ki si si zastavil. 
Preden nadaljuješ z reševanjem, prosi učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico spodaj. 

Učiteljev podpis   
 

Morda lahko dlje časa oziroma ob različnih priložnostih delaš na tem, da dosežeš zastavljene 
cilje. 

2. del: Kako je potekal praktičen del naloge? 
Drugi del naloge lahko začneš reševati, ko si dosegel cilje, ki si si jih zastavil v prvem delu. 

Datum, ko si začel z reševanjem drugega dela:______________   

1. Opiši, kako si poskušal praktično uresničiti zastavljene cilje. Kakšen je bil odziv druge 
osebe? 

  

  

  

  

  

  

2. Na katere težave si naletel pri svojem uresničevanju zastavljenega cilja? 
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3. Osvojiti držo spoštovanja, ki se bo jasno odražala tudi v tvojem obnašanju, gotovo ni 
enostavno. Če ob eni priložnosti uspeš, to še ne pomeni, da se ti nikoli ne bo več treba 
boriti. Pomembni sta vztrajnost in doslednost. Kaj si se do sedaj naučil o spoštovanju 
drugih? Kako lahko dosežeš, da bo drža spoštovanja v tvojem življenju trajna?  
Kako bi spremenil svoje cilje, če bi moral ponovno izpolniti prvi del te naloge?  

  

  

  

  

  

  

4. Zapiši svojo molitev k Bogu. Povej mu, kaj si se naučil iz izkušnje, ko si nekomu 
drugemu iskreno izražal spoštovanje. Če imaš težave s spoštovanjem tistih, ki so sami 
bili do tebe nespoštljivi, lahko prosiš Boga, naj ti pomaga jim odpustiti in najti način, 
kako jim izkazati spoštovanje. Zahvali se Bogu, da ti je pomagal rešiti to nalogo. 

  

  

  

  

  

  
 

Prosi učitelja, naj se podpiše na prazno vrstico spodaj, preden začneš z naslednjo 
nalogo. 

Učiteljev podpis   
 
Spoštovanje,   1. Petrovo pismo 2, 17-18,   Naloga 205     Četrta izdaja 
Avtor David Batty 
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