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Naslednji koraki
z Nickom

Smernice, kako premagati svoje omejitve, v štirih delih
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Dragi bralec/Draga bralka!

Dobrodošli na vznemirljivo potovanje, na katerem bomo odkrivali, kako živeti smi-
selno in izpolnjeno življenje. S pomočjo skupnega razmišljanja bi radi pregledali 
nekaj Nickovih ključnih načel in izvedeli, kako je premagal ovire, s katerimi se je 
srečeval na poti do svojega uspeha. Ogledali si bomo zgodbe iz Nickovega življenja 
in tudi zgodbe iz njegove najljubše knjige, Svetega pisma.

Ta knjižica je namenjena uporabi v manjših skupinah, lahko pa jo berete tudi sami. 
Vendar vam toplo priporočamo, da poiščete nekaj prijateljev ali znancev in si sku-
paj preberete posamezne dele. Proces skupnega odkrivanja je veliko bolj razsve-
tljujoč kot samostojno učenje.

Kako lahko uporabljate to knjižico? Za branje vsakega dela knjižice si vzemite 30 
minut. (Morda ob skodelici kave.) Menjavajte se pri branju besedila, potem pa sku-
paj odgovarjajte na vprašanja. Če se vam ob besedilu porajajo nova vprašanja, se 
pogovarjajte tudi o teh. To ni šolski razred, ampak čas odkrivanja. Na koncu vsa-
kega pogovora poiščite načine, kako lahko naslednji teden uporabite nova načela 
v svojem življenju. Potem določite čas za ponovno srečanje in branje naslednjega 
dela.  

Zapomnite si:
• Skušajte odgovoriti na vsako vprašanje. (Saj jih ni tako veliko)
• Dovolite, da vsak v skupini odgovori na vprašanje, če želi.
• Ustvarite prijetno vzdušje za odprt, vljuden pogovor z izmenjavo različnih sta-

lišč.
• Če imate dodatna vprašanja, na spletni strani www.zazivi-zivljenje.si poiščite 

kontaktno osebo za več informacij.

Želimo, da bi v pogovorih o teh štirih temah rasli kot oseba in bili spodbujeni du-
ševno, čustveno in duhovno. Poiščite prijatelja in si skuhajte skodelico kave, potem 
pa lahko začnete!
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1. dan
Premagovanje omejitev

Nick je neverjeten človek. Čeprav se je rodil brez rok in nog, je dosegel neverjetne 
stvari. Plava, se ukvarja s športom, je uspešen poslovnež in motivira ljudi po vsem 
svetu. V tej seriji v štirih delih si želimo zastaviti vprašanje: »V čem je njegova 
skrivnost? Kaj ve ali razume, da mu omogoča živeti tako neverjetno življenje kljub 
ogromnim omejitvam in oviram na poti do uspeha?«

Najprej se želimo osredotočiti na težavo omejitev.

Kakšni so najpogostejši odzivi na omejitve?

Kakšne so specifične omejitve v vašem življenju, ki vas spravljajo v obup?

Na kakšen način se najpogosteje odzovete na omejitve?

Kaj občutite, ko naletite na omejitve?

Ena od stvari, ki se jih naučimo iz Nickovega življe-
nja, je, da se lahko osredotočimo na omejitve in ne 
uspemo, lahko pa se osredotočimo na možnosti in 
uspemo. Ko so mu ljudje govorili, da nečesa ne bo 
zmogel, je vprašal: »Zakaj ne?« Potem pa je skušal 
ugotoviti, kako lahko uporabi sposobnosti, ki jih 
ima, da premaga težavo. To je pogosto pomenilo po-
novno in ponovno padanje, vendar je vedno znova 
vstal, namesto da bi odnehal.

Nick pravi: »Odločil sem se 
biti hvaležen za to, kar imam, 
in se ne jeziti zaradi tega, če-
sar nimam. Pogledal sem se 
v ogledalo in rekel: ›Veš kaj, 
svet ima prav, ko pravi, da ni-
mam rok in nog, vendar mi 
nikoli ne more odvzeti lepote 
mojih oči.‹ Hotel sem se osre-
dotočiti na nekaj dobrega, kar 
imam.«

�
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Kakšne sanje bi radi uresničili v svojem življenju?

Kakšne so možnosti ali sposobnosti, ki jih imate v življenju, na katere se morate 
osredotočiti ali še naprej rasti v njih?

Oglejmo si zgodbo v Svetem pismu o skupini prijateljev, ki je premagala velike 
omejitve. Najdemo jo v Evangeliju po Marku, v 2. poglavju.

Kako so se prijatelji hromega odzvali na ovire, na katere so naleteli?

Ko so dosegli svoj cilj, kaj je bila prva stvar, ki jo je Jezus rekel hromemu?

Zakaj, mislite, da je bila to prva stvar, ki jo je rekel Jezus?

�

�

1 Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši. 2 Veliko se jih je 
zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril besedo. 3 Tedaj so prišli 
in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. 4 Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti 
predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho; naredili so odprtino in spustili posteljo, na 
kateri je ležal hromi. 5 Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so 
ti grehi!« 6 Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali: 7 »Kaj ta tako 
govori? To je bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« 8 Jezus je v duhu 
takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih 
srcih? 9 Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in 
hôdi‹? 10 Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,« je 
rekel hromemu, 11 »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!« 12 Ta je vstal 
in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter 
govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.«
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Kako bi razložili besedo »greh«?

Tukaj izvemo, da je imel ta mož še večjo težavo, kot je bila njegova hromost, in da 
te težave ni mogel rešiti sam niti s pomočjo svojih prijateljev. Enako velja za Nicka.

Obstaja veliko omejitev, ki jih je Nick premagal, vendar je obstajala ogromna ome-
jitev, ki je ni mogel premagati sam. To je bil njegov greh. Sveto pismo pravi, da 
ima vsak človek na svetu težavo greha in da je posledica tega greha smrt in večna 
ločenost od Boga.

Jezus, ki je bil Bog, je prišel na zemljo, živel popolno življenje, umrl, da bi plačal 
kazen za naše grehe, in vstal od mrtvih, da bi premagal moč smrti. On je edini, ki 
ima moč (oblast), da odvzame naše grehe in obnovi naš odnos z Bogom. To ponuja 
kot brezplačni dar vsem, ki so ga pripravljeni sprejeti.

Kaj je Jezus videl (v vrstici 5), kar je omogočilo to odpuščanje?

Kako bi razložili besedo »vera«?

V kaj so verjeli ti prijatelji?

Da bi bili lahko popolnoma ozdravljeni naše težave greha, Sveto pismo pravi, da 
ga moramo najprej priznati Bogu, potem pa moramo verovati v Jezusa in njegovo 
zmožnost, da nam odpusti grehe. Če to storim, sem rešen težave greha in začnem 
odnos z Bogom. Pismo Rimljanom 10,9–10 pravi:

�

9 Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je 
Bog obudil od mrtvih, boš rešen. 10 S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravično-
sti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja.
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To je čudovita novica za vse nas, da je Bog enkrat za vselej zagotovil rešitev za mojo 
težavo greha. In vse, kar moram storiti, je, da jo sprejmem!

Hromi in njegovi prijatelji so podobni Nicku, saj niso dovolili, da bi jih ovire usta-
vile. Poskušali so, dokler niso dosegli svojega cilja. Niso dovolili, da bi jih neuspeh 
ustavil ali odgnal. Tudi mi moramo biti takšni ljudje. Tudi mi jim moramo biti po-
dobni in imeti vero v Jezusa, da bo rešil našo najve-
čjo težavo greha in ločenosti od Boga. Sprememba, 
ki jo bo Jezus prinesel v naše življenje, bo tako oči-
tna, da se bodo vsi čudili in govorili: »Kaj takega še 
nikoli nismo videli!«

Naslednjič bomo govorili o tem, kako je ta odnos z 
Bogom dal Nicku moč, da premaga mnoge ovire, ki 
jih je imel, in mu omogoči, da živi tako uspešno in 
izpolnjeno življenje.

Nick pravi: »Z vsem srcem 
verjamem, da obstaja namen 
v vsaki bitki, s katero se soo-
čamo v življenju, in da je lah-
ko naš odnos do teh bitk, sku-
paj z našo vero in zaupanjem 
v Gospoda, ključnega pome-
na pri premagovanju težav, s 
katerimi se soočamo.« 
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2. dan
Premagovanje preteklosti

V tej seriji si zastavljamo vprašanje: »V čem je Nickova skrivnost? Kaj ve ali razume, 
da mu omogoča živeti tako neverjetno življenje kljub ogromnim omejitvam in ovi-
ram na poti do uspeha?«

Zadnjič smo govorili o tem, kako je Nick premagal neverjetne omejitve, tako da se 
je osredotočil na to, kar se da narediti, namesto na samo omejitev (kaj se lahko 
zgodi in ne, kaj se ne more). Videli smo tudi, da Nickova največja težava ni bila 
takšna, da bi jo lahko rešil sam.

Potem ko smo slišali Nickovo sporočilo, smo se odločili, da bomo živeli življenje 
brez omejitev. Spodbujeni smo bili, naj sežemo po sanjah, za katere se nam je zde-
lo, da so zunaj našega dosega. Naj splezamo na vrhove, za katere smo mislili, da so 
previsoki. Toda ko začnemo plezati, včasih ugotovimo, da so na naših nogah težke 
uteži, zaradi katerih resnično težko napredujemo.

Ko je Nick odraščal, so mu mnogi govorili, da iz njega nikoli nič ne bo. Da ne bo mo-
gel nikoli sam hoditi, da ne bo nikoli uspel, da ne bo mogel nikoli pomagati drugim. 
Mislil je, da je njegovo življenje napaka in da je v breme svojim staršem. Te besede 
so ga tako mučile, da je pri desetih letih skušal narediti samomor, ker se je počutil 
nekoristnega, osamljenega in krivega. Neverjetno je, kako nas lahko obtožbe dru-
gih in spomini na preteklost preganjajo in nam preprečujejo, da bi šli naprej.

Kakšne negativne stvari so govorili o vas, ko ste bili mladi?

Kakšna negativna sporočila (obtožbe) o sebi še vedno slišite v svoji glavi?

Pomislite na odločitve v preteklosti, ki jih obžalujete. Kako naše pretekle napake 
ali neuspehi vplivajo na naša pričakovanja o prihodnosti?
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Da bi bili resnično svobodni in sledili svojim sanjam, moramo odkriti, kako pustiti 
za sabo stvari, ki so jih drugi govorili o nas, ter spomine in obžalovanja naših pre-
teklih napak in neuspehov. Danes si bomo ogledali zgodbo v Svetem pismu o dveh 
ljudeh, ki sta oba naredila enako napako. Oba sta izdala oz. bila nezvesta enemu 
svojih najbližjih prijateljev. Oba sta to obžalovala, vendar sta se njuni poti zelo raz-
lično končali. Zgodba je iz Evangelija po Mateju, iz 26. in 27. poglavja.

Kaj je bilo podobno pri Petrovem in Judovem odzivu na njune napake?

Kaj je bilo drugače?

Drugačen konec obeh mož je neverjeten. Eden se je šel ubit; drugi je postal eden 
najvplivnejših voditeljev v zgodovini. Vidimo, da Juda zbeži pred Jezusom, ko pa 
se zgodba nadaljuje v Evangeliju po Janezu, v 21. poglavju, vidimo, da Peter skoči 
iz čolna in steče k Jezusu. Peter je razumel, da Jezus ponuja milost in popolno od-
puščanje. Sprejel je to odpuščanje in bil popolnoma očiščen. Razumel je tudi, da 
njegova vrednost ne temelji na njegovi uspešnosti, ampak na dejstvu, da ga njegov 
stvarnik ljubi in da mu je zaradi Jezusove milosti popolnoma odpuščeno. Pismo 
Efežanom 2,6–9 pravi:

�

69 Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: »Tudi ti si bil z 
Jezusom Galilejcem.« 70 On pa je vpričo vseh tajil: »Ne vem, kaj praviš.« 71 Ko je šel v vežo, 
ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta je bil z Jezusom Nazareča-
nom.« 72 Spet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!« 73 Kmalu nato so tisti, ki 
so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: »Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica 
izdaja.« 74 Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je 
petelin zapel. 75 Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin 
zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal.
1 Ko se je zdanilo, so vsi véliki duhovniki in starešine ljudstva zoper Jezusa sklenili, da ga bodo 
usmrtili. 2 Nato so ga zvezali in odpeljali. Izročili so ga upravitelju Pilatu. 3 Ko je Juda, ki ga je 
izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Vélikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 
trideset srebrnikov 4 in rekel: »Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri.« Oni pa so rekli: »Kaj 
nam mar? Ti glej!« [Ti si odgovoren za to.] 5 Tedaj je vrgel srebrnike v tempelj, se umaknil 
ter šel in se obesil. 
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�Kako bi razložili besedo »milost«?

Ali ste kdaj dobili darilo ali uslugo, ki si je niste zaslužili? Kako ste se ob tem po-
čutili?

Zakaj, mislite, nam je včasih težko sprejeti nezasluženo uslugo ali milost?

Nick je spoznal, da ni pomembno, kaj si drugi mislijo o njem, ampak samo to, kaj si 
o njem misli njegov stvarnik. Spoznal je tudi, da ni sprejet zaradi svoje uspešnosti 
ali dobrih del, ampak zaradi Božje milosti. Zaradi te resnice se mu ni bilo več treba 
ozirati na obtožbe drugih in lahko je pustil za sabo pretekle napake in »stekel« z 
veliko svobodo proti uspešni prihodnosti. Tiste negativne misli je lahko nadomestil 
z resnicami, da ima njegovo življenje neverjetno vrednost in da obstaja čudovit 
namen za njegov obstoj. Pismo Rimljanom, 8. poglavje, to pove takole:

6 in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, 7 da bi v prihajajočih vekih 
pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. 8 Z 
milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. 9 Niste odrešeni iz 
del, da se ne bi kdo hvalil.

31 Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? 32 On ni prizanesel 
lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? 
33 Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje! 34 Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je 
umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas? 35 Kdo 
nas bo ločil od Kristusove ljubezni?

Nick pravi: »Bog vesolja te 
ljubi in se sreča s tabo, kjer-
koli si!«
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3. dan
Premagovanje zmede 

in iskanje smeri
Ko Nick potuje po svetu kot motivacijski govorec, vedno skuša pomagati ljudem 
videti potencial v njihovem življenju in jim pomagati biti uspešni ne glede na okoli-
ščine, v katerih se nahajajo. Pogosto usposablja ljudi s pomočjo treh korakov, ki jih 
uporablja v svojem življenju in v svojih podjetjih.

Ti trije koraki so:
1. Določite svoje težnje – odkrijte in specifično opišite, kakšna oseba bi bili radi in 

kaj si želite doseči v življenju 
2. Pridobite vpogled – To vključuje zelo aktivno pridobivanje informacij, znanja in 

modrosti.
3. Ustvarite pot doseganja – To je povezano z določitvijo uresničljivega načrta ak-

tivnosti, ki vas bodo pripeljale do zastavljenih ciljev.

Kateri od teh treh korakov je za vas najlažji? Kateri najtežji? Zakaj?

Za katero od teh treh področij je za vas najpomembneje, da ga v vašem seda-
njem položaju izboljšate?

Kako bi opisali razliko med znanjem in modrostjo? Katero je po vašem mnenju 
najpomembnejše?

V naših prvih dveh delih smo govorili o prvem koraku in pomembnosti tega, da sa-
njamo velike sanje in ne dovolimo, da se naše sanje razblinijo zaradi nespodbudnih 
besed drugih. Danes si bomo ogledali drugi korak in si postavili vprašanje: »Kako 
pridobim vpogled? Kako pridobim prave informacije, ki mi bodo omogočile, da bom 
izbral najboljšo pot in določil najboljšo smer za svoje življenje?«

�



11

Ko je Nick začel sanjati, da bi ustanovil svoje podjetje, je vedel, da se mora naučiti 
določenih veščin in pridobiti znanje. Na to temo je bral veliko knjig in ko je bil star 
24 let, je diplomiral iz računovodstva in finančnega načrtovanja. Toda Nick vam bo 
povedal, da je še pomembneje kot pridobivanje veščin za poslovanje pridobivanje 
modrosti. Modrost je druga beseda za vpogled in pomeni ›sposobnost razlikovanja 
ali presoje, kaj je resnično, pravilno ali trajno‹. 

Opišite osebo, ki ima znanje, a ne modrosti.

Sposobnost razlikovanja, kaj je resnično in pravilno, in moč sprejemanja pravih od-
ločitev sta bolj dragoceni od zlata. Modrost riše smer, kdo bomo postali. Kdo smo, 
je veliko pomembneje kot to, kar dosežemo. Naš uspeh bo vedno izviral iz tega, 
kdo smo mi kot oseba.

Kako torej pridobiti modrost? Kako razlikovati, kaj je 
resnično in pravilno? Mnogo ljudi govori: »To je resnič-
no« in »To je prava pot«. Ali obstaja zanesljiv kraj, kjer 
lahko najdemo odgovore? Ali obstaja vir dokazanih na-
čel ali »kompas«, ki nam pomaga sprejemati odločitve, 
ki niso le uspešne, ampak tudi moralno zdrave?

Nick je ugotovil, da je najboljši vir takšnih informa-
cij Sveto pismo ali »Božja beseda«. To je podobno 
lastnikovemu priročniku za življenje. Vsebuje Božje 
misli o tem, kaj je resnično in pravilno in najboljše. 
Nick je tudi odkril, da je veliko več kot le seznam 
stvari, ki naj bi jih oz. naj jih ne bi delali. Podobno 
je Božjemu pismu, napisanemu z namenom, da bi 
zgradil oseben odnos z nami.

Jezus je tudi verjel, da ima lahko Božja beseda neverjeten učinek na izid našega 
življenja. Naslednja zgodba je iz Evangelija po Luku, 8. poglavja, in je napisana v 
obliki prilike [prispodobe].

�

Nick pravi: Bog nam je dal to 
pisano besedo, Sveto pismo, 
da bi lahko iz nje pridobili ra-
zumevanje. Bog želi zgraditi 
odnos z nami in nam je dal 
to knjigo z različnimi slogi pi-
sanja, da bi se lahko povezal 
z nami. Če bi vam dal knjigo, 
v kateri bi bilo mnogo zgodb 
o stvareh, ki sem jih storil, in 
nekaj pisem, ki bi opisovala, 
kako čutim glede določenih 
stvari, morda celo nekaj pe-
smi o meni, bi me verjetno 
veliko bolje poznali, ko bi pre-
brali to knjigo, kajne? Boga 
lahko bolje razumete, če be-
rete Sveto pismo.

4 Ko se je zbirala velika množica in so ljudje iz raznih mest prihajali k njemu, je spregovoril v 
priliki: 5 »Sejalec je šel sejat svoje seme. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Pohodili so 
ga in ptice neba so ga pozobale. 6 Drugo je padlo na skalo, in ko je pognalo, se je posušilo, ker ni 
imelo vlage. 7 Drugo je padlo med trnje, in trnje, ki je zrastlo z njim, ga je zadušilo. 8 In spet dru-
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Jezus pravi, da je seme Božja beseda. Zakaj, mislite, je uporabil to prispodobo? 
Na kakšen način je po vašem mnenju Sveto pismo tako kot seme?

V treh od štirih primerov, opisanih v tej zgodbi, ljudje slišijo Božjo besedo, vendar 
ta ne obrodi sadu. Kaj manjka po vašem mnenju?

Kaj je v v. 8 rezultat Božje besede, posejane v srce, ki je »dobra zemlja«?

Na primeru dobre zemlje vidimo, da lahko Božja beseda obrodi tisočere rezultate 
v življenju tistega, ki jo sprejme. Ta človek ne le sliši Božjo besedo, ampak jo sprej-
me in uporabi v svojem življenju. Če beremo in uporabljamo Božjo besedo, bomo 
postali modri in bomo veliko bolj uspešni pri »ustvarjanju poti uspeha«. Še bolj 
pomembno pa je, da bomo bolj osebno spoznali Boga.

Tukaj je nekaj nasvetov za branje Svetega pisma:
1. Začnite z Novo zavezo, morda z Evangelijem po Janezu. To je zgodba o Jezusovem 

življenju.
2. Če boste vsak dan brali Sveto pismo, boste slišali Božji glas. Vsak dan si je zdravo 

vzeti preprost, kratek čas za branje. Podobno je kot pri hrani – daje ti duhovno 
energijo, ki jo potrebuješ za tisti dan.

3. Ko bereš Sveto pismo, bi se moral vprašati: »Kaj 
pravi ta vrstica?« Ko jo ponovno prebereš, se lah-
ko vprašaš: »Kaj to pomeni zame? Kako jo lahko 
danes uporabim v svojem življenju?«

�

Nick pravi: »Bog nam za 
spodbudo ni dal le drugih lju-
di; dal nam je svojo besedo, 
Sveto pismo.«

go je padlo v dobro zemljo in pognalo ter obrodilo stoteren sad.« Ko je to povedal, je zaklical: 
»Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!« 9 Njegovi učenci so ga spraševali, kaj pomeni ta 
prilika. 10 Rekel jim je: »Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano 
v prilikah, da gledajo, pa ne vidijo, in poslušajo, pa ne doumejo.« 11 »Prilika pa pomeni tole: 
Seme je Božja beseda. 12 Ob poti so tisti, ki poslušajo, nato pa pride hudič in jim vzame besedo 
iz njihovih src, da ne bi verovali in ne bi bili rešeni. 13 Na skali so tisti, ki z veseljem sprejmejo 
besedo, ko jo slišijo, vendar ti nimajo korenine: nekaj časa verujejo, v trenutku preizkušnje pa 
odpadejo. 14 Seme, ki je padlo med trnje, so tisti, ki slišijo, vendar se zaradi skrbi, bogastva in 
naslad življenja na svoji poti zadušijo, tako da ne obrodijo sadov. 15 Seme v dobri zemlji pa so 
tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo slišijo in jo ohranijo ter v stanovitnosti obrodijo sad.«
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4. dan
Premagovanje osamitve

Ko pomisliš na človeka brez rok ali nog, običajno ne pomisliš na besedo »športnik«. 
Toda Nick je dejansko navdušen športnik. Plava, deska, igra golf, lovi ribe, rolka in igra 
nogomet. Od vseh športov najraje gleda nogomet in podjetje Hyundai ga je celo na-
jelo, da posname navdihujoče reklame za Svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki.

Mogoče sebi ne bi rekli »športnik«, toda kateri šport najraje gledate?

S katerim športom se najraje ukvarjate?

Ali imate na splošno raje individualne ali ekipne športe? Zakaj? 

Ljudje se pogosto lotijo težav v življenju enako kot športa. Nekateri se raje sami 
soočijo s težavami, se sami učijo in si prizadevajo za uspeh. Drugi se s težavami 
raje soočajo s pomočjo drugih okrog sebe. Zanašajo se na nasvete, spodbude in 
podporo zaupanja vrednih »članov moštva«.

Zaradi Nickovih edinstvenih omejitev se je veliko naučil o soočanju s težavami na 
oba načina. Njegov uspeh je povezan z njegovo odločenostjo, da prepozna svoje 
prednosti in prevzame osebno odgovornost za želene rezultate. Kolikor je mogoče, 
se je naučil delati stvari zase. Toda zaradi svojega telesnega stanja nima druge izbi-
re, kot da se za mnoge stvari zanaša na druge. To ga je naučilo nekaterih edinstvenih 
prednosti moštvenega igranja in zanašanja na člane moštva.

Katere so v življenju prednosti in slabosti »individualnega igranja«? 

Katere so prednosti in slabosti »moštvenega igranja«?
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S kakšnimi težavami v življenju se raje soočate sami?

Za Nicka je njegov odnos z Bogom ena središčnih točk njegovega življenja ter vir 
njegovega navdiha in moči. Nekaterim ljudem je javna narava tega odnosa ne-
prijetna. Rekli bi, da je njihov odnos z Bogom njihova osebna stvar. Bolj podobna 
individualnemu športu, s katerim se je treba ukvarjati individualno.  Čeprav je res, 
da so nekateri vidiki našega odnosa z Bogom zelo osebni, bomo na tem področju 
težko uspeli sami. Tako kot je težko na svetovnem nogometnem prvenstvu zmagati 
sam, je skoraj nemogoče živeti krščansko življenje sam. (Ko nekdo začne odnos z 
Bogom, tako da začne verovati v Jezusa, se običajno imenuje kristjan, kar pomeni 
›tisti, ki hodi za Kristusom‹.)

Krščansko življenje je prav gotovo »moštveni šport«. Da bi bili uspešni v njem, 
bomo potrebovali dve stvari: dobro povezanost s trenerjem in močan odnos z dru-
gimi igralci. V tej hoji z Bogom je Jezus naš »trener« in v Evangeliju po Janezu, v 15. 
poglavju, govori o povezanosti, ki jo želi imeti z nami.

Opišite, kakšen je odnos med trto in mladiko v pravem vinogradu.

Kaj nam v. 5 govori o tem, kako smo lahko uspešni brez povezanosti z Jezusom?

Kakšen je rezultat življenja, ki ostane povezano z Jezusom?

Ta odlomek opisuje dva načina, kako smo lahko povezani z Jezusom (v. 7). Prvi je ta, 
da dovolimo, da njegove besede ostanejo v nas – to pomeni branje Svetega pisma. 

5 Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez 
mene ne morete storiti ničesar. 6 Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se 
posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. 7 Če ostanete v meni in moje besede 
ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. 8 V tem je poveličan moj Oče, 
da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. 9 Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas 
ljubil. Ostanite v moji ljubezni!

�
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Drugi način je z molitvijo. Nekateri mislijo, da je molitev vrsta na pamet naučenih 
besed, ki jih ponavljamo samo v cerkvi. Toda v Svetem pismu vidimo, da je molitev 
bolj podobna pogovoru med prijatelji. Lahko jo izrečemo glasno ali pa tiho v sebi, 
toda Bog ceni iskren odnos bolj kot obrede ali prazne besede. Z Bogom se lahko 
pogovarjamo o vsem, kar želimo! Pismo Filipljanom 4,6–7 pravi: 

Kaj ta vrstica pravi, da se nam bo zgodilo, ko bomo molili?

Kako se počutiš, ko veš, da te posluša Bog vesolja?

Da bi uspešno živeli to življenje vere, moramo biti povezani s »trenerjem« in imeti 
močne odnose s člani moštva. Pridigar 4 pravi takole: 

Pismo Hebrejcem 10,24–25 tudi govori o tem, kako vplivni so lahko takšni odnosi 
v mojem življenju.

Ta odlomek nas spodbuja, naj bomo redno v stikih z ljudmi, ki imajo ta odnos z Bo-
gom. Pomembno je, da najdemo takšno skupino ljudi, ki je predana spodbujanju 
drug drugega, da bi živeli to življenje brez omejitev. (Če ne poznate takšne skupine, se 
lahko obrnete na www.zazivi-zivljenje.si in povezali vas bodo s skupino v vaši bližini.)

Premislite o tem, o čemer ste brali v teh štirih delih. Kakšno načelo iz Nickovega življe-
nja bi želeli zdaj uporabiti v svojem življenju? Kakšen je vaš načrt za dosego tega cilja?

9 Boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo za svoj trud: 10 če namreč eden 
pade, ga njegov tovariš vzdigne, gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil.

24 Mislimo drug na drugega, takó da se spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom. 25 Ne za-
puščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega spodbujajmo, in 
to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan.

»6 Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, 
z zahvaljevanjem. 7 In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kri-
stusu Jezusu.«

�
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(Svetopisemsko besedilo je vzeto iz Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma.)

www.zazivi-zivljenje.si.

ZAŽIVI
ŽIVLJENJE

Kako lahko vključite še koga, ki bi vam pomagal doseči ta cilj?

Tukaj je kratek pregled, kaj smo se naučili iz Svetega pisma: 
1. Jezus je edina rešitev za našo največjo težavo, težavo greha.
2. Jezus nam ponuja svobodo od naših preteklih napak po daru milosti, ki ga mo-

ramo sprejeti.
3. Bog si želi oseben odnos z nami in dal nam je svojo besedo, Sveto pismo, da bi 

ga lahko bolje spoznali in našli pravo smer v življenju.
4. To življenje vere lahko živimo najbolj uspešno, ko 

smo povezani z Bogom v molitvi in ko nas podpi-
rajo in spodbujajo drugi kristjani.

Nick je posameznik, ki je bil osebno spremenjen in 
zdaj spreminja svet okrog sebe. Posnemajmo njegov 
zgled, tako da se spremenimo tudi mi in živimo izre-
dno življenje, izpolnjeno z namenom!

Nick pravi: »Sčasoma boste 
ugotovili, da so takšna prija-
teljstva ključnega pomena. 
Ko se odločiš, da boš hodil za 
Kristusom, Sveto pismo pravi, 
da si sprejet v Božjo družino. 
Ljudje, ki tudi poznajo Kri-
stusa, so ti zdaj kot bratje in 
sestre.«


