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Temat: Jestem Bożym sportowcem. 

Fragmenty Pisma Świętego: 

3 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa 

Jezusa! 4 Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia 

utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. 5 Również jeżeli ktoś 

staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył 

przepisowo. 6 Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z 

plonów. 7 Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we 

wszystkim. 8 Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! (2 Tm 2, 3-8) 

6 Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 7 W dobrych zawodach wystąpiłem, 

bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu 

odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. (2 Tm 4, 6-8) 

24 Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje 

nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. 25 Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, 

aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. 26 Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym 

zadawał ciosy w próżnię, 27 lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam 

przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. (1 Kor 9, 24-27) 

11 Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, 

miłością, wytrwałością, łagodnością! 12 Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś 

powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. (1 Tm 6, 11-12) 

 

Jakie cechy sportowca mogą się nam przydać w chrześcijańskim biegu do nieba? 

.................................................................................................................................................................................. 

Co jest treningiem w biegu po nagrodę wieczną? 

.................................................................................................................................................................................. 
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•dyskwalifikacja


