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FOKUS: Biblija naš kršćanski život uspoređuje sa sportskim natjecanjem. Da bi sportaš, odnosno vjernik
osvojio očekivanu nagradu potrebno je uložiti mnogo truda, napora te se odreći mnogih stvari.
UVOD: Olimpijada je najstarije sportsko natjecanje koje datira iz 8. stoljeća prije Krista iz antičke Grčke.
Moderne Olimpijske igre obnovljene su krajem 19. stoljeća te olimpijska medalja predstavlja najviši cilj
mnogih sportaša.
ČITANJE:
„A sve to činim radi Radosne vijesti, da bih s njima bio dionikom njezinih obećanja. Ne znate li da u
trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu! Tako trčite da je odnesete! Svaki se natjecatelj
uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi. Ja stoga tako trčim,ne kao
u nepouzdano; tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Naprotiv ja bijem svoje tijelo i vučem ga
kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovijedao. „ 1 Kor 9,23-27
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Rim 1,16; 1 Kor 15,1-2; 1 Kor 9,27; 1 Kor 10,12; 2 Kor 13,15; Fil 3,12; 1 Tim 6,12; 1 Kor 9,24; Fil 3,1314; 1 Kor 9,25; 2 Tim 4,7-8; Heb 12,14; 1 Kor 15,10; Heb 12,1-4; 1 Tim 6,12; 1 Kor 9,24; Lk 13,24; Iv
6,27; 1 Kor 15,58; Gal 6,9; Ef 5,15-16; Tit 2,14; Heb 6,11; 1 Kor 9,25; 1 Kor 9,23-27; Mt 5,29-3
RAZGOVOR:
1. Koja je sličnost između Olimpijade i kršćanskog života?
2. Koju nagradu mogu očekivati natjecatelji na Olimpijadi, a koju kršćani?
3. Što sve trebmo činiti kako bismo postigli nagradu?
4. Kako trebamo trčati svoju kršćansku utrku?
PRIMJENA:
Nastoj se u svom kršćanskom životu ugledati u sportaše koji ulažu golem napor, vrijeme i trud kako bi
postigli nagradu. Usmjeri sav svoj život kako bi osvojio tu nebesku nagradu i ne dozvoli da te stvari ovoga
svijeta odvoje od postizanja konačnog cilja.
MOLITVA:
Traži Boga da ti da snagu kako bi se svakodnevno mogao boriti i odbacivati one stvari koje te odvajaju od
postizanja krajnjeg cilja te kako bi izržao sve borbe, napore i iskušenja.

