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VARA MED I TÄVLINGEN FÖR ATT VINNA  
När vi föds inträder vi alla i en tävling som slutar med vår död. Alla är automatiskt 
med i tävlingen. Tävlingen är ditt liv här på jorden och frälsning är det slutliga 
priset. 

 Aposteln Paulus ställer tävlingen i kontrast till de isthmiska spelen. 1 Kor. 
9:24 

 Alla som ville vinna hade kontroll över sin kropp. vers 25a 
 Det förgängliga mot det oförgängliga priset. vers 25b 
 Paul koncentrerade sig på priset, kämpade för det, och träffade med alla sina 

slag. vers 26 
 Självförnekelse och synd. vers 27a 
 En frälsningspredikant kan visa andra vägen til Himlen men förlora blicken 

mot målet själv. vers 27b 

JESUS ÄR VÅRT EXEMPEL 
 Vilka är det som hejar på oss? Hebr. 12:1a 
 Vad får oss att sakta ner? vers 1b 
 Spring loppet med uthållighet. vers 1c 
 Se på Jesus. vers 2a 
 Han kom och betalade vår syndaskuld fast den var stor. vers 2b-c 
 Nu regerar han från Faderns högra sida. vers 2d 
 Reflektera över Jesu exempel och det motstånd han mötte. vers 3a 
 Bli inte modfälld. vers 3b 
 Motstånd ända till blods visade ett bestämt mod och syftet att inte ge upp. 

vers 4 

ATT SPRINGA LOPPET MED DITT PRIS 
Hur skall vi handla när vi en gång har vunnit priset? Vad skall vi prioritera? 
Aposteln Paulus levde, åt, sov och andades Kristus. När vi lever som om vi hade 
något att förlora, förlorar vi förmågan att bli allt som Gud skapade oss till, så lev 
som du inget har att förlora. Med den filosofin kunde inget hindra Paulus.  

 De hotade honom med fysisk skada men han räknade det som ett privilegium 
att lida för Kristus  2 Kor. 11:24-25 



 

 De hotade med att döda honom om han inte slutade predika men Paulus såg 
endast detta som en vinst. Filip. 1:21-30 

 När de tänkte döda Paulus trodde de att de äntligen skulle stoppa honom, 
men de kunde inte se vad som skulle hända härnäst. 2 Tim. 4:1-22 

SLÄPP INTE ÖGONEN FRÅN MÅLET  
Många av oss påbörjar projekt som vi gradvis förlorar intresset för och aldrig 
avslutar. Vi tänker på dem då och då, men vi känner oss inte motiverade att göra 
någonting och med tiden glöms de bort. Det är så det ligger till med många 
kristna, vi börjar med att brinna för Herren, men med tiden blir hettan och glöden 
mindre och mindre tills vi antingen är nedstämda och kanske bara en liten låga är 
kvar. Herrens önskan för oss är dock att när vi väl är tända skall vi lysa klarare 
och klarare tills den dag han tar hem oss.  
Förlora inte åsynen av din första kärlek. Upp. 2:1-7 
 

Delta i tävlingen men släpp inte ögonen från målet!  
 


