
Temat: Wytrwałość 

 

Przykład z życia sportowca: Robert Lewandowski – polski piłkarz występujący na pozycji 

napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest 

kapitanem. Słynie z niezwykłej skuteczności zdobywania goli. Jeden z najskuteczniejszych 

piłkarzy w historii Polski, czołowy napastnik świata. 

 

Robert Lewandowski jako młody piłkarz przeżył odrzucenie przez klub Legia 

Warszawa. Legia nie dostrzegła w nim potencjału. Czuł się załamany, ale nie poddał się. 

Wytrwale ćwiczył i grał w dużo słabszym klubie Znicz Pruszków, w którym na poczatku też 

przeżywał bardzo trudne chwile. Myślał o rezygnacji z profesjonalnego uprawiania sportu.  

W jednej z rozmów z kolegą powiedział następujące słowa: „Jakoś się nie układa. Delta się 

posypała, w Legii mnie nie chcieli, kontuzja. (...) Daję słowo, jeśli wiosną nic się nie zmieni, 

to rzucam to” (por. Ł. Olkowicz, P Wołosik, Lewy jak został królem, s.128, Warszawa 2016).  

Piłkarz pokonał kryzys i dzięki wytrwałości stał się jednym z najlepszych pikarzy 

świata. Robert Lewandowski daje przykład nie tytlko wytrwałości sportowej, ale także 

postawy wiary, biorąc udział w akcji ewangelizacyjnej „Nie wstydzę się Jezusa”. 

 

Link z YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1IHkAKwJ9VY    

 

                              https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo 

 

 

Cytat z Pisma Świętego: „I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 

zrzuciwszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy 

wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 

przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,1). 

 

Myśli do podsumowania:  

 Wytrwałość jest potrzebna nie tylko sportowcom, ale także każdej osobie, która 

pragnie pielęgnować swoją wiarę. Wiara jest darem, o który powinniśmy się 

troszczyć, tak aby w chwilach próby nie utracić tego cennego skarbu. 

 Najlepszym sposobem na wytrwanie w wierze jest porzucenie grzechu i naśladowanie 

Chrystusa, który wzywa nas do wytrwania w wierze w każdej sytuacji życia, nawet 

jeśli będzie to bardzo trudne. Powinniśmy nigdy się nie poddawać i trwać w miłości 

Jezusa, pamiętając o wiecznym szczęściu, do którego zmierzamy.  

 Konkretne wskazówki, jak wytrwać w wierze znajdujemy również w Katechiźmie 

https://www.youtube.com/watch?v=1IHkAKwJ9VY
https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo


Kościoła Katolickiego: „Aby żyć, wzrastać i wytrwać w wierze aż do końca, musimy 

karmić ją słowem Bożym oraz prosić Pana, aby przymnażał nam wiary; powinna ona 

działać "przez miłość" (Ga 5, 6), być podtrzymywana przez nadzieję i zakorzeniona  

w wierze Kościoła” (KKK 162). 

 


