
Doamne,
Ești mai puternic decât orice problemă sau încercare cu care mă confrunt! Ajută-mă să-mi 
amintesc că ești întotdeauna cu mine, așa cum ai fost cu David!
Amin. 

Oamenii (cu palmele în sus, întrepătrunde-ți degetele și mișcă-le) 

se uită la ceea ce izbeşte ochii (mângâie-ți hainele),  

dar Domnul (ridică mâinile și arată în sus) 

Se uită la inimă (formează o inimă cu ajutorul degetelor). 

1 Samuel 16:7b (VDC)

David l-a învins pe uriașul Goliat și i-a salvat pe israeliți. Mai târziu, Dumnezeu avea să-L 
trimită pe Fiul Său, Isus, să învingă păcatul, luând asupra Lui pedeapsa pe care o meritam 
noi. Isus oferă mântuire tuturor celor care aleg să creadă în El și să-L urmeze.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

David nu s-a temut să se confrunte cu uriașul Goliat, pentru că știa că Dumnezeu era cu el și 
avea să-l ajute. Cu ajutorul lui Dumnezeu, David l-a bătut pe Goliat, iar israeliții i-au învins pe 
filisteni.

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

• Ce a luat David cu el ca să lupte împotriva uriașului Goliat? (Cinci pietre și o praștie)

• Ce a spus Dumnezeu că este important pentru El? („Pentru Mine este important ce se află în inima 
omului.")

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

1 Samuel 16-17
David și Goliat 
O praștie, cinci pietre și un uriaș 

• Ce s-a întâmplat după ce David a aruncat o piatră cu praștia? (Piatra l-a lovit pe Goliat drept 
în frunte și l-a trântit la pământ.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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