
Filištínca do čela. Tak Dávid premohol Filištínca 
prakom a kameňom, hoci Dávid nemal v ruke 
meč (porov. 1 Sam 17, 45 – 50).
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Udalosť víťazstva Dávida nad 
Goliášom je prekvapujúca. Ale Bohu nie 

je nič nemožné. Ktorá udalosť zo Svätého 
písma alebo biblický verš ťa udivuje, 
priťahuje tvoju pozornosť či srdce? Na-
píš si ho do biblického zápisníčka 
alebo nakresli a dopíš súradnice.
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Ahoj, kamaráti!
– Keď si čítam zo Svätého písma, niektoré 
udalosti mi vyrážajú dych. 
– Aj ja si niekedy nad Bibliou zabudnem 
zatvoriť ústa od údivu, Svetlúšik. 
– Dobromilka, poznáš príbeh nenápadného 
Dávida, ktorý porazil obra Goliáša obyčaj-
ným kamienkom z praku? A to Dávid nebol 
bojovník, ale pastier. Ani výzbroj si nedal 
na seba.
– Ibaže finta bola v tom, že Dávid nebojoval 
sám. Po jeho boku stál Boh. Poďte s nami 
objavovať, čo sa stane, keď si do svojich 
zápasov zavoláme Božiu pomoc.

Kupón s prakom na políčku č. 32 
v hracej karte nech ti pripomína 
Božiu moc, s ktorou nie je nič 
nemožné.  



KUPÓN č. 7

Filištínci bojovali proti Izraelitom na čele s bo-
jovníkom, ktorého sa každý bál. Volal sa Goliáš 
a bol veľký ako obor. Izraelský kráľ Šaul sa ho 
tiež obával a rozmýšľal, ako ho premôcť. Lámal 
si nad tým hlavu, keď sa zrazu prihlásil Dávid, 
že on to skúsi. Všetci sa čudovali, veď Dávid ani 
nie je bojovník. Ako si trúfa? Lenže Dávid vedel, 
že s Bohom po boku je mocnejší než ktokoľvek. 
Ak ťa príbeh zaujal, podrobnosti sa dočítaš tu: 
1 Sam 17, 37 – 50.

Keď stáli Dávid a Filištínec Goliáš zoči-voči, 
obor sa mu vysmial. Ale Dávid povedal: „Ty ideš 
proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však 
idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha 
izraelských šíkov.“ 

Potom Dávid siahol rukou do kapsy, vytia-
hol z nej kameň, vložil ho do praku a zasiahol 

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu 
a úlohy nájdete aj na  

www.katolickenoviny.sk.

Čo je v tvojom živote obrom 
„Goliášom“, s ktorým sa pasuješ? 
Ktorý zo zlozvykov si želáš premôcť? 
Pred čím cúvaš zo strachu, že to nezvládneš?

Napíš si do zápisníka, s akým „Goliášom“ 
sa chceš tento týždeň popasovať. 
Môže to byť napríklad:
• zlozvyk; 
• vlastnosť, ktorú chceš zmeniť; 
• odkladané ospravedlnenie sa; 
• povinnosť, ktorej sa obávaš; 
• sebazaprenie pri lenivosti; 

• zrieknutie sa niečoho – boj s egoizmom;
• výzva, na ktorú si zatiaľ netrúfaš;
• boj o trpezlivosť, vytrvalosť, ohľaduplnosť či 
iné cnosti.

Ako si do tohto boja zavoláš Boha – vše-
mohúceho spolubojovníka? Napíš si do 
zápisníka aspoň 3 tipy.

Ak máš po svojom boku 
Boha, nezastraší ťa ani vojsko obrov. 

Do zápisníka si nakresli prak, ktorý po-
užíval Dávid, ak sa ti podarí premôcť neja-
kého „Goliáša“ z úlohy č. 20. Alebo keď sa 
ti podarí akokoľvek prekonať seba – urobiť 
sebazaprenie.

Božie slovo nás na mnohých stránkach uisťuje 
o tom, že keď sa držíme Boha, dokážeme aj to, 
na čo sa cítime slabí, nehodní či bez síl. Boh nám 
dáva svoje milosti, posilu, svoje duchovné zbrane 
– a dáva ich v hojnosti, koľko si vládzeme vziať.
Aj v Liste Filipanom nás apoštol uisťuje: „Všetko mô-
žem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13).

Môžeš si vy-
robiť záložky alebo obrázky, ko-

láže, ozdobné rámiky, do ktorých napíšeš pred-
chádzajúce povzbudenie z Listu Filipanom.

Do biblického zápisníka si napíš, ako ti 
poslúžili, prípadne komu si ich podaroval, 
koho povzbudili.
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