
Daavid ja Goljat 1. Sam. 17  
(Kuvat: www.freebibleimages.org/illustrations ) 

 

Johdanto:  

Milloin sä tarvitset rohkeutta? Minkälaiset asiat vaativat rohkeutta? 

Mikä on rohkeinta/mikä on vaatinut eniten rohkeutta, mitä olet elämässäsi tehnyt? 

 

Kuva 1 

Rttussa kerrotaan kuinka filistealaiset, Israelin viholliskansa, kokosivat joukkonsa sotaan Israelia vastaan. 

 

Kuva 2=Kartta 

He leiriytyivät Gatin lähelle, Elanlaaksoon (tammilaaksoon), niin että laakso jäi israelilaisten armeijan ja filis-

tealaisten armeijan väliin.  

 

Kuva3 

Ja filistealaisten joukosta tuli esiin Gatista kotoisin oleva kaksintaistelija  nimeltään… kuka? Goljat.   

Minkä pituinen kaveri Goljat oli? N. 3m pitkä. (vertaa johonkin konkreettiseen, niin lapset hahmottavat koon) 

Millainen varustus Goljatilla oli? 

*vaskikypärä 

*haarniska painoi 50-80 kg 

*keihään kärki noin 7-10 kg 

*miekan varsi, 15–20 cm paksu 

*kilven kantaja oli erikseen 

 

Kuva4 

Ja tämä Goljat huusi israelilaisille jotain: 1. sam. 17: 8-10 

Mitä Israelin kuningas ja kansa ajattelivat? > he kauhistuivat ja joutuivat pelon valtaan (jae 11) Kukapa ei ois 

pelännyt? Mutta oliko syytä pelätä? Ei. Israelilaiset katsoivat valtavaa jättiläistä ja unohtivat, että heidän Ju-

malansa on paljon, paljon mahtavampi. Olihan tämä jättiläinen todella vaikuttava, mutta heidän Jumalallaan 

oli kaikki voima – Jumala kykenee mihin tahansa! 

 

Olivatko israelilaiset unohtaneet sen kuinka Jumala oli heitä tähän asti auttanut, tehnyt monenlaisia voima-

tekoja ihmeitä kun oli tuonut heidät Egyptistä? Eikö Jumala ollut saanut vahvat Jerikon muurit sortumaan 

heidän edessään? Eivät he ikinä olisi kyenneet voittamaan niitä taisteluita omin voimin, se on tismalleen 

totta. Mutta minne oli kadonnut nyt usko elävään Jumalaan, joka on luonut taivaan ja maan, joka ei ollut niin 

kuin filistealaisten jumalat, jotka olivat ihmisten itse tekemiä. Kukaan sotilaista ei kuitenkaan ollut valmis 

taistelemaan jättiläistä vastaan. Kukaan koko armeijassa ei uskonut Jumalan pärjäävän Goljatille. 

 

Mutta samaan aikaan taistelukentälle oli matkalla jo mies, joka luotti Jumalaan. Mies, jolla oli Jumalan mie-

lenmukainen, uskoi Jumalaan ja halusi toimia Hänen tahtonsa mukaan.  

 

Kuva5 

Daavid, koka oli Betlehemissä isänsä Iisain luona ja paimensi lampaita. (aika ajoin oli kuningas Saulin luona 

soittamassa harppua, että sen olisi parempi olla) 

 

Hän oli niin nuori, ettei hän päässyt vielä sotaan mukaan, niin kuin kolme Daavidin vanhinta veljeä, Eliab, 

Abinadab ja Samma, olivat Saulin armeijassa, filistealaisten luona.  
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Kuva8 

Eräänä päivänä Iisai-isä käski Daavidin mennä katsomaan mitä sodassa oleville veljille kuuluu ja viedä jyviä ja 

leipää heille. Daavid varmaan lähti innolla matkaan, että pääsee näkemään, miten sota sujuu… 

 

Kuva7 

Siellä sotatantereella Goljat astui esiin joka aamu ja ilta 40 päivän ajan ja haastoi israelilaisista jotain kaksin-

taisteluun - ja israelilaiset pelkäsivät, olivat aivan kauhuissaan. Israelin kuningas Saul lupasi, sille joka tappaa 

Goljatin, tehdä hänestä upporikkaan, antaa hänelle tyttärensä vaimoksi ja nostaa koko suvun Israelin etuoi-

keutettujen joukkoon. Jae 25. Mutta kukaan ei silti uskaltanut lähteä taisteluun. 

 

Kuva10 

Kun Daavid saapui sotaleiriin, hän näki Goljatin ja kuuli, mitä hän uhkasi ja mihin hän haastoi. Hänkään ei 

varmaa ollut nähnyt mitään tällaista aiemmin Daavid kysyi, että mitä se saa joka Goljatin tappaa.  Ja Daavid 

kyseli, että mikä tuo filistealainen oikein on, kun hän uskaltaa pilkata elävän Jumalan taistelurivejä. 

 

Jättiläinen pilkkasi Jumalaa ja hänen kansaansa. Hän uskoi, että filistealaisten jumalat olisivat mahtavampia 

kuin Israelin Jumala. Hän uskoi, että hänen kokonsa, voimansa, haarniskansa ja aseensa olisivat ylivoimaisia. 

On kuitenkin väärin turvata ihmiseen tai johonkin muuhun ennemmin kuin Jumalaan. Goljat teki syntiä Ju-

malaa vastaan. Hän ei uskonut elävään, todelliseen Jumalaan.  

 

Daavidin vanhin veli, Eliab, vihastui Daavidille, että mitä se pikkuveli on tänne tullut ja kenen huostaan oot 

lampaat jättänyt. Mutta kuitenkin Daavidin puheista kerrottiin kuningas Saulille ja hänet vietiin Saulin luo.  

 

Kuva11 

Daavid rohkaisi Saulia ja lupautui taistelemaan. Hän sanoi: Jae 32 

Miten kuningas reagoi Daavidin tarjoukseen?  jae 33 

 

Millainen on hyvä, vahva soturi? 

*hyvä koulutus,  vahva, kunnon varusteet (kypärä, haarniska, ase, kilpi, hyvät kengät…) 

  

Minkäslainen koulutus Daavidilla oli? 

*jae 34-36 >tappanut leijonan ja karhun 

Entä varustus? 

*jae 38> mutta ei ne käynyt ollenkaan hänen päällensä, ne oli liian isot ja eihän ollut tottunut niitä käyttä-

mään, niin ei voinut edes kävellä 

 

Daavid oli Saulin ja muiden sotilaiden mielestä aivan liian nuori, ja pieni sotaan.  

Nykyäänkin aikuiset liian usein ajattelee, että se ja se on vielä niin nuori, ei siitä ole. Sullekin voidaan sanoa 

niin, mutta sitä ei kannata aina uskoa. Silloin kun Jumala on kanssasi, ei ole väliä, vaikka sä olet pieni. 

 

Daavid kutsui Jumalaa nimellä ”minun pelastukseni” (2. Sam. 22:3). Usko tarkoittaa luottamista johonkuhun 

toiseen, joka pystyy tekemään sen, mitä itse ei voi tehdä. Hän ei luottanut itseensä, vaan elävään Jumalaan. 

Hän uskoi siihen, että Jumala antaa hänelle taidon, voiman ja viisauden, kaiken varustuksen siihen tehtävään, 

kun hän vain luottaa Jumalaan. 

 

 

 

 



Kuva13 

Daavid joutui riisumaan sotavarusteet pois, kun ne eivät käyneet hälle. > Sinustakin voi tuntua, että ois hieno 

olla kuin tuo toinen. Sillä on niin hyvä ja hienot kamppeet jne… Mutta sopiiko ne sulle? Onko ne sulle tarkoi-

tettu? Vai onko sulla jo omavarustus, joka on moninverroin parempi ja soveliaampi? 

  

Vaan mikä oli Daavidin lopullinen varustus? 

*viisi sileää kiveä laukussa ja linko 

*taito käyttää linkoa (leijonat ja karhut) 

*ja luottamus Jumalaan 

 

>Daavid ei katsonut itseensä, omiin varustuksiin ja omaan kokoon 

>Daavid ei pelännyt Goljatia, sen kokoa eikä varustusta 

>Daavid luotti Jumalaan, Jumalan apuun ja valtaan voittaa tämä sota 

 

Jumala on antanut sinullekin lahjoja, millä voit palvella toisia ihmisiä ja Jumalaa. Mietipä hetki vierustoverin 

kanssa millaisia lahjoja sulla on… 

*liikunnan lahja, laulun lahja, kuuntelemisen lahja, antamisen lahja, piirtämisen lahja, auttamisen lahja jne. 

*jokaisella on jotakin, palvelkoon kukin niillä lahjoilla, joita hänellä on… 

 

Kuva14 

Daavid lähti taisteluun Goljatia vastaan. Ehkä Daavidin sydän löi kiivaasti, se ei kuitenkaan ulospäin näyttänyt 

pelkoaan, mutta luulen, että ainakin muuta Israelin-kansaa taatusti pelotti.  Daavid luotti vain Jumalaan. Hän 

ei ollut riippuvainen haarniskan tuomasta suojasta eikä ollut omien kykyjensä varassa. Daavid tiesi olevansa 

paljon pienempi ja heikompi kuin vastustajansa. Hän tiesi, ettei koskaan voisi omin voimin voittaa jättiläistä.  

 

Tuntuuko sinusta, joka uskot Jeesukseen, koskaan samalta? Koetko, että sinun tulisi tehdä jotain sellaista, 

mihin et pysty? Ehkä koulussa tai harrastuksissa on kavereista joille et ole kertonut uskovasi Jeesukseen. 

Mietit, että jos luokkalaiset tietäisivät uskostasi, kukaan ei olisi kanssasi. Jotkut heistä voisivat jopa pilkata ja 

nauraa sinulle.  

 

”Ole kuin Daavid – luota elävään Jumalaan” -teksti 

Ei ole helppoa kertoa uskosta, mutta Jumala antaa sinulle rohkeutta silloin, kun sitä tarvitset. Ei sinun tarvitse 

mennä seisomaan koko luokan eteen kertomaan Jeesuksesta. Jumala antaa sinulle sopivia tilanteita. Ehkä 

joskus joku kaverisi kiroilee tai käyttää väärin Jumalan nimeä tai kertoo rumia juttuja. Voit käyttää hyödyksi 

tämän tilaisuuden ja sanoa kohteliaasti: ”Anteeksi, minun mielestäni tuolla lailla ei saisi puhua, sillä minä 

uskon Jeesukseen.” Vaatii rohkeutta sanoa jotain tuollaista, mutta Jumala auttaa sinua, jos luotat häneen. 

Daavid luotti aina Jumalaan, kun hän tarvitsi rohkeutta, ja näin hän pystyi kohtaamaan jättiläisen.  

 

Etsitäänpä Raamatusta PS. 7:2  (voit alleviivata tms) 

 

Goljat huusi Daavidille: "Olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan?"  "Tule tänne minun 

luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille". 

  

Daavid:  jae 45-47  

Mitä tapahtui kun kaksintaistelu, Daavid vastaan Goljat alkoi? 

 

Kuva 15 

jae 48-49a 



kuva 16 

Jae 49b-50 

 

Kuva 17 

Jae 51  

Filistealaiset pakenivat israelilaisia ja israelilaiset voittivat sodan. Daavid voitti hirmuisen Goljatin. Miten hän 

pystyi sellaiseen sankaritekoon? Daavid luotti Jumalaan eikä Jumala pettänyt häntä. Jumala varusti hänet 

siihen tehtävään. 

 

”Ole kuin Daavid – luota elävään Jumalaan” -teksti 

Turvaa sinäkin Jumalaan kaikissa vaikeuksissasi. Hän antaa sinulle rohkeutta, kun olet yksin. Hän antaa sinulle 

voimaa vastustaa kiusauksia. Sano Herralle, niin kuin Daavid sanoi: ”Herra, minun Jumalani, sinuun minä tur-

vaan” (Ps. 7:2). Ole kuin Daavid – luota Jumalaan jatkuvasti, pyydä häntä antamaan sinulle kaiken viisauden, 

voiman ja rohkeuden mitä tarvitset. 

  

Sillä ei niinkään ole väliä, miltä näytät, kuinka vanha olet tai miten muut näkevät sinut. Sun ei tarvitse odottaa, 

että kun sä kasvat aikuiseksi, niin sä voi olla Jumalan käytössä, tai tehdä jotain suurta. Ei. Just nyt, sen ikäisenä 

kuin olet, sä voit olla suuressa mukana.  

 

Sillä se on tärkeämpää, millaisia olemme sisältä (asenteet, meidän kaipuu tuntemaan Jumalan paremmin, 

haluammeko me totella Jumalaa, mitä toivomme ja unelmoimme) ja mikä on meidän suhde Jumalaan. Sillä 

Jumala näkee sinun sydämeesi, mitä sinun sisälläsi on. Ja Jumala voi käyttää jo ihan lapsena ja nuorena. 

 

Näkyviin ensin 0 ja myöhemmin 1 sen eteen 

Tiesitkö, että itsessäsi olet täys nolla, niin kuin minäkin. Ei voida mitään.  

Mutta kun Jeesus saa olla ykkönen sun elämässä, kaikista tärkeimmällä paikalla, kaiken antajana ja johdatta-

jana. Niin silloin Jeesus ja sinä, olette täysi kymppi. Sinä ja Jeesus olette aina enemmistö, sillä Jeesus on niin 

suuri ja mahtava. 

 


