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HARTAUS: DAAVID JA GOLJAT

Nyt on alkamassa koulut, päiväkodit ja kerhot. Näemme ehkä kavereita pitkästä
aikaa ja saamme myös uusia kavereita. Kaverit ovat tosi tärkeitä ja heidän kanssaan
on mukava tehdä monenlaisia asioita.
Kuten perheessäkin kaikesta huolimatta joskus voi tulla kaverinkin kanssa riitaa tai
voit nähdä, kun toiset riitelevät tai toista kiusataan. Miten minä silloin toimin?
Osaanko pyytää anteeksi tai auttaa selvittämään riidan?

Raamatussa kerrotaan kahdesta kansasta, jotka riitelivät, filistealaiset ja
israelilaiset. Filistealaiset tahtoivat israelilaisten maan itselleen.
Oli nuori israelilainen poika Daavid, joka hoiti isänsä lampaita. Daavidin kolme veljeä
olivat suojaamassa israelilaisten maita. Isä lähetti Daavidin viemään veljille ruokaa
ja katsomaan mitä heille kuuluu.
Kun Daavid pääsi leiriin, oli taistelu alkamassa. Yksi filistealaisista, Goljat nimeltään,
oli erityisen pelottava. Hän oli iso ja vahva mies.
”Eikö kukaan teistä israelilaisista halua taistella minua vastaan?” Goljat huuteli.
Israelilaisia alkoi pelottamaan, ja kukaan ei onnistunut taistelemaan Goljattia
vastaan.
Silloin Daavid sanoi ”Minä kyllä voin taistella Goljattia vastaan!”
Kaikki ihmettelivät, kuinka nuori Daavid voisi voittaa Goljatin?
”Minulla on Jumala apunani, minä tahdon yrittää”, Daavid sanoi.
Daavid tiesi mitä tehdä, koska oli kohdannut karhuja ja leijonia paimentaessaan
lampaitaan. Daavid poimi joen uomasta viisi sileää kiveä ja laittaa ne laukkuunsa.
Goljat uhoaa Daavidille, joka vastaa
” Sinä tulet vastaani miekka ja keihäs kädessä, mutta minua suojelee Jumala”.
Kun Goljat lähti Daavidia kohti, tämä otti laukustaan kiven ja linkosi sen ja osui
Goljattia otsaan. Goljat kaatui maahan ja näin Daavid voitti Goljatin.
Filistealaiset säikähtivät ja lähtivät pois. Israelilaiset olivat iloisia! He saivat pitää
maansa.
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Daavidilla oli oma keinonsa ratkaista kansojen riita. Voisiko olla parempiakin tapoja
ratkaista riitoja? Oletko joutunut riitaan ja miten se on ratkennut?
Kun meillä on riitaa, on tärkeää ratkaista se niin, että kaikilla on hyvä olla ja emmekä
satuta toista. On hyvä osata pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Puhuminen on paras
tapa ratkaista riidat.

Jeesus, sinä itsekin olet ollut pieni.
Tule mukaan leikkeihin, suojaa koulutieni.
Tule meidän luokkaamme, ilo sisään kanna.
Yhdessä me kasvamme.Ystävyyttä anna.
Tahdon auttaa toisia. Jeesus, riidat poista.
Auta, ettei koulussa kukaan kiusaa toista.
Pienikin on tärkeä. Pienikin voi tuoda
ympärilleen lämpöä, hyvää mieltä luoda.
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