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La Bíblia ens parla de David i Goliat
Fa molt temps, durant el regnat del rei
Saül, hi havia un jove pastor anomenat
David que era molt valent. Encara que
era molt petit, ajudava els soldats en la
guerra que el poble d'Israel tenia contra
els filisteus.
Un dia, un gegant anomenat Goliat va
dir als israelites:
—Hi ha cap de vosaltres que es vulgui
enfrontar amb mi? Ha, ha, ha!
Els israelites tenien por perquè Goliat
era molt gran i fort. Però David va dir al
rei Saül:
—Deixa'm lluitar. Jo el puc vèncer.
—Però, David, tu ets molt petit. Com podries guanyar Goliat?
—Sé que Déu sempre està al meu costat i no deixarà que Goliat em venci.
David se'n va anar al riu i va aconseguir cinc pedres, va empènyer la seva fona i es
va apropar al gegant.
—Ha, ha, ha! Com t'atreveixes a lluitar amb mi, noi? —va dir Goliat.
—Tu vas armat amb espasa, llança i javelina; jo vinc cap a tu en nom del Senyor,
Déu d'Israel, al qual tu has desafiat. Et puc vèncer malgrat la meva mida. Déu està
amb mi i confio en ell —va dir David.
Goliat reia. Mentre, David va posar a la seva fona
una de les pedres i, agafant per sorpresa Goliat,
li va llançar la pedra directament al front. Goliat
va caure!
En aquest moment, quan els filisteus van veure
la derrota de Goliat, tots van fugir corrent i els
israelites van guanyar la guerra.
Quan es va fer gran, David va ser el rei d'Israel.
Fins a la fi dels seus dies no va deixar de cantar
per donar gràcies a Déu per tot el que tenia i tot
el que sabia fer.
1r Samuel 17
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La Bíblia ens parla de David i Goliat

1

Posa nom als personatges i acoloreix el dibuix.

______________________

2

______________________

Escriu les qualitats del rei David dins de cada pedra.
Fortalesa
Valentia
confiança
Egoisme
Perseverança
Fe

3

Completa aquest consell. Inventa una melodia per cantar-lo.
SI _LS PR_BL_M_S S_N GR_NS
I ET S_NTS M_L _ P_T_ T,
R_C_RD_: DÉ_ ET PR_T_GE _X,
NO H_S DE T_N_R P_R.
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La Bíblia ens parla del fariseu i el publicà
Un dia Jesús va explicar aquesta paràbola als qui l'escoltaven:
Dos homes molt diferents van
tenir la gran idea d'anar a resar
al Temple de Jerusalem al mateix temps. Cadascun va resar
a la seva manera.
Un era fariseu, un home molt
respectat que fingia ser molt religiós i molt generós amb la seva
riquesa. I l'altre era publicà, una
persona a la qual es veia poc pel
Temple i es dedicava a recaptar
impostos per als romans. Era rebutjat per la societat.
El fariseu, dret enmig de la gent,
resava aquesta pregària: «Et
dono gràcies, Déu meu, perquè
no sóc com els altres homes:
lladres, injustos… Tampoc no
sóc com el publicà, que no
compleix amb els seus deures
religiosos. Jo els compleixo i dono una part de les meves riqueses als pobres».
El publicà, en canvi, es va quedar al darrere i ni tan sols es va
atrevir a alçar els ulls al cel: se
sentia malament i es penedia
dels seus actes. Donant-se cops
al pit, va dir: «Déu meu, ajuda'm,
que sóc un pecador!».
Jesús va dir als qui l'escoltaven:
«Jo us dic que el publicà va tornar perdonat a casa seva, i el fariseu, no».
Déu prefereix l'actitud del qui no
presumeix de les seves bones
accions.
Lluc 18,9-14
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La Bíblia ens parla del fariseu i el publicà

1

Digues si aquestes frases són vertaderes (V) o falses (F).
• El fariseu oblidava els seus deures religiosos. ____
• El publicà sempre anava al Temple. ____
• El fariseu estava content amb si mateix, resava amb orgull. ___
• El publicà era humil i es penedia del seu comportament. ____

— Corregeix les frases falses.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2

Ajuda el publicà a arribar al Temple.

3

Ordena la frase i descobreix el missatge de Jesús.
demanar a Jesús humils ens

perdó.

ser

ensenya

i

a

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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