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Kaua aega tagasi, päevil kus Saul oli Iisraeli 
kuningas, üks poiss nimega Taavet aitas tema seitse 
venda hoolitseda oma isa karja.  Kuigi ta oli noorim, 
Taavet oli tugev, vapper poiss, kes armastas ja 
usaldas Jumalat.  Ta elas Peetlemi linnas. 
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Taaveti muusika leevendas 
Sauli ja aitas teda mõelda 
selgelt.  Saul küsis Jessest et 
lasta Taavetit viibida kuninga 
teenistuses.  Kui Saulil oli  
depressioon või hirm,  
Taavet mängis harfi  
talle.  See aitas. 

Kui Saamuel saabus, Jesse 
 tegi et oma seitse tema poiga  

jalutaks Saamueli ette. 
  Ja Saamuel ütles Jessele, 

 "Issand ei ole valinud neid."  
Jäi ainult  Taavet, kõige 

 noorim. Ta oli väljas 
 lambadega. Toodi Taaveti 

 sisse Ja Issand ütles: 
 "Tõuse, vali teda, 
 sest see on see." 

Saamuel, Jumala prohvet, oli ikka kurb, et kuningas 
Saul oli jätnud Jumalat nii halvasti.  "Kui kaua te 

leinaks Sauli üle?"  Jumal küsis Saamueli 
 käest.  "Ma saadan sind Jessele... 

 Sest Mina olen esitanud Mulle 
 kuninga tema pojadest."  

 Jesse oli Taaveti isa. 

Sauli palees, Issanda Vaim kaldus Saulist ja temast 
sai väga rahutu inimese.  Tema teenistajad arvasid 

et ehk hea muusikat võiks 
 lahendada Sauli meele. 

  Üks neist teadis  ühest 
 noormehest, kes mängis 

 harfi hästi.  Kas te 
 vist teate, kes see 

 noormees oli? 
  Jah, Taavet. 

Kuigi Saamuel teadis  et 
kuningas Saul võiks tappa 

teda sest ta otsib teise 
kuninga, prohvet kuulis 

Jumalat. 

Kui lõvi ründas karja et kahmata väikse lamba  
õhtusöögiks.  Noor Taavet ründas 

 ründajat.  Tõmbas lamba ära, 
 ja haaras uriseva metsalise 

 habest ja tappis teda.  
 Taavet teadis et 

 Jumal aitaks teda. 
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Siis Taavet jooksis 
kohe Koljati poole.  Kui 
ta jooksis ta vallandas 

ühe kive tema 
pildumast – 

 kohe Koljati 
 otsaesisele. 

  Koljat langes! 

Siis ütles Taavet Saulile: "Ärgu ükski 
süda  suududa, temast; su sulane läheb 
ja võitleb selle vilistiga."  Saul tahtis et 
Taavet kannaks raudrüügu ja  mõõga.  
Selle asemel, Taavet võttis oma pilduja 
ja võtis viis lamedat kive ojast. 

SUUR vilisti hiiglane, Koljat oli hirmutanud  
kõik iisraellase sõdurid. 

Koljat naeris, kui ta nägi, et noor Taavetil ei olnud 
isegi seljas raudrüüt.  "Ma annan sinu liha lindudele  

ja loomadele väljal,!" 
 ta karjus.  "Ma tulen 
 teile Issanda nimel!" 

  Taavet vastas.  "See 
 päev Issand annab 

 sind minu kätte... 
 Sest lahing on 

 Issandast!" 

"Valige inimese iseendale ja tulgu mulle!"  Koljat 
karjus.  "Kui ta on võimeline võidelda minuga ja mind 

tappa, siis me jääme teie teenistujaks.  Aga 
 kui ma teda tappan, siis peate meie sulased 

 olema ja teenima meid."  Kõik Iisraeli 
 mehed, kui nad 
 nägid hiiglast, 

 põgenesid 
 

                                                       ning olid 
                                                       kohutavalt 
                                                       kartlikud. 

Pärast Taavet läks koju, Saulil oli suur võitlus 
vilistidega.  Taaveti vennad võitlesid Sauli sõjaväes.  
Jesse saatis Taaveti lahingule et leiba võtta oma 
vendadele ja teada saada, kuidas nad olid. 
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Taavet, Poiss kes oli Lambahoidja 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

1 Saamuel 16-20 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 

Aga Joonatan, Sauli poeg, armastas 
Taavetit nagu oma venda.  "Mu isa Saul 
püüab sind tappa," hoiatas ta Taavetit.  
Ja Taavet põgenes.  Tema naine pani 
mannekese tema voodise, ja lasi  
Taaveti aknast välja keset ööd.   
Kui Sauli mehed tulid hommikul,  
Taavet oli läinud. 

Kuningas Saul ei mäletanud, et see oli sama Taavet, 
kes oli leevendanud teda harfiga.  Ta pani Taavetit 

üle oma armeed - siis sai armukaks, 
 kui inimesed austasid Taaveti 

 võidud.  "Mis nüüd saab 
 rohkem kuid kuningriigi?" 

 Saul arvas.  Nii Saul silmas 
 Taaveti sellest päevast edasi. 

Taavet pidi põgenema kaugele Saulist.  Enne kui ta 
seda tegi, tema ja Joonatan sõlmisid lepingu koos.  
Nad lubasid et nad alati üksteist aidaks.  Kahjuks 

kaks sõpra lahkusid.  Taavet sätestas leida koha kus 
ta võiks elada ilma hirmuga et Sauli sõdurid ei 

 leiaks teda. 

Jällegi, kuningas Saul oli rahutu.  Ja Taavet mängis 
muusikat et proovida  rahustada teda.  Kolm korda 

Saul viskas odra Taavetile.  Aga Taavet põgenes iga 
kord.  Saul kartis Taavetit, sest ta 

 
 

teadis et Issand  
oli temaga, kuid oli  
kaldunud Sauli. 

Taavet tõmbas kohe Koljati tohutu 
mõõga ning raius tema pea ära.  Kui 
vilistid nägid et Koljat oli surnud, 
nad jooksid ära. 
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 
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