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Luba: Teie võite koopeerida või trükkida  
selle juttu, peasi et ei müü juttu. 



Noor Taavet pidi ennast peitma.  
Kuningas Saul tahtis teda tappa. 



Taavet elas kõrbes, ühes tohutu 
suure koobas koos neljasaja  
järgijatega. 



Mõnikord kuningas Sauli sõdurid 
peaaegu leidsid neid.  Aga Taavet   
kogu aeg liikus. 



Sauli sulane, Doeg ütles kuningale et 
preestrid aitasid Taavetil põgeneda.  
Saul tahtis neid surmata. Aga ainult   
           Doeg oli valmis seda tegema! 



 Ta julmalt mõrvdus 85 vaimulike ja 
 nende perede tema mõõgaga. 
 See oli väga halb. 



Ühel päeval, kui 
Saul oli jahil  
Taavetil kõndis    
     kogematta 
     koobase kus 
     Taavet ja 
     tema mehed 
     olid peidus. 
     Saul oli üksi! 



Koobases, Taavet  
oleks kergesti  
võinud Sauli  
tappa Selle  
asemel ta  
 
 

                   livastas lähedale  
ja lõikas ühe tükki Sauli 

                 lahtisest Rõivast tema 
                   terava noaga. 



Kui Saul  
lahkus, Taavet  
kutsus teda.   
"Sellises et  
 
 
 

             katkestasin nurga sinu  
            rüüst ja ei tapnud sind, siis 

 tea, ja vaata, et ei ole kurja 
             ega mässu minu poolt..." 



Saul ütles, et tal oli kahju et püüab 
haiget teha Taavetile.  Kuid varsti 
tema vana vihk tuli tagasi ja ta pani 
koku armed millel oli kolm tuhat 
meest et tappa Taavetit. 



Üks öö, sama sõjavägi magas, 
Taavet ja Abisai, üks tema 
sõduritest, tulid salaja kuninga 
kämpingule, kus Saul  magas. 



"Jumal on andnud 
oma vaenlast teie 
kätte see päev," 
Abisai sosistas. 
"Palun lase mulle 
streikida teda minu 
odraga maa sisse 
ja ma ei pea lööma 
teda teist korda." 



 Taavet keeldus. 
 Võttis Sauli odra ja 
 kannu, ja ta lahkus 
 laagrist.  Teisel mäe 
 veerul, Taavet hüüdis 
 seni kui Saul kuulis   
 teda. 



        Veelkord Saul nägi, 
 et Taavet oleks saanud 
 teda tappa.  Veelkord, 
 Saul ütles et ta vabandas et 
 püüab haiget teha Taavetile. 
 Aga Taavet teadis, et ta ei 
 saa usaldada Sauli sõna. 



Sellel ajal Saamuel oli juba 
surnud.  Ta oli see prohvet, 
kellele Jumal oli öelnud, et 
võidma esimeselt Sauli ja 
siis Taavetit et olla Iisraeli 
kuningad.  Kui vilistid 
ründasid Iisraeli, Saul tegi 
midagi hirmsat, midagi mis 
Jumal keelab. 



Ta käskis naisel kutsuda Saamueli 
surnust.  Sellel ööl, Saul sai sõnumi. 



"... Issand on kaldunud  
sinust ja on saanud teie  
vaenlaseks ... Issand on  
rebenenud sinu kuningriiki  
sinu käest ja andnud  
seda oma naabrile,  
nimelt Taavet. 



Homme, sina ja su pojad  
tulevad  minule.  Issand  
ka toob Iisraeli sõjaväe  
vilistide käte."  Kui Saul  
seda kuulis, siis ta  
varises kokku  
hirmust. 



Vilistid sõdisid 
Iisraeliga  
ja Iisraeli  
mehed  
põgenesid. 



Vilistid hukkusid Sauli  
poijgi, sealhulgas  
ka Joonatan  
Taaveti hea  
sõber. 



Saul oli tõsiselt haavatud 
vibumehede poolt.  Ja ta  
ütles oma sõjarii- 
stade kandjale,  
"Võtta oma mõõga  
ja taba mind sellega,  
muidu kui need kurjad  
inimesed tulevad ja  
tabavad mind läbi ja  
kuritarvitavad mind." 



Aga tema sõjariistade  
kandja ei teinud  
seda, sest ta  
oli väga kartlik.   
Nii Saul võttis  
mõõga ja kukkus 
selle peale. 



 Kui leidsid Sauli 
 ja tema poijgi, 
 vilistid kinnitasid   
 laipad seinale 
 ühes Iisraeli 
 linnas. 



 Mõned vaprad   
 iisraellased 
 päästsid laipasid,   
 võttsid neid koju 
 ja põletasid neid 
 enne kui matsid 
 neid Israelise.  



Kui Taavet kuulis 
kohutava uudise, ta 
nutis ja nutis ja 
paastus õhtuni Sauli, 
Joonatani tema poeg 
ning Issanda inimeste 
üle, sest nad olid 
langenud mõõgaga. 



 Kuigi Saul püüdis 
 tappa Taavetit 
 Taavet austas Sauli 
  nagu Jumala võitud 
  lõpuni. 



 Nüüd Jumal austas 
 Taavetit, ja tegi ta 
 kuningaks Sauli 
 asemel. 



Kuningas Taavet (1. osa)  
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

1 Saamuel 24-31, 2 Saamuel 1-2 

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



Lõpp 



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 Evangeelium 3:16 
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