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Taavet oli Juuda kuningas 
Lõuna Palestiinas.  Aga 
ülejäänud Iisrael  
võttis Isboset  
Sauli poeg,  
kuningaks.   
Kodusõda  
möllas  
seitse  
aastat.   
Aga Taavet  
kasvas  
tugevamaks  
ja tugevamaks. 



 Lõpuks Kuningas Isboset 
 tapeti tema enda kahe 
 sõdurite poolt. 



Siis kõik Iisraeli suguharu tuli Taavetile ja võidsid 
teda kuningaks üle Iisraeli.  Viimaks oli Taavet 
kuningaks üle kogu rahva. 



Esimene asi, mis Kuningas Taavet tegi, oli lüüa 
Jeruusalemmat.  See sai tuntuks kui Taaveti 
linnaks.  Ta ümberehitas seina et kaitsta vastu 
vaenlasi. Jeruusalemmast, Taaveti armee läks 
vallutama vilistid ja muud Iisraeli vaenlaseid. 



Järgmiseks Kuningas Taavet tõi Jumala  
seaduselaekasti Jeruusalemma.   Jumala 
seaduselaekastis  sisaldus koopiad  kümme  

                               Käskudestja  
                                        teiste seadustest 

                                     mis Jumal andis 
                              Moosesele. 

                                     Seaduselaekast 
                                        meenutas Iisraeli 
                                      Jumala pühadust 

                             ning nende 
                          vajadust 

                                 kuulda Teda.  



Taavetil tuli võidelda 
paljude lahingutega 
algusaastatel tema 
valitsemisajal.  Ta 
oli tark sõdur ja 
tagasihoidlik mees, 
kes palvetas Jumala 
juhtnöörele. 



See häiris Taavetit, 
et ta oli kenas majas 
elamas aga Jumala  
seaduselaekast  
jäi telki.  Taavet    
   otsustas ehitada        
          templi.  Nataan,              
              Jumala 
              prohvet, 
              ütles talle,  
        et teha nii.  



Sellel ööl, Jumal saatis sõnumi Taavetile: "Minu 
sulane Taavet, Issand  teeb sinule maja.  Kui sinu 
päevad on täidetud ja sina oled oma isadega,… 



… ma panen sinu lapse kuningaks pärast sind.  Ta 
ehitab maja Minu nimele ja ma teen trooni tema 
kuningriigis igaveseks."  



Taavet tahtis aidata  ülalpidamisel Sauli peres.  Ta 
leidis ainult Joonatani poja, Mefiboset, kes oli 
halvatud.  "Ta sööb Minu lauas nagu üks  
kuninga poeg," ütles Taavet.  Taavet  
oli heasüdalik Mefibosetile  
sest Joonatan oli tema  
parim sõber. 



Niikaua kui Taavet usaldas 
Jumalat ja kuulis Teda, Jumal 
aitas Taavetit õitsenguks. 
Aga ühel päeval kohutav 
   vari langes Taaveti ellu. 
  Ta saatis oma armee 
  välja võidelda, samal ajal 
  jäi ta Jeruusalemma. 



Üks öö, ta ei saanud 
magada. Nii ta jalutas oma 
katusel ja vaatas üle linna.  



Taavet nägi ilusa naise end 
pesemas.  Tema nimi oli 
Batseeba.  Taavet patustas 
koos Batseebaga kuigi temal  
oli abikaasa, Uria, kes oli üks 
Taaveti vapram sõdur.  Kui 
Batseba hiljem ütles Taavetile 
et tal sünnib tema laps, Taavet 
teadis, et tema patt oli tekind  
rohkem probleeme.  



Sellel asemel et  
tunnistada Jumale,  
Taavet püüdis peita oma pattu.  See ei tööta  
mitte kunagi!  Ta kutsus Uriat koju lahinguväljalt, 
lootes, et Uria arvaks et tulevas beebi oli tema  
oma.  Aga Uria ei suudnud kodus olla samal ajal  
kui tema kolleeg-sõdurid olid sõjas.  Uria  
magas kuninga maja uksel. 



Siis Taavet tegi  
veelgi kurjem asja.   
Ta saatis Uriat tagasi  
lahinguväljale  
kirjaga.  Kirjas  
ütles üldile et  
veenduda Uriat  
sure lahingus.  Kui  
Uriat tapeti, siis  
Taavet võttis  
Batseeba tema 
abikaasaks. 



Jumal saatis oma sulase, 
Nataani et näitada Taavetile 
tema pattu.  Nataan ütles 
Taavetile ühe lugust rikast 
mehest ja väga vaese 
inimensest.  Rikal mehel 
               oli sadu lambaid. 
               Aga vaese mehel 
               oli ainult üks 
               väike tall, kus 
               ta kallihinnas 
               nagu oma tütre. 



Kui reisija tuli rika mehele, rikas mees ei tapnud  
oma lambaid et toita teda.  Selle asemel võttis  
ta ja tappis vaese mehe lamba. 



Taavet oli vihane rikase egoism üle Ta 
karjus: "mees, kes on seda teinud 
peab surema."  



"Sa oled see mees!" vapper Nataan ütles Taavetile.  
Mis Taavet oli teinud, oli palju hullem kui see, mida    
rikas mees tegi lugus.  



Jumal näitas Taavetile kui halb ta oli.  Ja Taavet oli 
vabandand üle oma pattu.  Ta ütles Jumale: 

  "sinu vastu olen ma pattu 
 teinud ja teinud seda 
 halva."  Ja Jumal 
 andestas Taaveti 
 pattu.  Aga Batseeba 
 beebi oli väga 
           haige ja suri 
           varsti pärast 
                sündimist. 



Jumal andestas Taaveti  
kohutava pattu.  Siis 
Batseebal tuli teine laps, 
Solomon, kes pidi saama 
suure kuningaks pärast 
Taaveti.  Aga kuningas 
Taavetil oli palju teisi 
 lapsi, kellest tõi talle 
 suure kurbust. 



Kuningas Taavet (2 osa) 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

2 Saamuel 1-12 

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