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Tõotuse prioriteetsus 

Sest kui pärand tuleks Seaduse alusel, siis see ei tuleks enam tõotuse alusel; Jumal 
on aga Aabrahamile armu osutanud tõotusega. Gl 3:18 

 
Hingamispäev, 29. juuli 
Jolene Sharp (Nashville, Tennessee, USA) 

Sissejuhatus. Lubadused on pidamiseks 

Gl 3:18 

See on tuntud lugu. Aasta oli siis 1942. Vaiksel ookeanil möllas sõda. Kindral Douglas 
MacArthur oli USA relvavägede komandör Kaug-Idas ja asjad ei läinud talle meelepäraselt. 
Jaapanlased olid 1941. aasta detsembris Filipiinidele tunginud. Ameeriklaste ja filipiinlaste 
väeosad olid sunnitud taanduma Bataani, kus nad jäid varsti piiramisrõngasse. 

Oleme usaldanud Tema ustavust minevikus ja võime teha seda ka 
tulevikus. 

MacArthuril kästi lahkuda kohaliku saare kindlusest, kus ta töötas ja oma perega elas ning 
põgeneda Austraaliasse. Seal lootis MacArthur koguda päästeväed, et naasta ja Filipiinid 
tagasi vallutada. Ta oli äärmiselt pettunud, kui leidis palju vähem liitlasvägesid, kui oli 
lootnud. Seega oli Filipiinide kohene tagasisaamine võimatu. Kiiresti andis ta välja 
pressiteate nüüdseks kuulsa avaliku lubadusega: „Ma tulen tagasi.“ 

MacArthur kordas seda lubadus pikalt, kaks ja pool aastat, kui sõda käis täie hooga ja 
USA sõjaväe juhtkond keskendus teistele eesmärkidele. Filipiinidele jäetud mehed võeti 
vangi ja nad pidid tegema läbi Bataani surmamarsi, kus hukkus vähemalt 7000 meest. 
Viimaks, 1944. aasta 20. oktoobril sumas MacArthur invasioonivägede eesotsas rannikule ja 
teatas raadios: „Filipiinide elanikud, ma tulin tagasi!“* 

Ootamine kestis kindlasti palju kauem, kui nad olid lootnud. Kahtlemata jätsid mõned neist 
selle luhtunud lootuse sinnapaika, kuid ma olen kindel, et suurema osa neist meestest 
teadis, et kindral MacArthur peab oma lubadust. Miks? Sest nad tundsid teda. Nad olid 
usaldanud tema juhtimist pikkades, rasketes lahingutes ja nad tundsid tema iseloomu. 

Tuhandeid aastaid tagasi lubas Jumal Aabrahamile: „Ma õnnistan sind tõesti ja teen su 
soo väga paljuks − nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres … Ja sinu soo nimel 
õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!“ (1Ms 
22:17, 18) Paulus ütleb Gl 3, et Aabrahamile antud tõotus täitus Kristuses ja need, kes 
usuvad, on Aabrahami lapsed. 

Kuidas saame Jumala lubadusi uskuda? Teda tundes. Oleme usaldanud Tema ustavust 
minevikus ja võime teha seda ka tulevikus. Pealegi võime ka täna kindlad olla, et Tema 
lubadus Aabrahamile kehtib. Meie pärand Aabrahami lastena on kindel, sest Jumal on seda 
lubanud. 

 
Pühapäev, 30. juuli 
Kristi Rich (Wenatchee, Washington, USA) 

Tõendusmaterjal. Allkirjastatud, pitseeritud ja täide viidud 

1Ms 9:11−17; 12:1−3; 15:9−18; 17:1−8; Mt 5:17, 18; Rm 4:13; Gl 3:7, 16−19 

Siin kasutatud heebreakeelne sõna b’rit tähendab (riikidevahelist) kokkulepet ehk pakti. 
Kahe osapoole vahelise siduva kokkuleppe allkirjastamiseks kasutati loomi. Loomad tapeti, 
lõigati pooleks ning pooled pandi kohakuti maha, nii et poolte vahele jäi rada. Need, kes 
sõlmisid lepingu, kõndisid poolikute loomade vahelt läbi, et näidata oma valmisolekut 
lepingust kinni pidada. Seega oli b’rit verevalamise sünonüüm.1 

                                            
* „MacArthur Leaves Corregidor“, http://www.history.com/this-day-in-history/macarthur-leaves-
corregidor.  
1 „Brit−Covenant“, http://www.hebrew4christians.com/Glossary/Word_of_the_Week/Archived/Brit/ 
brit.html.  
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Ainult Jumal allkirjastas lepingu. 

1Ms 15 kõnnib Jumal suitseva küpsetusahju ja tuleleegi sümbolis loomade vahelt läbi ja 
pitseerib nii lepingu, mis tõotab Aabramile maa Egiptuse jõest kuni Eufratini. 

Paljudest lepingutüüpidest Piiblis on kaks erilised − tingimustega ja tingimusteta. Kui 
mõlemad osapooled peavad lepingu järgi midagi tegema, oli see tingimustega leping. Kui 
ainult üks osapool lubab teha midagi, vaatamata teise osapoole tegevusele, siis oli see 
tingimusteta leping.2 Kui Jumal kutsus Aabrami 1Ms 12 oma kodumaalt välja, oli tegemist 
tingimustega tõotusega. Kui Aabram läheb, siis Jumal õnnistab teda. Jumala tõotus saata 
Taaveti järeltulijate kaudu Messias oli tingimusteta leping. Taavet ei pidanud tegema midagi 
selleks, et Jumal oma lubadust peaks. 

Heebrea keeles viidatakse kümnele käsule kui lepingutahvlitele.3 Seadus (mis on samuti 
üks sõna käskude kohta) on lepinguga seotud. Käsud on lepingust pärit. Käsud ja leping ei 
ole ühe skaala vastasotsad, kus üks põhineb usul ja teine tegudel, vaid nad on ühesugused. 
Kristus ise ütleb, et Ta tuli seadust ja prohveteid täitma. Teisisõnu, Ta tuli kümmet käsku 
ja/või lepingut täitma. See tingimusteta leping, mille Jumal oma rahvaga tegi, vajas 
verevalamisega pitseerimist. Seega oli Kristuse surm lepingu pitseerimine, mis sümboliseeris 
seda, et Jumal peab oma osa kokkuleppest. Ainult Jumal allkirjastas lepingu. 

VASTA 

1. Kas usk on midagi, mida sa pead tegema (nt mingi tegu), et saada tõotatud leping? 
Miks või miks mitte? 

2. Mis siis, kui lunastus ei oleks olnud tingimusteta leping? Kas sel oleks ikkagi sama 
väärtus ja kas see oleks sama haarav? 

 
Esmaspäev, 31. juuli 
Jeremy Vetter (Moscow, Idaho, USA) 

Logos. Muutumatu Jumal, kelleni jõuab usu, mitte tegudega 

1Ms 9:11−17; 15:6; 22:17, 18; Mt 5:17, 18; Rm 3:20; 4:15; 5:20; Gl 2:16 

Seaduse eesmärk (Rm 3:20; 4:15; 5:20) 

Kui me ei tunne seadust (st ükskõik missugust osa sellest), siis me ei tea, mida tähendab 
seaduse rikkumine. Kuna Issand ei taha, et keegi meist kaduma läheks, on Ta määranud 
meie jaoks mehhanismi, et me teaksime, mis on patt. Ta pani Siinai mäel meie jaoks oma 
seaduse kirja. See seadus on säilinud meie ajani Jumala Pühakirjas ning see toimib 
hoiatussüsteemina, mis ütleb meile, missugune on patt meie elus. Paulus selgitab seda Rm 
3:20: „Sest Seaduse kaudu tuleb patutundmine.“ Selge on, et Paulus ei väida, nagu tagaks 
seadus mingiski mõttes meie pääsemise. Ta väidab Rm 4:15, et seaduse rikkumise tagajärg 
on Jumala viha, kuid kinnitab taas, et „kus Seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist“. Kui 
seadus oleks ainus asi, mille Jumal meie jaoks tegi, oleksime kadunud, aga õnneks on see 
osa kahekordsest süsteemist. Teine osa on seotud usu ja Tema päästva armuga. Rm 5:20 
kinnitab Paulus oma arusaamist, et seaduse eesmärk on patt avalikustada, kuid mainib 
samas, et ainus asi, mis saab meid lunastada, on Tema ohvrimeelne arm: „Seadus on aga 
kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm 
saanud ülirohkeks.“ Kui otsustame järgida Jeesust on armul ja usul Jumala tõotusesse meie 
elus palju huvitavam roll. 

Usk tõotusesse on vahe elu ja surma vahel. 

Pääste, mille tagab Tema tõotus (1Ms 15:6; 22:17, 18) 

Jumal lubab Pühakirjas palju kordi, et Ta päästab meid meie pattudest ja teisest surmast 
igavesse ellu koos Temaga. Ta kirjeldab seda tõotust üksikasjalikult Aabrahamile 1Ms 22 ja 
ütleb, et „su sugu vallutab oma vaenlaste väravad! Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik 
maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält“ (salmid 17, 18). Neile, kes selle 

                                            
2 „What Are the Different Covenants in the Bible?“, https://www.compellingtruth.org/covenants-in-the-
Bible.html.  
3 „Brit−Covenant“, Hebrew4Christians.com. 
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tõotuse vastu võtavad, antakse üks päev võit vaenlaste üle. Nad sisenevad igaviku rõõmu 
koos Temaga, kes neile vabastamist lubas − Jeesuse Kristusega. Tõotatut ei saa kätte 
seadust täites ega ühegi muu tegevusega, mida saame ette võtta. Issand peab oma 
lubadust, Ta ei käsi meil tõotuse kättesaamiseks mingit kangelastegu teha (seadust täita), 
vaid Ta nõuab lihtsat usku Temasse. „Ja ta viis tema [Aabrahami] õue ning ütles: „Vaata 
nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!“ Ja ta ütles temale: „Nõnda saab 
olema sinu sugu!“ Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.“ (1Ms 15:5, 6) 
Issandasse uskumine kõlab lihtsalt, kuid selleks on vaja tugevat usku ja usaldust Issandasse 
Jeesusesse Kristusesse. 

Usk Jeesusesse Kristusesse (Gl 2:16) 

Usk tõotusesse on vahe elu ja surma vahel. Kuna see ei nõua meilt tegevusnimekirja 
tüüpi tegevust, nagu näiteks seaduse täitmist, on see enamasti raskemini hoomatav. Paulus 
tõmbab selge joone tõotustesse uskumise ja seaduse pidamise vahel, mida väidetakse meid 
päästvat. „Teades, et inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi 
Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada 
õigeks usust Kristusesse ja mitte Seaduse tegude kaudu, sest Seaduse tegude kaudu ei 
mõisteta õigeks ühtegi inimest.“ (Gl 2:16) Seaduse täitmisega seotud tegude tähtsust 
vähendatakse, sest nagu varem öeldud, on seadus mõeldud meile pattude näitamiseks. 
Igavesse suhtesse Jeesuse Kristusega saame, kui anname juhtimise üle, usaldame Issandat 
ja usume Tema sõnu. 

Usalda meie muutumatut Issandat (1Ms 9:11−17; Mt 5:17, 18) 

Kas Jumal muudab oma sõnu? Oma meelt? Paulus väidab kindlalt, et Ta ei muuda. Need, 
mis muutuvad, sageli etteaimamatult, on meie ootused. Ühes tekstis hajutab Paulus 
arusaama, nagu oleks Jeesus soovinud muuta Jumala Sõna ja tühistada Tema seaduse. Ta 
rõhutab kahtluseta Jumala Sõna muutmatut olemust. „Ärge arvake, et ma olen tulnud 
Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma 
ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni 
kõik, mis sündima peab, on sündinud.“ (Mt 5:17, 18) Meile tänapäeval ei kehti üksnes tõotus 
Aabrahamile, vaid ka üks teine tõotus 1Ms 9. „Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see 
on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. … Vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. 
Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma … mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge 
vahel maa peal olevas kõiges lihas.“ (1Ms 9:13, 15, 16) Kui Jumal lubas seda Noale, lõi Ta 
nähtava märgi, mis tunnistab kõigile põlvkondadele, et Tema ei muutu. Vikerkaar on Jumala 
kindla Sõna täiuslik esitus. Jumal palub meilt, et meil oleks Temasse usk, et me usuksime 
Temasse ja nõuaksime endale Tema tõotusi. 

VASTA 

1. Mis on meie inimloomust arvesse võttes raskem, kas seaduse täitmine või uskumine? 

2. Kui seadus on selleks, et pattu näidata, ja Jumal ei muutu, miks siis patu definitsioonil 
on väändumisruumi muutumiseks? Või ei ole? 

 
Teisipäev, 1. august 
Laura Vetter (Moscow, Idaho, USA) 

Tunnistus. Jumala seadus = Jumala iseloom 

Gl 3:15−29 

„See oli eksisteerinud Jumala tõotuses, seda oli usus vastu võetud, aga pärast seda, kui 
Kristus selle ametlikult kinnitas, nimetatakse seda uueks lepinguks. Jumala seadus oli 
aluseks sellele lepingule, mis oli lihtsalt korraldus selleks, et tuua inimesed Jumala tahtega 
kooskõlla ja asetada nad sinna, kus nad saaksid Jumala seadusele kuuletuda. 

Veel teinegi kokkulepe − Pühakirjas nimetatud „vanaks“ lepinguks − sõlmiti Jumala ja 
Iisraeli vahel Siinail ning see kinnitati ohvriverega. Aabrahami lepingut, mida kinnitati Kristuse 
verega, nimetatakse „teiseks“ ehk „uueks“ lepinguks, sest veri, millega see pitseeriti, valati 
pärast esimese lepingu verd. 
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„Tema elu tunnistab, et ka meil on võimalik Jumala seadusele 
kuuletuda.“ 

Aga kui Aabrahami lepingus sisaldus lunastuse tõotus, miks sõlmiti Siinail teine leping? 
Orjuses oli rahvas suurel määral kaotanud Aabrahami lepingu põhimõtete tundmise. Rahvast 
Egiptusest vabastades püüdis Jumal ilmutada oma väge ja halastust, et nad võiksid hakata 
Teda armastama ja usaldama. … 

Kuid neil ei olnud tõelist arusaamist Jumala pühadusest, oma südame äärmisest 
patususest, enda ülimast võimetusest Jumala seadusele kuuletuda ning oma vajadusest 
Päästja järele.“1 

„Kristus tuli, et mõista seaduse pühad nõuded õigeks. Ta tuli elama selle nõuetele 
kuulekat elu ja tõestama sellega, et Saatana süüdistus, nagu ei oleks inimesel võimalik 
Jumala seadust täita, on vale. Inimesena kohtas ta kiusatust ja võitis jõus, mille andis Talle 
Jumal. Kui Ta tegi head ja tervistas neid, keda Saatan vaevas, näitas Ta inimestele Jumala 
seaduse ja Tema teenimise olemust. Tema elu tunnistab, et ka meil on võimalik Jumala 
seadusele kuuletuda.“2 

VASTA 

1. Jumala seadus on Tema iseloom ja Jeesus on tunnistus, et ka meie suudame Jumala 
seadust täita. Mida saad paluda Jumalal oma elus muuta, et saaksid Tema seadust täita? 

2. Kuidas juhib Jumala halastusele keskendumine meid Teda armastama ja usaldama? 
Mida saad oma elus teha, et keskenduda Jumala pühadusele? Kuidas aitab see sul Jumala 
seadust täita? 

 
Kolmapäev, 2. august 
Mindi Vetter (Newman Lake, Washington, USA) 

Praktiline juhend. Tema tõotus kehtib ikka veel 

1Ms 12:2, 3; 4Ms 23:19; Gl 3:15−18, 21−25 

Mis puutub kristlikku usku, siis tundub, nagu oleksid tõotused ja seadused kaks 
vastandlikku kontseptsiooni. Tõotus ehk lubadus on põgus väide. Seadus on siduv leping. 
Need kaks ei saa ju omavahel seotud olla, või mis? 

Meie võimetus näha seost tõotuste ja seaduste vahel pärineb faktist, et see patune, 
ebatäiuslik maailm varjutab meie arusaamist tõotustest. Kuna me ei suuda eristada inimeste 
lubadusi Jumala tõotustest, ei võta me neid südamesse. Selle asemel keskendume rohkem 
seadusele – kristluse käskudele ja keeldudele. Seadus on usaldusväärne ja kindel, tõotused 
mitte. 

Me võime usaldada Jumalat, et Ta täidab selle, mida on tõotanud, ja seda 
ei saa miski muuta, isegi mitte seadus. 

Kas oled kunagi mõelnud, miks tõotas Jumal Aabrahamile tema kujutlusvõimet ületavat 
elu (1Ms 12:2, 3) enne, kui pani kirja kümme käsku (2Ms 20)? Fakt, et möödus 430 aastat 
enne, kui Jumal Iisraelile seaduse andis, viitab sellele, et Tema tõotused on sama tähtsad 
või isegi tähtsamad kui reeglid, mille Ta meile järgimiseks andis. Gl 3:17 on kirjas: „Jumala 
poolt varem tehtud testamenti ei saa nelisada kolmkümmend aastat hiljem antud Seadus 
muuta kehtetuks, nii et see tühistaks tõotuse.“ Kuidas saame siis meie kristlastena aidata 
teistel mõista, et seadus ja tõotus käivad käsikäes? Mulle tuleb mõttesse kaks sammu. 

Viita vikerkaarele kui Jumala tõotuste usaldusväärsuse tõendile. Enne kui Jumal tõotas 
Aabrahami suguvõsast teha suure rahva, lõi Ta vikerkaare meenutamaks, et Teda saab 
usaldada. 4Ms 23:19 on kirjas koguni: „Jumal ei ole inimene, et ta valetaks.“ Me võime 
usaldada Jumalat, et Ta täidab selle, mida on tõotanud, ja seda ei saa miski muuta, isegi 
mitte seadus. 

Kasuta Aabrahami testi 1Ms 22 näitena sellest, kui lahutamatult on tõotus ja seadus 
seotud. Jumala tõotus oli olulisem kui ülesanne, mille Ta Aabrahamile andis, ning see 

                                            
1 Ellen G. White, „From Eternity Past“, lk 259, 260. 
2 Ellen G. White, „Testimonies for the Church“, 8. kd, lk 207, 208. 
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illustreerib väge, mis oli tõotusel siis ja mis on sellel praeguseni. Ükskõik mida Jumal käsib 
meil teha − ükskõik mida Tema seadus ütleb − see ei tähenda midagi ilma teed näitavate 
tõotusteta. 

VASTA 

1. Kuidas saad sa end paremini varustada, et õpetada teistele, kuidas Jumala tõotused on 
seadusest tähtsamad? 

2. Kuidas saad aidata teistel mõista, et tõotus on meie igapäevaelus ikka veel oluline? 

 
Neljapäev, 3. august 
Laura Gang (Nashville, Tennessee, USA) 

Arvamus. Suhe või riskihaldus? 

Mk 10:17−22; Rm 4; Gl 3; Hb 11:8 

See ei ole isiklik, see on puhtalt äriasi. 

Seda väljendit kasutatakse sageli selleks, et rahustada inimest, kes on just avastanud end 
tehingust kahju saavalt poolelt. Nende isiklike konfliktide vältimiseks ja riski minimeerimiseks 
koostatakse ja allkirjastatakse sageli terve hulk juriidilisi dokumente. Väikses kirjas on ära 
toodud iga rikkumise tagajärjed. Leping seob osapooli omavahel. 

Tema elu aluseks oli tema lähedane, isiklik suhe Jumalaga. 

Kas leping on sama mis lubadus? Mõtle inimestele, kes lubavad veeta sinuga 
kvaliteetaega, sind aidata või sinu pärast palvetada. Sul ei ole vaja kirjalikku lepingut nende 
lubaduste kohta, mis tulenevad isiklikest suhetest. Sellepärast ongi nii valus, kui armulugu 
läbi saab. See, mis muutis suhte tähendusrikkaks ja ainulaadseks, oli aja jooksul kogunenud 
usaldus. 

Kirjas galaatlastele on Pauluse meelepaha suunatud nende vastu, kes püüdsid vastsete 
kristlaste vaba südant kammitseda kaljukindla lepingu raskete ahelatega. Nende 
tõekspidamine oli, et igavene elu teenitakse ära rangelt seadusele kuuletudes. Paulus 
meenutab neile innukalt, et kõige tähtsamad on tõotus Aabrahamile ja Jeesuse evangeelium. 

Mis oli Aabrahami osa? Ta uskus Jumalat ilma et vajanuks ühtki maist tõendit. Aabraham 
astus usu kaudu loo sisse, mille Jumal oli tema jaoks kirjutanud. Nii asus ta füüsiliselt ja 
vaimselt eluaegsele rännakule kõrbesse, teadmata, kuhu ta läheb (Hb 11:8). Tema elu 
aluseks oli tema lähedane, isiklik suhe Jumalaga. 

Markus jutustab loo rikkast noorest ülemast, kes tuli Jeesuse juurde ja küsis, mida ta peab 
igavese elu saamiseks tegema. Ta oli lapsest saadik kõiki käske pidanud. Kuidas Jeesus 
talle vastas? Kõigepealt vaatas Jeesus tema südamesse ja armastas teda. Seejärel palus Ta 
tal loobuda kogu omandist ning saada jüngriks ja astuda kaunisse, pimedasse usku Jumala 
Poega tundmatusse järgides. Piibel ütleb: „Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja 
lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik.“ (Mk 10:22) Ta soovis käegakatsutavat 
lepingut, mitte riski, mis kaasnes ususammuga. 

Kahjuks ei olnud see tema jaoks isiklik, vaid puhtalt äriasi. 

VASTA 

1. Kas sa tunned oma kogemuse põhjal koguduses, et peamine rõhk pannakse päästele 
usu või tegude kaudu? 

2. Kas sa leiad oma elus motivatsiooni sellest, mida Jumal on sulle ehk andnud − näiteks 
uus töökoht −, või keskendud pigem Jumala antud tõotusele? 

 

http://www.piibel.net/#q=Mk%2010:17-22
http://www.piibel.net/#q=Rm%204
http://www.piibel.net/#q=Gl%203
http://www.piibel.net/#q=Hb%2011:8
http://www.piibel.net/#q=Hb%2011:8
http://www.piibel.net/#q=Mk%2010:22
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Reede, 4. august 
Nadine Joseph (Brooklyn, New York, USA) 

Uurimine. See on tehtud! 

Gl 3:18 

KOKKUVÕTE 

4Ms 23:19 meenutab meile, et „Jumal ei ole inimene, et ta valetaks“. Seega kui Jumal 
midagi lubab, siis saab see tehtud, sest Jumala sõna on kindel. Me näeme seda avaldumas 
1. Moosese raamatus loomisloos, kui Jumal kutsus esile asju, mida ei olnud, ja need ilmusid 
välja. Teistel juhtudel ei ilmu Jumala avaldused, lubadused või asjade esilekutsumine 
koheselt, nagu oli Tema tõotusega Aabrahamile. Ja siis, umbes 430 aastat hiljem, tuli 
seadus. Kas see tühistas Jumala tõotuse? Lihtne vastu on: „Ei!“ Tõotus Aabrahamile täitus 
juba siis, kui sõnad Jumala huulilt lahkusid, ning see kehti ka meile tänapäeval. Meil on vaja 
vaid usku, et hoida kinni Jumala tõotusest Aabrahamile, et meid mõistetakse õigeks armust 
ja me pärime igavese elu vaatamata seaduse olemasolule, sest kõik, mida Jumal lubab, 
saab tehtud! 

TEGEVUSED 

 Loo visuaalne pilt, kaart või seinamaaling, mis ühendab selle aja, mil Jumal andis 
Aabrahamile tõotuse, ja tänapäeva. 

 Kirjuta lühike artikkel sellest, kuidas meie tänapäeva ühiskonnas julgustatakse lubadusi 
murdma ning võrdle seda korraldustega, mille Jumal on andnud Piiblis lubaduste või 
oma sõna pidamise kohta. 

 Kuula laulu „Standing on the Promises“ („Seventh-day Adventist Hymnal“ nr 518, nt 
https://www.youtube.com/watch?v=lofNq0U2xk0). Kuidas saame seostada seda laulu 
selle nädala aruteluga? 

 Arutlege grupis lubaduste pidamise tähtsuse üle ja seostage see Jumala tõotusega 
Aabrahamile ja laiendatult meile. 

 Mõtle ajale oma elus, mil sinu ema või isa või oluline täiskasvanu andis lubaduse, mida 
ta ei pidanud. Mis tunne sul oli? Aga siis, kui ta pidas oma lubadust? Kuidas need 
tunded erinesid? Kas oskad visualiseerida, kuidas Jumal täidab Aabrahami tõotuse 
sulle? 

 Looge lühisketš ajast, mil Jumal andis Aabrahamile tõotuse ja kuidas see tõotus on 
meile ka tänapäeval oluline. 

 Vaatle looduse aspekte, mis tunnistavad, et Jumala antud tõotused on tõsi. 

LISALUGEMINE 

Jk 5:12; 1Jh 2:5; 5Ms 23:23. 

Ellen G. White, „Faith and Works“, lk 47; „Patriarhid ja prohvetid“, 11. peatükk. 

„A Walk Thru the Life of Abraham: Faith in God’s Promises“ (Baker, 2010). 

Bruce Feiler, „Abraham: A Journey to the Heart of Three Faiths“ (Harper-Collins, 2004). 

http://www.piibel.net/#q=Gl%203:18
http://www.piibel.net/#q=4Ms%2023:19
https://www.youtube.com/watch?v=lofNq0U2xk0
http://www.piibel.net/#q=Jk%205:12
http://www.piibel.net/#q=1Jh%202:5
http://www.piibel.net/#q=5Ms%2023:23
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