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Tõotus Issandalt 

(Ivo Unt) 
 
1. TÕOTUS ALGAB VILJATUSEGA 
1Ms 18:11, 13, 14  Aga Aabraham ja Saara olid vanad ja elatanud; Saaral oli lakanud olemast ka see, mis 
muidu naistele on omane (lapsekoda surnud);13 Aga Issand ütles Aabrahamile: „Miks Saara naerab ja 
ütleb: Kas ma tõesti peaksin sünnitama, kuna ma ju olen vana? 14 Kas peaks Issandal midagi olema 
võimatu? Ma tulen su juurde tagasi aasta pärast samal ajal ja Saaral saab olema poeg!” 
“Ükski pole valmis tõotust ellu viima kui ta ei tunne oma võimetust seda ellu viia” Scott Volk 
Küsimus: Mis olukorrad Tõotustes, mida Issand on sulle andnud, tundunud võimatud ja oled matnud 
tõotuse “liiva alla”? 
 
2. SUUR TÕOTUS VS. VÄIKE MÕTTETÖÖ 
1Ms 15:2-4 Aga Aabram ütles: „Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu 
koja valitsejaks on Elieser Damaskusest!” 3 Ja Aabram ütles: „Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga 
näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.” 4 Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Tema ei ole 
sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.” 
Aabraham hakkas oma pärijaks kedagi teist otsima, kuna tal endal polnud lapsi. Tolle aja tavaline praktika 
oli adopteerida ori, kes päriks isanda vara, kui tal enda lapsi polnud, kes võiks pärida. Jumal aga kostis selle 
peale, et tema pärijad tulevad Aabrahami enda ihuviljast. Aabraham hakkas seepeale kahtlema Jumala 
tõotuses oma kõrge vanuse tõttu, kuid Jumal tuletas talle lepingut meelde.  
Küsimus: Kuidas oled sina püüdnud oma väikese mõtlemisega suurt Issanda tõotust/lubadust ellu 
viia? Kuidas on Issand sulle tõotust meelde tuletanud?  
 
3. TÕOTUS EI VAJA VARUPLAANI 
1Ms 16:1-2 1 Ja Saarai, Aabrahami naine, ei toonud temale last ilmale; aga tal oli teenijaks egiptlanna, 
nimega Haagar. 2 Ja Saarai ütles Aabrahamile: „Vaata, Issand on mind keelanud last saamast. Heida nüüd 
mu teenija juurde, vahest saan järeltulija temalt!” Ja Aabraham kuulas Saarai sõna. 
10-ne aasta jooksul Saarai, Aabrahami naine ei olnud ikka veel last saanud. Ta üritas oma teenija kaudu 
Aabrahamile last saada, mis oli tolle aja kultuuris tavaline, et kui teatud ajaks abielus ei olnud veel järglast, 
siis tuli kellegi teise kaudu tekitada asenduspärija (soovitavalt meesterahvas), kes võtaks suguharu juhtimise 
üle. Haagar, Saarai teenija sai poja, kellele Aabraham pani nimeks Ismael. Jumala tõotusele vaatamata 
hakkavad Saarai ja Aabraham varuplaani teostama. Sünnib hoopis Iismael, kelle kohta ingel prohveteeris 
hoopis midagi sellist: 
1Ms 16:12 Temast tuleb mees nagu metseesel - tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu - ta 
elab vaenus kõigi oma vendadega.”  
Küsimus: Mis on olnud sinu varuplaanid, püüdes oma tegudega Issanda tõtust ellu viia? 
 
 
Palveteemad järgmisel lehel... 
  



 

 
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada ÜLESTÕUSMISPÜHADE SÜNDMUSTE eest: 
 
1. Lihavõtte aktsioon 
Et õiged usklikud, saades täis julgust, läheksid õigetesse kohtadesse ja tooksid evangeeliumi, 
tervenemist ja vabanemist sealsetele inimestele, ja et Jumal kõnetaks ja vabastaks võimsalt neid 
keda minnakse teenima.  
 
2. Suur Reede ja Ülestõusmispühad 
Et Ülestõusmispühade sündmuste sisu jõuaks ühiskonnani (läbi välimeedia plakatite, veebilehe) ja 
seeläbi Jumal juhataks inimesi kogudusse nii Suure Reede kui Esimese Ülestõusmispüha 
teenistusele ja vaatama otseülekannet. Et Jumal muudaks teenistustel südameid, tervendaks ja 
vabastaks. 
 
 


