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Tõotuse lapsed 

Niisiis, ta halastab, kellele tahab, ning kalgistab, keda tahab. Rm 9:18 

 
Hingamispäev, 2. detsember 
Christelle Govender (Durban, Kwazulu-Natal, Lõuna-Aafrika) 

Sissejuhatus. Õiged ja õiglased on Tema teed 

Rm 9 

„Olgu, ema,“ vastas väike Benjamin ja pühkis vapralt pisarad oma tedretähnilistelt 
põskedelt. Ta neelatas raskelt ja tema suurtes pruunides silmades oli vankumatu usk 
ema sõnadesse. Ta sirutas väikese sõrme välja ja küsis kogelevalt: „Kas lubad 
väikse sõrme lubadusega, ema?“ Neljaaastane õrnas eas Benjamin mõistis, kui püha 
on lubadus. Kujuta ette rõõmu tema väikses südames, mis teadis, et tema ja ema 
vahel on sõlmitud mõjukas leping. 

Kas võiksime siis nimetada Jumalat ebaõiglaseks? 

Ta jätkas õnnelikku elu, teades, et ema saab tema pärast hakkama ja jääb ellu. 
Peatu hetkeks ja kujuta ette, et üks teine laps tuleb ja nõuab, et lubadus, mis oli 
Benjamini ja ema vahel, kehtiks ka tema kohta. Kujutle, et ema peab tegelikult oma 
osa lubadusest mõlema lapse suhtes. Kas võiksime siis nimetada ema ebaõiglaseks, 
kuna ta andis lubaduse oma lapsele ja teisele lapsele? 

Ilmselt oli Paulusel tegemist sama küsimusega, kui ta kirjutas: „See tähendab: 
mitte lihased lapsed ei ole Jumala lapsed, vaid tema sooks arvatakse tõotuse 
lapsed.“ (Rm 9:8) Kas võiksime siis nimetada Jumalat ebaõiglaseks? Pean 
tunnistama, et ka mina oleksin sellises olukorras tõenäoliselt selle küsimuse 
esitanud. 

Ehk peaksime vaatama „tõotuse laste“ mõistet teisest vaatenurgast. Üks minu 
sõpradest ühines hiljuti suure Jeesuse perekonnaga. Minu jaoks on väga julgustav 
näha tema südames rõõmu, kui ta avastab järjest enam ja enam Jeesuse armastuse 
kohta. Siis mõistan, et päästetõotus on talle antud sama õigusega mis mulle, usklikku 
perekonda sündinud lapsele. 

Nii jõuame järgmise, minu jaoks mingis mõttes vastuolulise väite juurde: „Nagu on 
kirjutatud: „Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin.“ (salm 13) Kuidas saab 
armastav, õiglane Jumal seda öelda? See on ebaõiglane! Kas nimetame Jumalat 
ebaõiglaseks? Paulus ei kohku sellest tagasi. Ta ütleb seda salmis 14: „Mis me siis 
ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi!“ 

Paulus selgitab edasi, et Jumal valis Jaakob ja jättis Eesavi kõrvale sõltumata 
sellest, mida nad ise tegid, „et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima“ (salm 
11). Ta selgitab, et Jumal kui universumi Valitseja viib alati oma plaanid täide. 

Selle peatüki uurimisel selgub, et ainult Jumalal on oma rahva jaoks täiuslik plaan 
ning Tema plaan on õige ja õiglane. 
 
Pühapäev, 3. detsember 
Riley Pillay (Kaplinn, Western Cape, Lõuna-Aafrika) 

Tõendusmaterjal. Iga päev on esimene päev 

Ef 1:4, 5 

Lapsena ei olnud ma spordis kunagi eriti hea, nii et pole üllatav, et mind valiti 
peaaegu alati viimasena meeskonda. Kui olin väljakul, ei teadnud ma, mida teha. 
Seepärast jooksin alati kogu väljakul ringi ja püüdsin kätte saada tabamatut palli, 
mida mu jalad kunagi ei puudutanud. Nüüd kui olen vanem ja pensionil ning unistus 
jalgpalluriks saada on täitumata, leian end vahel vaimulikus mõttes sarnaselt 
tundmas. Kas ma olen viimane, kes on valitud Jumala tööd tegema? Vaieldamatult 
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olen valmis evangeeliumitööd tegema ja teistele tunnistama, kuid ma mõtlen, kas ma 
olen ikka samasugune nagu see üliinnukas laps, kes jooksis ringi ega saanud 
millestki aru. 

Igal hommikul saame olla iseenda uus ja täiustatud versioon! 

Ef 1:4 on öeldud: „Tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema 
pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses.“ Adventistidena võime kindlalt 
kuulutada, et oleme Jumala meeskonda valitud. Meil on kindel osa, mis põhineb 
nendel oskustel, millega meid igaüht on õnnistatud. Lk 9:23 on kirjas sellesse 
meeskonda kuulumise eeltingimused: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku 
oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle.“ 

Enesesalgamine ei ole kristlikus elus valikuline. See on uuestisünni reaalsus. 
Keegi ei saa tulla Kristuse juurde, kui ta ei ole valmis nägema iga päev oma vana elu 
Kristusega risti löödult ja alustama iga päeva Talle kuuletudes. Samamoodi nagu 
Jumal valis meid, peame ka meie valima Tema järgimise − iga päev. 

Hämmastav vaatenurk! Igal hommikul saame olla iseenda uus ja täiustatud 
versioon! Kui Kristus elab sinus, siis oled automaatselt varustatud oskustega, mida 
vajad oma vaimulikuks ja füüsiliseks eluks. Täpselt samamoodi nagu meeskond 
koosneb erinevatel positsioonidel olevatest mängijatest, on vaimulikul väljakul mõne 
ülesandeks tunnistamine, teistel jutlustamine, palvetamine või abistamine. Efektiivne 
meeskond koosneb liikmetest, kellel on üks eesmärk ja kelle sihid ühilduvad Issanda 
omadega. 

VASTA 

1. Kui me kõik oleme Jumala valitud, kas see tähendab, et oleme automaatselt 
päästetud? Mis saab vabast tahtest? Mis siis, kui ma ei taha valitud olla? 

2. Kas enesesalgamine tähendab pelgalt oma lihalikust olemusest loobumist? Või 
tähendab see oma maitsemeele muutmist nii, et me enam ei ihka lihalikke asju? 
Meenuta Loti naist: kuigi ta lahkus linnast, oli tema süda ikka veel seal. Mida saame 
temalt õppida? 
 
Esmaspäev, 4. detsember 
Germaine Melody Cecl (Durban, Kwazulu-Natal, Lõuna-Aafrika) 

Logos. Usk + teod = õigus 

Rm 9 

Sa tundsid mind enne, kui sa mind lõid (Rm 9:1−5; Ef 1:4, 5) 

Meid valiti olema pühad ja laitmatud juba enne loomist. Paulusel on suur mure, 
tema süda on Iisraeli rahva pärast raske. Üks asi, mida me alati mõtleme ja mille üle 
pead murrame, on see, kas meie oleme väärt. See võib käia paljude asjade kohta – 
väärt seda ülendust, väärt õnnistusi, mida saame, ja mis kõige olulisem: piisavalt 
palju väärt, et olla osa Jumala valitud vähestest. Me õpime lammaste ja kitsede ning 
nisu ja umbrohu eraldamisest, kuid tundub, nagu ei teaks me, kuhu kategooriasse 
me ise sobime, kui me ei tunnista, et Jeesus on andnud meile pääste. 

Kui oleme head inimesed ilma Jumala armuta, kus me siis oleme? 

Õigustatud või väärt (Rm 6:9−15) 

Jumala Sõna ei läinud tühja, see ei põhine füüsilisel põlvnemisel, vaid tõotuse 
lapseks olemisel: „Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte 
sugugi!“ (Rm 9:14) Meil kõigil on õigus Jumala halastusele, kuid see ei tähenda, et 
oleksime tingimata väärt seda vastu võtma. Elus juhtub sageli selliseid asju, mille 
puhul tunneme, et oleme midagi võlgu. Kui palju olulisem peaks see siis, kui võtame 
vastu Jumala halastust ja armu! Meie Jumal on õiglane. Ps 25:8 on nii öeldud. 
Usklikud võivad saada julgust teadmisest, et Jumal ei ole iseendaga vastuolus. 
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Me oleme kõigest savi (Js 55:8, 9; Rm 9:15, 17−24) 

Rm 9:15 on öeldud: „Ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma 
heidan armu.“ Js 55:8 on kirjas: „Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei 
ole minu teed, ütleb Issand.“ 

Kui kerge on meil andestada kellelegi, kes on meie vastu eksinud? Kui keegi 
haavab meid kuidagi, oleme väga nobedad teda maha kandma. Aga kui ta 
vabandab, on raskem nende vabandust vastu võtta ja tehtut andestada. Enne kui 
vaatame armu ja tegude teemat, peaksime vaatama andestust ja vajadust omada 
puhast südametunnistust ning tõeliselt ka uskuda, et meil on puhas 
südametunnistus. Jumal suudab meid kasutada, ükskõik kui rikutud või lõhutud me 
oleme. Ta soovib meid kasutada, aga kas me tahame lasta end kasutada. Nagu Rm 
9:21 on öeldud: „Või kas pole potissepal meelevalda savi üle – valmistada samast 
segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks?“ See iseenesest näitab, et Jumal 
soovib meid kasutada kõrgematel ja suurematel eesmärkidel − kui me ainult laseme 
Tal seda teha. 

Ülejäänutest ülejäänud (Rm 9:24−29; 2Pt 1:10) 

2Pt 1:10 loeme: „Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma 
kutsumist ja äravalimist.“ Sest kui seda teete, siis ei komista te iial. 

Me peame end ülejäänute koguduseks. Mis on ülejäänud? Ülejäänud on see osa, 
mis on jäänud maha pärast suurema osa äravõtmist. Meid peetakse ülejäänute 
koguduseks, vähesteks ustavateks, kes jäävad alles. Rm 9:27 on öeldud: „Aga 
Jesaja hüüab Iisraeli kohta: „Kui Iisraeli laste arv oleks nagu mereliiv, siiski pääsevad 
neist vaid riismed.““ 

Meile on öeldud, et kuna alles jäävad vaid vähesed, peame tegema kindlaks oma 
kutsumise ja äravalimise, mis tähendab, et peame tegema kõik, mis meie võimuses, 
et olla nende ülejäänute hulgas. Aga kui nii öelda, kas meid päästetakse siis usu 
(armu) või tegude kaudu? Kui oleme head inimesed ilma Jumala armuta, kus me siis 
oleme? 

Kas paganad saavad õiguse? (Rm 9:30−33; 1Pt 2:6−8) 

Mõnikord on lihtsam kaotada usk ja keskenduda tegudele, et end puhastada või 
hoopis teatud mõttes patukahetsuseks, sest me näeme füüsilist tulemust. Usuga on 
raskem, sest see ei ole käegakatsutav, meil keerulisem mõista, et me võime saada 
päästetud oma usu kaudu. Meil kui usklikel käivad need käsikäes, üht ei saa ilma 
teiseta. Kui meil on usk, et oleme armu kaudu päästetud ja me võtame selle tõotuse 
omaks, siis soovime kohe teha head ja olla head. See toimub loomulikult ega ole 
protsess, kus me endale ütleme. „Hästi, minu vaimulik aspekt on nüüd selge, 
vaatame tegudele. Kui teen x arvu tunde seda ja y hulga seda, siis on see tehtud." 

On inimesi, keda võime nimetada mitteusklikuks, kellel ei pruugi olla meiega sama 
usk, kuid kellel on hea ja siiras süda. Kui me vaatame neid ja nende jäetavat 
eeskuju, siis mõistame, mida on öeldud Rm 9:30, 31: „Paganad, kes õigust ei 
taotlenud, on õiguse kätte saanud, ent õiguse, mis tuleb usust.“ Selle põhjust 
selgitatakse lihtsalt salmis 32: „Sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid 
õigeks saavat tegudest. Nad komistasid vastu komistuskivi.“ 

VASTA 

1. Kas meil on õigus arvata, et oleme uskmatutest paremad seepärast, et oleme 
päästetud? 

2. Kuidas pääseme sellest vaimsest võitlusest tegude ja usu vahel? 
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Teisipäev, 5. detsember 
Melissa Naidoo (Durban, Kwazulu-Natal, Lõuna-Aafrika) 

Tunnistus. Kindlustuspoliis 

2Pt 1:10 

„Kristus on tasunud iga inimese valimise eest. Keegi ei tarvitse kaduma minna. 
Kõik on lunastatud. Neile, kes võtavad Kristuse isikliku Päästjana vastu, antakse 
õigus saada Jumala poegadeks ja tütardeks. Kõigile on antud igavese elu 
kindlustuspoliis. Kristus lunastab kõik, kelle Jumal valib. Päästja on tasunud 
lunahinna iga inimese eest. Me ei ole iseenese päralt, sest oleme kalli hinnaga 
ostetud. Lunastajalt, kes on meid maailma rajamisest valinud, saame 
kindlustuspoliisi, mis annab õiguse igavesele elule. … 

„Kõigile on antud igavese elu kindlustuspoliis.“ 

See ei ole kindlustuspoliis, mille väärtuse saab keegi teine pärast sinu surma; see 
on poliis, mis tagab sulle Jumala eluga võrdse elu – igavese elu. Missugune 
kindlustus! Missugune lootus! Näidakem maailmale, et taotleme paremat, taevast 
kodumaad. Taevas on meie jaoks valmistatud ja me tahame sellest osa saada. me ei 
saa lubada, et miski meid Jumalast ja taevast lahutaks. Selles elus peame osa 
saama jumalikust loomusest. Vennad ja õed, teil on elamiseks ainult üks elu. Olgu 
see vooruslik elu, elu koos Kristusega Jumalas.“1 

„Jumala kutse kõlab igale noorele: „Minu poeg, anna oma süda mulle. Ma hoian 
selle puhtana. Ma rahuldan selle igatsuse tõelise õnne järele.“ Jumalale meeldib 
noori õnnelikuks teha ja seepärast soovib Ta, et nad annaksid oma südame Tema 
hoolde, nii et kõik Jumala antud omadused võiksid püsida jõulises, terves 
seisukorras. … 

Pidage meeles, et olete Issanda omand, ostetud Jumala Poja kannatuste ja 
hingepiina hinnaga. … Issand Jeesus nõuab teie teenistust. Ta armastab teid. Kui 
kahtlete Tema armastuses, vaadake Kolgatale. Ristilt kiirgav valgus näitab, kui suur 
on see armastus, mida keel ei suuda kirjeldada. Kes peab minu käske, see armastab 
mind. Me peame hoolikalt uurides Jumala käskudega tutvuma ning siis näitama, et 
oleme Tema kuulekad pojad ja tütred.“2 

VASTA 

Loe 2Pt 1:10. Missugused muutused pead oma elus tegema, et „kindlustada oma 
kutsumine ja äravalimine“? 
 
Kolmapäev, 6. detsember 
Adam Watson (Durban, Kwazulu-Natal, Lõuna-Aafrika) 

Praktiline juhend. Kas ma panin end selle jaoks kirja? 

Mt 28:19, 20; Jk 2:26 

Jeesus suri meie kõigi eest. Ta suri sinu eest. Ta suri minu eest. Ta suri iga 
inimese eest, kes on meie ümber. Aga need, kes ei teagi sellest suurest ohvrist? Jah, 
Jeesus suri ka nende eest. See ongi asja ilu. 

Pääste valimine sõltub meist. Meie valime, kas soovime võtta Jumala oma ellu ja 
võtta vastu Tema päästeanni. Just see pääste ongi − and. And on midagi, mille me 
saame ja mille ärateenimiseks ei ole me midagi teinud. Kõik, mida meil on pääste 
omandamiseks vaja, on usk Jumala lunastusplaani, eks? Aga kui mõtlema hakata, 
on selles midagi enamat. Jk 2:26 on kirjas: „Sest nii nagu ihu on ilma hingamata 
surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta.“ (CEV) 

                                            
1 „Ellen G. White Comments − 2 Peter“, „The Seventh-day Adventist Bible Commentary“, 2. tr, 7. kd, lk 
944. 
2 Ellen G. White, „Messages to Young People“, lk 408, 409. 
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Usk, mis ei tee midagi, on surnud. 

Ma ei tea, kuidas on sinuga, aga minu küll pigem elaksin. Kuidas saame siis hoida 
ära usu suremise? Usk, mis ei tee midagi, on surnud. Teeme siis midagi. Mida 
täpselt me peame tegema, võib tekkida küsimus. Vastus on Mt 28:19, 20: „Minge siis, 
tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja 
õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga 
päev teie juures ajastu lõpuni.“ See on üks viimastest asjadest, mida Jeesus oma 
jüngritele ütles. Seda nimetatakse suureks misjonikäsuks. Käsk tähendab midagi 
sellist, mida tuleb täita. Meie ülesanne on jagada seda, mis meil on. Meil on 
teadmine, et Jeesus suri meie eest ja päästis meid igavesest surmast. See annab 
meile lootuse. Kõigil ei ole meiega sama lootust paremale tulevikule taevas. Kas sa 
ei tahaks seda maailmaga jagada? 

VASTA 

1. Meile on öeldud, et peame minema kõigi rahvaste juurde, kuid kas on ka teisi 
kohti, mis on meile lähemal, kus saame Jeesust jagada? 

2. Kuidas saan täita oma ülesannet rääkida teistele Jeesusest ja päästest? 
 
Neljapäev, 7. detsember 
Darren Jeremy Cecil (Durban, Kwazulu-Natal, Lõuna-Aafrika) 

Arvamus. Valitud ja mitte kõrvale jäetud 

Ef 1:4 

Paljud meist arvavad, et elu, mida me elame, on teistest parem. Me võõrandume 
teistest nii, et tekib „meie ja nende“ tunne. Miks on see nii? Kas me pole enam 
inimesed? Me eraldaksime end teistest nahavärvuse, tõekspidamiste või koguni 
elustiili harjumuste alusel. 

Vaata hoolega ringi. 

Me otsustame olla oma liigas, kuid unustame, et need inimesed on meie vennad ja 
õed. Pühakiri ütleb, et kui nad hüüavad Issanda poole, siis Ta õnnistab neid, ja sama 
kehtib meie kohta. Selles mõttes oleme võrdsed. Tema armastab meid kõiki ja Ta 
soovib, et me kõik olekime Temaga koos taevas. Ta valib teatud inimesed oma töö 
erinevaid aspekte tegema, see on tõsi, kuid päästega on nii, et igaüks, kes hüüab 
Issanda poole, päästetakse. Tema ei vali inimesi taevasse. Me ei ole meid 
ümbritsevatest inimestest paremad ega halvemad, sest me kõik oleme patused. Meid 
eristab üksnes see, et me elame elu, mis on Talle meelepärane ning mis näitab 
kõigile, et taevas on Jumal, kes vaatab armastuses alla. 

Vaata hoolega ringi. Jumal armastab meid! Ta annab meile jõu igal hommikul 
ärgata. Ta on loonud meie ümber inimesed, kes hoolitsevad meie eest ja armastavad 
meid isegi siis, kui me unustame, et Jumal on olemas. Ta soovib, et jagaksime 
lootusrikka elu sõnumit kõigiga, keda kohtame, sest inimesed selles maailmas ei näe 
enam põhjust elamiseks. Tegelikult taotletakse raha ja ilmalikku naudingut tagavaid 
asju sellepärast, et täita tühik ja saada oma elule eesmärk. 

Kui me otsustame anda oma südame Jumalale, siis leiame väga kiiresti elamist 
vääriva elu ja jagamist vääriva sõnumi. Siis leiame, et Jumal on andnud meile 
eesmärgi. Tee oma parim igas sulle antud ülesanded ja tegutse innukalt, et Jumalat 
austada. „Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja 
äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.“ (2Pt 1:10) 

VASTA 

1. Miks me eraldame end uskmatutest või hoiame koguni eemale usklikest, kes ei 
usu nii nagu meie? 
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2. Kuidas saame olla Jumala heaks töötades rahul, kui meile antud ülesanne on 
väike? 

3. Kuidas saame omaks võtta oma inimlikkuse ja näha teisi pigem sõpradena, 
mitte vaenlastena? 
 
Reede, 8. detsember 
Michelle Solheiro (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Uurimine. Mõistatuslik tarkus 

2Ms 19:6; Js 55:8, 9; Ef 1:4, 5 

KOKKUVÕTE 

Jumala teguviis on tõepoolest mõistatuslik ja me ei mõista alati, miks Ta teeb 
seda, mida teeb. Aga kuna Jumal on armastus, võib meil olla rahu selles suhtes, 
mida Ta teeb. Jonathan Zita ütleb oma jutluses „When God Is Silent“ („Kui Jumal on 
vait“), mida saab kuulata aadressil audioverse.com, midagi sellist, et kõik, mis on 
suurem kui surm, on õnnistus. Jumala armu on suur ja Tema lõplik plaan on taastada 
suhe enda ja inimkonna vahel. Ma palvetan, et sa lubaksid Jumalal sind 
lunastusplaanis kasutada. 

TEGEVUSED 

 Kuula Jonathan Zita ingliskeelset jutlust „When God Is Silent“ veebilehel 
audioverse.org ja imetle Jumala suurust. 

 Joonista või kirjuta loominguliselt välja Js 55:8,9 ning vaata seda, kui sul on 
kiusatus kahelda Jumalas ja selles, mida Ta sinu elus teeb. 

 Tee palvejalutuskäik oma kogukonnas. Peatu iga kiriku, mošee, templi või muu 
jumalateenimispaiga juures ning palveta inimeste pärast, kes seal käivad. 

 Küsitle kedagi, kes on lapsendatud, uuri tema kogemust ja mõtteid Ef 1:5 kohta. 

 Kirjuta kellelegi, kes töötab adventkoguduse heaks ning täna teda, et ta on 
võtnud evangeeliumi jagamise vastutuse ja laseb end Jumalal kasutada. 

 Kujutle, missugune on sinu unistuste teenimistöö hea uudise jagamisel, määra 
selle jaoks eesmärgid, mis peaksid järgneva mõne aasta jooksul täituma, ning 
palveta sellepärast iga päev. 

LISALUGEMINE 

Rm 9. 

Ellen G. White, „Prohvetid ja kuningad“, orig lk 293, 299, 300; „Patriarhid ja 
prohvetid“, orig lk 207, 208. 

Richard Stearns, „The Hole in Our Gospel“ (Thomas Nelson, 2010). 

http://www.piibel.net/#q=2Ms%2019:6
http://www.piibel.net/#q=Js%2055:8,%209
http://www.piibel.net/#q=Ef%201:4,%205
http://www.piibel.net/#q=Js%2055:8,9
http://www.piibel.net/#q=Ef%201:5
http://www.piibel.net/#q=Rm%209
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