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2. Tõotusi andev ja hoidev Jumal
Jumalal ei ole piirangud, kui ta midagi tõotab siis ta viib selle ellu täiel määral. Jumala tõotused tulevad
põhiliselt Piiblist. Jumala tõotustes on valmisolek/potensiaal. Selleks, et potenisaal rakenduks on see vaja
panna õigesse kohta, õigel ajal vaja kasutada. Kui me ei tea või ei usu Jumala tõotusi, siis võime küll
pingutada, aga need ei kehti ega rakendu meie elus.
Jumal oli tõotanud Iisraeli rahva esiisadele, et neid saab palju ja nad saavad oma maa. Iisrael on Egiptuses
orjuses ja Jumal tuletab oma tõotust Moosesele meelde.
“Ja Issand ütles: ’Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende
kisendamist sundjate pärast; seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest
päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste,
hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika.’ ” 2Ms 3:7-8
2Ms 19 on osa tõotusest täidetud ja Jumal ka täiendab enda antud tõotust.
5 järeldust Jumala tõotuste ja täitumise kohta:
1. Jumal võtab oma tõotusi tõsiselt.
Kui Jumal midagi lubab siis see ka sünnib. Jumal ei anna lubadusi, mida ta kahetseb või mida ta
täide ei vii.
2. Jumalal on oma tõotuste täitmiseks oma aeg.
Jumalal on oma ajastus oma plaani kohaselt. IIsrael oli üle 400 aasta Egiptuses enne kui Jumal
oma antud lubadust täitma hakkas. Elus tuleb olla kannatlik, sest Jumal ajastus ei ole alati meie
ajastus.
3. Kui Jumal midagi tõotab, siis ei tähenda see, et kõik läheb lihtsalt.
Iisraeli väljumine Egiptusest ei läinud lihtsalt. Rahvas pidi kogema mitmeid nuhtlusi enne kii
vaarao rahval lahkuda lubas. Mugavus ja lihtsus ei tähenda alati Jumala tahtes olemist. Tihti on
Jumala tahtes olemine meie jaoks ebamugav ja vahel ka raske.

4. Inimestel on oma vastutus Jumala tõotuste see.
Jumal täidab oma tõotusi läbi inimeste. Kuigi Jumal on midagi lubanud, siis ei tähenda see, et
inimesel selles mingit osa ei oleks. Jumal kasutas Moosest, et juhtida Iisraeli Egiptusest välja,
kõrbes ja nende tõotatud maale.
5. Jumala tõotusi tuleb uskuda.
Nähtamatus maailmas on need tõotused olemas aga nad ei ole veel kätte jõudnud. Usu kaudu on
Jumala lubadused meile siin ja praegu kättesaadavad ja usu kaudu muutuvad need ehedaks ja
käega katsutavaks.
Mooses uskus Jumala tõotusi ja püsis vaprana, sest ta nägi nähtamatut (Hb 11:24-28). Usk on
otsekui kuues meel maailma tajumiseks.
Küsimused aruteluks:
1. Milliseid Jumala tõotusi sa Piiblist tead?
2. Millised Jumala tõotused kehtivad ka meile tänapäeval?
3. Kas ja kuidas on Jumala tõotused sind igapäevaelus aidanud?

