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TÕOTATUD MAA VALLUTAMINE 
(Ivo Unt) 

1. TÕOTATUD MAA ISELOOM 
- See rajaneb Issanda tõotusel 
2Ms 3:17 “Ja ma olen öelnud: Mina viin teid välja Egiptuse viletsusest kaananlaste, hettide, emorlaste, 
perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, maale, mis piima ja mett voolab.” 
Jumal tõotas Iisraeli rahvale tõotatud maad. 
- See rajaneb võitlusel 
Tõotatud maale ei saa lihtsalt sisse jalutada - see tuleb kätte võidelda usu ja võitlusega, linn linna haaval. 
KÜSIMUS: Mis on sinu tõotatud maa ja mis on sind sellesse liikumises takistanud? 
 
2. SELGE VISIOON (pilt tõotatud maast) 
Sul peab olema selge visioon, kuhu minna ja kuidas sinna minna. 
Joosua saatis maakuulajad välja, et uurida tõotatud maad, ning nende vaenlast, et kuidas teda võita.  
Jos 2:1 “Ja Joosua, Nuuni poeg, läkitas salaja Sittimist kaks meest maakuulajaiks, öeldes: „Minge vaadake 
maad ja Jeerikot!” Ja nad läksid ning tulid Raahabi-nimelise hoora kotta; ja nad jäid sinna.” 
KÜSIMUS:  Mida peaksid tegema, et su visioon sinu tõotatud maast täieneks, et sa teaksid, kuidas 
sinna siseneda? 
 
3. JUHI JÄLGEDES 
Sul peavad olema eeskujud kelle jälgedes liikuda. 
Joosua seadis preestrid ees, kelle järgi rahvas sai liikuda. 
Jos 3:6  “Ja Joosua rääkis preestritega, öeldes: „Kandke seaduselaegast ja minge rahva eel!” Ja nemad 
tõstsid seaduselaeka üles ning käisid rahva eel.” 
KÜSIMUS:  Kes on see, kes on kaugemal kui sina, kes liigub tõotatud maa suunas ja kelle jälgedes 
saad sa liikuda? 
 
4. SÕLTUV IMEDEST 
Sa vajad veenduda ja kogeda, et ainult Jumala imede läbi on see võimalik, inimlikult mitte. 
Joosua nägi, et kui Jumal on nendega, paneb see vastase kartma. 
Jos 5:1 Ja kui kõik emorlaste kuningad, kes olid teisel pool Jordanit, mere pool, ja kõik kaananlaste 
kuningad, kes olid mere ääres, kuulsid, et Issand oli kuivatanud Iisraeli laste eest Jordani vee, kuni nad olid 
läbi läinud, siis läks nende süda araks ja neil polnud enam julgust Iisraeli laste ees. 
KÜSIMUS:  Mis on sinu imed, mida Jumal on juba sinu ellu toonud, mis on aidanud sind su tõotatud 
maad vallutada? 
 
5. JUMALA HÄÄLELE KUULETUMINE 
Sa vajad kuulda Jumala häält, ja kuuletuda, et lasta temal võidelda ja võita. 
Joosua sai Jeeriko vallutamiseks väga konkreetsed ja spetsiifilised juhised. 
Jos 6:2-5 2 “Siis Issand ütles Joosuale: „Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning 
võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. 3 Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru 
ümber linna; tee nõnda kuus päeva! 4 Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve laeka ees! Seitsmendal 
päeval aga käige seitse korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi! 5 Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te 
kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis langeb linnamüür sealsamas ja rahvas mingu 
üles, igaüks otse oma kohalt!”  
KÜSIMUS: Kui tihti kuuled Jumala häält? Kuidas on lood Jumala häälele kuuletumisega? 
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PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada JAANUARI KUU palveteemade eest: 
 
1. JUMALA HÄÄLELE KUULETUMINE 
- Palvetame, et koguduse inimesed õpiksid kuulama Jumala häält, ning õpiksid ka sellele 
kuuletuma. Võta selle kuu jooksul 3 päeva et paastuda selle teema eest.  
2. HINGEDE VÕITMINE 
Palume, et koguduse liikmetel tekiks põnevus võita hingesid Jeesusele nii, et vähemalt 50 erinevat 
koguduse liiget juhivad aasta jooksul kellegi Kristuse juurde ja võtavad hoolt tema eest, et teda 
jüngerdada. 


