
 

KODUGRUPI MATERJAL  Toompea kogudus 18.11.2018 
Isad ja pojad 2 - pojaks olemine 

Seeria: MEELEPARANDUS 
(Ivo Unt) 

1. POJAD VAJAVAD KODU JA ISA 
Isa on olemas olnud kogu aeg, sa pead saama kõigepealt pojaks. Sa pead tunnustama vajadust ja tahet 
pidevalt kasvada, õppida, olla juhitud, hinnatud, väärtustatud, kohta kus teenida - Kui sa sisemiselt oled 
valmis olema poeg, siis iga isa võtab su vastu. 
Loe Luuka 15:11-24 Jeesus ütles: „Ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem neist ütles isale: „Isa, anna 
mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule!” Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne 
päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale, ja seal pillas ta ära oma vara, 
elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg, ja puudus hakkas 
temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis ta oma 
väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid, ja ükski ei andnud talle. Aga 
kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles: „Kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin 
nälga! Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle: „Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, 
ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks! Pea mind nagu üht oma palgalistest!”” Ja ta tõusis ja asus 
teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes 
poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale: „Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei 
ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks!” Ent isa ütles oma sulastele: „Tooge kiiresti kõige kallim kuub ja 
pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem 
ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud, ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud, ja on leitud!” 
Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. 
Küsimus: Milline on tõelise isa loomus selles piiblitekstis?  
 
2. VABANEMINE KRIITIKAMEELSUSEST 
Need, kes Jumalamehi kritiseerivad, ei ole saanud poegadeks.  - Paul ManWaring 
Loe Luuka 15:25-31 
Küsimus: Mis on sinul kriitikameelt tekitanud vaimuliku isa suhtes, millest peaksid meelt 
parandama? 
 
3. POJAD TEENIVAD OMA ISA VISIOONI 
Johannese 5:19-21  „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, 
mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. 
Küsimus: Millised 3-st sündroomist on enim takistanud sind teenida oma vaimuliku isa visiooni. 
a) Isetegevuse sündroom. Tegusatel inimestel on kiusatus hakata ehitama oma asja, mis ei lähe kokku isa 
visiooniga.  
b) Välismaa isa sündroom. Inimesed õpivad välismaa jumalameestelt palju ja nad ekslikult peavad neid 
oma isadeks. 
c) Usaldamatuse sündroom. Pojad ei usalda isasid, kes neid läkitavad, kahtlevad et see läkitus sobib 
kokkku nende kutsumisega.  
 
 
 
PALVETEEMAD JÄRGMISEL LEHEL 
 
 
 
 



 

PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada NOVEMBRIKUU palveteemade eest: 

 
1. Jumalateenistused 
Et Toompea koguduse Jumalateenistused, lasteteenistused ja noorteteenistused oleks täis Jumala 
Püha Vaimu väge, kus ülistus avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse 
jooksul saaksid inimesed vabaks, muudetud, tervendatud, taastatud, päästetud!  
 
2. Kodugrupid ja kogukonnad 
Et koguduses ehituks üles tugevad, üksteist-toetavad, armastavad ja kutsuvad kodugrupid ja 
kogukonnad, kus noored ja vanad usklikud saaksid üksteist üles ehitades olla tugevad. 
 
3. Jõuluteenistused 
Toompea koguduse jõuluteenitus 24. detsembril ja 25. detsembril ERR ülekande teenistus. 
Palvetame, et teenistused oleksid võitud ja elusid muutvad ja et inimesed kutsuksid oma 
sõpru-tuttavaid teenistusele. 


