#22 KĀ LŪGT
Mateja ev. 6:5-8
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Ievads
Mateja evaņģēlija 6.nodalā Jēzus aplūko trīs piemērus no dzīves, caur kuriem cilvēks
atklāj savas ticības motīvu – vai nu to dara cilvēku dēļ, vai Dieva dēļ. Pirmais
piemērs bija žēlsirdības dāvanu došana un ziedošana, trešais būs gavēšana, bet
šodien aplūkosim otro – lūgšanu.

Šodienas lasījums
Izlasiet Mateja ev. 6:5-8.

Diskusijas pirmā daļa
1. Izlasot šodienas tekstu, kas, Tavuprāt, ir galvenā doma, kuru Jēzus šeit vēlas
pateikt? Kādas vēl pārdomas vai jautājumi Tev rodas par šo Rakstvietu?

2. Vai Tu lūdz Dievu? Ja lūdz, cik bieži to dari? Pastāsti par savu lūgšanu ikdienu.

3. Kādēļ Tu lūdz Dievu? Kādus ieguvumus lūgšanas ir nesušas Tavā dzīvē?

4. Vai Tava lūgšanu intensitāte ir atkarīga no dzīves situācijas? Kuros dzīves
periodos to dari biežāk, kuros retāk?

5. Kā Tu domā – vai Dievs uzklausa visu cilvēku lūgšanas vai tikai kristiešu? Un vai
kristiešu lūgšanām ir kādi nosacījumi?

Paralēlā Rakstvieta
Izlasiet Lk 18:10-14, kurā atrodamas tās pašas trīs lietas, kuras Jēzus piemin Mateja
evaņģēlija 6.nodaļā kā iespējamus liekulības perēkļus – lūgšanu, gavēšanu un
desmitās tiesas došanu.

Diskusijas otrā daļa
6. Kāda ir atšķirība farizeja un muitinieka lūgšanās? Ar ko katrs no viņiem salīdzina
sevi? Ar ko Tu salīdzini sevi?

7. Atgriežoties šodienas Rakstvietā, izlasiet 5.pantu – kā Jēzus teiktais saskan ar
iepriekš lasīto paralēlo Rakstvietu no Lk 18? Kur šeit atrodami šie divi standarti?

8. Izlasiet 6.pantu – vai Jēzus šeit aizliedz publiskas lūgšanas? Ko varētu nozīmēt –
aizslēgt durvis kambarim?

9. Vai Jēzus šeit māca kā tieši lūgt vai nelūgt attiecībā uz vietu, pozu, laiku? Ko tas
nozīmē Tavai lūgšanu dzīvei?
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10. Izlasiet 1 Ķn 18:20-40. Ar ko atšķiras Elijas un Baala praviešu lūgšanas? Vai šāda
veida Dieva “pārbaudīšana” ir atbalstāma?

11. Izlasiet šodienas Rakstvietas 7.pantu – kā tas sasaucas ar Baala praviešu
piemēru? Vai Jēzus teiktais attiecas arī uz iestudētām lūgšanām, piem., galda
lūgšanu, Tēvreizi u.c.?

12. Jēzus noslēdz šo domu gājienu ar apgalvojumu, ka Tēvs jau zina, kas mums
vajadzīgs, pirms Viņu lūdzam – kādēļ tad ir jālūdz?

Noslēgums
“Lūgšana nav veids, ar kuru cenšos kontrolēt Dievu; tā ir veids kā nolikt sevi
stāvoklī, kurā Dievs var kontrolēt mani.” — Čārlzs Elens
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