
 
 
 

 
 
 

 

#23 Mūsu Tēvs Debesīs – ievads 
Mateja ev. 6:9-13 
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Ievads  
 
Visizcilākajā svētrunā vēsturē Jēzus iekļauj visizcilāko lūgšanas paraugu – “Mūsu 
Tēvs Debesīs.” Lūgšanu, kuru no galvas zina pat daudzi neticīgie. Lūgšanu, kuru 
bieži citē ticīgie. Bet ko šī lūgšana īsti nozīmē? To šodien centīsimies noskaidrot. 
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 6:9-13. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Vai Tu zini šo lūgšanu no galvas? Vai Tu to izmanto savā ikdienā? 
            
            
            

 
2. Jaunajā Bībeles tulkojumā pēdējais teikums nav iekļauts, vecajā – ir, kādēļ? Kā tas 
ietekmē Tavu uzticību Bībelei kā Dieva Vārdam? 
            
            
            
 
3. Jēzus 6.nodaļā runā par liekulību dodot dāvanas, lūdzot un gavējot, katru reizi 
norādīdams kā nevajag darīt, un tad īsi paskaidrodams kā vajag darīt. Tomēr tikai 
lūgšanas gadījumā Viņš dod izsmeļošu skaidrojumu. Ko tas nozīmē attiecībā uz šīm 
trīs lietām? Kā Pāvila vārdi no 1 Tes 5:17 iekļaujas šajā domā? 
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4. Kādēļ kristieši nelūdz nepārtraukti? Kas ir tie šķēršļi šādai lūgšanu dzīvei? 
            
            
            

 
Rakstvietas analīze 
 
Lai mums dotu izpratni par lūgšanas nozīmi, un tādējādi atvieglotu mūsu lūgšanu 
dzīvi, Jēzus mums dod konkrētu lūgšanu piemēru – “Mūsu Tēvs Debesīs”. Bet kā to 
pielietot? Vai tās galvenais nolūks ir citēšana? Vai tomēr kā vairāk?  
 
5. Cik reizes Jaunajā Derībā ir pieminēta šī lūgšana, un kurš to tajās izsaka? Kādus 
divus būtiskus secinājums tas mums ļauj izdarīt?  
            
            
            
 
6. Izlasām vēlreiz Lk 11:1-4 – kādu lūgumu izsaka mācekļi Jēzum, pirms Viņš dod šo 
lūgšanas piemēru? Kāda tam ir nozīme? 
            
            
            
 
7. Vai šīs lūgšanas citēšana līdz ar to ir nepieņemama un nevajadzīga? Kādos 
gadījumos citēšana ir leģitīma? 
            
            
            
 
8. Ja Jēzus māca mums šādu lūgšanu, bet Pāvils māca mūs lūgt bez mitēšanās – kā šīs 
abas mācības ir apvienojamas? Vai šeit ir pretruna? 
            
            
            
 
9. Aplūkojot pašu lūgšanu, kāda ir tā uzbūve? Cik teikumu ir, kāda ir to secība? Cik 
reižu ir runa par Dievu, cik reižu par mums?  
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10. Uz ko norāda šāda lūgumu secība? Ko varam iemācīties mūsu pašu lūgšanām? 
            
            
            
 
11. Pirmajos trīs lūgumos Dievs ir redzams trīs dažādās lomās – kādas tās varētu 
būt? Ko tās māca par mūsu attiecībām ar Dievu? Kā tie ir saistīti ar otriem trīs 
lūgumiem? 
            
            
            
 
12. Aplūkojot otru trīs lūgumus, kādus trīs lietvārdus varam izvilkt no tiem? Ko tie 
simbolizē mūsu dzīvē?  
            
            
            
 

Noslēgums  
 
“Mūsu Tēvs Debesīs” ir Jēzus mācību stunda mums par to kā lūgt tā, lai tāpat kā visa 
pārējā mūsu dzīve arī lūgšanas nestu Viņam godu.  
 


