
 
 
 

 
 
 

 

#24 Mūsu Tēvs Debesīs – lūgumi 
Mateja ev. 6:9-15 
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Ievads  
 
Pagājušajā reizē aplūkojām Jēzus lūgšanu “Mūsu Tēvs Debesīs” kopumā, šodien 
ielūkosimies detaļās.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 6:9-15. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Īsumā, ko Tu atceries no pagājušās nodarbības?  
           
           

            
 
2. Vai Tev ir mainījies priekšstats par šo lūgšanu, un vai tas ietekmē Tavu attieksmi, 
lūdzot “Mūsu Tēvs Debesīs”? 
           
           

            
 
3. Izlasām pantu, kas ir tieši pirms šīs “Mūsu Tēvs Debesīs” lūgšanas – Mat 6:8, pēc 
tam Ps 115:3. Ja Tēvs visu zina un visu dara kā Pats ir noteicis pēc Savas gribas, tad 
kādēļ mums ir vēl jālūdz?   
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Rakstvietas analīze 
 
Tagad aplūkosim “Mūsu Tēvs Debesīs” lūgšanu tuvāk, izdalot uzrunu, sešus lūgumus 
un noslēgumu atsevišķos jautājumos.  
 
4. Jēzus sāk ar uzrunu – “Mūsu Tēvs debesīs”. Ko katrs no šiem trīs vārdiem Tev 
izsaka?   
           
           
            
 
5. Kad Tu lūdz Dievu, kā Tu uzrunā Viņu? Vai lūdz Tēvu, Jēzu vai Svēto Garu? Vai 
tam ir nozīme? 
           
           
            

 
6. Pēc tam Jēzus izsaka pirmo lūgumu – “Svētīts lai top Tavs vārds.” Ko tas varētu 
nozīmēt? Kas ir Viņa vārds un kā mēs to varam svētīt? 
           
           
            
 
7. Kā otrais lūgums seko “Lai nāk Tava valstība.” Kas ir Dieva valstība? Kādā veidā 
vēlamies, lai tā nāk, ja lūdzam šos vārdus?  
           
           
            
 
8. Pēc tam Jēzus saka “Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes.” Kā Dieva 
prāts jeb griba notiek Debesīs? Vai mēs varam zināt Viņa gribu? 
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9. Pēc pirmajiem trīs lūgumiem, kas vērsti uz Dievu, Viņš turpina ar mūsu 
vajadzībām – “Dod mums dienišķo maizi.” Par kādu maizi šeit ir runa? Un kāda ir 
nozīme tam, ka šis lūgums seko pēc pirmajiem trim? 
           
           
            
 
10. “Piedod mums mūsu parādus kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem” – kā ir 
saistīta Dieva piedošana mums ar mūsu piedošanu citiem? Vai saņemam piedošanu 
tikai tad, kad esam “izpildījuši kvotu” citu piedošanai? 
           
           
            
 
11. “Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā” – vai Dievs mūs ved 
kārdināšanā? Ko šajā pēdējā lūgumā mēs prasām no Dieva?  
           
           
            
 
 
12. Noslēgumā noslēgsim ar noslēgumu – ko nozīmē šie vārdi “Jo Tev pieder 
Valstība, spēks un gods, mūžīgi. Āmen.”? 
           
           
            
 

Noslēgums  
 
Dieva valstības paplašināšana, kurā Viņa vārds tiek svētīts un Viņa prāts piepildīts, ir 
mūsu augstākais mērķis. Pēc tā dzenoties, Tēvs mums visu pārējo piemetīs.  
 


