
LŪDZU
SAKA:

NENONĀC

ELLĒ



“Nav neviena, kas saprot, neviena, kas Dievu 
meklē.” (Romiešiem 3:11) Cilvēks nemeklē 
Dievu, bet Dievs savā mīlestībā meklē cilvēku, 
lai tas nenonāk ellē.

“Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens 
raudzījās tikai uz savu ceļu.” (Jesajas 53:6) “Bet 
Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka 
Kristus par mums miris, kad vēl bijām 
grēcinieki.” (Romiešiem 5:8) “Meklējiet to 
Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, 
kamēr Viņš ir tuvu!” (Jesajas 55:6) Ielaid viņa 
Garu savā sirdī un lūdzu nenonāc ellē.

“Patiesi, patiesi, es jums saku: Kas neieiet pa 
durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un 
laupītājs.” (Jāņa 10:1) Tu nevari nokļūt debesīs 
caur piederību pie baznīcas vai darot labus 
darbus. Tu vari nokļūt debesīs tikai caur Jēzus 
Kristus asinīm, tāpēc lūdzu nenokļūsti ellē.

“Jēzus viņam saka: Es esmu ceļš, patiesība 
un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien 
caur mani.” (Jāņa 14:6) Seit atkal Dievs saka, 
ka ja tu gribi nokļūt debesīs, tev jāiet caur Dieva 
Dēlu - Jēzu Kristu. Tev nav pamata nokļut ellē.



“Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk 
Tēvs, kas mani sūtījis, un es viņu celšu augšā 
pastarā dienā.” (Jāņa 6:44) Tiko mēs sapratīsim, 
ka mēs esam grēcinieki Dieva acīs, un ka 
Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš uz debesīm, 
Svētais Gars sacīs: “Lūdzu nenonāc ellē.”

“Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un 
kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu.” 
(Jāņa 6:37) Mēs metam ārā mantas, kad tās 
mums nav vajadzīgas, bet Dievs nekad mūs 
nepadzīs, ja mēs atnāksim pie Viņa. Viņš lūdz 
mūs nenokļūt ellē.

“Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet 
pēc tam tiesa!” (Ebrejiem 9:27) “Tātad ticība 
nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus 
pavēles.” (Romiešiem 10:17) Dzirdot Dieva 
Vārdu, tev ir jāpieņem Viņu, tāpēc, ka pēc 
nāves būs jau par vēlu. Lūdzu, nenonāc ellē.

“Nekādā ziņā! Bet jānotiek tā, ka Dievs ir 
patiess, bet ikviens cilvēks melkulis, gluži kā ir 
rakstīts: lai tev būtu taisnība tavos vārdos un tu 
uzvarētu, kad ar tevi iet tiesā.” (Romiešiem 3:4) 
Neskatoties uz to, ko cilvēki var teikt, Dieva 
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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vārds ir patiesība. Tāpēc lūdzu nenonāc ellē.

“Es jums saku: nebūt ne, bet ja jūs grēkus 
nenožēlosit, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.” 
(Lūkas 13:5) Nožēlot nozīmē skatīties uz sevi ar 
Dieva acīm, atteikties no saviem grēkiem, 
atnākt pie Jēzus Kristus un uzticēt Viņam savu 
pestīšanu. Ja tu nenožēlosi un atraidīsi Jēzu 
Kristu, savu Pestītāju, tu nekad netiksi Dieva 
valstībā. Lūdzu nenonāc ellē.

Debesu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu 
Tevi dot katram, kas lasa šo vēstījumu, drosmi 
uzticēties Jēzum Kristum no visas sirds. Āmen.


