
English to Greek translation of Looking for the blessed 
hope brochure. 

What is needed is final proofreading. English follows at 
end. 

 

Αναζητώντας την ευλογημένη ελπίδα 

 

 

 

 

και την ένδοξη εμφάνιση του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού 
Χριστού 

Τίτος 2:13 

 

 

 

Οι άνθρωποι θεωρούν δεδομένα τρία πράγματα που χρειαζόμαστε για 
να ζήσουμε σωματικά: τον αέρα, το νερό και την τροφή. Μπορούμε να 
ζήσουμε μόνο λίγα λεπτά χωρίς αέρα, λίγες μέρες χωρίς νερό και ένα 
μήνα χωρίς τροφή. Με τον ίδιο τρόπο, για να ζήσουμε πνευματικά, 
χρειαζόμαστε αγάπη, πίστη και ελπίδα. Ο καθένας έχει ανάγκη να 
αγαπιέται και να δίνει αγάπη. 

 



Χωρίς αγάπη πεθαίνουμε. Αυτό φαίνεται στους ανθρώπους που είναι 
μισητοί, πικρόχολοι, ασυγχώρητοι, σκληροί και ανελέητοι. Ένα κομμάτι 
τους πέθανε μέσα τους. Για να ζήσουμε πνευματικά χρειαζόμαστε 
επίσης πίστη και ελπίδα. Αυτά τα δύο πάνε μαζί, αλλά η ελπίδα είναι η 
πιο σημαντική. 

 

Ο Θεός μας σχεδίασε να ζούμε με ελπίδα, χωρίς αυτήν θα πεθάνουμε. 
Αν κάποιος εγκαταλείψει την ελπίδα, το σώμα αντιδρά και ξεκινάει τη 
διαδικασία του θανάτου. Αν ένα άτομο χάσει τη θέληση να ζήσει και η 
κατάθλιψη κυριαρχήσει, αυτό μπορεί να οδηγήσει τόσο σε σωματική 
όσο και σε πνευματική κατάρρευση, ακόμη και σε αυτοκτονία. 

 

Οι θλίψεις αυτού του κόσμου μπορούν να συντρίψουν την ανθρώπινη 
ελπίδα- ωστόσο, η ελπίδα που προέρχεται από τον Θεό είναι άγκυρα 
της ψυχής μας και δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ: "Την οποία ελπίδα 
έχουμε ως άγκυρα της ψυχής, σίγουρη και ακλόνητη". Μια βάρκα που 
είναι καλά αγκυροβολημένη μπορεί να αντέξει κάθε καταιγίδα, έτσι 
και ένας άνθρωπος που είναι αγκυροβολημένος στην ελπίδα του Θεού 
μπορεί να αντέξει όλες τις θλίψεις αυτού του κόσμου! 

 

Τι είναι η ελπίδα; Είναι μια προσδοκία που περιλαμβάνει: μια 
επιθυμία με την προσδοκία της απόκτησης: να περιμένουμε με 
εμπιστοσύνη: ή να τρέφουμε μια επιθυμία με την προσδοκία κάποιου 
στον οποίο επικεντρώνονται οι ελπίδες μας. Η ελπίδα μας εδράζεται 
στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που έρχεται για εμάς, όπως ακριβώς 
αναφέρει και υπόσχεται η Αγία Γραφή. Ήρθε την πρώτη φορά ακριβώς 
όπως υποσχέθηκε η Βίβλος, οπότε θα έρθει για εμάς ακριβώς όπως 
υποσχέθηκε η Βίβλος. 



 

Η Βίβλος δείχνει ότι όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει για τους πιστούς του, 
θα κατέβει από τον ουρανό με μια κραυγή μαζί με ένα μεγάλο 
σάλπισμα σάλπιγγας. Αυτό που συμβαίνει πρώτα είναι ότι οι νεκροί 
πιστοί ανασταίνονται με νέα σώματα και συναντούν τον Χριστό στον 
αέρα. Όσοι είναι ζωντανοί τότε θα λάβουν ένα νέο αιώνιο, δοξασμένο 
σώμα και θα συναντήσουν επίσης τον Χριστό στον αέρα. Το δοξασμένο 
σώμα μας δεν θα υπόκειται ποτέ σε ασθένειες, φθορά ή θάνατο. Τότε 
θα ζούμε με τον Θεό για την αιωνιότητα. Αυτό το γεγονός συμβαίνει 
τόσο γρήγορα, που συμβαίνει σε κλάσματα του δευτερολέπτου! Στη 
συνέχεια, ο Ιησούς μας μεταφέρει στον ουρανό. 

 

Φιλιππησίους 3:21 ο οποίος θα αλλάξει το άθλιο σώμα μας, για να 
γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του 

 

Ο Ιησούς Χριστός που συναντά τους πιστούς του στον αέρα και στη 
συνέχεια τους παίρνει στον ουρανό είναι η Ευλογημένη Ελπίδα! Αυτή 
είναι η ελπίδα με την οποία ζουν οι πιστοί και η οποία δεν μπορεί ποτέ 
να αφαιρεθεί ή να μειωθεί. Είναι η ελπίδα που η Αγία Γραφή αποκαλεί 
άγκυρα της ψυχής μας! 

 

1 Θεσσαλονικείς 4:16,17 Επειδή, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον 
ουρανό με κραυγή, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού- και οι 
νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι: Εμείς που είμαστε ζωντανοί 
και παραμένουμε, θα αρπαχθούμε μαζί τους μέσα στα σύννεφα, για 
να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα- και έτσι θα είμαστε πάντοτε 
μαζί με τον Κύριο. 



 

Αφού ο Ιησούς Χριστός συναντήσει τους πιστούς στον αέρα, στη 
συνέχεια μας παίρνει για να ζήσουμε στον ουρανό, όπου, με τα μάτια 
μας, θα δούμε τον Θεό να κάθεται στο θρόνο του σε όλη του τη δόξα! 
Η Βίβλος περιγράφει τον Θεό σε αυτόν τον θρόνο με όμορφα 
χρώματα- υπάρχουν αστραπές και βροντές, μαζί με λαμπάδες φωτιάς 
που καίνε. 

 

Επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι η ευλογημένη ελπίδα μας, δεν θα 
φοβόμαστε. Μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει μια όμορφη 
θάλασσα από γυαλί σαν κρύσταλλο. Οι πιστοί θα στέκονται πάνω σε 
αυτή τη θάλασσα από κρυστάλλινο γυαλί. Αφού σταθούν μπροστά 
στον Θεό Πατέρα, οι πιστοί στη συνέχεια θα οδηγηθούν σε αυτό που η 
Βίβλος αποκαλεί Γαμήλιο Δείπνο του Αρνίου. Τι θαυμάσιο γεγονός 
είναι αυτό. Θα είναι σαν ένας γάμος στη γη, όπου όλη η οικογένεια και 
οι φίλοι συγκεντρώνονται μαζί με υπέροχη μουσική και υπέροχο 
φαγητό. Θα υπάρχει χορός και θα είμαστε με φίλους και οικογένεια 
που αγαπάμε και ίσως μας λείψουν! Η νύφη είναι πάντα ντυμένη με 
ένα όμορφο λευκό φόρεμα, ενώ στον ουρανό οι πιστοί είναι επίσης 
ντυμένοι με εντυπωσιακά λευκά φορέματα. Υπάρχει μια πνευματική 
ένωση μεταξύ του Θεού και του λαού του. 

 

Αποκάλυψη 19:8,9 Και της δόθηκε να ντυθεί με λινό ύφασμα, καθαρό 
και λευκό- επειδή, το λινό ύφασμα είναι η δικαιοσύνη των αγίων... 
Μακάριοι είναι οι καλεσμένοι στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. 

 

Στη συνέχεια, η Αγία Γραφή μας δείχνει το σπίτι μας στον ουρανό, το 
οποίο ονομάζεται Νέα και Αγία Ιερουσαλήμ. Αυτή η πόλη είναι 



τεράστια σε μέγεθος και ύψος. Είναι σαν ένα μεγάλο έθνος. Τα 
θεμέλιά της είναι φτιαγμένα από όμορφες πέτρες μέσα από τις οποίες 
θα λάμπει η δόξα του Θεού. Η πόλη είναι γεμάτη κρύσταλλο με χρυσό, 
καθιστώντας την έτσι σαν ένα υπέροχο κόσμημα που λάμπει με τη 
δόξα του Θεού μέσα από αυτό! 

 

Αποκάλυψη 21:10,11 Και με παρέσυρε με το πνεύμα σε ένα μεγάλο 
και ψηλό βουνό, και μου έδειξε τη μεγάλη εκείνη πόλη, την αγία 
Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον ουρανό από τον Θεό, έχοντας τη 
δόξα του Θεού- και το φως της ήταν σαν πέτρα πολύτιμη, σαν πέτρα 
ίασπις, καθαρή σαν κρύσταλλο, 

 

Πώς να αποκτήσετε την ευλογημένη ελπίδα και να ζήσετε με τον Θεό 
για πάντα. 

 

Ιωάννης 3:16 Επειδή, ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε 
έδωσε τον μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ' αυτόν, 
αλλά να έχει αιώνια ζωή. 

 

Για να μπορέσετε να ζήσετε με την Ευλογημένη Ελπίδα και να έχετε τη 
βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, πρέπει να τελειώσει η θανατική ποινή 
για την αμαρτία. Ο Θεός είναι άγιος και η αμαρτία του ανθρώπου είναι 
μεγάλο αδίκημα. Η ποινή είναι ο αιώνιος χωρισμός από τον Θεό σε 
έναν τρομερό τόπο που ονομάζεται κόλαση. Όταν ο Ιησούς Χριστός 
πέθανε στο σταυρό και έχυσε το αίμα του, πλήρωσε την πλήρη ποινή 
για την αμαρτία. Με την πληρωμένη ποινή, έχετε τώρα πλήρη 
βεβαιότητα για αιώνια ζωή με τον Θεό. Ο Ιησούς όχι μόνο πέθανε για 



την αμαρτία σας, αλλά αναστήθηκε από τους νεκρούς με δοξασμένο 
σώμα- επομένως, μπορείτε να ζήσετε με την Ευλογημένη Ελπίδα και 
να αποκτήσετε επίσης δοξασμένο σώμα! Ο Θεός σας αγαπάει, αλλά 
για να αποκτήσετε την Ευλογημένη Ελπίδα, πρέπει πρώτα να 
μετανοήσετε για την αμαρτία και στη συνέχεια να ομολογήσετε ότι ο 
Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και Σωτήρας σας. 

 

Ρωμαίους 6:23 Επειδή, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος- το δώρο 
όμως του Θεού είναι αιώνια ζωή διαμέσου του Ιησού Χριστού, του 
Κυρίου μας. 

 

Προσευχή για να δεχτείτε τον Χριστό και να ζήσετε με την ευλογημένη 
ελπίδα 

 

"Θεέ μου, σου εξομολογούμαι την αμαρτία μου και μετανοώ βαθιά γι' 
αυτήν. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα του στο σταυρό και 
πέθανε για την αμαρτία μου. Πιστεύω ότι αναστήθηκε από τους 
νεκρούς και ότι θα έρθει ξανά. Ομολογώ τώρα τον Ιησού Χριστό ως 
Κύριο και Σωτήρα μου. Έχω τώρα αιώνια ζωή μαζί σου ως Πατέρα-Θεό 
μου και μπορώ να ζήσω με την Ευλογημένη Ελπίδα. 

Σου ζητώ ως Πατέρα Θεέ να θεραπεύσεις τη ραγισμένη μου καρδιά. 
Συγχωρώ όλους όσους μου ράγισαν την καρδιά. Σε παρακαλώ, 
θεράπευσε και ελευθέρωσέ με από το φόβο, το άγχος, τον τρόμο, το 
μίσος, την κατάθλιψη, την πικρία και την απόρριψη. Σε ευχαριστώ που 
έστειλες τον Ιησού Χριστό για να με ελευθερώσεις από την αμαρτία 
και να θεραπεύσεις τη ραγισμένη μου καρδιά". 

 



Οι άνθρωποι στον ουρανό μας λένε πώς έφτασαν εκεί. Αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος για να αποκτήσετε την αιωνιότητα και να ζήσετε για 
πάντα με τον Θεό. 

 

Αποκάλυψη 5:9... επειδή εσύ σφαγιάστηκες και μας εξαγόρασες στον 
Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος, 

 

 

Εφημέριος John P McTernan 

USAProphecy.com 

McT911@AOL.com 

McTbrochures.com 

 

 

Looking For the Blessed Hope 
 
 
 
 
And Glorious Appearing of the Great God and Our Savior Jesus 
Christ 
Titus 2:13 
 
 
 
People take for granted three things we need to physically live: 
air, water and food. We can only live for a few minutes without air, 
a few days without water and a month without food. In the same 
way, to live spiritually, we need love, faith, and hope. Everyone 
needs to be loved and give love. 



 
Without love we die. This is seen in people who are hateful, bitter, 
unforgiving, cruel, and unmerciful. A part of them died inside. To 
live spiritually we also need faith and hope. These two go 
together, but hope is the most important. 
 
God designed us to live with hope, without it we will die. If a 
person gives up hope, the body reacts, and it starts the dying 
process. If a person loses the will to live and depression takes 
over, this can lead to both a physical or spiritual breakdown even 
leading to suicide. 
 
The tribulations of this world can crush human hope; however, 
hope which is from God is an anchor of our soul and will never fail 
us: "Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and 
steadfast." A boat that is well anchored can weather any storm, 
so a person anchored in God's hope can weather all the 
tribulations of this world! 
 
What is hope? It is an expectation which includes: a desire with 
expectation of obtainment: to expect with confidence: or cherish a 
desire with anticipation of someone on whom our hopes are 
centered. Our hope is anchored in the person of Jesus Christ 
coming for us just as the Bible states and promises. He came the 
first time exactly as the Bible promised, so he will come for us 
precisely as promised in the Bible. 
 
The Bible shows when Jesus Christ comes for his believers, he 
will descend from heaven with a shout along with a great trumpet 
blast. What happens first is the dead believers are resurrected 
with new bodies and meet Christ in the air. Those who are alive 
then will receive a new eternal, glorified body and also meet 
Jesus in the air. Our glorified body will never be subject to 
disease, decay or death. We then live with God for eternity. This 



event happens so fast it occurs in a fraction of a second! Jesus 
then takes us to heaven. 
 
Philippians 3:21 Who shall change our vile body, that it may be 
fashioned like unto his glorious body 
 
Jesus Christ meeting his believers in the air and then taking them 
to heaven is the Blessed Hope! This is the hope believers live by 
that can never be taken away or diminished. It’s hope the Bible 
calls the anchor of our soul! 
 
1 Thessalonians 4:16,17 For the Lord himself shall descend from 
heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the 
trump of God: and the dead in Christ shall rise first: The we which 
are alive and remain shall be caught up together with them in the 
clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with 
the Lord. 
 
After Jesus Christ meets the believers in the air, he then takes us 
to live in heaven where, with our eyes, we will see God sitting on 
his throne in all his glory! The Bible describes God on this throne 
with beautiful colors; there are lightening and thundering, along 
with burning lamps of fire. 
 
Because Jesus Christ is our Blessed Hope we will not fear. 
Before God’s throne is a beautiful sea of glass like crystal. The 
believers will stand on this sea of crystal glass. After standing 
before God the Father, the believers are then taken to what the 
Bible calls the Marriage Supper of the Lamb. What a wonderful 
event this is. It will be like a marriage on earth where all the family 
and friends get together with wonderful music and great food. 
There is dancing and being with friends and family we love and 
maybe missed! The bride is always dressed in a beautiful white 
gown while in heaven the believers also are dressed in stunning 



white gowns. There is a spiritual union between God and his 
people. 
 
Revelation 19:8,9 And to her was granted that she should be 
arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the 
righteousness of saints…Blessed are they which are called unto 
the marriage supper of the Lamb. 
 
The Bible then shows us our home in heaven which is called the 
New and Holy Jerusalem. This city is enormous in size and 
height. It is like a large nation. Its foundation is made of beautiful 
stones through which the glory of God will shine. The city is full of 
crystal with gold, thus making it like a magnificent jewel shinning 
with God's glory through it! 
 
Revelation 21:10,11 And he carried me away in the spirit to a 
great and high mountain, and shewed me that great city, the holy 
Jerusalem descending out of heaven from God, Having the glory 
of God: and her light was like unto a stone most precious, even 
like a jasper stone, clear as crystal; 
 
How to Obtain the Blessed Hope and Live with God forever. 
 
John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
 
Before you can live with the Blessed Hope and have assurance of 
eternal life, the death penalty for sin must end. God is holy and 
man's sin is a great offense. The penalty is eternal separation 
from God in a terrible place called hell. When Jesus Christ died 
on the cross and shed his blood, he paid the full penalty for sin. 
With the penalty paid, you now have full assurance of eternal life 
with God. Not only did Jesus die for your sin, but he rose from the 
dead with a glorified body; therefore, you can live with the 



Blessed Hope and also obtain a glorified body! God loves you, but 
to obtain the Blessed Hope, you first must repent of sin and then 
confess Jesus Christ is your Lord and Savior. 
 
Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is 
eternal life through Jesus Christ our Lord. 
 
Prayer to Receive Christ and Live with the Blessed Hope 
 
"God, I confess my sin to you and deeply repent of it. I believe 
Jesus Christ shed his blood on the cross and died for my sin. I 
believe he rose from the dead and he is coming again. I now 
confess Jesus Christ as my Lord and Savior. I now have eternal 
life with you as my Father God and can live with the Blessed 
Hope. 
I ask you as Father God to heal my broken heart. I forgive all who 
broke my heart. Please heal and free me from fear, anxiety, 
terror, hate, depression, bitterness and rejection. Thank you for 
sending Jesus Christ to free me of sin and heal my broken heart." 
 
The people in heaven tell us how they got there. This is the only 
way to obtain eternal and live with God forever. 
 
Revelation 5:9...for you were slain, and has redeemed us to God 
by your blood out of every tribe, and language, and people, and 
nation; 
 
 
Chaplain John P McTernan 
USAProphecy.com 
McT911@AOL.com 

McTbrochures.com 

 



 


