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

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

 

Ieškome palaimintos vilties 

 

 

 

 

ir šlovingo Didžiojo Dievo ir mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pasirodymo 

Titui 2:13 

 

 

 

Žmonės laiko savaime suprantamais tris dalykus, kurių mums reikia 
fiziškai gyventi: orą, vandenį ir maistą. Be oro galime gyventi tik kelias 
minutes, be vandens - kelias dienas, o be maisto - mėnesį. Lygiai taip 
pat, kad gyventume dvasiškai, mums reikia meilės, tikėjimo ir vilties. 
Kiekvienam žmogui reikia būti mylimam ir dovanoti meilę. 

 

Be meilės mes mirštame. Tai matome iš žmonių, kurie yra neapykantos 
kupini, rūstūs, neatlaidūs, žiaurūs ir negailestingi. Dalis jų mirė viduje. 



Kad gyventume dvasiškai, mums taip pat reikia tikėjimo ir vilties. Šie du 
dalykai eina kartu, tačiau viltis yra svarbiausia. 

 

Dievas sukūrė mus gyventi su viltimi, be jos mes mirsime. Jei žmogus 
praranda viltį, kūnas reaguoja ir pradeda mirties procesą. Jei žmogus 
praranda norą gyventi ir jį apima depresija, tai gali privesti tiek prie 
fizinio, tiek prie dvasinio žlugimo, netgi prie savižudybės. 

 

Šio pasaulio negandos gali užgniaužti žmogaus viltį, tačiau viltis, kuri yra 
iš Dievo, yra mūsų sielos inkaras ir niekada mūsų nepaliks: "Šią viltį 
turime kaip sielos inkarą, tvirtą ir nepalaužiamą". Gerai įtvirtinta valtis 
gali atlaikyti bet kokią audrą, taip ir žmogus, įtvirtintas Dievo viltimi, gali 
atlaikyti visas šio pasaulio negandas! 

 

Kas yra viltis? Tai lūkestis, kuris apima: troškimą su viltimi gauti: tikėtis 
su pasitikėjimu: arba puoselėti troškimą su laukimu ko nors, į ką 
sutelktos mūsų viltys. Mūsų viltis remiasi Jėzaus Kristaus asmeniu, kuris 
ateis mūsų pasiimti, kaip teigiama ir žadama Biblijoje. Pirmą kartą Jis 
atėjo tiksliai taip, kaip žadėjo Biblija, taigi Jis ateis pas mus tiksliai taip, 
kaip žadama Biblijoje. 

 

Biblijoje rašoma, kad kai Jėzus Kristus ateis pas savo tikinčiuosius, Jis 
nusileis iš dangaus su šūksniu ir didžiuliu trimito dūžiu. Pirmiausia mirę 
tikintieji bus prikelti naujais kūnais ir susitiks su Kristumi ore. Tie, kurie 
bus gyvi, tada gaus naują amžiną, pašlovintą kūną ir taip pat susitiks su 
Jėzumi ore. Mūsų pašlovintam kūnui niekada nebegrės ligos, irimas ar 



mirtis. Tuomet amžinai gyvensime su Dievu. Šis įvykis vyksta taip greitai, 
kad užtrunka sekundės dalį! Tada Jėzus pasiima mus į dangų. 

 

Filipiečiams 3,21 Kas perkeis mūsų niekingą kūną, kad jis būtų panašus į 
Jo šlovingąjį kūną? 

 

Jėzus Kristus, pasitinkantis savo tikinčiuosius ore ir pasiimantis juos į 
dangų, yra palaimintoji viltis! Tai viltis, kuria tikintieji gyvena ir kuri 
niekada negali būti atimta ar sumažinta. Šią viltį Biblija vadina mūsų 
sielos inkaru! 

 

1 Tesalonikiečiams 4,16-17 Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus su 
šūksniu, arkangelo balsu ir Dievo trimitais, ir mirusieji Kristuje prisikels 
pirmieji: Mes, gyvieji ir likusieji, kartu su jais būsime pagauti debesyse 
pasitikti Viešpaties ore ir taip amžinai būsime su Viešpačiu. 

 

Po to, kai Jėzus Kristus pasitiks tikinčiuosius ore, Jis pasiims mus gyventi 
į dangų, kur savo akimis matysime Dievą, sėdintį soste visoje savo 
šlovėje! Biblijoje Dievas šiame soste aprašomas gražiomis spalvomis; 
ten žaibuoja ir griaudėja žaibai, kartu su degančiais ugnies žibintais. 

 

Kadangi Jėzus Kristus yra mūsų palaimintoji viltis, mes nebijosime. 
Priešais Dievo sostą yra graži tarsi krištolas stiklo jūra. Tikintieji stovės 
ant šios krištolinio stiklo jūros. Stovėdami Dievo Tėvo akivaizdoje 
tikintieji bus nuvesti į tai, ką Biblija vadina Avinėlio vedybų vakariene. 
Koks tai nuostabus įvykis. Tai bus tarsi santuoka žemėje, kur susirenka 
visa šeima ir draugai, skamba nuostabi muzika ir puikus maistas. Bus 



šokama ir bendraujama su draugais bei šeima, kurią mylime ir kurios 
galbūt pasiilgome! Nuotaka visada apsirengusi nuostabia balta suknele, 
o danguje tikintieji taip pat apsirengę stulbinančiomis baltomis 
suknelėmis. Tarp Dievo ir Jo žmonių yra dvasinė sąjunga. 

 

Apreiškimo 19,8,9 Jai buvo leista apsivilkti švariais ir baltais drobiniais 
drabužiais, nes švarūs drobiniai drabužiai yra šventųjų teisumas... 
Palaiminti pašauktieji į Avinėlio vestuvių vakarienę. 

 

Toliau Biblija mums parodo mūsų namus danguje, kurie vadinami 
Naująja ir Šventąja Jeruzale. Šis miestas yra milžiniško dydžio ir aukščio. 
Jis panašus į didelę tautą. Jo pamatai iš gražių akmenų, pro kuriuos 
spindės Dievo šlovė. Miestas pilnas krištolo su auksu, todėl jis yra tarsi 
nuostabus brangakmenis, per kurį spindi Dievo šlovė! 

 

Apreiškimo 21,10,11 Ir jis nunešė mane dvasioje ant didelio ir aukšto 
kalno ir parodė man tą didįjį miestą, šventąją Jeruzalę, nusileidusią iš 
dangaus nuo Dievo, turinčią Dievo šlovę, o jos šviesa buvo panaši į 
brangiausią akmenį, į jaspio akmenį, skaidrų kaip krištolas; 

 

Kaip įgyti palaimintąją viltį ir amžinai gyventi su Dievu. 

 

Jono 3,16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą. 

 



Prieš pradėdami gyventi su palaiminta viltimi ir turėdami amžinojo 
gyvenimo garantiją, turite baigti mirties bausmę už nuodėmę. Dievas 
yra šventas, o žmogaus nuodėmė yra didelis nusikaltimas. Bausmė yra 
amžinas atskyrimas nuo Dievo baisioje vietoje, vadinamoje pragaru. Kai 
Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus ir praliejo savo kraują, Jis sumokėjo visą 
bausmę už nuodėmę. Kai bausmė sumokėta, dabar turite visišką 
amžinojo gyvenimo su Dievu garantiją. Jėzus ne tik mirė už jūsų 
nuodėmes, bet ir prisikėlė iš numirusių su pašlovintu kūnu; taigi galite 
gyventi su palaiminta viltimi ir taip pat gauti pašlovintą kūną! Dievas jus 
myli, tačiau, norėdami įgyti Palaimintąją viltį, pirmiausia turite atgailauti 
už nuodėmes ir išpažinti Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją. 

 

Romiečiams 6,23 Nes atpildas už nuodėmę yra mirtis, o Dievo dovana 
yra amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. 

 

Malda priimti Kristų ir gyventi su palaiminta viltimi 

 

"Dieve, išpažįstu Tau savo nuodėmę ir giliai dėl jos atgailauju. Tikiu, kad 
Jėzus Kristus praliejo savo kraują ant kryžiaus ir mirė už mano 
nuodėmes. Tikiu, kad Jis prisikėlė iš numirusių ir vėl ateis. Dabar 
išpažįstu Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją. Dabar turiu amžinąjį 
gyvenimą su Tavimi kaip savo Tėvu Dievu ir galiu gyventi su palaiminta 
viltimi. 

Prašau Tave, Tėve Dieve, išgydyti mano sudaužytą širdį. Atleidžiu 
visiems, kurie sudaužė mano širdį. Prašau išgydyti ir išlaisvinti mane iš 
baimės, nerimo, siaubo, neapykantos, depresijos, kartėlio ir atstūmimo. 
Dėkoju Tau, kad atsiuntei Jėzų Kristų, kad išlaisvintum mane iš 
nuodėmės ir išgydytum mano sudaužytą širdį". 



 

Danguje esantys žmonės pasakoja, kaip jie ten pateko. Tai vienintelis 
būdas įgyti amžinybę ir amžinai gyventi su Dievu. 

 

Apreiškimo 5, 9... nes tu buvai nužudytas ir savo krauju atpirkai mus 
Dievui iš visų giminių, kalbų, žmonių ir tautų; 
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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; 
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