
English to Romanian brochure: Looking for Blessed 
Hope. This is word for word what is needed is final 
proofreading. The English is at the end. 
 

În căutarea speranței binecuvântate 

 

 

 

 

și glorioasa apariție a Marelui Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus 
Hristos 

Tit 2:13 

 

 

 

Oamenii consideră de la sine înțelese trei lucruri de care avem nevoie 
pentru a trăi fizic: aer, apă și hrană. Putem trăi doar câteva minute fără 
aer, câteva zile fără apă și o lună fără hrană. În același mod, pentru a 
trăi spiritual, avem nevoie de dragoste, credință și speranță. Toată 
lumea are nevoie să fie iubită și să ofere iubire. 

 

Fără iubire murim. Acest lucru se vede la oamenii care sunt plini de ură, 
amărăciune, neiertători, cruzi și nemiloși. O parte din ei a murit în 
interior. Pentru a trăi spiritual avem nevoie, de asemenea, de credință 



și speranță. Acestea două merg împreună, dar speranța este cea mai 
importantă. 

 

Dumnezeu ne-a proiectat să trăim cu speranță, fără ea vom muri. Dacă 
o persoană renunță la speranță, corpul reacționează și începe procesul 
de moarte. Dacă o persoană își pierde dorința de a trăi și depresia preia 
controlul, acest lucru poate duce atât la un colaps fizic sau spiritual, 
ducând chiar la sinucidere. 

 

Necazurile acestei lumi pot zdrobi speranța omului; cu toate acestea, 
speranța care vine de la Dumnezeu este o ancoră a sufletului nostru și 
nu ne va dezamăgi niciodată: "Nădejde pe care o avem ca o ancoră a 
sufletului, sigură și neclintită". O barcă bine ancorată poate trece peste 
orice furtună, așa că o persoană ancorată în speranța lui Dumnezeu 
poate trece peste toate necazurile acestei lumi! 

 

Ce este speranța? Este o așteptare care include: o dorință cu așteptarea 
obținerii: a se aștepta cu încredere: sau a prețui o dorință cu anticipare 
a cuiva în care sunt centrate speranțele noastre. Speranța noastră este 
ancorată în persoana lui Isus Hristos care vine pentru noi, exact așa cum 
afirmă și promite Biblia. El a venit prima dată exact așa cum a promis 
Biblia, așa că va veni pentru noi exact așa cum promite Biblia. 

 

Biblia arată că, atunci când Isus Hristos va veni pentru credincioșii săi, 
va coborî din cer cu un strigăt împreună cu un sunet mare de trâmbiță. 
Ceea ce se întâmplă mai întâi este că credincioșii morți sunt înviați cu 
trupuri noi și se întâlnesc cu Hristos în aer. Cei care sunt în viață atunci 



vor primi un trup nou, veșnic și glorificat și se vor întâlni, de asemenea, 
cu Isus în aer. Trupul nostru glorificat nu va fi niciodată supus bolii, 
degradării sau morții. Vom trăi atunci cu Dumnezeu pentru eternitate. 
Acest eveniment se întâmplă atât de repede, încât are loc într-o 
fracțiune de secundă! Isus ne duce apoi în ceruri. 

 

Filipeni 3:21 Cine va schimba trupul nostru vrednic, ca să-l facă 
asemenea trupului Său glorios 

 

Isus Hristos care se întâlnește cu credincioșii Săi în aer și apoi îi duce în 
cer este Speranța binecuvântată! Aceasta este speranța pe care 
credincioșii o trăiesc și care nu poate fi niciodată luată sau diminuată. 
Este speranța pe care Biblia o numește ancora sufletului nostru! 

 

1 Tesaloniceni 4:16,17 Căci Domnul Însuși Se va pogorî din cer cu un 
strigăt, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu; și cei morți 
în Hristos vor învia cei dintâi: Iar noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi 
răpiți împreună cu ei pe nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; 
și așa vom fi totdeauna cu Domnul. 

 

După ce Iisus Hristos se întâlnește cu credincioșii în aer, ne ia apoi să 
trăim în ceruri, unde, cu ochii noștri, îl vom vedea pe Dumnezeu stând 
pe tronul Său în toată slava Sa! Biblia îl descrie pe Dumnezeu pe acest 
tron cu culori frumoase; sunt fulgere și tunete, împreună cu lămpi de 
foc care ard. 

 



Pentru că Isus Hristos este Speranța noastră binecuvântată, nu ne vom 
teme. În fața tronului lui Dumnezeu se află o mare frumoasă de sticlă ca 
de cristal. Credincioșii vor sta pe această mare de sticlă de cristal. După 
ce vor sta în fața lui Dumnezeu Tatăl, credincioșii vor fi duși la ceea ce 
Biblia numește Cina nunții Mielului. Ce eveniment minunat este acesta. 
Va fi ca o nuntă pe pământ, unde toată familia și prietenii se adună cu 
muzică minunată și mâncare grozavă. Se dansează și se stă alături de 
prietenii și familia pe care o iubim și de care poate ne este dor! Mireasa 
este întotdeauna îmbrăcată într-o frumoasă rochie albă, în timp ce în 
ceruri credincioșii sunt îmbrăcați și ei în rochii albe impresionante. 
Există o uniune spirituală între Dumnezeu și poporul său. 

 

Apocalipsa 19:8,9 Și i s-a îngăduit să fie îmbrăcată în in subțire, curat și 
alb; căci inul subțire este neprihănirea sfinților... Fericiți cei chemați la 
cina nunții Mielului. 

 

Biblia ne arată apoi căminul nostru din ceruri, care se numește Noul și 
Sfântul Ierusalim. Acest oraș este enorm ca mărime și înălțime. Este ca 
o națiune mare. Temelia sa este făcută din pietre frumoase prin care va 
străluci slava lui Dumnezeu. Orașul este plin de cristal cu aur, făcându-l 
astfel ca o bijuterie magnifică care strălucește cu slava lui Dumnezeu 
prin ea! 

 

Apocalipsa 21:10,11 M-a dus în duh pe un munte mare și înalt, și mi-a 
arătat cetatea aceea mare, Ierusalimul cel sfânt, care se pogoară din cer 
de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu; și lumina ei era ca o piatră 
foarte prețioasă, ca o piatră de jasp, limpede ca cristalul; 

 



Cum să dobândești Speranța binecuvântată și să trăiești cu Dumnezeu 
pentru totdeauna. 

 

Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe 
singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică. 

 

Înainte de a putea trăi cu Speranța binecuvântată și de a avea siguranța 
vieții veșnice, trebuie să înceteze pedeapsa cu moartea pentru păcat. 
Dumnezeu este sfânt, iar păcatul omului este o mare ofensă. Pedeapsa 
este separarea veșnică de Dumnezeu într-un loc teribil numit iad. Când 
Isus Hristos a murit pe cruce și și-a vărsat sângele, a plătit întreaga 
pedeapsă pentru păcat. Cu pedeapsa plătită, ai acum asigurarea deplină 
a vieții veșnice cu Dumnezeu. Nu numai că Isus a murit pentru păcatul 
tău, dar a înviat din morți cu un trup glorificat; prin urmare, poți trăi cu 
Speranța Binecuvântată și poți obține și tu un trup glorificat! Dumnezeu 
te iubește, dar pentru a obține Speranța binecuvântată, trebuie mai 
întâi să te pocăiești de păcat și apoi să-L mărturisești pe Isus Hristos ca 
Domn și Mântuitor al tău. 

 

Romani 6:23 Căci plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu 
este viața veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru. 

 

Rugăciune pentru a-L primi pe Hristos și a trăi cu speranța 
binecuvântată 

 



"Doamne, Îți mărturisesc păcatul meu și mă pocăiesc profund de el. 
Cred că Isus Hristos și-a vărsat sângele pe cruce și a murit pentru 
păcatul meu. Cred că a înviat din morți și că va veni din nou. Îl 
mărturisesc acum pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al meu. Acum 
am viața veșnică cu tine ca Dumnezeu-Tatăl meu și pot trăi cu speranța 
binecuvântată. 

Te rog ca Tată Dumnezeu să-mi vindeci inima frântă. Îi iert pe toți cei 
care mi-au frânt inima. Te rog să mă vindeci și să mă eliberezi de frică, 
anxietate, teroare, ură, depresie, amărăciune și respingere. Îți 
mulțumesc că L-ai trimis pe Isus Hristos să mă elibereze de păcat și să-
mi vindece inima frântă." 

 

Oamenii din ceruri ne spun cum au ajuns acolo. Acesta este singurul 
mod de a obține veșnicia și de a trăi cu Dumnezeu pentru totdeauna. 

 

Apocalipsa 5:9...căci Tu ai fost înjunghiat și ne-ai răscumpărat pentru 
Dumnezeu, prin sângele Tău, din orice seminție, limbă, popor și 
națiune; 
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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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