
English to Ukrainian translation of Looking for the 
Blessed Hope brochure. The following is a word for 
word translation that needs final proof. The English 
follows at end. 
 

У пошуках благословенної надії 

 

 

 

 

і славного явлення Великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа 

Тита 2:13 

 

 

 

Люди сприймають як належне три речі, необхідні для фізичного 
життя: повітря, воду та їжу. Без повітря ми можемо прожити лише 
кілька хвилин, без води - кілька днів, без їжі - місяць. Так само, щоб 
жити духовно, нам потрібні любов, віра і надія. Кожна людина 
потребує, щоб її любили і дарували любов. 

 

Без любові ми вмираємо. Це видно по людях, які ненавидять, 
озлоблюються, не прощають, жорстокі і не милосердні. Частина їх 



померла всередині. Для духовного життя нам також потрібні віра і 
надія. Вони йдуть разом, але надія є найважливішою. 

 

Бог створив нас, щоб ми жили з надією, без неї ми помремо. Якщо 
людина втрачає надію, організм реагує, і починається процес 
вмирання. Якщо людина втрачає волю до життя і нею оволодіває 
депресія, це може призвести як до фізичного, так і до духовного 
зламу, навіть до самогубства. 

 

Скорботи цього світу можуть розчавити людську надію, але надія, 
яка від Бога, є якорем нашої душі і ніколи нас не підведе: "Яку 
надію ми маємо, як якір душі, і вірну, і непохитну". Човен, який 
добре стоїть на якорі, може витримати будь-який шторм, так і 
людина, яка стоїть на якорі Божої надії, може витримати всі 
скорботи цього світу! 

 

Що таке надія? Це очікування, яке включає в себе: бажання з 
очікуванням отримання: очікувати з упевненістю: або плекати 
бажання з очікуванням того, на кого зосереджені наші надії. Наша 
надія ґрунтується на особі Ісуса Христа, який прийде за нами, як це 
стверджує і обіцяє Біблія. Він прийшов першого разу саме так, як 
обіцяла Біблія, тому Він прийде за нами точно так, як обіцяно в 
Біблії. 

 

Біблія показує, що коли Ісус Христос прийде за Своїми віруючими, 
Він зійде з неба з криком, супроводжуваним великим трубним 
звуком. Перше, що станеться, це те, що померлі віруючі 



воскреснуть з новими тілами і зустрінуться з Христом у повітрі. Ті, 
хто живі, отримають нове вічне, прославлене тіло і також зустрінуть 
Ісуса в повітрі. Наше прославлене тіло ніколи не буде піддане 
хворобам, тлінню або смерті. Ми будемо жити з Богом вічно. Ця 
подія відбувається так швидко, що минає за долю секунди! Потім 
Ісус забирає нас на небо. 

 

Филип'янам 3:21 Хто перемінить наше мерзенне тіло, щоб воно 
було подібне до Його славного тіла 

 

Ісус Христос зустрічає своїх віруючих в повітрі, а потім забирає їх на 
небо - це Благословенна Надія! Це надія, якою живуть віруючі, і яку 
ніколи не можна забрати або применшити. Це надія, яку Біблія 
називає якорем нашої душі! 

 

1 Солунян 4:16,17 "Бо Сам Господь зійде з неба з криком, при голосі 
архангела та при сурмі Божій, і мертві в Христі воскреснуть 
першими: Ми ж, що живемо й зостались, будемо взяті разом з 
ними на хмарах на зустріч Господеві на повітрі, і так завжди будемо 
з Господом. 

 

Після того, як Ісус Христос зустрінеться з віруючими в повітрі, Він 
забере нас жити на небесах, де ми своїми очима побачимо Бога, що 
сидить на престолі у всій Своїй славі! Біблія описує Бога на цьому 
престолі красивими фарбами: там є блискавки і громи, а також 
палаючі вогняні лампадки. 

 



Оскільки Ісус Христос є нашою благословенною надією, ми не 
будемо боятися. Перед Божим престолом - прекрасне море зі скла, 
як кришталь. Віруючі будуть стояти на цьому кришталевому морі. 
Після стояння перед Богом Отцем, віруючі потрапляють на те, що 
Біблія називає Шлюбною Вечерею Агнця. Яка це чудова подія. Це 
буде схоже на шлюб на землі, де вся сім'я і друзі збираються разом 
з прекрасною музикою і чудовою їжею. Там будуть танці і 
спілкування з друзями та родиною, яких ми любимо і за якими, 
можливо, скучили! Наречена завжди одягнена в красиву білу 
сукню, в той час як на небесах віруючі також одягнені в 
приголомшливі білі сукні. Існує духовний союз між Богом і Його 
народом. 

 

Об'явлення 19:8,9 І дано їй, щоб вона була зодягнена в вісон, 
чистий та білий, бо вісон - це праведність святих... Блаженні 
покликані на шлюбну вечерю Агнця. 

 

Далі Біблія показує нам наш небесний дім, який називається Новий 
і Святий Єрусалим. Це місто величезне за розміром і висотою. Воно 
подібне до великої держави. Його фундамент зроблений з 
прекрасного каміння, через яке засяє Божа слава. Місто сповнене 
кришталю з золотом, що робить його подібним до чудової 
коштовності, через яку сяє Божа слава! 

 

Об'явлення 21:10,11 І взяв мене дух на велику й високу гору, і 
показав мені те велике місто, святий Єрусалим, що сходив з неба 
від Бога, що мав славу Божу, і світло його було подібне до каменя 
дорогоцінного, як камінь яшма, чистий, як кришталь; 



 

Як отримати блаженну надію і жити з Богом вічно. 

 

Івана 3:16 "Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав 
життя вічне". 

 

Перш ніж ви зможете жити з благословенною надією і мати 
впевненість у вічному житті, смертна кара за гріх повинна 
закінчитися. Бог святий, а гріх людини - це великий злочин. 
Покаранням за нього є вічна розлука з Богом у страшному місці, яке 
називається пекло. Коли Ісус Христос помер на хресті і пролив Свою 
кров, Він заплатив повну ціну за гріх. Після того, як покарання було 
сплачено, ти тепер маєш повну гарантію вічного життя з Богом. Ісус 
не тільки помер за твої гріхи, але й воскрес із мертвих у 
прославленому тілі; отже, ти можеш жити з благословенною надією 
і також отримати прославлене тіло! Бог любить тебе, але щоб 
отримати Благословенну Надію, ти повинен спочатку покаятися в 
гріхах, а потім визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. 

 

Римлянам 6:23 Бо заплата за гріх - смерть, а дар Божий - життя 
вічне в Ісусі Христі, Господі нашім. 

 

Молитва про прийняття Христа і життя з благословенною надією 

 



"Боже, я визнаю перед Тобою свій гріх і глибоко каюся в ньому. Я 
вірю, що Ісус Христос пролив свою кров на хресті і помер за мої 
гріхи. Я вірю, що Він воскрес із мертвих і прийде знову. Я визнаю 
Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Тепер я маю вічне життя 
з Тобою, моїм Батьком Богом, і можу жити з благословенною 
надією. 

Я прошу Тебе, як Отця Бога, зцілити моє розбите серце. Прощаю 
всім, хто розбив моє серце. Будь ласка, зціли і звільни мене від 
страху, тривоги, жаху, ненависті, депресії, гіркоти і неприйняття. 
Дякую, що послав Ісуса Христа, щоб звільнити мене від гріха і 
зцілити моє розбите серце". 

 

Люди на небесах розповідають нам, як вони туди потрапили. Це 
єдиний спосіб отримати вічне життя і жити з Богом вічно. 

 

Об'явлення 5:9 ...бо Ти був заколений і викупив нас Богові Кров'ю 
Твоєю з усякого коліна, і мови, і народу, і племені; 
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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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