
English to Finnish translation of the brochure: Looking 
for the Blessed Hope. What is needed is a proofreading 
of this word for word translation. The English follows at 
end. 
 

Siunattua toivoa etsimässä 

 

 

 

 

ja Suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen loistavaa 
ilmestymistä... 

Titus 2:13 

 

 

 

Ihmiset pitävät itsestäänselvyytenä kolmea asiaa, joita tarvitsemme 
fyysiseen elämään: ilmaa, vettä ja ruokaa. Voimme elää vain muutaman 
minuutin ilman ilmaa, muutaman päivän ilman vettä ja kuukauden 
ilman ruokaa. Samalla tavalla hengellisesti elääkseen tarvitsemme 
rakkautta, uskoa ja toivoa. Jokainen tarvitsee rakkautta ja rakkauden 
antamista. 

 



Ilman rakkautta me kuolemme. Tämä näkyy ihmisissä, jotka ovat 
vihamielisiä, katkeria, anteeksiantamattomia, julmia ja armottomia. Osa 
heistä on kuollut sisältä. Hengelliseen elämään tarvitsemme myös 
uskoa ja toivoa. Nämä kaksi kuuluvat yhteen, mutta toivo on tärkein. 

 

Jumala on suunnitellut meidät elämään toivossa, ilman sitä me 
kuolemme. Jos ihminen luopuu toivosta, keho reagoi ja aloittaa 
kuolemanprosessin. Jos ihminen menettää elämänhalunsa ja masennus 
ottaa vallan, se voi johtaa sekä fyysiseen että henkiseen romahdukseen, 
jopa itsemurhaan. 

 

Tämän maailman koettelemukset voivat murskata ihmisen toivon; 
Jumalasta tuleva toivo on kuitenkin sielumme ankkuri, joka ei koskaan 
petä meitä: "Joka toivo meillä on sielun ankkurina, varma ja luja." Hyvin 
ankkuroitu vene kestää minkä tahansa myrskyn, joten Jumalan toivoon 
ankkuroitunut ihminen voi kestää kaikki tämän maailman ahdistukset! 

 

Mitä on toivo? Se on odotus, johon kuuluu: toive, jonka saamista 
odotetaan: odottaa luottavaisesti: tai vaalia toivetta odottaen jotakuta, 
johon toiveemme kohdistuu. Toivomme ankkuroituu Jeesuksen 
Kristuksen persoonaan, joka tulee luoksemme juuri niin kuin Raamattu 
sanoo ja lupaa. Hän tuli ensimmäisellä kerralla juuri niin kuin Raamattu 
lupasi, joten hän tulee meidän luoksemme juuri niin kuin Raamattu 
lupasi. 

 

Raamattu osoittaa, että kun Jeesus Kristus tulee uskoviensa luokse, hän 
laskeutuu taivaasta huudon ja suuren pasuunan soiton saattelemana. 



Ensin tapahtuu se, että kuolleet uskovat herätetään henkiin uusissa 
ruumiissa ja he kohtaavat Kristuksen ilmassa. Ne, jotka ovat silloin 
elossa, saavat uuden ikuisen, kirkastetun ruumiin ja tapaavat myös 
Jeesuksen ilmassa. Meidän kirkastettu ruumiimme ei koskaan altistu 
sairauksille, rappeutumiselle tai kuolemalle. Me elämme silloin Jumalan 
kanssa ikuisesti. Tämä tapahtuma tapahtuu niin nopeasti, että se 
tapahtuu sekunnin murto-osassa! Sitten Jeesus vie meidät taivaaseen. 

 

Filippiläisille 3:21 Joka muuttaa meidän riettaan ruumiimme, niin että 
se muuttuu hänen kirkkaan ruumiinsa kaltaiseksi. 

 

Se, että Jeesus Kristus kohtaa uskovansa ilmassa ja vie heidät sitten 
taivaaseen, on autuas toivo! Tämä on se toivo, jonka varassa uskovat 
elävät ja jota ei voida koskaan ottaa pois tai heikentää. Sitä toivoa 
Raamattu kutsuu sielumme ankkuriksi! 

 

1 Tess. 4:16,17 Sillä Herra itse on tuleva taivaasta alas huutamalla, 
arkkienkelin äänellä ja Jumalan pasunalla, ja kuolleet Kristuksessa 
nousevat ylös ensimmäisinä: Ja me, jotka olemme elossa ja jäljellä, 
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilviin, kohtaamaan Herraa 
taivaassa, ja niin me olemme aina Herran tykönä. 

 

Kun Jeesus Kristus on tavannut uskovat taivaassa, hän vie meidät sitten 
asumaan taivaaseen, jossa me näemme silmillämme Jumalan istuvan 
valtaistuimellaan kaikessa kirkkaudessaan! Raamattu kuvaa Jumalaa 
tällä valtaistuimella kauniissa väreissä; siellä on salamoita ja ukkosta 
sekä palavia tulilamppuja. 



 

Koska Jeesus Kristus on autuas toivomme, emme pelkää. Jumalan 
valtaistuimen edessä on kaunis kristallin kaltainen lasimeri. Uskovat 
seisovat tässä kristallilasimeressä. Seisottuaan Isän Jumalan edessä 
uskovat viedään sitten siihen, mitä Raamattu kutsuu Karitsan 
hääaterialle. Mikä ihmeellinen tapahtuma tämä onkaan. Se tulee 
olemaan kuin maanpäälliset häät, joissa kaikki perhe ja ystävät 
kokoontuvat yhteen ihanan musiikin ja hyvän ruoan kera. Siellä 
tanssitaan ja ollaan ystävien ja perheen kanssa, joita rakastamme ja 
joita ehkä kaipaamme! Morsian on aina pukeutunut kauniiseen 
valkoiseen pukuun, kun taas taivaassa uskovatkin ovat pukeutuneet 
upeisiin valkoisiin pukuihin. Jumalan ja hänen kansansa välillä on 
hengellinen liitto. 

 

Ilm. 19:8,9 Ja hänelle annettiin, että hänet puettaisiin hienoon 
pellavapukuun, puhtaaseen ja valkoiseen; sillä hieno pellava on pyhien 
vanhurskaus... Autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. 

 

Raamattu näyttää meille sitten kotimme taivaassa, jota kutsutaan 
Uudeksi ja Pyhäksi Jerusalemiksi. Tämä kaupunki on kooltaan ja 
korkeudeltaan valtava. Se on kuin suuri kansakunta. Sen perusta on 
tehty kauniista kivistä, joiden läpi Jumalan kirkkaus loistaa. Kaupunki on 
täynnä kristallia, jossa on kultaa, mikä tekee siitä ikään kuin upean 
jalokiven, jonka läpi Jumalan kirkkaus loistaa! 

 

Ilm. 21:10,11 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja 
näytti minulle sen suuren kaupungin, pyhän Jerusalemin, joka laskeutui 



taivaasta Jumalan tyköä, jossa oli Jumalan kirkkaus; ja sen valo oli kuin 
kallein kivi, kuin jaspis, kirkas kuin kristalli; 

 

Miten saada autuas toivo ja elää Jumalan kanssa ikuisesti. 

 

Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 

 

Ennen kuin voit elää autuaassa toivossa ja saada varmuuden 
iankaikkisesta elämästä, synnin kuolemanrangaistuksen on loputtava. 
Jumala on pyhä, ja ihmisen synti on suuri loukkaus. Rangaistus on 
ikuinen ero Jumalasta kauheassa paikassa nimeltä helvetti. Kun Jeesus 
Kristus kuoli ristillä ja vuodatti verensä, hän maksoi täyden 
rangaistuksen synnistä. Kun rangaistus on maksettu, sinulla on nyt täysi 
varmuus iankaikkisesta elämästä Jumalan kanssa. Jeesus ei ainoastaan 
kuollut syntisi tähden, vaan hän nousi kuolleista kirkastetun ruumiin 
kanssa; siksi voit elää autuaassa toivossa ja saada myös kirkastetun 
ruumiin! Jumala rakastaa sinua, mutta saadaksesi autuaallisen toivon 
sinun on ensin tehtävä parannus synneistäsi ja tunnustettava sitten 
Jeesus Kristus Herraksesi ja Vapahtajaksesi. 

 

Room. 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on 
iankaikkinen elämä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. 

 

Rukous Kristuksen vastaanottamiseksi ja autuaassa toivossa elämiseksi 



 

"Jumala, tunnustan sinulle syntini ja kadun sitä syvästi. Uskon, että 
Jeesus Kristus vuodatti verensä ristillä ja kuoli syntini tähden. Uskon, 
että hän nousi kuolleista ja että hän tulee takaisin. Tunnustan nyt 
Jeesuksen Kristuksen Herrakseni ja Vapahtajakseni. Minulla on nyt 
iankaikkinen elämä sinun kanssasi Isä Jumalana ja voin elää autuaassa 
toivossa. 

Pyydän sinua Isä Jumalana parantamaan särkyneen sydämeni. Annan 
anteeksi kaikille, jotka ovat särkeneet sydämeni. Paranna ja vapauta 
minut pelosta, ahdistuksesta, kauhusta, vihasta, masennuksesta, 
katkeruudesta ja hylkäämisestä. Kiitos, että lähetit Jeesuksen Kristuksen 
vapauttamaan minut synnistä ja parantamaan särkyneen sydämeni." 

 

Taivaassa olevat ihmiset kertovat meille, miten he sinne pääsivät. Tämä 
on ainoa tapa saada iankaikkisuus ja elää ikuisesti Jumalan kanssa. 

 

Ilm. 5:9...sillä sinä olet teurastettu ja olet verelläsi lunastanut meidät 
Jumalalle kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansakunnista; 
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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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