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

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

 

Az áldott reményt keresve 

 

 

 

 

és a Nagy Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus dicsőséges 
megjelenésére. 

Titus 2:13 

 

 

 

Az emberek három dolgot tartanak természetesnek, amire szükségünk 
van a fizikai élethez: a levegőt, a vizet és az élelmet. Levegő nélkül csak 
néhány percig, víz nélkül néhány napig, élelem nélkül pedig egy hónapig 
élhetünk. Ugyanígy a lelki élethez szeretetre, hitre és reményre van 
szükségünk. Mindenkinek szüksége van arra, hogy szeressék és 
szeretetet adjon. 

 



Szeretet nélkül meghalunk. Ezt látjuk azokban az emberekben, akik 
gyűlölködőek, keserűek, megbocsátatlanok, kegyetlenek és 
irgalmatlanok. Egy részük belül meghalt. A lelki élethez hitre és 
reményre is szükségünk van. Ez a kettő együtt jár, de a remény a 
legfontosabb. 

 

Isten arra tervezett minket, hogy reménnyel éljünk, enélkül meghalunk. 
Ha valaki feladja a reményt, a teste reagál, és elindítja a haldoklási 
folyamatot. Ha valaki elveszíti az élni akarást, és eluralkodik rajta a 
depresszió, az testi és lelki összeomláshoz, sőt akár öngyilkossághoz is 
vezethet. 

 

E világ megpróbáltatásai összetörhetik az emberi reményt; az Istentől 
származó remény azonban lelkünk horgonya, és soha nem hagy el 
bennünket: "Mely reménységünk a lélek horgonya, biztos és szilárd". 
Egy jól lehorgonyzott hajó bármilyen vihart átvészelhet, így az Isten 
reménységében lehorgonyzott ember átvészelheti e világ minden 
megpróbáltatását! 

 

Mi a remény? Egy várakozás, amely magában foglalja: a vágyat, 
amelynek elérésére számítunk: bizalommal várni: vagy egy vágyat 
dédelgetni, várakozással valakire, akire a reményeink összpontosulnak. 
Reménységünk Jézus Krisztus személyében van rögzítve, aki eljön 
értünk, ahogy a Biblia állítja és ígéri. Az első alkalommal pontosan úgy 
jött el, ahogy a Biblia ígérte, így értünk is pontosan úgy fog eljönni, 
ahogy a Biblia ígérte. 

 



A Biblia azt mutatja, hogy amikor Jézus Krisztus eljön a hívőkért, akkor 
nagy harsonaszó mellett kiáltással száll le a mennyből. Ami először 
történik, az az, hogy a halott hívők új testtel feltámadnak, és a 
levegőben találkoznak Krisztussal. Akik ekkor még élnek, új, örökkévaló, 
megdicsőült testet kapnak, és szintén találkoznak Jézussal a levegőben. 
Megdicsőült testünk soha nem lesz kitéve betegségnek, romlásnak vagy 
halálnak. Ezután Istennel élünk az örökkévalóságban. Ez az esemény 
olyan gyorsan történik, hogy a másodperc töredéke alatt történik! Jézus 
ezután felvesz minket a mennybe. 

 

Filippi 3:21 Aki átváltoztatja a mi hitvány testünket, hogy az ő 
dicsőséges testéhez hasonlóvá legyen. 

 

Jézus Krisztus a levegőben találkozik hívőivel, majd a mennybe viszi 
őket, ez az áldott remény! Ez az a remény, amelyben a hívők élnek, 
amelyet soha nem lehet elvenni vagy csökkenteni. Ezt a reményt nevezi 
a Biblia lelkünk horgonyának! 

 

1Thesszalonika 4:16,17 Mert maga az Úr száll alá a mennyből kiáltással, 
arkangyal hangjával és Isten harsonájával; és a Krisztusban meghaltak 
támadnak fel először: Mi pedig, akik élünk és megmaradunk, velük 
együtt elragadtatunk a felhőkön, hogy találkozzunk az Úrral a 
levegőben; és így leszünk örökké az Úrral. 

 

Miután Jézus Krisztus találkozik a hívőkkel a levegőben, azután elvisz 
minket, hogy a mennyben éljünk, ahol szemünkkel láthatjuk majd Istent 
trónján ülni teljes dicsőségében! A Biblia gyönyörű színekkel írja le 



Istent ezen a trónon; ott vannak a villámok és a mennydörgés, valamint 
az égő tűzlámpák. 

 

Mivel Jézus Krisztus a mi áldott reménységünk, nem fogunk félni. Isten 
trónja előtt egy gyönyörű kristályszerű üvegtenger van. A hívők ezen a 
kristályüveg tengeren fognak állni. Miután megálltak az Atya Isten előtt, 
a hívők ezután eljutnak arra, amit a Biblia a Bárány menyegzői 
vacsorájának nevez. Milyen csodálatos esemény ez. Olyan lesz, mint 
egy földi esküvő, ahol az egész család és a barátok összejönnek, 
csodálatos zenével és nagyszerű ételekkel. Lesz tánc és együttlét a 
barátokkal és a családdal, akiket szeretünk, és akiket talán hiányoltunk! 
A menyasszony mindig gyönyörű fehér ruhát visel, míg a mennyben a 
hívők is lenyűgöző fehér ruhába lesznek öltözve. Lelki egyesülés van 
Isten és az Ő népe között. 

 

Jelenések 19:8,9 És adatott neki, hogy finom vászonba öltözzék, tiszta 
és fehér; mert a finom vászon a szentek igazsága... Boldogok, akik a 
Bárány menyegzői vacsorájára hívattak. 

 

A Biblia ezután megmutatja nekünk a mennyei otthonunkat, amelyet Új 
és Szent Jeruzsálemnek neveznek. Ez a város hatalmas méretű és 
magasságú. Olyan, mint egy nagy nemzet. Alapzata gyönyörű kövekből 
van, amelyeken keresztül Isten dicsősége fog ragyogni. A város tele van 
kristállyal, arannyal, így olyan lesz, mint egy csodálatos ékszer, amelyen 
keresztül Isten dicsősége ragyog! 

 



Jelenések 21:10,11 És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, 
és megmutatta nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely 
leszállt az égből az Istentől, az Isten dicsőségét hordozva; és az ő 
világossága olyan volt, mint a legdrágább kő, mint a jáspiskő, tiszta, 
mint a kristály; 

 

Hogyan szerezzük meg az áldott reményt, és hogyan éljünk örökké 
Istennel. 

 

János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

Ahhoz, hogy az áldott reménységgel élhess és biztos lehetsz az örök 
életben, a bűnért járó halálbüntetésnek véget kell vetni. Isten szent, és 
az ember bűne nagy sértés. A büntetés az Istentől való örök elszakadás 
egy szörnyű helyen, a pokolban. Amikor Jézus Krisztus meghalt a 
kereszten és kiontotta vérét, megfizette a bűnért járó teljes büntetést. 
A büntetés kifizetésével most már teljes bizonyosságod van az örök 
életre Istennél. Jézus nem csak a te bűneidért halt meg, hanem 
megdicsőült testtel támadt fel a halálból; ezért az áldott reménységgel 
élhetsz, és megdicsőült testet is kaphatsz! Isten szeret téged, de ahhoz, 
hogy elnyerd az áldott reményt, először meg kell térned a bűneidet, 
majd meg kell vallanod, hogy Jézus Krisztus az Urad és Megváltód. 

 

Róma 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál; Isten ajándéka pedig az örök élet 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 

 



Imádság Krisztus elfogadásáért és az áldott reménységben való életért 

 

"Istenem, megvallom neked a bűneimet, és mélyen megbánom azokat. 
Hiszem, hogy Jézus Krisztus kiontotta vérét a kereszten, és meghalt a 
bűneimért. Hiszem, hogy feltámadt a halálból, és újra eljön. Mostantól 
vallom Jézus Krisztust Uramnak és Megváltómnak. Most már örök 
életem van veled, mint Atyaistenemmel, és élhetek az áldott 
reménységben. 

Kérlek téged, mint Atyaisten, hogy gyógyítsd meg összetört szívemet. 
Megbocsátok mindenkinek, aki összetörte a szívemet. Kérlek, gyógyíts 
meg és szabadíts meg a félelemtől, szorongástól, rettegéstől, 
gyűlölettől, depressziótól, keserűségtől és elutasítástól. Köszönöm, 
hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy megszabadítson a bűntől és 
meggyógyítsa összetört szívemet." 

 

A mennyben lévő emberek elmondják, hogyan kerültek oda. Ez az 
egyetlen módja annak, hogy örökkévalóságot nyerjünk és örökké 
Istennel éljünk. 

 

Jelenések 5:9...mert megölettél, és a te véred által megváltottál minket 
Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből; 
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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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