
English to Turkish the Looking for the Blessed Hope Brochure. The 
following is word for word translation that needs final 
proofreading. English follows at end. 

 

Kutsanmış Umudu Aramak 

 

 

 

 

Ve Yüce Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in Görkemli Görünüşü 

Titus 2:13 

 

 

 

İnsanlar fiziksel olarak yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz üç şeyi hafife 
alırlar: hava, su ve yiyecek. Hava olmadan sadece birkaç dakika, su 
olmadan birkaç gün ve yiyecek olmadan bir ay yaşayabiliriz. Aynı şekilde 
ruhsal olarak yaşamak için de sevgiye, inanca ve umuda ihtiyacımız 
vardır. Herkesin sevilmeye ve sevgi vermeye ihtiyacı vardır. 

 

Sevgi olmadan ölürüz. Bu durum nefret dolu, acı çeken, affetmeyen, 
zalim ve merhametsiz insanlarda görülür. İçlerinden bir parça ölmüştür. 
Ruhsal olarak yaşamak için inanç ve umuda da ihtiyacımız vardır. Bu ikisi 
bir arada bulunur ama umut en önemlisidir. 

 



Tanrı bizi umutla yaşamamız için tasarlamıştır, umut olmadan ölürüz. 
Eğer bir kişi umudunu yitirirse, bedeni tepki verir ve ölüm süreci başlar. 
Kişi yaşama isteğini kaybeder ve depresyona girerse, bu hem fiziksel 
hem de ruhsal bir çöküşe, hatta intihara yol açabilir. 

 

Bu dünyanın sıkıntıları insanın umudunu kırabilir; ancak Tanrı'dan gelen 
umut ruhumuzun bir çıpasıdır ve bizi asla yüzüstü bırakmaz: "Bu umudu 
ruhumuzun bir çıpası olarak taşıyoruz, hem kesin hem de sarsılmaz." İyi 
demir atmış bir tekne her türlü fırtınayı atlatabilir, bu yüzden Tanrı'nın 
umuduna demir atmış bir kişi bu dünyanın tüm sıkıntılarını atlatabilir! 

 

Umut nedir? Şunları içeren bir beklentidir: elde etme beklentisi olan bir 
arzu: güvenle beklemek: ya da umutlarımızın odaklandığı birinin 
beklentisiyle bir arzuyu beslemek. Umudumuz, Kutsal Kitap'ta 
belirtildiği ve vaat edildiği gibi bizim için gelecek olan İsa Mesih'in 
kişiliğine bağlıdır. O ilk kez tam olarak Kutsal Kitap'ta vaat edildiği gibi 
geldi, bu yüzden bizim için de tam olarak Kutsal Kitap'ta vaat edildiği 
gibi gelecektir. 

 

Kutsal Kitap İsa Mesih'in imanlıları için geldiğinde, büyük bir boru 
sesiyle birlikte bir haykırışla gökten ineceğini gösterir. İlk olarak ölü 
imanlılar yeni bedenlerle dirilecek ve havada Mesih'le buluşacaklardır. 
O zaman hayatta olanlar yeni, sonsuz, yüceltilmiş bir beden alacak ve 
İsa'yla havada buluşacaklardır. Yüceltilmiş bedenimiz asla hastalığa, 
çürümeye ya da ölüme maruz kalmayacaktır. O zaman sonsuza dek 
Tanrı'yla birlikte yaşayacağız. Bu olay o kadar hızlı gerçekleşir ki, bir 
saniyeden daha kısa bir sürede meydana gelir! İsa daha sonra bizi 
cennete götürür. 



 

Filipililer 3:21 Kendi görkemli bedenine benzesin diye bizim aşağılık 
bedenimizi değiştirecek olan O'dur. 

 

İsa Mesih'in imanlılarıyla havada buluşması ve onları cennete götürmesi 
Kutsanmış Umut'tur! Bu, imanlıların asla ellerinden alınamayacak ya da 
azaltılamayacak bir umutla yaşadıklarıdır. Kutsal Kitap bu umudu 
ruhumuzun çıpası olarak adlandırır! 

 

1. Selanikliler 4:16,17 Çünkü Rab gökten bir haykırışla, başmeleğin 
sesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla inecek, önce Mesih'te ölenler dirilecek: 
Sağ kalan bizler de Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlarda onlarla 
birlikte yukarı alınacağız ve sonsuza dek Rab'bin yanında olacağız. 

 

İsa Mesih imanlılarla havada buluştuktan sonra, bizi cennette yaşamaya 
götürür; orada gözlerimizle Tanrı'yı tüm görkemiyle tahtında otururken 
göreceğiz! Kutsal Kitap Tanrı'yı bu tahtta güzel renklerle betimler; 
şimşekler, gök gürlemeleri ve yanan ateş kandilleri vardır. 

 

İsa Mesih kutsanmış umudumuz olduğu için korkmayacağız. Tanrı'nın 
tahtının önünde kristal gibi güzel bir cam denizi vardır. İnanlılar bu 
kristal cam denizinin üzerinde duracaklardır. Baba Tanrı'nın önünde 
durduktan sonra imanlılar Kutsal Kitap'ın Kuzu'nun Evlilik Yemeği dediği 
yere götürülürler. Bu ne kadar harika bir olaydır. Tüm aile ve 
arkadaşların harika müzik ve harika yemeklerle bir araya geldiği 
yeryüzündeki bir evlilik gibi olacak. Dans edilecek, sevdiğimiz ve belki de 
özlediğimiz arkadaşlarımız ve ailemizle birlikte olacağız! Gelin her 



zaman güzel beyaz bir elbise giyer, cennette de inananlar göz alıcı beyaz 
elbiseler giyerler. Tanrı ve halkı arasında ruhsal bir birlik vardır. 

 

Vahiy 19:8,9 Ve ona ince keten, temiz ve beyaz giysiler giymesi için izin 
verildi: Çünkü ince keten kutsalların doğruluğudur... Kuzu'nun evlilik 
yemeğine çağrılanlar kutsanmıştır. 

 

Kutsal Kitap daha sonra bize Yeni ve Kutsal Yeruşalim olarak adlandırılan 
cennetteki evimizi gösterir. Bu kentin büyüklüğü ve yüksekliği 
muazzamdır. Büyük bir ulus gibidir. Temeli, içinden Tanrı'nın görkeminin 
parlayacağı güzel taşlardan yapılmıştır. Kent altın kristallerle doludur, 
böylece içinden Tanrı'nın görkemiyle parlayan muhteşem bir 
mücevhere benzer! 

 

Vahiy 21:10,11 Ve beni ruhla büyük ve yüksek bir dağa götürdü ve bana 
o büyük şehri, Tanrı'dan gökten inen, Tanrı'nın görkemine sahip olan 
kutsal Yeruşalim'i gösterdi; ve onun ışığı çok değerli bir taş gibiydi, hatta 
kristal gibi berrak bir yeşim taşı gibiydi; 

 

Kutsanmış Umut Nasıl Elde Edilir ve Sonsuza Dek Tanrı'yla Birlikte Nasıl 
Yaşanır? 

 

Yuhanna 3:16 Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi, öyle 
ki O'na iman eden hiç kimse mahvolmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. 

 



Kutsanmış Umut'la yaşayabilmeniz ve sonsuz yaşam güvencesine sahip 
olabilmeniz için günahın ölüm cezasının sona ermesi gerekir. Tanrı 
kutsaldır ve insanın günahı büyük bir suçtur. Bunun cezası cehennem 
denen korkunç bir yerde Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalmaktır. İsa Mesih 
çarmıhta ölüp kanını döktüğünde, günahın cezasının tamamını 
ödemiştir. Cezanın ödenmesiyle birlikte artık Tanrı'yla birlikte sonsuz 
yaşamın tam güvencesine sahipsiniz. İsa sadece günahlarınız için 
ölmekle kalmadı, aynı zamanda yüceltilmiş bir bedenle ölümden dirildi; 
bu nedenle, Kutsanmış Umut ile yaşayabilir ve aynı zamanda yüceltilmiş 
bir bedene sahip olabilirsiniz! Tanrı sizi seviyor, ama Kutsanmış Umut'a 
kavuşmak için önce günahtan tövbe etmeli, sonra da İsa Mesih'in 
Rabbiniz ve Kurtarıcınız olduğunu itiraf etmelisiniz. 

 

Romalılar 6:23 Çünkü günahın bedeli ölümdür; oysa Tanrı'nın armağanı 
Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamdır. 

 

Mesih'i Kabul Etmek ve Kutsanmış Umutla Yaşamak İçin Dua 

 

"Tanrım, günahımı sana itiraf ediyor ve bundan derin bir tövbe 
ediyorum. İsa Mesih'in çarmıhta kanını döktüğüne ve benim günahım 
için öldüğüne inanıyorum. Ölümden dirildiğine ve tekrar geleceğine 
inanıyorum. Şimdi İsa Mesih'i Rabbim ve Kurtarıcım olarak kabul 
ediyorum. Artık Baba Tanrım olarak seninle birlikte sonsuz yaşama 
sahibim ve Kutsanmış Umut'la yaşayabilirim. 

Baba Tanrı olarak senden kırık kalbimi iyileştirmeni istiyorum. Kalbimi 
kıran herkesi affediyorum. Lütfen beni korkudan, endişeden, dehşetten, 
nefretten, depresyondan, acıdan ve reddedilmekten iyileştir ve özgür 



kıl. Beni günahtan kurtarması ve kırık yüreğimi iyileştirmesi için İsa 
Mesih'i gönderdiğin için teşekkür ederim." 

 

Cennetteki insanlar bize oraya nasıl geldiklerini anlatırlar. Sonsuzluğu 
elde etmenin ve Tanrı'yla birlikte sonsuza dek yaşamanın tek yolu 
budur. 

 

Vahiy 5:9...Çünkü sen öldürüldün ve bizi her oymaktan, her dilden, her 
halktan ve her ulustan kanınla Tanrı'ya kurtardın; 
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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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