
NAMASZCZENI ŚWIADKOWIE
 
Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa

Realia Ziemskiej Nadziei

15 Maja 2012

Przyjrzyjmy się "założeniom" ziemskiej nadziei, począwszy od dnia następującego po "wojnie wielkiego dnia 
Boga Wszechmogącego" w Armagedonie, gdy wszyscy wrogowie Boży zostali zniszczeni a szatan i jego hordy 
zostali tymczasowo uwięzieni - w oparciu o zrozumienie Towarzystwa, tego jak wydarzenia miałyby się 
rozwijać. (Jeśli mylimy się co do założeń Towarzystwa, daj nam znać, a my będziemy prędcy do dokonania 
korekty.)

    Ziemie nawiedził wielki kataklizm. Wielkie trzęsienia ziemi "w jednym miejscu po drugim" oraz inne naturalne
bądź nienaturalne katastrofy zniszczyły krajobraz ziemi. Wszystkie rządy zniknęły wraz ze swoją infrastrukturą.  
Wszyscy grzesznicy i ci, którzy nie słuchali i nie zwracali uwagi na wiadomość głoszoną przez Świadków Jehowy, 
zginęli. Z 7 miliardów ludzi na naszej planecie, tylko około 7 milionów przetrwało - wszyscy wierni Świadkowie 
Jehowy oraz ich postępowi studenci.  
    
    Choć morze, może pomieścić wielu z 6,993 miliarda umarłych, ulice są wyścielone ludzkimi zwłokami, 
zwłaszcza ulice miast - współczynnik 1000 ludzkich zwłok do jednego żyjącego. Polne zwierzęta są oswojone więc 
nie stanowią zagrożenia dla ludzi, ale ptaki niebios mają udział w wielkiej uczcie na ludzkim ciele. Okropny widok! 

    Infrastruktura rządowa zniknęła, a wszystkie firmy są sparaliżowane gdyż praktycznie wszyscy pracownicy 
zginęli. Drogi są zablokowane przez porzucone samochody i zawalone budynki, a jedynym środkiem komunikacji są
ewentualnie CB radia. Niemniej jednak, ci którzy przeżyli, instynktownie gromadzą się w swoich lokalnych Salach 
Królestwa po wytyczne.  

    144.000 osób zostało natychmiast doprowadzone do doskonałości i w cudowny sposób zrozumiało jak 
rządzić ludem Bożym. Są teraz niewidzialnie panującymi w niebie osobami razem z Jezusem Chrystusem. Biorą 
udział w procesie mianowania ziemskich przedstawicieli znanych jako "książęta", którzy w jakiś sposób słyszą 
wskazówki niewidzialnych królów i kapłanów i powołują ich na ziemskich reprezentantów niebiańskiego rządu. 
Chociaż wydaje się to być taki sam układ jak przed Armageddon, gdzie ludzie na ziemi kierują ludem Bożym, mówi 
się nam, że jest to trochę w inny sposób.

    Pierwszym zadaniem jest usuwanie ruin starego systemu rzeczy. Zgodnie z zaleceniami Boga, tylko 
niektórzy z pośród żyjących są upoważni do dotykania i usuwania martwych ciał, więc większość z ocalałych musi 
poruszać się wokół tych zgniłych i cuchnących zwłok. Są pocieszeni przez przypomnienie, że ci zmarli ponieśli tą 
śmierć świadomie, gdyż nie chcieli słuchać ziemskiej organizacji Jehowy.

    Książęta mogą polecić tym którzy przeżyli, aby wyjechali z miasta do większości niezamieszkanych 
regionów, aby rozpocząć budowanie struktur życia dla siebie. Początkowo większość będzie przebywać w 
prowizorycznych namiotach, gdy rozpoczyna się proces budowy. Potrzeba tam będzie także uzgodnień dotyczących
zaopatrzenia w żywność i ewentualnej pierwszej pomocy. Pamiętaj, większa część to dzieci, osoby starsze i 
niedołężne. Choć są w świecie bez wpływu szatana, ich codzienne potrzeby, w tym opieka fizyczna, będą musiały 
być zaspokajane, gdy dążą do perfekcji - niektórzy się starzeją, niektórzy młodnieją, jednocześnie!

     Przebudowa jest monumentalnym zadaniem samym w sobie, ponieważ sklepy w których mogliby zakupić 
materiały budowlane są opuszczone. Ponadto, transport materiałów budowlanych do nowych miejsc zamieszkania 
jest utrudniony przez brak samochodów i zablokowane drogi. A po wyczerpaniu się materiałów budowlanych, są 
pozostawieni sami sobie, aby dowiedzieć się, jak rąbać drewno na deski z drzew, jak wytapiać gwoździe, śruby i 
narzędzia, jak produkować beton i inne materiały budowlane, oraz jak wykorzystać źródła paliwa i energii. Cóż to za 
zadanie dla kaznodziejów i nauczycieli! Dla kilku z nich, którym udało się zdobyć wykształcenie i nauczyć się 
handlu, te umiejętności okażą się bezcenne!  

    Zadanie usuwania ruin jest znacznie bardziej skomplikowane. Gdzie będą wyrzucać odpady? Jak będą 
transportować odpady do tych miejsc? Jak 7 milionów ludzi, z których większość to kobiety, dzieci, osoby chore i 
osoby starsze, rozsiane po całej powierzchni ziemi, będą w stanie sprzątać ogromne ruiny 7 miliardów ludzi? 
Nadzieja jest w tym, że niedołężni, osoby w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne szybko powrócą do 



doskonałego zdrowia, więc będą mogły być pomocne.  

    Oprócz budowy swoich rezydencji, muszą zasadzić na ziemi ogrody aby przywrócić rajskie warunki w celu 
przygotowania do zmartwychwstania - tych, którzy zginęli przed Armagedonem. Według "Population Reference 
Bureau," szacuje się, że powinny być ich około 100 miliardów! Ziemia będzie miała domy i i piętnaście razy więcej 
ludności, które obecnie obsługuje. Będzie to wymagać dużo przestrzeni i zarządzania populacją!

    Większość z tych, którzy są wskrzeszeni, zmarło bez dochodzenia do "dokładnego poznania" Boga. Tak 
więc ci, którzy przeżyli będą musieli przeprowadzić ogromną pracę edukacyjną. Powracający mieszkańcy zostaną 
wskrzeszeni z ich starą osobowością i zwyczajami, także i oni będą musieli dążyć do doskonałości. To będzie 
złożonym wyzwaniem dla ocalałych, ponieważ będą oni w tym samym czasie doskonalić własną osobowość. I będą 
mieć dodatkowo obowiązek wyjaśnienia, dlaczego zmartwychwstali nie są w niebie z Chrystusem. Większość z nich
oczekuje, obudzenia się w niebie! Nawet niechrześcijanie!

    Ci, którzy się nie ożenili ani nie zostali wskrzeszeni w stanie małżeńskim, mają to co możemy sklasyfikować 
jako trzecią płeć - nieseksualne istoty. Wiele z nich jest bez wątpienia bardzo piękna, co może tworzyć wyzwanie dla
istot seksualnych. Więc musi tam być rozdzielenie płci stworzeń 7 milionów, którzy przeżyli Armageddon od nie-
seksualnych 100 miliardów wskrzeszonych. Na pewno musi być jakiś sposób, aby je zidentyfikować, więc problemy 
zostaną zminimalizowane.

    I, oczywiście, mają tylko 1000 lat, aby wykonać tą całą pracę - posprzątać ruiny, odbudować miasta, 
zregenerować ziemię i uczyć rzesze - więc przy końcówce okresu 1000 lat panowania - jeśli w ogóle, będą mogli 
naprawdę odpocząć i cieszyć się, zanim szatan i jego zastępy będą wypuszczone na mieszkańców raju aby 
przetestować ludzkość po raz ostatni.  
    
    Ten ostatni test jest dość ciężki - kolejna wielka wojna! Szatanowi udaje się wprowadzić w błąd, tak wielką 
ich liczbę, że wkrótce otoczą wiernych. Ale ogień zstępuje z nieba i pożera wrogów. Wreszcie, zło i grzech zostały 
wyeliminowane, a wierni wśród nich mają swoje imiona zapisane w Księdze Życia.  

    Wreszcie, mogą się doczekać niezakłóconej wieczności na ziemi w rajskich warunkach! Oczywiście, mogą 
badać rozległy wszechświat z daleka - za pośrednictwem teleskopów i może bezzałogowych pojazdów - ale będą 
musieli pozostać na ziemi. To jest wielki cel Boga dla nich - życie wieczne na ziemi !

    Tymczasem, pomazańcy, pracowali z Jezusem, aby doprowadzić ludzkość z powrotem do doskonałości i 
uchodzą przed drugą wielka próbą. Osobiście cieszą się rozległym wszechświatem, nawet pojawiając się przed 
obliczem Jehowy!  Mają przywilej odwiedzić wszystkie z wielu siedzib Ojca, wędrując przez systemy planetarne, 
spotkać się z nowymi rodzajami istot duchowych, uczyć się nowych języków i doświadczać widoków i dźwięków, tak 
wiele rzeczy, których osoby na ziemi nie mogą sobie nawet wyobrazić!  Jak pobłogosławił tę niewielką liczbę 144 
tysięcy!

    Ale osoby z ziemską nadzieją mają przywilej spełniania ich wszystkich potrzeb. Nigdy nie będą żyć w 
niedostatku lub czegokolwiek się obawiać. Nie ma łez, nie ma bólu, nie ma płaczu i śmierci. Będą mieli pod 
dostatkiem jedzenia i wspólny spokój nie tylko z ludźmi lecz także z całym królestwem zwierząt.  

    Ostatecznie pierwotny cel zostanie spełniony. Ziemia będzie zamieszkana przez istoty doskonałe. Ponieważ 
zostało dane polecenie: "bądźcie płodni i napełniajcie ziemię" (nie przepełnić), przyjdzie czas, kiedy zdolność Ziemi 
do wygodnego przebywania na niej ludzi zostanie ograniczona. Następnie zdolność do rozmnażania zakończy się i 
wszystkie istoty staną się bezpłciowe i będą mogły cieszyć się nieograniczoną wolnością. W tym momencie, 
wszystkie ludzkie istoty, które nigdy nie istniały zostaną urodzone i doprowadzone do perfekcji. Są oni teraz stałymi 
mieszkańcami tej pięknej niebieskiej planety - już na zawsze! Jak szczęśliwi muszą się czuć! Ale czy faktycznie tak 
się czyją? 

    Gdy weźmiemy pod uwagę to, co jest naprawdę zaangażowaniem w objawienie "założenia" ziemskiej 
nadziei, widzimy, że nie jest to w ogóle błogosławieństwem. W rzeczywistości, ta wersja zdarzeń pozostawia 
ludzkość jako nic więcej niż posłusznych obywateli dobrze utrzymanego ogrodu zoologicznego. Zadbanego 
absolutnie! Jednak bez możliwości opuszczenia ziemi.  Są odcięci na wieczność.  

    Ojciec będzie nadal pracował i tworzył nowe światy. Ale te istoty zablokowane na ziemi nigdy nie będą w 
stanie doświadczyć czegoś więcej niż to, co jest oferowane na tej malutkiej niebieskiej planecie. Już nie będą mogli 
doświadczyć wyzwań poprawy i utrzymania ich życia, wszystko będzie przekazywana do nich. Zastanawiamy się, ile
czasu upłynie, zanim staną się niespokojni i zechcą opuścić ich doskonale zarządzaną planetę. Zastanawiamy się, 
jak długo będą akceptować ich kontrolowane środowisko w szczególności gdy zdadzą sobie sprawę że ich 
niebiańscy bracia przeżywają niezliczone doświadczenia. Czy to naprawdę Boży plan dla ludzkości?  

    



Absolutnie nie !  Bóg nie zapewni niewyobrażalnych błogosławieństw tylko 144.000, podczas gdy 108 mld 
zawsze będzie mieś ograniczenie doświadczenia życiowe. Bóg nie jest stronniczy !  

" Wtedy Piotr przeprowadził dłuższy wywód, zaczynając w te słowa: Widzę coraz wyraźniej, 
że u Boga nie ma różnic w traktowaniu ludzi.  Jest Mu miły każdy, kto się Go boi i żyje 
sprawiedliwie, bez względu na to, do jakiego przynależy narodu. " - Dzieje 10:34-35

    Wieczne błogosławieństwa Ojca oferowane są w równym stopniu do wszystkich. Chce aby jego wszystkie 
rozumne istoty odnalazły Go i ostatecznie osiągnąć jego obecność  Podejrzewamy, że Jego plany dla nas dotyczą 
wielu innych planet i galaktyk w naszym wszechświecie i innych wszechświatach. Te planety są obecnie 
zamieszkane lub wkrótce będą do zamieszkania. Z pewnością, Bóg stworzył ziemię na mieszkanie, On też 
prawdopodobnie ma podobne plany na innych planetach. Podejrzewamy, że niebiańscy synowie, którzy zostali 
perfekcyjni, będą liderami i administratorami w innych zamieszkanych regionach!

    Co do naszej planety, Ojciec rzeczywiście ma wielkie plany. Sprawiedliwi, jako grupa, będą na pewno, 
mieszkać na zawsze na ziemi w rajskich warunkach.  Jest to tak wiele dla nas jako osób.  Rozważmy prawdziwą 
nadzieję dla ludzkości i rolę jaka odgrywa w tym ziemska nadzieja. Rozważymy to w następnym artykule: Nadzieja 
Życia na Ziemi.

    Czekamy na Twoje komentarze.
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