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   Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie potencjalne religijne lub teokratyczne tematy rozmów, to zauważymy, że nie ma 
nic bardziej istotnego, od losu ludzkości. Bez względu na to, jakie praktyki ktoś spełnia lub z iloma faktami i teoriami się 
utożsamia, wszyscy pragniemy dowiedzieć się, w jaki sposób możemy osiągnąć życie wieczne.  I ze wszystkich wysiłków 
człowieka, tylko wiara w Boga otwiera drzwi do prawdziwej możliwości życia wiecznego.  
 
    W związku z tym, ta służba koncentruje się na przywracaniu autentycznych rzeczywistych, oryginalnych, prostych i 
otwartych nauk Jezusa, w szczególności, że ludzkość może wejść do Królestwa Niebios jako synowie najpotężniejszej 
osobowości we wszechświecie i przez wieczność doświadczać niewyobrażalnej radości.  Nigdzie indziej ta wiedza nie jest 
bardziej potrzebne niż w zborach Świadków Jehowy, których Ciało Kierownicza uczy, że z miliardów, którzy 
kiedykolwiek żyli i będą żyć, tylko 144 tysiące ludzi opuści kiedykolwiek planetę, aby cieszyć się niebiosami.  Pozostałe 
miliardy, które twierdzą, że muszą przetrwać dwa katastrofalne globalne "armagedony" zostaną uwięzione na planecie 
na wieczność, niczym zwierzęta o które dobrze się troszczy.  Oni nigdy nie będą mieli radość z pracy z uwielbionym 
Jezusem Chrystusem lub stania w niewysłowionej obecności Ojca, lub przeżywania całego stworzenia Ojca.  
 
    Z tego powodu, poświęciliśmy znaczną część tej służby, do obalania błędnie-śmiercionośnego, indywidualnego życia na 
ziemi a podkreślania wspaniałej niebiańskiej kariery.  Praktycznie każdy artykuł na naszej stronie dotyka tego 
najważniejszego punktu, a wiele w całości go porusza. Np. takie jak: 
 

Ceniona Ziemska Nadzieja  
Obiecane Zmartwychwstanie 
Okazywanie się Godnym Chrystusa 
Czym jest Dobra Nowina? 
Jaki jest cel Boga dla Ziemi? 
Którzy są prowadzeni przez Ducha? 
Posuwanie się Naprzód w Wierze 
Przylgnięcie do Świętej Tajemnicy 

 
    Opublikowaliśmy wiele, wiele odpowiedzi na pytania o "dwie nadzieje" w teorii Świadków Jehowy w dziale "Pytania i 
Odpowiedzi".  Dość niedawno, opublikowaliśmy Pytania i Odpowiedzi (1/22/14) które poruszały temat ponownie. 
Niezależnie od tych wszystkich informacji, w dniu 24 stycznia 2014 r., otrzymaliśmy ten anonimowy e-mail: 
 
"Doceniam twoją odpowiedź na pytanie o Mat. 5:5 [Pytania i Odpowiedzi 1/22/14] ale jak rozumieć słowa z 
Psalmu 37:29 gdzie czytamy, że "Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać NA ZAWSZE." Co oznacza NA 
ZAWSZE? Będą też i tacy, którzy będą szczęśliwi żyć wiecznie na ziemi? Może się to wydawać trochę mylące dla 
niektórych, jak to, gdzie wszyscy jesteśmy przeznaczeni i na jak długo. Dziękuję."  
 
    Na początku byliśmy zaskoczeni widząc to pytanie, gdyż ten temat komentowaliśmy tak wiele razy.  Nawet w 
Pytaniach i Odpowiedziach z 1/22/14, stwierdziliśmy: 
 
"Innymi słowy, pewnego dnia w przyszłości, większość mieszkańców na ziemi, będzie potulna.  Ale to nie znaczy, 
że potulni nigdy nie pójdą do nieba. Wyjaśniają to artykuły "Ceniona Ziemska Nadzieja" i "Chwalebna Niebiań ska 
Nadzieja".  Na początek zapoznaj się z " Prawdziwa Nadzieja dla Życia na Ziemi". Przyjdzie czas, gdy potulni 
zakończą swój czas na ziemi i rozpoczną niebiańską wspinaczkę, pozostawiając ziemię następnej generacji tych 
potulnych.." 
 
    Ale zakładamy, że nie było to wystarczająco jasne.  Dlatego ponownie powracamy do tematu, tak dokładnie, jak tylko 
potrafimy, aby nasi bracia i siostry wśród Świadków Jehowy mogli uniknąć tego " mydlenia oczu " i odebrać nadzieję 
rzeczywistego życia.   
 



    Po pierwsze, chcemy wyjaśnić, że obietnice hebrajskich proroków o pokojowej ziemi zostaną spełnione. Dziś, nasza 
ziemia nie jest wypełniona prawymi ludźmi, ale gdy proste i otwarte nauki Jezusa rozprzestrzenią się na całej ziemi, 
ludzie się zmienią.   
 
    Nauczą się być spokojnymi i pokojowymi: 
 

 " Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje 
miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza 
przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. "- Izajasza 
02:04 

 
    Środki skierowane do prowadzenia wojen zostaną skierowane do poprawy stanu środowiska naturalnego:  
 

 " Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! 
Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne 
okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one 
chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. " - Izajasz 35:1-2 

 
    Te nowo dostępne zasoby będą także skierowane dla rolnictwa i postępu medycznego: 
 
 

" Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! Mówcie do zaniepokojonych w 
sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Bożą! 
Sam On przychodzi i wybawi was!  Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też 
uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język 
niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia 
piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie 
miejsce na trzcinę i sitowie. " - Izajasz 35:3-7 

 
"I żaden mieszkaniec nie powie:" Jestem chory " Ludzi mieszka na ziemi zostanie 
ułaskawieni za ich błąd. " - Izajasz 33:24 

 
    W rezultacie, ubóstwo, bezrobocie i głód będzie wykorzenione: 
 

" Ziemia na pewno wyda swój plon; Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił." - Psalm 
67:6 

 
 " Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór. Plonu jego będzie 
jak na Libanie, a ci z miasta zakwitną niczym roślinność ziemi.  " - Psalm 72:16 

 
 " I pobudują domy, i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich 
owoce. Nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał; nie będą sadzić, aby ktoś inny jadł. 
Bo dni mego ludu będą jak dni drzewa; i moi wybrani będą w pełni korzystać z dzieła 
swoich rąk. Nie będą się mozolić na darmo ani rodzić na niepokój, gdyż są 
potomstwem złożonym z błogosławionych przez Jehowę, a wraz z nimi ich 
potomkowie. " - Izajasz 65:21-23 

 
    Ziemia będzie wypełniona prawymi ludźmi, którzy nie mają ekonomicznej, społecznej lub psychologicznej potrzeby 
zaszkodzić innym. Ale to nadejdzie, „Nie wojskiem, nie mocą, lecz moim duchem” (Zachariasza 4:6) objawi się w tych, 
którzy mają na czele zbawcze orędzia. To jest cel nad którym możemy teraz pracować - pomagać ludziom "nigdy więcej 
nie uczyć sztuki wojowania" niż raczej pozostawać milczącym i oddawać ziemię, tym którzy ją niszczą. Ziemia będzie 
wtedy w rękach "potulnych" ludzi, prawych ludzi, pobożnych ludzi.  Każde następne pokolenia, będą dziedziczyć te 
rajskie warunki i warunki te będą trwać WIECZNIE. Od tej chwili, tylko prawi ludzie będą posiadać ziemię.  
 
    Ale dla pojedynczego człowieka, Bóg ma dla niego większą przeznaczenie. Człowiek nie jest zwierzęciem, które po 
prostu chce być komfortowe i dobrze karmione. Człowiek jest stworzony na obraz Boga.  Oznacza to, że człowiek jest 
potomkiem najbardziej niesamowitej osobowości we wszechświecie !  Człowiek jest inteligentny, myśli, planuje, jest 
dynamicznym oraz kreatywnym wizjonerem.  On nie będzie zadowolony z życia spokojną egzy stencją na ziemi, tak jak 
uwiązane domowe zwierzęta.  Będzie chciał więcej.  To jest w nim zakorzenione.  Bóg umieścił to w sercu człowieka, on 
chce wiedzieć WSZYSTKO !  O rzeczach na ziemi i o rzeczach w niebie: 
 

 " Każdą rzecz pięknie uczynił w jej czasie. Nawet czas niezmierzony włożył w ich 
serce, żeby człowiek nigdy nie zgłębił dzieła, które prawdziwy Bóg uczynił od 
początku do końca." - Kaznodziei 3:11.     

 



    To jest, i zawsze było celem Boga, aby przyjąć ludzi jako swoich synów duchowych w niebie. (Efezjan 1:3-5) To jest 
święta tajemnica skrywana od wieków, a która została objawiona przez Jezusa z Nazaretu ! (Mateusza 13:11) A 
ponieważ Bóg " otwiera swą rękę i zaspokaja pragnienie wszystkiego, co żyje" (Psalm 145:16) na pewno będziemy mieli 
okazję wiedzieć wszystko!  Oznacza to, że w pewnym momencie w danym czasie, każdy z nas, kto się odważy, będzie 
mógł  wyjść z tej maleńkiej planety i wejść do nieba dla wiecznej ekscytującej kariery!  
 
    Ze względu na naturę ziemskiego człowieka - jest wykonany z krwi i kości - musimy porzucić te ciała w celu wejścia do 
niebios. Nawet gdybyśmy mieli mechaniczne środki transportu w przestrzeni, nasz organizm nie mógłby znieść podróży.  
Niebiosa są tak ogromne i tak wielkie, że nasz organizm zużył by się i umarł zanim dotarłby do najbliższego systemu, 
który mógłby podtrzymywać nasze cielesne ciała. Obecnie istnieją tylko dwa sposoby wytworzenia takiego przejścia - (1) 
przez śmierci i zmartwychwstania, albo (2) poprzez natychmiastowe przekształcenie z jednostek zniszczalnych w 
wyniku naturalnego rozpadu, do nieśmiertelności.  W miarę jak ludzkość rozwija się w duchowej świadomości i 
świadomości Boga przez posługę Chrystusa Jezusa, pierwsza metoda zostanie ostatecznie zlikwidowana, jak napisał 
Paweł: 
 

" To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani 
skażenie nie dziedziczy nieskażoności. Oto wam mówię świętą tajemnicę: Nie wszyscy 
zapadniemy w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni,  w jednym momencie, 
w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba zabrzmi i umarli zostaną 
wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni.   
Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność, a to, co 
śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. Ale gdy to, co podlega skażeniu, 
przyoblecze się w nieskażoność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w 
nieśmiertelność, wtedy się spełni zapisana wypowiedź: „Śmierć została pochłonięta na 
wieki”. „Gdzież jest, o Śmierci, twe zwycięstwo? Gdzież jest, o Śmierci, twe żądło?”  
Żądłem powodującym śmierć jest grzech, a mocą grzechu jest Prawo.   
Ale Bogu niech będą dzięki, gdyż daje nam zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa! " - 1 Koryntian 15:50-57 

 
    Każdy, kto jest przywiązany do idei, że ciało i krew mogą żyć wiecznie jest w błędzie. Paweł napisał, że ciało i krew nie 
mogą odziedziczyć Królestwa.  Zwróć uwagę na jego słowa do Rzymian: 
 

"Gdyż ci, którzy są w zgodzie z ciałem, skupiają swe umysły na sprawach ciała, ale ci, 
którzy są w zgodzie z duchem — na sprawach ducha. Albowiem myślenie ciała oznacza 
śmierć, lecz myślenie ducha oznacza życie i pokój; ponieważ myślenie ciała oznacza 
nieprzyjaźń z Bogiem, bo nie jest podporządkowane prawu Bożemu ani w 
rzeczywistości być nie może. Toteż ci, którzy są w zgodzie z ciałem, nie mogą się 
podobać Bogu. " - Rzymian 8:5-8  

 
 
    Paweł mówi o wrodzonej naturze istniejącej w ciałach fizycznych.  Kontynuuje: 
                                         

"Tak więc, bracia, mamy obowiązek — ale nie wobec ciała, by żyć w zgodzie z ciałem; 
bo jeśli żyjecie w zgodzie z ciałem, niechybnie pomrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie 
praktyki ciała, będziecie żyć." - Rzymian 8:12-13  

-  
    Naprawdę, nie ma życia wiecznego poza synostwem z Bogiem, w dążeniu do osiągnięcia nieba.  
 
    To jest wspaniały cel wielkiego, mądrego i dalekowzrocznego Boga. Bóg nie jest Bogiem-szkolenia -który został 
zaskoczony i powstrzymany przez machinacje szatana. Te sprawy miał się rozwijać w ciągu pokoleń. (Zobac z 
Sprowadzanie Nieba w Dół - Przegląd Historyczny.) A gdy nastał wyznaczony czas, gdy ludzkość była właściwie 
przygotowana do wiedzy o tej fascynującej niebiańskiej karierze (Galatów 3:24-25), Jezus ukazał się i ujawnił tę świętą 
tajemnicę.  

"Ale gdy się dopełnił czas, Bóg posłał swego Syna, który się urodził z niewiasty i który 
się urodził pod prawem, żeby przez nabycie uwolnić tych pod prawem, abyśmy z kolei 
my dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do naszych serc 
ducha swego Syna i ten duch woła: „Abba, Ojcze!” Nie jesteś już więc niewolnikiem, 
lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem za sprawą Boga." - List do Galatów 4:4-7 

         
    Pomyśl o tym. Co było "nowego" w wiadomości Jezusa?  W jaki sposób różni się ona od żydowski ej wiadomości 
religijnej, tak, że jej członkowie mieli zostać za nią wydaleni z synagogi, za nauczania lub wiarę w nią ?  Co było tak 
rewolucyjne, że mężczyźni i kobiety chętnie oddawali za to swoje cielesne życie?  Gdyby Jezus przyniósł niebiańską 
nadzieję tylko 144.000, dlaczego miliony musiały umrzeć ofiarną i męczeńską śmiercią? (Zobacz Wielka Rzesza 
Uczestników, który pokazuje, że "Doktryna o 144.000" jest rażąco błędnie odczytywana z Pisma Świętego.) A jeśli 
większość jego zwolenników nie ma iść za nim do nieba, to czy Jezus nie mówiłby nam tego co powiedział? 
 



" W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie byłbym wam 
powiedział, bo idę, żeby wam przygotować miejsce." - Jana 14:2 

 
    Choć minęły tysiąclecia zanim Jezus objawił ten los, ci wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli i umarli zostaną wskrzeszeni z 
możliwością do rozpoczęcia niebiańskiej wspinaczki. (Zobacz Obiecane Zmartwychwstanie.)   
 
    Jezus wyraźnie zaznaczył faryzeuszowi Nikodemowi, że trzeba urodzić się z ducha, aby mieć udziału w Królestwie 
Bożym:  

"Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie 
narodzi się ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem powiedział do 
niego: „Jak człowiek może się narodzić, gdy jest stary? Przecież nie może po raz drugi 
wejść do łona swej matki i się narodzić?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę ci 
mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do królestwa 
Bożego." - Jana 3:3-5 

 
    I dał nam gwarancję naszej niebiańskiej kariery: 
             

"Ale tym, który gwarantuje, że wy i my należymy do Chrystusa, i który nas namaścił, 
jest Bóg. On też położył na nas swą pieczęć i dał w nasze serca ducha — zadatek tego, 
co ma przyjść." - 2 Koryntian 1:21-22 

 
"Ale wy również złożyliście w nim nadzieję, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę 
o waszym wybawieniu. Za jego sprawą też, uwierzywszy, zostaliście opieczętowani 
obiecanym duchem świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aby na 
podstawie okupu nastąpiło uwolnienie tego, co jest własnością [Boga], ku jego 
chwalebnej sławie." - Efezjan 1:13 -14 

 
    Nie ma obietnica lub gwarancji związanej z życiem wiecznym na ziemi, to tylko prorocze spekulacje. Dlatego uważamy, 
że jest to tak dziwne, że tak wiele zorientowanych w Bogu mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z Towarzystwem 
Strażnica, odrzuca tę wspaniałą przygodę na rzecz życia jako udomowione zwierzęta.  Jak napisał Paweł, synowie Boga 
wołają "Abba, Ojcze!" i robią co w ich mocy, aby pomóc naszym braciom znaleźć drogę do tej samej radości!  
         
    Tak więc, bracia, co jeszcze musimy powiedzieć?  Jedyną nadzieją na przetrwanie osobowości jest synostwo z Bogiem i 
przyjęcie do niebios.  Dostępne są następujące opcje: (1) życie wieczne w niebie, lub (2) śmierć na ziemi.  Nie trudny 
wybór!  Praktycznie każde tłumaczenie i każdy przekład Biblii to wyjaśnia! Jeszcze prawie 6 milionów ludzi odrzuca te 
zwykłe i otwarte nauczanie i nadal trzymają się swojego ciała i błędnych nauk ludzi.  Jeśli mają żyć, muszą oderwać się od 
tych przyziemnych pomysłów swoich ślepych przewodników...  
 

"tak byście wraz ze wszystkimi świętymi byli całkowicie zdolni pochwycić umysłem, 
czym jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, a także poznać miłość 
Chrystusową, przewyższającą poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią, którą 
daje Bóg." - Efezjan 3:18-19 

     
    Jesteśmy zmartwieni tym, jak trudne jest to do zrozumienia, ale się nie poddamy.  Ojciec "nie pragnie, żeby ktokolwiek 
został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy." (2 Piotra 3:9) My także tego pragniemy. 
 
    Jednak, do wszystkich naszych braci, którzy w dalszym ciągu mają pytania dotyczące tej najważniejszej kwestii 
zbawienia: Jeśli naprawdę nie widzisz tej prawdy jednej nadziei dla całej ludzkości, po tym wszystkim co zostało 
opublikowane na tej stronie, to przynajmniej pozostań otwarty na możliwość, którą Ojciec może mieć dla Ciebie. Bądź 
gotowy służyć Mu, kiedy uzna to za stosowne.  Nie zamykaj serca oraz nie zamykaj sobie drzwi do Królestwa Niebios.   
 
    I zgodnie z naszymi dalszymi staraniami, aby podnosić duchowe rozmowy, czekamy na komentarze aby, jeśli to 
możliwe, przenieść te błędne myślenie do odpoczynku.  
 
 

"Elaia Luchnia" 
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