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   Ziemska nadzieja w literaturze Towarzystwa jest przedstawiana jako błogie wieczne życie, w którym wszystkie 
nasze ziemskie potrzeby będą zaspokojone.  W traktacie zatytułowanym "Życie w Pokojowym Nowym Świecie" 
nadzieja opisana jest następująco: 
 

Podtytuł: Życie w Bożym Nowym Świecie 
 
    Królestwo Boże zapewni ziemi niezrównane dobrodziejstwa, urzeczywistniając wszystko, czym według 
pierwotnego zamierzenia Bożego miał się tu cieszyć człowiek. Zniknie nienawiść i uprzedzenia i dojdzie do tego, 
że wszyscy będą dla siebie prawdziwymi przyjaciółmi. Zgodnie z obietnicą daną w Biblii, Bóg ‘sprawi, że wojny 
ustaną aż po kraniec ziemi’. „Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania” 
(Psalm 46:9 [46:10, Bw]; Izajasza 2:4). 
 
    Cała ziemia zostanie w końcu doprowadzona do takiego stanu, że będzie przypominać rajski ogród. Biblia 
mówi: „Pustynia i okolica bezwodna doznają radosnego uniesienia, a jałowa równina uraduje się i zakwitnie jak 
szafran (…); bo wybiją wody na pustyni i potoki na jałowej równinie. I stanie się grunt spieczony od upału jak 
staw porośnięty trzciną, a grunt spragniony jak źródła wód” (Izajasza 35:1, 6-7). 
 
    W raju na ziemi ludzie będą pod każdym względem szczęśliwi. Już nigdy nie będą głodować. Biblia zapewnia: 
„Ziemia niewątpliwie wyda swój urodzaj” (Psalm 67:6 [67:7, Bw]; 72:16). Nasz Stwórca obiecuje, że wszyscy będą 
się cieszyć z owoców swej pracy: „Na pewno (…) zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce (…) nie będą sadzić, 
aby ktoś inny jadł” (Izajasza 65:21-22). 
 
    W Bożym nowym świecie ludzie nie będą już stłoczeni w olbrzymich blokach mieszkalnych ani w walących się 
slumsach, ponieważ Bóg postanowił: „Niewątpliwie pobudują domy i będą je zajmować (…) Nie będą budować, 
aby ktoś inny to zajmował”. Biblia przyrzeka też: „Nie będą mozolić się na próżno” (Izajasza 65:21-23). Z tego 
wynika, że ludzie będą mieć pożyteczną i ciekawą pracę. Nikt nie będzie się nudził.  
 
    Z czasem Królestwo Boże przywróci istniejące niegdyś w ogrodzie Eden pokojowe stosunki  wśród zwierząt oraz 
między zwierzętami a ludźmi. Biblia mówi: „I naprawdę wilk pobędzie chwilę z barankiem, a z koźlęciem poleży 
nawet lampart, razem też będą cielę i młody lew grzywiasty, i tuczne bydlę; a przewodnikiem ich będzie zwykły 
chłopiec” (Izajasza 11:6-9; Ozeasza 2:18 [2:20, Bw]). 
 
    Pomyśl: W raju na ziemi będą też uleczone wszystkie choroby i dolegliwości! Słowo Boże upewnia nas: „Żaden 
mieszkaniec nie powie: ‘Jestem chory’” (Izajasza 33:24). „Otrze [Bóg] z ich oczu wszelką łzę, i nie będzie  już 
śmierci, nie będzie już żałoby ani krzyku, ani bólu. Dawne rzeczy przeminęły” (Objawienie 21:4).  
 
    ***** 
 
    To jest naprawdę piękny obraz, ale czy tak naprawdę tego Biblia uczy Chrześcijan?  Należy pamiętać, że nie ma to 
żadnego odniesienia do nauk Jezusa lub odniesienia do słów chrześcijańskich pisarzy, z wyjątkiem jednego 
odniesienia z Księgi Objawienia: "I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani 
bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.  - Objawienia 21:4    
 



    Powodem tego jest to, że wiara w ziemski raj jest starożytnym hebrajskim przekonaniem - najlepszym który 
człowiek mógł sobie wyobrazić przed przyjściem Chrystusa. Jest to dokładne przekonanie, ale nie jest to pełny 
obraz. Jezus wypełnił wiadomość i ujawnił, że istnieje prawdziwe życie w niebiosach.  Ponieważ staramy się poznać 
cele Ojca, nie możemy pominąć Chrystusa, jak gdyby nigdy nie przyszedł i nie miał dla nas wiadomości.   
 
    Możemy zilustrować niepełną wiadomość w ten sposób: Można powiedzieć, że aby stać się adwokatem, trzeba 
iść do szkoły prawniczej.  Jest to prawdziwe stwierdzenie, ale nie pełna prawda.  Aby zostać adwokatem, trzeba nie 
tylko iść do szkoły prawniczej, ale trzeba ją skończyć, opuścić i zdać egzamin państwowy.  Tak więc widzisz, 
oświadczenie było prawdziwe, ale nie kompletne.   
 
    Podobnie jak Boży cel, pełna wiadomość została "zakryta" lub ukryta, do momentu gdy przybył Chrystus:   
 

"Mając więc taką nadzieję, korzystamy z wielkiej swobody mowy, a nie postępujemy jak 
Mojżesz, który nakładał sobie na twarz zasłonę, żeby synowie Izraela nie wpatrywali się 
uważnie w kres tego, co miało zostać usunięte. Jednakże ich władze umysłowe otępiały. Bo 
aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdy się czyta stare 
przymierze, ponieważ jest usuwana dzięki Chrystusowi. Doprawdy, po dziś dzień, ilekroć się 
czyta Mojżesza, na ich sercach leży zasłona. Ale gdy następuje zawrócenie  ku Jehowie, 
zasłona zostaje usunięta." - 2 Koryntian 3:12-16  

 
 
    Podobnie, gdy opieramy naszą wiedzę wyłącznie na przesłaniu Starego Testamentu, nasze zrozumienie będzie 
zasłonięte.   
 
    Ostatni artykuł z tej serii będzie poruszał pełne i odsłonięte przesłanie nadziei.  Na razie chcielibyśmy przedłożyć 
temat "założeń" ziemskiej nadziei.  Następny artykuł zatytułowany Realia Ziemskiej Nadziei będzie omawiał to, 
czym jest zaangażowanie w spełnianie "założeń" nadziei.  
 
    Czekamy na Twoje komentarze. 
 

 
"Elaia Luchnia" 

 
     
 
 
www.AnointedJw.org 
 


