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A FÖLDI REMÉNYSÉG REALITÁSA 

2012. május 15. 

 

Vizsgáljuk hát meg közelebbről azt a “feltételezett” földi reménységet, mely a “Mindenható Isten nagy 

napjának háborúja” utáni naptól veszi kezdetét, amikor Isten minden ellensége már megsemmisült, 

Sátán és hordái pedig átmenetileg börtönbe kerültek - annak alapján, ahogyan a Társulat 

értelmezése szerint az események majd kibontakoznak. (Amennyiben tévesen idéztük a Társulat 

valamelyik feltevését, kérjük, jelezd felénk, és mi gyorsan kiigazítjuk.) 

A föld hatalmas megrázkódtatást szenvedett el. Óriási földrengések történtek “egyik helyen a másik 

után”, valamint egyéb természeti és természetfeletti katasztrófák is pusztították a tájat. Minden 

kormányzat megszűnt létezni, az infrastruktúráikkal együtt. Minden gonosz elpusztult mindazokkal 

együtt, akik elutasították, hogy meghallgassák és megszívleljék a Jehova Tanúi által prédikált 

üzenetet. A bolygó 7 milliárd lakójából csupán 7 millió maradt - mindannyian Jehova Tanúi vagy az 

előrehaladást mutató tanulmányozóik közé tartoznak.  

Habár a tenger sokat elnyelhetett a 6,993 milliárd halottból, az utcákon még mindenütt emberi hullák 

hevernek, különösen a városok utcáin - az arány 1000 holttest minden egyes élőre. A mező vadállatai 

már szelídek és nem jelentenek veszélyt az emberekre; ám az ég madarai eljöttek, hogy kivegyék a 

részüket az emberi hús hatalmas lakomájából. Micsoda látvány!  

A kormányzati infrastruktúra eltűnt, minden üzleti vállalkozás tönkrement, hiszen gyakorlatilag az 

összes alkalmazott elpusztult. Az utakat elzárják az elhagyott autók és összeomlott épületek, és 

valószínűleg a CB-rádiókon kívül egyetlen kommunikációs berendezés sem működik. Mindazonáltal a 

túlélők ösztönösen egybegyűlnek helyi Királyságtermeikben, hogy utasításokat kapjanak.  
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A 144.000 tagjai egy pillanat alatt tökéletessé váltak és csodálatos módon megértik, hogyan 

uralkodjanak Isten népe felett. Ők most már láthatatlanul uralkodnak a mennyben Krisztus Jézussal. 

Éppen most nevezik ki a “fejedelmekként” ismert földi képviselőket, akik valamiképpen hallják majd a 

láthatatlan királyok és papok útmutatásait, és felállítják a mennyei kormányzat földi képviseletét. Noha 

ez ugyanolyan elrendezésnek tűnik, mint amilyen Armageddon előtt volt, amikor a földön élő emberek 

irányították Isten népét, mégis azt állítják, hogy ez valamiképpen különbözik.  

A teendők listáján az első utasítás az, hogy el kell takarítani a régi rendszer romjait. Isten útmutatásai 

alapján az élők között csak bizonyos személyek érinthetik meg és távolíthatják el a holttesteket, így a 

túlélők többsége kénytelen ilyen gusztustalan és rothadó dolgok között közlekedni. De vigasztalást 

nyerhetnek, amikor emlékeztetik őket, hogy ezek a halottak szándékosan nem hallgattak Jehova földi 

szervezetére.  

A fejedelmek valószínűleg arra utasítják a túlélőket, hogy utazzanak el a városokból olyan területekre, 

melyek nagyrészt lakatlanok voltak korábban, ahol elkezdhetnek lakóépületeket építeni maguknak. 

Kezdetben a legtöbben rögtönzött sátrakban laknak majd, amíg az építési folyamat beindul. 

Ugyancsak szükség lesz arra, hogy gondoskodjanak az élelmiszerkészletekről, és talán az 

elsősegélyről is. Ne felejtsük el, hogy jelentős hányaduk gyermek, vagy idős és betegeskedő ember. 

Noha egy olyan világban vannak, amely mentes Sátán befolyásától, mindennapi szükségleteiket, 

beleértve a fizikai gondoskodást is, fedezni kell, miközben elindulnak a tökéletessé válás útján - 

néhányan idősebbé válnak, míg mások fiatalodnak, egyidejűleg!  

Az újjáépítés önmagában is monumentális feladat, miután a boltok, ahonnan építőanyag-készleteket 

vásárolhattak volna, elhagyatottá váltak. Továbbá, az építőanyagok szállítása az új lakóhelyekre 

akadályokba ütközik a teherautók hiánya és az elzárt utak miatt. És ha egyszer az építkezési anyagok 

elfogynak, maguknak kell majd kitalálniuk, hogyan vágjanak deszkákat a fákból, hogyan öntsenek 

szögeket, csavarokat és szerszámokat, hogyan készítsenek betont és más építési anyagokat, 

valamint hogyan férjenek hozzá az üzemanyag- és energiaforrásokhoz. Nem kis feladat ez 

prédikátoroknak és tanítóknak! Az a kevés közülük, akinek sikerült korábban oktatásban részesülnie 

és szakmát tanulnia, felbecsülhetetlenül értékes lesz!  

A romok eltakarításának feladata még sokkal bonyolultabb.  Hová fogják lerakni a szemetet? Hogyan 

fogják elszállítani a lerakóhelyekre? Hogyan fog 7 millió ember - akiknek a többsége nő, gyermek, 

beteg és öreg - szétszéledni a teljes földfelszínen, és hogyan lesznek képesek eltakarítani a 7 milliárd 

ember után maradt irdatlan romhalmazt? A reménység szerint a betegek, öregek, és a hátrányos 

helyzetűek egészsége hamar tökéletesen helyre lesz állítva, úgyhogy mindannyian segíteni tudnak 

majd ebben.  

Azon túlmenően, hogy megépítik lakhelyüket, kerteket is kell majd ültetniük és helyre kell állítaniuk a 

föld paradicsomi állapotát, hogy előkészítsék a halottak feltámadására - azokéra, akik Armageddon 

előtt haltak meg. A “Népességnyilvántartó Hivatal” szerint úgy számíthatunk, hogy ezek körülbelül 100 

milliárdnyian lesznek! A földnek 15-ször annyi embert kell majd etetnie és ellátnia, mint jelenleg. Ez 

jelentős szintű hely- és népesség-gazdálkodási irányítást fog megkövetelni!  

A legtöbben azok közül, akik feltámadnak, Isten “pontos ismerete” hiányában haltak meg. Ezért a 

túlélőknek egy hatalmas oktatómunkát kell majd irányítaniuk. A visszatérő földlakók régi 

személyiségükkel és szokásaikkal együtt lesznek feltámasztva, ezért nekik is fel kell majd nőniük a 
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tökéletességig. Ez egy összetett kihívás lesz a túlélők számára, mivel ugyanezen időszak alatt saját 

személyiségüket is tökéletesíteniük kell. És még az is az ő feladatuk lesz, hogy megmagyarázzák, a 

feltámadottak miért nincsenek a mennyben Krisztussal. Legtöbbjük azt várta, hogy a mennyben ébred 

majd fel! Még a nem-keresztények is!  

Minthogy azok, akik feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak, őket úgy 

kategorizálhatjuk, mint harmadik neműeket - azaz nem nélküli teremtményekként. Sokuk kétségtelenül 

nagyon szép lesz, ami némi kihívást fog jelenteni a nemmel rendelkezők számára. Így a 7 millió, 

Armageddont túlélő és nemmel rendelkező teremtményt el kell majd különíteni a 100 milliárd 

nemnélküli feltámasztottól. Bizonyára lesz majd valamilyen mód arra, hogy azonosítsák őket, így a 

gondokat minimalizálni fogják.  

És persze, csupán 1000 évük van erre az óriási munkára - eltakarítani a romokat, újjáépíteni a 

városokat, regenerálni a földet és tanítani a sokaságot - így csak az 1000 éves uralom vége felé jöhet 

el az az idő, ha egyáltalán eljön, amikor igazán pihenhetnek, és jól érezhetik magukat, mielőtt Sátánt 

és a hordáit a paradicsom lakóira szabadítják, hogy még egyszer utoljára próbára tegyék az 

emberiséget. 

Ez az utolsó próba meglehetősen kemény lesz - egy újabb hatalmas háború! Sátánnak sokakat sikerül 

majd félrevezetnie közülük, és a hűségesek hamarosan szorult helyzetbe kerülnek miatta, bekerítik 

őket. Azonban tűz száll le a mennyből és megemészti az ellenséget. Végül is a gonosz és a bűn 

eltöröltetik, és a hűségesek nevét beírják az Élet Könyvébe.  

Végül az igazak zavartalan örökkévalóságra tekinthetnek előre a földön paradicsomi körülmények 

között! Természetesen távolról vizsgálgathatják a mérhetetlen univerzumot - távcsöveken és talán 

embernélküli eszközökön keresztül is - azonban a földön kell maradniuk. Ez Isten nagyszerű 

szándéka velük - örökkétartó élet a földön!  

Mindeközben a felkentek, miután együtt dolgoztak Jézussal, hogy az emberiséget visszavezessék a 

tökéletességhez, és  a második nagy próbát mindenestül elkerülték, személyesen élvezhetik a 

mérhetetlen világegyetemet, és még Jehovah színe előtt is megjelenhetnek! Ők rendelkeznek azzal a 

kiváltsággal, hogy megláthatják az Atya számos lakóhelyét, keresztülutazhatnak bolygórendszereken, 

találkozhatnak és kapcsolatot ápolhatnak újfajta szellemteremtményekkel, új nyelveket tanulhatnak 

meg, és megtapasztalhatnak olyan látnivalókat és dallamokat, amilyeneket földi társaik még csak 

elképzelni sem tudnak! Milyen áldott is ez a 144.000!  

A földieknek azonban megvan az a kiváltságuk, hogy minden szükségletükről gondoskodnak. 

Semmiben sem lesz többé hiányuk és semmitől sem kell félniük. Nem lesznek többé könnyek, sem 

fájdalom, sem sírás, sem halál. Bőségesen lesz élelmük és békés közösségben élhetnek, nem csupán 

embertársaikkal, de az állatvilággal is.  

Végül is az eredeti szándék beteljesedik. A földet tökéletes lények fogják benépesíteni. Mivel a 

rendelet úgy szólt, hogy ‘legyetek termékenyek és töltsétek be a földet’ (nem pedig töltsétek túl), el 

fog jönni az az idő, amikor a föld kapacitása nem lesz már elég ahhoz, hogy kényelmesen ellássa az 

embereket. Ezután a szaporodás képessége megszűnik, és ettől kezdve minden teremtmény a nem 

nélküli kategóriába fog tartozni, így korlátlanul élvezhetik majd egymás  társaságát. Ezen a ponton az 

összes emberi lény, aki valaha is élni fog, már megszületett és tökéletességre jutott. Ők most már e 
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gyönyörű kék bolygó állandó lakói - mindörökre! Milyen áldottnak érezhetik magukat! De vajon 

valóban így éreznek?                        

Amikor belegondolunk, hogy igazából mivel is jár az „állítólagos” földi reménység megvalósulása, 

láthatjuk, hogy egyáltalában nem is tekinthető áldásnak. Valójában az eseményeknek ez a verziója 

azzal az eredménnyel jár majd, hogy az emberiség tagjai nem lesznek többek egy szépen rendben 

tartott állatkert engedelmes lakóinál. Tökéletesen gondoskodnak majd róluk, de sohasem mehetnek el 

innen! Száműzetésük egy örökkévalóságon át tart majd.                        

Az Atya folytatja majd munkálkodását és újabb és újabb világokat fog megteremteni. De ezek a földre 

zárt lények sohasem élhetnek át mást, mint amit ez a kis kék bolygó nyújtani tud nekik. Többé 

sohasem tapasztalhatják meg azokat a kihívásokat, melyek életük megjobbításával és fenntartásával 

járnak, mert mindent készen kapnak meg. Kíváncsi vagyok, mennyi időbe fog telni, mire eléri őket a 

nyughatatlanság és veszélyek árán is itt akarják hagyni tökéletesen irányított bolygójukat. Kíváncsi 

vagyok, mennyi ideig fogják elfogadni ezt az ellenőrzött környezetet, különösen miután felismerik, 

hogy mennyei testvéreik számtalan tapasztalatra tesznek szert. Valóban ez lenne Isten terve az 

emberiség számára?  

EGYÁLTALÁN NEM! Isten nem biztosítana elképzelhetetlenül csodálatos áldásokat 144.000 ember 

számára, miközben mindörökre leszűkíti az élet nyújtotta lehetőségeket 108 milliárd ember számára. 

Isten nem részrehajló!  

“Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, 

aki féli őt, és igazságot cselekszik.” - Cselekedetek 10:34-35                        

Az Atya MINDENKINEK egyaránt felkínálja örökkévaló áldásait. Azt akarja, hogy az összes értelmes 

teremtménye megtalálja őt és végül együtt lehessen vele. Úgy gondoljuk, hogy a velünk kapcsolatos 

terveinek sok más bolygó és galaxis is részét alkotja, melyek a miénkben és más univerzumokban 

találhatóak. Vagy már jelenleg is lakottak ezek a bolygók, vagy hamarosan lakottak lesznek. Bizonyos, 

hogy ha Isten azért alkotta meg a földet, hogy lakjanak rajta, akkor valószínűleg hasonló tervei vannak 

a többi bolygóval is. Úgy gondoljuk, hogy ezeken az egyéb lakott területeken azok a mennyei 

gyermekek lesznek a vezetők és helytartók, akik már tökéletességre jutottak.  

Ami a mi bolygónkat illeti, az Atyának valóban nagyszerű tervei vannak vele. Az igazak, mint csoport, 

egészen biztosan örökké a földön fognak lakni, paradicsomi körülmények között. Azonban mint 

egyénekre sokkal több minden vár ránk. A következő cikkben vizsgáljuk meg az emberiség valódi 

reménységét, és azt a szerepet, amelyet a föld ebben játszik: Az élet valódi reménysége a Földön.   

Minden hozzászólást szívesen fogadunk.  

“Elaia Luchnia” 

Forrás: https://anointedjw.org/Reality_of_Earth_Hope.html 

Fordította: Eve, Columba, Tikikus 


