
Eschatologia 

            Wykład 3 

Amillenaryzm  

Wprowadzenie 

1. Litera „A” wyraża przeczenie. Jest to pogląd, że nie wyznaczono okresu tysiąca lat, 
Millennium. Jest to takie myślenie o Drugim Przyjściu, które odrzuca koncepcję 
Millennium. Ono nie mówi o jakimś Millennium. Ze wszystkich trzech punktów, 
amillenaryzm jest najprostszy.   

2. Choć ten rodzaj teologii odrzuca przekonanie o tysiącletnim Millennium, to nie odrzuca 
całkowicie tysiąca lat. Millennium – tysiąc lat – jest traktowane symbolicznie jako 
nieokreślony przedział czasu.  

3. To stanowisko stwierdza, że my już jesteśmy w Millennium. „Tysiąc lat” z 20 rozdziału 
Księgi Objawienia trwa od krzyża do Drugiego Przyjścia.   

1. Szkic wydarzeń w czasie Drugiego Przyjścia według amillenaryzmu 

1:1 W odniesieniu do Objawienia 20,1-2 — który premillenaryzm i postmillenaryzm biorą za 
punkt wyjścia, amillenaryzm uznaje związanie szatana za coś, co składa się na dzieło 
Chrystusa-Zwycięzcy w ramach Odkupienia. To właśnie na krzyżu szatan został 
związany, Kolosan 2,15 Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władze, publicznie 
je obnażył i powlókł w tryumfalnym pochodzie (Nowe Przymierze).  

1:2 Obecna era jest traktowana jako mieszanina dobra i zła. Na pewno nie oczekuje się 
udoskonalenia społeczeństwa, a już w ogóle nie oczekuje się chrystianizacji świata. 
Nie oczekuje się złotego wieku.   

1:3 Skoro zbliża się koniec obecnej ery, to narastać będą takie zjawiska, jak grzech, zło i 
sprzeciw wobec Kościoła. Powstanie antychryst, strasznie prześladując Kościół.  

1:4 Wszystkie niespełnione proroctwa ST, wykorzystywane z ramach premillenaryzmu i 
postmillenaryzmu podlegają duchowej interpretacji i przesunięciu w przyszłość. Takie 
fragmenty, jak Izajasza, rozdz. 2, 11 i 65, Jeremiasza, rozdz. 31, Malachiasza 3,19-23 
(w Biblii angielskiej Malachiasza 4,1-5 – przyp. tłum.) są uznawane za obrazy Nowego 
Nieba i Nowej Ziemi.  

1:5 Odrzuca się ideę nawrócenia Żydów jako narodu. Izrael w Rzymian 11 uznaje się za 
Izrael duchowy, a nie etniczny. Należą do niego zarówno Żydzi, jak i poganie.   

1:6 Objawienie 20 interpretuje się jako odnoszące się do odrodzenia, stanu pośredniego i 
Krzyża.  

2. Niektóre zasady interpretacji  

2:1 Po pierwsze, zasady interpretacji wymagają, by uznać Księgę Objawienia za 
symboliczną. Jeśli tysiąc lat z Obj 20,2 to lata dosłowne, to co zrobimy z łańcuchem z 
wersetu 1? Czy to dosłowny łańcuch? Jeśli tak, to jak można dosłownym, ciężkim 
łańcuchem związać szatana, który jest duchem? Które fragmenty Objawienia są 
symboliczne, a które dosłowne?   

2:2 Po drugie, konieczne jest, by przy interpretacji Biblii posługiwać się samą Biblią. 
Trudniejsze fragmenty Pisma powinny zostać objaśnione przez bardziej zrozumiałe 
teksty. Najpierw powinniśmy zbudować naukę opartą na bezpośrednich tekstach, 
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zanim odwołamy się do trudnych i symbolicznych fragmentów. Z Księgi Objawienia 
powinno się korzystać na końcu, a nie na początku.   

3. Amillenaryzm: interpretacja 20 rozdziału Księgi Objawienia  

3:1 Związanie szatana: Objawienie 20,1-3 
 Anioł wyobraża Chrystusa podczas wcielenia. Na krzyżu szatan został związany. 

Tysiąc lat ukazuje długi przedział czasu. W trakcie ery Kościoła szatan jest ograniczony 
w swej aktywności, bowiem Ewangelia może być głoszona wszystkim narodom. Jest to 
era Ducha, który potężnie działa, gdyż szatan jest związany.  

3:2 Czy to możliwe, że nauka NT jest wyrażona w Objawieniu 20, tak że tego fragmentu 
Pisma nie należy uważać za punkt wyjścia dla doktryny Drugiego Przyjścia?  

3:3 Dzięki Swej służbie uwalniania Jezus pokazał, że przyszedł, by zniszczyć dzieła 
szatańskie. Nauczał o związaniu mocarza, Mateusza 12,29. Jego wypędzanie 
demonów było dowodem wskazującym na cel wcielenia: Pan przyszedł, by związać 
mocarza.  

3:4 Jezus mówił, że Jego celem było zniszczenie szatana, Jana 12,31. Powiedział to w 
odniesieniu do nadchodzącego dzieła krzyża, Jana 12,32-33. 

3:5 Podobnie Paweł mógł nauczać, że Jezus dzięki odkupieniu Na tym krzyżu rozbroił 
zwierzchności oraz władze, publicznie je obnażył i powlókł w tryumfalnym pochodzie, 
Kolosan 2,15 (Nowe Przymierze).  

3:6 Pisarz Listu do Hebrajczyków mógł stwierdzić: Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w 
ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał 
władzę nad śmiercią, to jest diabła, Hebrajczyków 2,14-15. 

3:7 Później Jan mógł napisać: A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła 
diabelskie, 

                   1 Jana 3,8. 

3:8 To „związanie” szatana jest najwyraźniej spełnieniem pierwszego proroctwa o 
Mesjaszu z 1 Mojżeszowej 3,15. Panuje ogólna zgodna, że chociaż szatan został 
pokonany, to w obecnej erze dano mu pewną miarę swobody. Jest to kwestia napięcia 
między już a jeszcze nie.  

3:9 Objawienie 20,4-6. 
 Ta scena rozgrywa się w niebie (w. 4). Zauważ, że Jan jest w stanie widzieć dusze 

tych, którzy zostali ścięci… To musi być symboliczne, ponieważ nie można widzieć 
duszy. Te dusze zostały zamordowane za składanie świadectwa o Jezusie, a wcześniej 
ożyły i panowały z Chrystusem w okresie tysiąca lat. Słowa ożyli mogą odnosić się do 
ich odrodzenia, albo do ich istnienia w trakcie stanu pośredniego, w którym dusze 
pozbawione ciał żyją w chwale z Chrystusem.  

3:10 Jednakże ci, którzy byli martwi duchowo, nie ożyli dzięki odrodzeniu. Czeka ich Sąd 
Ostateczny. Możliwe, że ten werset ma związek z wersetami 11-15, które wyraźnie 
mówią o tronie sędziowskim Chrystusa. 

3:11 Słowa z wersetu 5: To jest pierwsze zmartwychwstanie mogą się odnosić do 
odrodzenia wybranych, albo do ich przejścia do stanu pośredniego. Można to poprzeć 
wersetem następnym: Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym 
zmartwychwstaniu. To pierwsze zmartwychwstanie prowadzi nas do świętych, opisując 
ich pozycję w chwale, gdyż powiedziano, że panują z Chrystusem (ww. 4, 6). Paweł 
napisał: Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, Filipian 1,21. 
Odrodzenie i panowanie z Chrystusem odbywa się w stanie pośrednim.  
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3:12 Czy ta interpretacja może być odzwierciedleniem nauki pozostałej części NT? Jezus 
posługiwał się koncepcją powrotu ze śmierci do życia, nauczając o nowym narodzeniu, 
odrodzeniu w Ew. Jana 5,24-25. 

3:13 Paweł wykorzystał podobny obraz, tak mówiąc o odrodzeniu, Efezjan 2,5. Wcześniej w 
Ef 1,19-23 Paweł mówił o powstaniu Jezusa z martwych do chwały. Jest to podobne do 
naszego (duchowego – przyp. tłum.) zmartwychwstania ze śmierci w grzechu.    

3:14 Objawienie 20,7-10. Ostateczne zniszczenie szatana 
 Przy końcu tysiąca lat, to jest nieokreślonego okresu epoki Ewangelii, szatan zostanie 

wypuszczony. Nastanie era prześladowań, zła i sprzeciwu wobec Kościoła (ww. 7-9). 
To będzie panowanie antychrysta. W końcu szatan i jego siły zostaną zniszczone na 
zawsze (w. 10). 

3:15 Czy jest to odzwierciedleniem nauki NT? Patrz 2 Tesaloniczan 2,3-8; Marka 13.  

3:16 Zwróć uwagę na 2 Tesaloniczan 2,6: A wiecie, co go teraz powstrzymuje… , coś 
podobnego powtórzono w Objawieniu 20,2-3 – związany, a potem wypuszczony.  

3:17 Objawienie 20,5.11-15. Sąd Ostateczny 
 Czy jest to odzwierciedleniem innych nauk NT? Jezus mówił o Dniu Sądu, Ew. Jana 

5,28-29. Pierwsi do Raju, a drudzy do piekła. 

4. Wniosek. Która nauka jest poprawna? 

4:1 Po pierwsze, przewodnie zasady. 
 Nie wolno nam traktować tej nauki w ten sposób, jakby była najbardziej fundamentalną 

ze wszystkich nauk Biblii. Nie wolno jej tak włączać w naszą teologię, by zmieniła 
nasze myślenie w takich kwestiach, jak usprawiedliwienie, uświęcenie i 
zadośćuczynienie. Pismo Św. nie dostarcza nam na tyle wystarczających informacji, 
byśmy mogli być precyzyjni w naszej eschatologii. Stąd biorą się trzy odmienne 
poglądy, których trzymają się szczerzy ewangeliczni chrześcijanie. Kluczowe znaczenie 
ma fakt Drugiego Przyjścia, lecz kwestii powiązanych z tym wydarzeniem nie należy 
traktować w zbyt sztywny sposób. 

4:2 Po drugie, nie wolno nam pozwolić sobie na to, żeby Księga Objawienia stała się 
naszym fundamentem, w oparciu o który budujemy nasz pogląd na Drugie Przyjście. 
Jest to księga, którą bardzo trudno zrozumieć; pełna jest symboliki, której nie należy 
interpretować dosłownie.    

4:3 Musimy pamiętać, że Biblia nie została napisana do kogokolwiek z nas. Jest ona 
napisana dla nas, ale nie do nas. Pierwotnie Jan pisał Objawienie do ludzi żyjących w 
jego czasach. Nie jesteśmy ludźmi z I wieku, ani nawet z II wieku. 

4:4 Faktycznie, prawdopodobnie najlepiej jest czytać Księgę Objawienia w świetle Dziejów 
Apostolskich. W Dziejach Apostolskich czytamy o strasznej klęsce zadanej 
chrześcijanom w wyniku okrutnych prześladowań. Był to początek kłopotów Kościoła, 
które miały się rozciągnąć na kolejne trzy stulecia, kiedy bycie chrześcijaninem było 
czymś najbardziej niebezpiecznym. Skoro Dzieje Apostolskie odnotowują fizyczny 
początek prześladowań, to Księga Objawienia daje nam wgląd w duchowe siły, które 
są przeciwne Kościołowi. Objawienie staje się wnikliwym spojrzeniem na złe siły 
duchowe przeciwne chrześcijaninowi. Pomaga to nam zrozumieć, dlaczego Kościół tak 
bardzo cierpiał z rąk Państwa Rzymskiego podczas pierwszych trzech wieków. W 
Objawieniu podniesiona zostaje kurtyna i jesteśmy w stanie uchwycić wrogość szatana 
względem Kościoła Chrystusa.   

4:5 Po trzecie, nie pozwólmy, by Objawienie interpretowało ST. Jest to łatwe i zachęcające, 
by na ST patrzeć przez okulary Objawienia, tworząc system wierzeń, który 
najprawdopodobniej nigdy nie był intencją zawartą w Biblii. ST musi być interpretowany 
sam przez się, w świetle swojej kultury i kontekstu. Co więcej, na ST trzeba patrzeć w 
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kontekście całej historii Odkupienia, a nie w celu poparcia określonego poglądu 
eschatologicznego na Objawienie. Niech ST mówi sam za siebie.  

4:6 Po czwarte, traktuj z wielką ostrożnością każdy symboliczny fragment Biblii. Nie 
wyciągaj pochopnych wniosków w oparciu o spekulatywne myślenie i wyobraźnię. 
Objawienie nie powinno być pierwszą księgą, do której zwracamy się w kwestii 
eschatologii. Powinno być ostatnią księgą. Naszą doktrynę powinniśmy wypracować w 
oparciu o dydaktyczne fragmenty NT, a potem zobaczyć, jak odzwierciedla je 
Objawienie.  

4:7 Po piąte, to prowadzi do fundamentalnej zasady, by nigdy nie uduchowiać fragmentów 
Księgi Objawienia. Zwróć uwagę na to, co jest dosłowne w Biblii i zachowaj to jako 
dosłowne, a potem zwróć uwagę na to, co jest w niej duchowe, i zachowaj to jako 
duchowe. Nie czyń dosłownym tego, co duchowe.  

4:8 Po szóste, eschatologia nie może nas dzielić. Nie jest ona fundamentalną nauką. Nie 
należy ona do tych fundamentalnych nauk Biblii, które wyznaczają miarę ewangelicznej 
prawowierności. Możemy się od siebie różnić w naszym myśleniu, lecz musimy 
zachować wśród nas jedność ducha.   

4:9 W końcu, oto szkic mojej osobistej eschatologii 
 i] Żyjemy w dniach ostatnich, które ciągną się od krzyża do Drugiego Przyjścia. Jest to 

tysiąc lat z Księgi Objawienia 20.  

 ii] Przy końcu tego okresu nastąpi szczególne błogosławieństwo przebudzenia, wylane 
na Izrael. Paweł naucza o tym w Rzymian 11. 

 iii] Ta epoka skończy się dramatycznym wybuchem prześladowań, kłopotów i 
niepokojów dla Kościoła. Będzie to równoznaczne z powstaniem antychrysta (2 
Tesaloniczan 2, Marka 13, Łukasza 21, Mateusza 24). 

 iv] Potem nastanie koniec 1 Kor 15,24. Kosmiczne zdarzenia (Dzieje Ap. 2, Marka 13). 
Pojawi się Chrystus (1 Tesaloniczan 4). Wierzący zmartwychwstaną, jak również 
niewierzący (Ew. Jana 5). Chrystus odbędzie Sąd. Szatan zostanie stracony.  

 v] Piekło przyjmie szatana i niewierzących. Wówczas nastaną Nowe Niebo i Nowa 
Ziemia, co będzie oznaczało odnowę naszej planety (Rzymian 8). 

Richard Lee
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