
Eschatologia 

Wykład 2 

Postmillenaryzm  

Wprowadzenie 

1. Jest taka forma eschatologii, która naucza, że Drugie Przyjście Chrystusa nastąpi PO 
Millennium. Cechuje ją optymistyczny pogląd na świat, że życie ulegnie stopniowemu 
udoskonaleniu, a ludzie staną się dojrzalsi moralnie i duchowo. Naucza się, że większość 
ludzi stanie się chrześcijanami. Wskazuje ona na historię, by wykazać, że cywilizacja 
stopniowo się zmieniała z pokolenia na pokolenie, tak że ludzie porzucali poligamię i 
niewolnictwo, przy czym nastąpił postęp w zakresie edukacji, opieki nad dziećmi i opieki 
zdrowotnej.  

2. Millennium jest tysiącletnim okresem błogosławieństwa, złotym wiekiem w dziejach świata, w 
którym coraz więcej ludzi przychodzi do Chrystusa. Kościół będzie ciągle się rozrastał, aż 
przyjdzie Chrystus podczas Drugiego Adwentu.   

3. Słowo post naucza, że Drugie Przyjście nastąpi po Millennium. Ta nauka jest znacznie 
prostsza niż premillenaryzm. Samo Millennium jest rozwijającym się złotym wiekiem 
duchowego błogosławieństwa.   

4. Musimy być świadomi tego, że każda nauka eschatologiczna jest próbą ustalenia rozkładu 
czasu dla wydarzeń prowadzących do Drugiego Przyjścia. Samo Pismo nie prezentuje 
żadnego rodzaju prostego rozkładu czasu, który próbuje się osiągnąć w każdym z trzech 
systemów. Z tej przyczyny musimy być bardzo ostrożni, by nie tworzyć jakiegoś rozkładu 
czasu, który narzucimy Pismu. Mimo to, dla naszych celów czujemy potrzebę tworzenia 
rozkładu czasu, by uzyskać koncepcję pozwalającą zrozumieć biblijną naukę o Drugim 
Przyjściu.  

1. Natura Millennium 

1:1 Millennium, które może być rzeczą obecną i przyszłą, jest okresem nadzwyczajnego 
błogosławieństwa. Wpłynie ono na społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe życie 
wszystkich ludzi na ziemi. Cały świat będzie cieszył się stanem sprawiedliwości. Nie naucza 
się, że każdy pojedynczy człowiek się nawróci, tylko że spora liczba ludzi będzie zbawiona, 
tworząc większą część ludzkości.  

1:2 Wierzy się, że Wielkie Posłannictwo z Mateusza 28,19 będzie nadzwyczaj skuteczne. Na 
świecie zebrana będzie wielka liczba uczniów.  

1:3 Ta milenijna epoka bardzo stopniowo wejdzie w życie. Niektórzy sugerują, że nastąpi 
naturalnie, inni sugerują, że będzie to wymagało nadprzyrodzonej interwencji Boga. Ci 
ostatni sugerują, że Bóg wprowadzi Millennium dzięki Przebudzeniom, okresom wielkiego 
duchowego ożywienia, podobnym do tych z osiemnastego wieku w Anglii (związanych ze 
służbą kaznodziejską Whitefielda i Wesleya). Będzie to powolny proces, dokonujący się za 
pomocą głoszenia Ewangelii, lecz wdrożony dzięki nadzwyczajnej mocy Ducha Świętego.  

1:4 W tym okresie Ewangelia będzie głoszona Żydom. W Izraelu nastąpi duchowe przebudzenie, 
Rzymian rozdział 11. Kiedy wielka liczba Żydów się nawróci, wówczas wywrze to znaczący 
wpływ na pozostałą część świata.  

1:5 Przy końcu Millennium nastąpi czas ucisku, odstępstwa i duchowego buntu. Szatan zostanie 
wypuszczony, i dany mu będzie krótki czas działalności, podczas którego świat sprzeciwi się 
Kościołowi. Kulminacją tego będzie wypuszczenie człowieka grzechu.  

1:6 W końcu nastanie prawdziwe Drugie Przyjście Chrystusa. Po nim nastanie 
zmartwychwstanie umarłych, a następnie Sąd Ostateczny.  
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2. Biblijne dowody na rzecz postmillenaryzmu 

2:1 Podobnie jak w przypadku premillenaryzmu, co do pojęcia Millennium nawiązuje się do 
Objawienia 20. Millennium to tysiąc lat, w czasie których szatan jest związany, Obj 20,2-3. 
Jest to „Millennium”, tysiąc lat, podczas których szatan jest pozbawiony mocy, jako związany 
łańcuchem. Choć w postmillenaryzmie okres ten nie jest właściwie ograniczony do tysiąca 
lat. Jest to raczej symboliczny, długi przedział czasu.    

2:2 Konsekwentnie, skoro szatan jest związany, to może nastąpić czas bogatego duchowego 
błogosławieństwa. Robi się duży użytek z niespełnionych Pism, głównie Starego Testamentu. 
Są takie wersety, które odnoszą się do całkowitego panowania Boga nad całą ziemią, 
podczas którego wszyscy ludzie pozytywnie odnoszą się do Boga, okazując Mu miłość i 
wielbiąc Go.  

2:3 Wykorzystuje się następujące wersety: 
 a] Wersety ukazujące, że Bóg – przez Chrystusa – panuje nad posłuszną ziemią: 
 Psalm 2,8; Psalm 72,7-11.17;  Psalm 102,13-17 (w Biblii angielskiej Psalm 102,12-16 – 

przyp. tłum.; Daniela 2,44, Habakuka 2,14 . 

          b] Wersety ukazujące wielką liczbę podatnych ludzi:  
Psalm 86,9; Izajasza 2,2-3;11,6-9, 32,15; 49,8-22; 60,1-3. 

Twierdzi się, że te wersety nie spełniły się po powrocie wygnańców z Babilonu, ani w 
nowotestamentowej epoce Kościoła, ani na pewno nie w dobie dzisiejszej. Wskazują na 
jeszcze nieznany okres Kościoła. 

          c] Wersety wskazujące na nawrócenie Żydów 
 Zachariasza 12,10; 13,1; Rzymian 11,25-29; 2 Koryntian 3,15-16; Łukasza 21,24. 

          d] Wersety wskazujące na rozwój Kościoła 
Mateusza 13,31-32; 23,37-39; Marka 12,36; Dzieje Apostolskie 2,34; Dzieje Ap. 3,21. 

         e] Wersety wskazujące na krótki okres buntu 
Objawienie 20,7-9; 13,1.7; Marka 13,14.19.24; 2 Tesaloniczan 2,3-4; 1 Jana 2,18. 

3. Ocena postmillenaryzmu 

3:1 Generalnie nauka ta sugeruje, że nastąpi stopniowe udoskonalenie świata – który wręcz 
niepostrzeżenie przejdzie do złotego wieku. Kładzie się zbyt wielki nacisk na sprawy 
materialne, polityczne i społeczne. Zakrawa to na ewolucyjną zasadę rozwoju, 
odzwierciedlającą dziewiętnastowieczny optymizm, że nadejdą lepsze czasy. Pogląd 
purytanów (z siedemnastego wieku w Anglii), że Bóg wprowadzi Millennium dzięki 
sukcesywnym przebudzeniom jest być może lepszą koncepcją.   

3:2 Postmillenaryzm ma posmak utopii, zwłaszcza, gdy niektórzy ludzie sugerują, że świat 
stanie się w pełni chrześcijańskim światem.  

3:3 Z wszelkim prorockim materiałem trzeba obchodzić się ostrożnie, zwłaszcza, gdy wydaje 
się on niespełnionym proroctwem ST. Wtłaczanie treści NT do ST jest szczególnie 
niebezpieczne; jest to zmuszanie ST, by mówił to, co my chcemy powiedzieć w ramach 
naszego osobliwego poglądu na NT.  

3:4 Wymagane są dwie podstawowe zasady interpretacji. 
 i] Wiele materiału ze ST (i część z NT) ma charakter symboliczny. Musimy strzec się 

dosłowności. 

 ii] Zauważ, jak NT korzysta ze ST. Albo wskazuje na jego spełnienie, albo umieszcza je w 
odległej przyszłości. Na przykład, Rzymian 11,27 A to będzie przymierze moje z nimi, gdy 
zgładzę grzechy ich jest powtórzony w Hebrajczyków 8,8 …mówi: Oto idą dni, mówi Pan, 
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a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe (cytat z Jeremiasza 31,33 
[Biblia Warszawsko-Praska] „A oto teraz zawieram Nowe Przymierze z całym domem 
Izraela po tym wszystkim, co już minęło – mówi Pan: Moje prawo umieszczę w ich 
wnętrzu i wypiszę w ich sercach. I wtedy (znów) stanę się ich Bogiem, a oni będą moim 
ludem” – może to być zarówno spełnione, jak i niespełnione proroctwo. W ST jest to 
najwyraźniej niespełnione proroctwo, lecz jest to także spełnione proroctwo.   

3:5 Główny problem z postmillenaryzmem polega na tym, że przesadnie opiera swoją teologię 
na wybranych wersetach ST, które nie mają poparcia w NT. Co więcej, wykorzystuje się 
wybrane teksty NT na poparcie tej nauki, lecz te fragmenty nie wydają się być w sposób 
oczywisty postmillenarystycznymi tekstami.  

Richard Lee, czerwiec 2015
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