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OKRES MILCZENIA

wiątynia Jerozolimska skupiła całość życia narodu wybranego. Jednakże postępował formalizm.

ŚObrządek wypierał poryw serca - prawo naginano do ludzkich potrzeb (tradycji). Równocześnie
narastało przekonanie, że tylko Żydzi (naznaczeni obrzezką ciała) mogą dostąpić zbawienia. Jezus
podważy te dwa pewniki, wyrosłe na gruncie judaizmu.
Pewien człowiek miał dwoje dzieci; i przystąpiwszy do pierwszego, powiedział:
Dziecko, idź, pracuj dziś w mojej winnicy.
Ale ono odpowiadając, rzekło: Nie chcę, a potem odczuwszy skruchę, poszło.
A przystąpiwszy do drugiego, rzekł podobnie;
zaś ono odpowiadając, rzekło: Ja idę, panie; ale nie poszło.
Które z tych dwóch uczyniło wolę ojca?
Mówią mu: To pierwsze. Rzecze im Jezus: Zaprawdę, powiadam wam, że poborcy podatków i
prostytutki wyprzedzają was do Królestwa Boga. Albowiem przyszedł do was Jan na drodze
sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu; ale poborcy podatków i prostytutki mu uwierzyli; a wy
zobaczywszy to, nie odczuliście potem żalu, aby mu uwierzyć... Dlatego powiadam wam, że Królestwo
Boga zostanie wzniesione od was w górę i będzie dane narodowi wydającemu Jego plon.
(Mt. 21, 28 - 32 + 43; Nowa Biblia Gdańska).
Tak więc, bez względu na uczynki Prawa, aktem łaski, pomiędzy Izraelem według ciała, stale wzrastał
Izrael według Ducha. Ostatnie 400 lat (od Malachiasza do Jana Chrzciciela), to okres milczenia
proroków.
Jakby przycichła nadjordańska ziemia, oczekując nadejścia Zbawiciela. Ze źródeł
pozabiblijnych (Józef Flawiusz i inni) wiadomo, że Izrael pozostawał pod wpływami Imperium
Greckiego, a następnie był terytorium spornym Syrii oraz Egiptu. Wówczas (jako zapowiedź czasów
ostatecznych) po raz pierwszy wypełniła się przepowiednia Daniela (Dn. 8, 12) o zbezczeszczeniu
Świątyni Jerozolimskiej. Król syryjski - Antioch, złupił Żydów, po czym wprowadził na 3 lata
bałwochwalczy kult bożków pogańskich. Zgorszenie jakie wywołał ten incydent, doprowadziło do buntu
Żydów pod wodzą Judy Machabeusza. Wolnością radowano się jednak, krótko. Od roku 63 przed
Chrystusem, Izrael wchodzi w orbitę Rzymu. Jest wprawdzie „państwem sprzymierzonym” - ale to tylko
nazwa.

