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adchodzi pełnia czasu. Do jakiego społeczeństwa przyjdzie Jezus? Co można powiedzieć o Izraelu?
Żydzi byli w kolejnej niewoli - tym razem pod panowaniem Rzymu. Językiem staro-hebrajskim posługiwano się w Świątyni (znany był tylko kapłanom i grupie uczonych w Piśmie), natomiast używano
powstającego języka hebrajskiego, bądź aramejskiego. Wewnętrzne spory doktrynalne i prądy wyzwoleńcze doprowadziły do powstania kilku stronnictw: Faryzeuszy - wykształconej kasty średniej, propagującej ideę równości. Na płaszczyźnie religijnej uznawali oni ustną tradycję, hierarchiczny świat aniołów,
istnienie duszy, a po śmierci oczekiwali na nowe życie; saduceuszów - kapłanów oraz ziemiaństwa o
przeciwnych poglądach religijnych; esseńczyków - wielce ortodoksyjnych judaistów; herodianów - zwolenników króla Heroda; zelotów - patriotów dążących do wyzwolenia spod panowania Rzymu. Otóż, właśnie. Rzym - dumny, butny, zuchwały, bałwochwalczy - nowe imperium wyrosłe w basenie śródziemnomorskim i żądne panowania nad światem. Rzym... Zupełnie obcy kulturze Izraela i jakże odmienny od
wszystkiego, czym żyło plemię Jakuba.
Imperium Rzymskie
Rzym wziął pod swe rządy zachodnią część ówczesnego świata, jako „jedna noga” posągu z Księgi Daniela (Dn. 2, 40 - 44). I chociaż imperium z czasem się rozpadało (najpierw na Cesarstwo Wschodnie i
Zachodnie) - to przecież spuścizna pozostała. W 476 r. Germanowie usunęli z tronu ostatniego cesarza
państwa zachodniego i natychmiast przejęli jego dziedzictwo. Najpierw jako państwo Franków, a od 962
roku już jako Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tytuły rzymskich cesarzy przyjmowali władcy
Francji, Austrii, Niemiec i Rosji. Za Hitlera oś Berlin - Rzym (a z „drugiej nogi” - Tokio), trzymała w ryzach Europę. Zaś po wojnie tzw. ”Układy Rzymskie” dały początek Unii Europejskiej. W aspekcie religijnym władza Rzymu wydaje się niewątpliwa. Cesarz, który był jednocześnie kapłanem (Pontifex Maximus), przekazuje ten tytuł papieżowi wraz z „przywilejem boskości”. Imperium trwa w utajeniu aż do
dzisiaj, a w wielkim ucisku wejdzie w skład Wspólnoty Całego Świata.
Chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką, co siedzi koło wielu wód. Z którą obcowali władcy ziemi;
a ci, co zamieszkują ziemię zostali upici z wina jej bałwochwalstwa. I w Duchu zabrał mnie na pustkowie. Więc ujrzałem kobietę siedzącą na szkarłatnej, pełnej imion bluźnierstwa bestii, która ma siedem
głów i dziesięć rogów. A kobieta była odziana purpurową oraz szkarłatną szatą - ozłoconą złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała też w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej
prostytucji. A na jej czole jest napisane imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka prostytutek i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem tą kobietę pijaną od krwi świętych oraz od krwi świadków Jezusa (Objawienie
17,1-6; NBG).

