
Misja Ewangelii Marka – wyeliminować cierpienia w rodzinie ludzkiej, których źródłem jest szatan.

1          Joz (arka)

2           Ez 1,1 – 28

Były cztery przyczyny
niewoli babilońskiej

.                   

   

3        Mk 1,1 →
     Chrzest w Jordanie
„czas się wypełnił” – 
czas zwycięstwa nad
szatanem
      (ziarno – gleba)
pierwsza przypowieść

   4     Ap 4,1 →
Ludzkość choruje na
cztery choroby - stąd
cztery ewangelie

         Sdz

Ez 2,1 – 3,27

„Zjedz księgę –
a otrzymasz zrozumienie
faktu niewoli
     (Pwt – Jr)

     Mk 3,13 →
dwa typy opętań
szatańskich (jawne,
ukryte) „zjedz” – krzyż i 
zmartwychwstanie
(światło→ świecznikiem)
      druga przypowieść

        Ap 5,1 →

Zmartwychwstały 
Baranek żyje w Księdze

        
    Rt
     Ez 16,1 →
     Ez 20,1→

    Ez 4,1 – 32,32

    Wizja pogromu – 
„Dnia Pańskiego” dla
Jerozolimy i narodów
        pogańskich
Jahwe jest święty i 
wymaga świętości

 Mk 7,1 →
spór o interpretację
dekalogu
„pogaństwo” wewnętrzne
duchowe Izraela
       („miara”)
trzecia przypowieść

      Ap 6,1 →
Ewangelie i sakramenty – 
stanowią jedno 
(jeździec – koń)

           1 i 2 Sm
 (Dawid – obietnice)

„Jaskółki” czterech Ew.
Ez 33 + 34 obietnica
Dawida - Dobrego
Pasterza (Ew Mt)
Ez 35 + 36 obietnica 
nowego Ducha (Ew Mk)
Ez 37 obietnica  ożywie- 
nia kości (Ew Łk)
Ez 38 obietnica 
zwycięstwa nad wrogami
Jahwe (Ew J z Ap)

      Mk 8,27 →
Pod Cezareą Filipową
(wewnętrzna moc ziarna
 w glebie)-czwarta przyp.
Jezus jako Baranek Boży
-  moc  zbawcza  św. 
Reszty

      Ap 7,1 - 17
Zbawcza moc świętej
Reszty
(nie ilość, lecz jakość)

          1 i 2 Krl          

Te 4 Ew zapowiadają
świątynie z wnętrz
ludzkich
Ez 40,1 → przyszła
Świątynia (=Zmart.
Chrystus)
Ez 47,1 → świątynią –
człowiek,  źródło  życia 
Bożego  
   RAJU               Ap 22,1
    życie wieczne

   
  Mk 11,1 →
Tryumfalny wjazd do 
Jerozolimy Baranka
Bożego
(ziarnko gorczycy)
piąta przypowieść

    Ap 8+9+10+11
„Trąby” sądu nad stanem 
Kościoła  –  zbawienie 
poprzez  konsekwencje 
grzechu, przez szatana
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Dopiero Jezus w Ew. Mk odsłania do końca źródło cierpień – szatana, bo dopiero Jezus w krzyżu i zmartwychwstaniu zwycięża go


