Cały rok kościelny - rok B - będziemy drążyć przesłanie Ewangelii Marka - przesłanie wyjątkowej powagi. Bowiem Duch Święty - dając nam tę Ewangelię chciałby oszczędzić każdemu z nas, oszczędzić narodom morza cierpień. Źródłem ich jest szatan, świat demonów już od zarania ludzkości. Jest to wróg o tyle kłopotliwy, bo niewidzialny,
- o tyle niebezpieczny, bo w swej sile porównany w Piśmie św. do lwa. Co więcej, Księgi święte nazywają go duchem kłamstwa. Jest mistrzem oszukiwania człowieka tak wielkim, że i
epoka Ojca, i epoka Syna, i epoka Ducha Świętego - kończą się dużym cierpieniem, dużym upokorzeniem człowieka. - I tak:

1 Bóg - Ojciec daje potomstwu Abrahama "ziemię opływającą w mleko i miód", a szatan swoją taktyką doprowadził Izraela do dramatu niewoli babilońskiej.
2 Z Babilonu Bóg wyprowadza potomstwo Abrahama przez Cyrusa Wielkiego, by w ziemi obietnicy przygotowywał się na przyjście Mesjasza. A tymczasem, gdy Słowo przyszło do
swej własności - swoi Go nie przyjęli - ani przed zmartwychwstaniem, ani po zmartwychwstaniu. Ścianą płaczu, samozagłady skończył się zryw powstańczy z 64 r. -> w roku 70 z rąk
imperium rzymskiego.
3 I w końcu Kościół Chrystusowy (Nowy Izrael) w ciągu minionych stuleci staje się tak bardzo solą zwietrzałą, że zostanie odrzucony i podeptany przez ludzi (Mt 5,13). Czyli szykuje
sobie los, o którym mówi św. Jan ap. Ap 19,1-21.
Skąd te sukcesy świata demonów? - Odpowiedzi Duch Święty udziela w pięciu Księgach Starego Przymierza (następujących po Pięcioksięgu Mojżesza) czyli księdze
Jozuego - Sędziów - Rut - 1 i 2 Sm - 1 i 2 Krl
Zlekceważenie przesłania tych pięciu ksiąg - to pięć otwartych bram , przez które wkraczają demony ze swoim przesłaniem w życie ludu Starego i Nowego Przymierza.
Dlatego Duch Święty chciał, by św. Marek - biorąc kompozycję do swej Ewangelii z tych pięciu ksiąg - prosi nas do kontemplacji ich przesłania ponadczasowego. Dziś
Jezus te przesłania nazywa wręcz "korzeniami" Ewangelii Marka. To znaczy, że dopiero Bóg - Człowiek, Jezus Chrystus zwycięsko rozwiąże problemy postawione w tych
Księgach Starego Przymierza. Konfrontacja LWA z Judy - Jezusa z lwem pustyni - szatanem trwa trzy lata. Szatan wykorzysta ignorancję ksiąg świętych. Elicie Izraela
wleje przekonanie, że Jezus jest wcieleniem, ale Belzebuba, księcia demonów. W odpowiedzi Jezus zapowiada, że ów bluźnierczy zarzut sprowadzi do absurdu u kresu
swej misji - w krzyżu i zmartwychwstaniu. Pokonany okaże się ZWYCIĘZCĄ wszelkiego zła, zwycięzcą śmierci duchowej i śmierci fizycznej człowieka. Okaże się jego
Zbawicielem i Panem. Wystarczy, że człowiek będzie żył pięcioma przypowieściami, w których Jezus zapowiedział owoce swego krzyża i zmartwychwstania. A oto te
przypowieści (Mk 4,1-32):
O ziarnie i glebie - o świetle i świeczniku - o potrzebie miary dobra i zła - o zasiewie w roli - o ziarenku gorczycy
W tych przypowieściach Zmartwychwstały Chrystus czeka na nas jako zwycięzca demonów, by dalej w nas zwyciężać. Zwyciężać? - Jak? Wystarczy serio potraktować
przesłanie pięciu przypowieści o tym, jak swoje wnętrze zamykać przed demonami, a otwierać dla Boga - dla Zmartwychwstałego Chrystusa.
Jednakże zwieńczeniem całego Pisma św. - a zwłaszcza czterech Ewangelii jest
Apokalipsa św. Jana ap.
Dopiero ta księga odsłania ogrom mataczenia szatana w historii Kościoła - tym samym ogromu cierpień niepotrzebnych. Dopiero ta księga błaga wyznawców Chrystusa o
zamknięcie bram na ogrom plag, które kroczą z szatanem - duchem kłamstwa. Dopiero ta księga wskazuje zagubionym Boży realizm
- w alegorii Ew. Jana 15,1 ->
- oraz na potęgę obietnicy u Iz 11,1-9.

