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Ang Magandang Balita 

ayon kay Marcos 

(Gospel of Mark) 
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Panimula1 

               Ang Magandang Balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na 

"Ito ang Magandang Balita tungkol kay Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos." 

Pinaniniwalaan ng marami na ang aklat na ito ang pinakaunang naisulat na aklat 

tungkol sa buhay ni Jesu-Cristo, at ito rin ang pinakamaiksi subalit ito naman ay 

punong-puno ng buhay na kasaysayan. Ang madalas na pagpapaliwanag ng mga 

salitang Aramaico at mga kaugaliang judio ay nagpapahiwatig na ang aklat na ito ay 

isinulat para sa mga Hentil o mga Cristianong hindi Judio. 

               Si Jesus ay inilalarawan dito bilang isang taong may tanging 

kapangyarihan. Ito ay makikita sa kanyang pagtuturo, kapangyarihan laban sa mga 

demonyo at pagpapatawad ng kasalanan. Ipinahayag rin niya na siya ang Anak ng Tao 

na naparito upang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga 

makasalanan. 

               Sa paglalahad ni Marcos, higit niyang binigyang-diin ang mga ginawa ni 

Jesus kaysa mga itinuro nito. Pagkatapos ng maikling ulat tungkol kay Juan na 

Tagapagbautismo at tungkol sa pagbautismo at pagtukso kay Jesus, tinalakay agad ni 

Marcos ang pagtuturo at pagpapagaling na ginawa ni Jesus. Habang tumatagal, lalong 

lumilinaw ang pagkakilala ng mga tagasunod ni Jesus sa kanya. Sa kabilang dako, lalo 

namang tumitindi ang galit sa kanya ng kanyang mga kaaway. Sa huling mga kabanata, 

inilahad ni Marcos ang mga pangyayari sa huling linggo ni Jesus dito sa lupa, ang 

kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. 

               Bagama't hindi tuwirang binanggit ng aklat na ito kung sino ang may akda, 

maaaring tama ang nakagisnang paniniwala na si Juan Marcos ang may akda nito (Mga 

Gawa 12:12)(Mga Gawa 15:37). Sinasabing isinulat niya ito sa Roma bago bumagsak 

ang Jerusalem noong A.D. 70. Sa ibang mas matatandang manuskrito, ang aklat na ito 

ay nagtatapos sa kabanata 16, talata 8. Sa iba namang mga manuskrito'y may maiksing 

                                                             
1 Ang bahaging ito ng Panimula maging ang Nilalaman ay hango sa impormasyon mula sa AngBiblia.net. 
Retrieved March 6,2016 from http://www.angbiblia.net/marcos.aspx 
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pagwawakas at sa iba nama'y ang mahabang pagwawakas. Dahil dito, ang mahaba (9-

20) at maikling pagwawakas (9-10) ay parehong isinama sa teksto ngunit nakapaloob 

sa mga panaklong upang ipahiwatig na mayroong tekstuwal na katanungan sa mga 

nabanggit na bahagi. 

Nilalaman 

Ang pasimula ng Magandang Balita 1:1-13; 

Ang paglilingkod ni Jesus sa Galilea 1:14---9:50; 

Mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem 10:1-52; 

Ang linggo ng paghihirap at pagkamatay ni Jesus 11:1---15:47; 

Ang muling pagkabuhay ni Jesus 16:1-8; 

Mga pagpapakita at ang pag-akyat ni Jesus sa langit pagkatapos na siya'y muling 

mabuhay 16:9-20 
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Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong 

mangingisda ng mga tao." 

Mark 1:17 
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Narinig ito ni Jesus kaya't siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng 

manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. Naparito ako upang tawagin ang 

mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." 

 

Mark 2:17 
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“Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at 

mga kapatid.” 

Mark 3:35 
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Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon 

ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?"  

Natakot sila nang labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? 

Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya!" 

Mark 4:40-41 
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Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mawalan ng 

pag-asa; manampalataya ka lamang.” 

Mark 5:36 
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Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis, at hindi na nila makuhang 

kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad,  

"Magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan, at 

upang makapagpahinga kayo nang kaunti." 

Mark 6:31 
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Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa 

inyo, nang kanyang isulat, 

'Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, 

sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. 

Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, 

sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.' 

Mark 7:6-7 
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Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila,  

"Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang 

kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. 

Mark 8:34 
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"Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya." 

Mark 9:23 
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"Ngunit maraming nauuna na mahuhuli, at maraming nahuhuli ang mauuna." 

 

Mark 10:31 
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Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa 

inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. 

Mark 11:25
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“Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong 

pag-iisip at buong lakas.' 

Ito naman ang pangalawa, 'Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong 

sarili.'  

Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. 

Mark 12:30-31 
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“Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa 

langit, o ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.  

Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari.” 

Mark 13:32-33 
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“Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang 

espiritu'y nakahanda ngunit ang laman ay mahina." 

Mark 14:38
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Ikasiyam ng umaga nang ipako siya sa krus. 

Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, "Ang Hari ng mga Judio." 

May dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa 

kaliwa. 

Mark 15:25-27 
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At sinabi ni Jesus sa kanila,  

"Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang 

Magandang Balita. 

Mark 16:15
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Maraming salamat sa paglahok sa Goodmorning Girls – Philippines, kasabay ang 

buong GoodMorning Girls sa buong mundo (GoodMorningGirls.org), sa pagbabasa ng 

Ebanghelyo ni Marcos at pag-aaral ng Salita ng Diyos. Patuloy lang po tayong 

maglakad kasama ang Panginoon! 

 


