Markyň hoş habary
Giriş

Bu kitap Isanyň döwründe ýaşan Markus atly adam tarapyndan ýazyldy. Ol Isa Mesihiň resuly Pawlus bilen täze
ýygnaklaryň düýbüni tutmakda (Res 13-nji bap), resul Petrus bilen Hoş Habary ýaýmakda (1Pe 5:13) arman-ýadaman
zähmet çekenleriň biridir.
Markus Isanyň durmuşyny, eden işlerini we wagyzlaryny ilkinji bolup ýazga geçiren adam diýen pikir Mukaddes
Ýazgylary öwrenýän alymlaryň arasynda örän ýörgünlidir. Olaryň çaklamalaryna görä, Markus bu kitaby Rim şäherinde
tussaglykda saklanan Pawlusa kömek beren döwründe, ýagny biziň eýýamymyzyň 55-65-nji ýyllary ýazypdyr. Kitapda
arameý diliniň sözlerine, ýehudy halkynyň däp-dessurlaryna düşündiriş berilýär. Şeýle düşündirişler bu kitabyň ýehudy
däl halklar üçin ýazylandygyny aýdyň görkezýär. Markus ony Rimdäki ýygnak üçin ýazypdyr, sebäbi şol döwürde
ýygnagyň agzalary ýehudy we ýehudy däl halklaryň wekillerinden ybaratdy.
Markusyň esasy maksady Isanyň Mesihdigini, ýagny Hudaýyň pygamberler arkaly wada berlen Patyşadygyny mälim
etmekden ybaratdy. Ol öz kitabynda Isany ilkibaşdan Mesih, ýagny Hudaýyň Ogly diýip atlandyrýar. Markus Isanyň il
içinde görkezen gudratlary, adamlary haýrana galdyran mugjyzalary barada şaýat hökmünde ýazýar. Markus şeýle
gudratlaryň we mugjyzalaryň Hudaýyň güýji arkaly amala aşýandygyny nygtap, adamlaryň kem-kemden Isanyň
kimdigine düşünişlerini görkezýar. Isa Öz şägirtlerinden: «Siz Maňa kim diýýärsiňiz?» diýip soranda, Petrus «Sen
Mesihsiň» diýip jogap berýär (Mar 8:29).
Şeýle-de Markus Mesih bolmagyň diňe ygtyýarlylyk däl, eýsem hyzmat we özüňi gurban etmeklikdigini hem
görkezýär. Ol Isa Mesihiň ýönekeý adamlary söýüp, olara hyzmat edişini, olaryň ugrunda Özüni gurban etmäge-de
taýyndygyny beýan edýär. Isa Mesih şeýle diýýär: «Ynsan Ogly hem Özüne hyzmat edilmegi üçin däl-de, eýsem,
başgalara hyzmat etmek üçin, köpleriň ugrunda janyny gurban edip, olary azat etmek üçin geldi» (Mar 10:45). Isa
Özüni Ynsan Ogly diýip atlandyrýardy.
Markus Isa Mesihe iman edip, Onuň güýjüne ynanan islendik adamyň keselden gutulýandygyna, jynlardan azat
bolýandygyna we ebedi ýaşaýşa eýe bolýandygyna şaýatlyk edýär. Ýöne ol Isa Mesihe eýermegiň aňsat däldigini hem
aýdýar. Isanyň hakyky şägirtleri öz Halypalary ýaly adamlara hyzmat etmeli, ejir çekmäge we Ol kimin özüni gurban
etmäge-de taýyn bolmaly.
Mazmuny

Ýahýa pygamberiň wagzy 1:1-8
Isa çümdürilýär we synalýar 1:9-13
Isa Jelilä gelýär 1:14—9:50
Isa Jelileden Iýerusalime gidýär 10:1-52
Isanyň haçdaky jebirleri we ölümi 11:1—15:47
Isa dirilýär 16:1-8
Isa Öz şägirtlerine görünýär 16:9-20

1-nji bap

sizi suwa çümdürýärin, emma Ol sizi Mukaddes Ruha
çümdürer» diýip wagyz edýärdi.
Isa suwa çümdürilýär we synalýar

Ýahýa çümdürijiniň wagzy
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Ýoh 1:19-28)

1 Bu Hudaýyň Ogly1 Isa Mesih hakdaky Hoş Habaryň
başlangyjydyr. 2 Işaýa pygamberiň kitabynda2 şeýle
ýazylan: «Öňüňden ýol taýýarlar ýaly, ine, Men Öz
wekilimi iberýärin. 3 Çölde bir ses gygyrýar: „Rebbe
ýol taýýarlaň! Onuň ýodalaryny dogrulaň!“ diýýär».
4 Şunlukda, Ýahýa peýda bolup, çölde adamlary suwa
çümdürýärdi. Ol adamlara günäleriniň bagyşlanmagy
üçin toba edip, suwa çümdürilmeklerini wagyz edýärdi.
5 Tutuş Ýahudyýanyň we Iýerusalimiň ilaty onuň ýanyna
gelýärdi. Olar günäleri üçin toba edip, Ýahýa tarapyndan
Iordan derýasynda suwa çümdürilýärdiler. 6 Ýahýanyň
düýe ýüňünden eşikleri, bilinde gaýyşdan guşagy bardy.
Ol çekirtge bilen meýdan balyny iýýärdi. 7 Ol: «Menden
soňra Geljek menden has güýçlüdir. Men eglip, Onuň
çarygynyň bagyny çözmäge-de mynasyp däldirin. 8 Men

9 Şol

(Mat 3:13—4:11; Luk 3:21, 22; 4:1-13)

günlerde Isa Jeliläniň Nasyra şäherinden Ýahýanyň
ýanyna geldi. Ýahýa Ony Iordan derýasynda çümdürdi.
10 Isa suwdan çykyp gelýärkä, asmanyň ýarylanyny
we Mukaddes Ruhuň kepderi görnüşde Öz üstüne inip
gelýänini gördi. 11 Şol wagt gökden: «Sen Meniň söwer
Oglumsyň, Men Senden köp razydyryn» diýen owaz geldi.
12 Mukaddes Ruh Isany dessine çöle ýollady. 13 Isa çölde
kyrk gün bolup, şeýtan tarapyndan synaga salyndy. Ol
ýabany haýwanlaryň arasynda ýaşady, perişdeler Oňa
hyzmat etdiler.
Isa ilkinji şägirtlerini çagyrýar
14 Ýahýa

(Mat 4:12-22; Luk 4:14, 15; 5:1-11)

tussag edilenden soňra, Isa Jelilä gelip,
Hudaýyň Hoş Habaryny3 wagyz etdi. 15 Ol: «Wagt doldy,

11:1 Hudaýyň Ogly — Köne Ähtde bu at patyşalar üçin ulanylýardy. Täze Ähtde bolsa bu at Hudaý tarapyndan saýlanyp-seçilen diýmegi aňladýar.

Sözlüge seret.
21:2 Işaýa pygamberiň kitabynda — käbir golýazmalarda Pygamberleriň kitabynda.
31:14 Hudaýyň Hoş Habaryny — käbir golýazmalarda Hudaýyň Şalygy baradaky Hoş
1:2 Mal
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1:3 Işa

Habary.

40:3.
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Hudaýyň Şalygy golaýlady. Toba ediň, Hoş Habara
ynanyň!» diýýärdi.
16 Isa Jelile kölüniň kenaryndan geçip barýarka, köle tor
taşlap duran Simun bilen onuň dogany Andrysy gördi.
Olar balykçydylar. 17 Isa olara: «Meniň yzyma düşüň, Men
sizi ynsan tutýan balykçylar edeýin» diýdi. 18 Olar hem şol
wagtyň özünde torlaryny taşlap, Onuň yzyna düşdüler.
19 Biraz ýöränlerinden soň, Isa Zebedeýiň ogullary Ýakup
bilen Ýohannany gördi. Olar gaýygyň içinde torlaryny
bejerip otyrdylar. 20 Isa olary gören badyna çagyrdy.
Olar hem kakalary Zebedeý bilen günlükçileri gaýykda
galdyryp, Isanyň yzyna düşdüler.
Isa arwah-jynlary kowýar, hassalary sagaldýar
21 Olar

(Luk 4:31-42; Mat 8:14-17)

Kapernauma geldiler. Sabat güni Isa sinagoga
baryp, öwretmäge başlady. 22 Onuň taglymatyna haýran
galdylar, sebäbi Isa adamlara Töwrat mugallymlary ýaly
däl-de, erk-ygtyýarly biri ýaly öwredýärdi. 23 Şol wagt
olaryň sinagogasynda arwah-jyn eýelän bir adam bardy.
Ol: 24 «Eý, nasyraly Isa! Biziň bilen näme işiň bar? Bizi
ýok etmäge geldiňmi? Men Seniň kimdigiňi bilýärin, Sen
Hudaýyň Mukaddesisiň» diýip gygyrdy. 25 Isa arwah-jyna
käýäp: «Sem bol! Bu adamdan çyk!» diýip buýruk berdi.
26 Arwah-jyn hem ol adamy sandyratdy-da, bagyryp ondan
çykdy. 27 Hemmeler haýran galyp, biri-birlerine: «Bu
näme boldugy? Bu bir täze taglymat! Ol arwah-jynlara
erk-ygtyýar bilen buýruk berýär, olar-da Oňa tabyn
bolýarlar!» diýişdiler. 28 Şeýlelikde, Isa hakyndaky habar
şobada Jeliläniň ähli etrabyna ýaýrady.
29 Olar sinagogadan çykyp, Simun we Andrysyň
öýüne gitdiler, Ýakup bilen Ýohanna hem olar bilendi.
30 Simunyň gaýynenesini gyzzyrma tutup ýatandygyny Isa
habar berdiler. 31 Şonda Isa hassanyň ýanyna bardy-da,

2

ony elinden tutup galdyrdy. Aýalyň gyzzyrmasy şobada
aýryldy we ol myhmanlara hyzmat etmäge başlady. 32 Gün
batyp, agşam düşende, ähli hassalary, arwah-jyn eýelän
adamlary Onuň ýanyna getirdiler. 33 Şäheriň ähli halky
gapynyň agzyna ýygnanyşypdy. 34 Isa dürli kesele uçran
ençeme hassany sagaltdy, ençeme arwah-jyny kowup
çykardy. Ol arwah-jynlara geplemäge ygtyýar bermedi,
sebäbi olar Onuň kimdigini bilýärdiler. 35 Ir säher bilen
heniz daň atmanka, Isa turup, daşary çykdy. Bir çola ýere
baryp, Hudaýa doga etdi. 36 Simun bilen ýanyndakylar
Ony gözlemäge gitdiler. 37 Ony tapanlarynda: «Hemmeler
Seni gözläp ýör» diýdiler. 38 Isa olara: «Ýörüň, başga ýere,
golaýdaky obalara gideliň, Men ol ýerlerde-de wagyz
etjek, hut şonuň üçin hem geldim» diýdi.
39 Şeýlelikde, Isa olaryň sinagogalarynda wagyz edip,
arwah-jynlary kowup çykaryp, tutuş Jeliläniň içine
aýlandy.
Isa deri kesellini sagaldýar
40 Isanyň

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

ýanyna deri keseline ýolugan bir adam geldi.
Ol dyzyna çöküp, Oňa: «Eger isleseň, meni bu keselden
tämizläp bilersiň» diýip ýalbardy. 41 Isanyň ol adama
ýüregi awady. Ol elini uzatdy-da, oňa degrip: «Isleýärin,
tämiz bol!» diýdi. 42 Bu adam şobada deri keselinden
saplanyp, doly sagaldy. 43–44 Isa ony ugradanda, oňa:
«Ägä bol, muny hiç kime aýtmagyn. Ýöne git-de, ruhana
görün we deri keselinden saplanandygyňy hemmelere
subut eder ýaly, Musanyň buýran sadakasyny ber» diýip,
berk tabşyryk berdi. 45 Emma ol adam gidip, bolan zatlary
ýetişibildigine gürrüň bermäge we ýaýratmaga başlady.
Şonuň üçin Isa indi hiç bir şähere arkaýyn girip bilmän,
olardan daşda, çola ýerlerde bolýardy. Emma hemme
ýerden Onuň ýanyna adamlar gelýärdiler.
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