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Mae Marc yn adrodd hanes Iesu yn syml ac yn uniongyrchol. 
Mae’n fywiog, yn gryno, ac yn symud yn gyflym o un 
digwyddiad i’r llall. Mae’n ysgrifennu i brofi mai Iesu oedd y 
Meseia, Mab Duw. Mae’n dechrau gyda hanes Ioan Fedyddiwr 
yn paratoi’r ffordd i Iesu, a hanes Iesu’n cael ei demtio yn 
yr anialwch. Wedyn mae’n bwrw ati i bortreadu Iesu fel dyn 
oedd yn llawn egni, yn cyflawni gwyrthiau rhyfeddol ac yn 
dangos awdurdod ysbrydol (dros gythreuliaid, afiechydon, 
byd natur, a hyd yn oed i faddau pechodau!) Roedd Iesu’n 
dysgu ei ddilynwyr mai ffordd y Meseia oedd aberthu ei 
hun dros eraill, nid ymladd. Ac mae’r cwbl yn symud tuag 
at uchafbwynt yn Jerwsalem – sef Iesu’n cael ei arestio, ei 
groeshoelio a’i gladdu. Ond yna, ddeuddydd wedyn, mae’n 
dod yn ôl yn fyw!... 
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Ioan Fedyddiwr yn paratoi'r ffordd 
(Mathew 3:1-12; Luc 3:1-18; Ioan 1:19-28)

1  Mae'r newyddion da am Iesu y Meseia, Mab Duw yn 
dechrau fel hyn:

2
 Mae'n dweud yn llyfr y proffwyd Eseia:

“Edrych — dw i'n anfon fy negesydd o dy flaen di,
i baratoi'r ffordd i ti” —

 3 “Llais yn gweiddi'n uchel yn yr anialwch,
‘Paratowch y ffordd i'r Arglwydd ddod!
Gwnewch y llwybrau'n syth iddo!’”

4
 Dyna beth wnaeth Ioan — roedd yn bedyddio pobl yn yr 

anialwch ac yn cyhoeddi fod hyn yn arwydd eu bod yn troi cefn 
ar eu pechodau ac yn derbyn maddeuant gan Dduw. 5 Roedd 
pobl cefn gwlad Jwdea a dinas Jerwsalem yn heidio allan ato. 
Pan oedden nhw'n cyfaddef eu pechodau roedd yn eu bedyddio 
nhw yn Afon Iorddonen.

6
 Roedd Ioan yn gwisgo dillad o flew camel gyda belt lledr 

am ei ganol, ac roedd yn bwyta locustiaid a mêl gwyllt. 7 Dyma 

MARC
 

 

1:2: Malachi 3:1. 1:3: Eseia 40:3 (LXX). 
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oedd ei neges: “Mae un llawer mwy grymus na fi yn dod ar fy ôl 
i — fyddwn i ddim digon da i fod yn gaethwas yn plygu i lawr i 
ddatod carrai ei sandalau. 8 Dw i'n defnyddio dŵr i'ch bedyddio 
chi, ond bydd hwn yn eich bedyddio chi â'r Ysbryd Glân.”

Bedydd Iesu a'i demtiad 
(Mathew 3:13—4:11; Luc 3:21,22; 4:1-13)

9
 Tua'r adeg yna daeth Iesu o Nasareth, Galilea i gael ei 

fedyddio gan Ioan yn yr Iorddonen. 10 Yr eiliad y daeth Iesu 
allan o'r dŵr, gwelodd yr awyr yn rhwygo'n agored a'r Ysbryd 
Glân yn disgyn arno fel colomen. 11 A dyma lais o'r nefoedd 
yn dweud: “Ti ydy fy Mab annwyl i; rwyt ti wedi fy mhlesio i'n 
llwyr.”
12

 Yn syth wedyn dyma'r Ysbryd yn gyrru Iesu allan i'r anialwch. 
13

 Arhosodd yno am bedwar deg diwrnod, yn cael ei demtio gan 
Satan. Roedd anifeiliaid gwylltion o'i gwmpas, ond roedd yno 
angylion yn gofalu amdano.

Galw'r disgyblion cyntaf 
(Mathew 4:12-22; Luc 4:14,15; 5:1-11)
14

 Ar ôl i Ioan gael ei roi yn y carchar aeth Iesu i Galilea a 
chyhoeddi newyddion da Duw. 15 “Mae'n amser!” meddai. “Mae'r 
foment wedi dod! Mae Duw yn dod i deyrnasu! Trowch gefn ar 
bechod a chredu'r newyddion da!”
16

 Pan oedd Iesu'n cerdded wrth Lyn Galilea, gwelodd 
ddau frawd, Simon ac Andreas. Pysgotwyr oedden nhw, ac 
roedden nhw wrthi'n taflu rhwyd i'r llyn. 17 “Dewch,” meddai 
Iesu, “dilynwch fi, a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle 
pysgod.” 18 Heb oedi dyma'r ddau yn gollwng eu rhwydi a mynd 
ar ei ôl.
19

 Ychydig yn nes ymlaen gwelodd Iago ac Ioan, dau fab 
Sebedeus. Roedden nhw wrthi'n trwsio eu rhwydi yn eu cwch. 
20

 Dyma Iesu'n eu galw nhw hefyd, a dyma nhw'n gadael eu tad 
Sebedeus gyda'r gweision yn y cwch a dechrau dilyn Iesu.
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