
DARLLENWCH 
Actau 12: 5-12 

Marc 1: 14, 15, 34 a 39

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Marc 10: 45

amserbeibl
Gwersi o’r Beibl – Safon 3 Enw
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Gwers 2 Y Rhai a Ysgrifennodd yr Efengylau – Marc

Efengyl Marc yw’r fyrraf o’r pedair Efengyl a chafodd ei hysgrifennu’n bennaf ar gyfer y
Rhufeiniaid. Os darllenwch Efengyl Marc trwyddi, fe welwch nad yw Marc yn sôn am lawer o
arferion Iddewig fel y gwnâi Mathew. Mae stori Marc fel ffilm gyffrous sy’n symud yn gyflym! 

Pwy oedd Marc? 

Enw Lladin (Rhufeinig) oedd Marc ond roedd yr Iddewon yn ei alw wrth ei enw Hebraeg. 

■C Darllenwch Actau 12:12 eto i weld beth oedd enw Hebraeg Marc a
thynnwch linell o dan yr ateb cywir. 

Luc        Ioan         Pedr         Mihangel

Yn y Darlleniad hwn o’r Beibl, gwelwn fod
teulu Marc yn adnabyddus yn nyddiau cynnar
yr eglwys. Roedd Cristnogion Jerwsalem yn
cwrdd yn ei gartref. 

■C 1. Beth oedd y Cristnogion yn
ei wneud? 
2. Pam roedden nhw’n 
gwneud hynny? 
3. Beth oedd enw ei fam? 

Yn un o lythyrau Pedr (1 Pedr 5:13), mae’n
galw Marc yn “fy mab”. Dydi hynny ddim yn
golygu mai Pedr oedd tad Marc ond bod Pedr yn
meddwl y byd o Marc. Mae’n eithaf posibl bod Marc
wedi dod yn Gristion wrth glywed Pedr yn sôn am
Iesu. 
Fel Cristion, roedd Marc yn awyddus i wasanaethu
Duw ac mae Actau 12:25 ac 13:4 a 5 yn dangos sut yr
helpodd Marc ei gefnder Barnabas a Paul i ledaenu’r
Newyddion Da am Iesu.

■C O dan y llong, ysgrifennwch enw’r ynys yr hwyliodd Marc iddi. 

Ond, ar ail daith genhadol Paul, doedd e ddim yn awyddus i fynd â Marc gyda nhw. 

■C Darllenwch Actau 15:36-38 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU eich
hunan pam yr oedd hyn. 

■C Ysgrifennwch enw’r dyn oedd yn awyddus i fynd â Marc gyda nhw. 

Er bod Marc wedi siomi ei ffrindiau oedd yn gwasanaethu Duw pan oedd yn ifanc, wrth iddo
dyfu’n hŷn fe ddysgodd o’i gamgymeriadau. Yn wir, ar ddiwedd bywyd Paul, fe anfonodd am Marc
gan ei fod yn gwybod y gallai Marc ei helpu. (2 Timotheus 4:11) 
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Mae Marc yn dweud mai Iesu oedd y Gwas Perffaith. 

Mae’n hyfryd gweld bod Duw yn gallu defnyddio dyn a oedd yn methu cyrraedd y nod weithiau i
ysgrifennu am Was Perffaith Duw, Iesu Grist. 
Yn 16 pennod ei Efengyl, mae Marc yn canolbwyntio ar y pethau a wnaeth Iesu, yn fwy nag ar y
pethau a ddywedodd. Yn wir, mae’n nodi 18 o wyrthiau. 
Gan mai hanes Gwas sydd yma, dydi Marc ddim yn sôn am eni Iesu na’i fywyd yn blentyn ac
mae’n dechrau gyda’i fywyd cyhoeddus prysur.  
Mae gwas bob amser yn brysur â’i ddwylo.

■C Darllenwch yr adnodau isod ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU 
EICH HUNAN beth wnaeth Iesu â’i ddwylo. 

Marc 1: 30 a 31

Marc 1: 41

Marc 5: 41

Hefyd, mae gwas yn gweld pethau y mae angen eu gwneud.

■C Darllenwch y ddwy adnod hyn ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU 
EICH HUNAN beth welodd Iesu ac wedyn beth wnaeth e. 

Marc 6: 34

Marc 6: 48

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a thanlinellu’r gwaith mwyaf a 
wnaeth Iesu Grist ar ein rhan. 

Roedd marw ar y groes yn waith mawr gan ei fod yn golygu bod unrhyw un sy’n credu ynddo yn
gallu cael maddeuant. Roedd yn ei iselhau hefyd achos cafodd ei drin yn waeth na chaethwas!
Roedd Duw wedi’i blesio cymaint â’i waith nes iddo godi ei Was o farw’n fyw.

Mae Marc yn dangos bod Iesu’n defnyddio pobl eraill i’w wasanaethu. 

Er mwyn parhau â gwaith mawr Duw, dewisodd Iesu weision arbennig. 

Llanwch y GRID GEIRIAU trwy ateb y 
cliwiau isod. 
Darllenwch Marc 3:13-16. 

1. Nifer y ‘gweision arbennig’ gafodd eu dewis.
2. Beth roddodd Iesu iddynt i wella pobl sâl. 
3. Enw brawd Iago
4. Enw’r gwas oedd hefyd yn cael ei 

alw’n Pedr. 

Mae Duw eisiau i ni gredu yn ei Fab a byw bywyd 
o wasanaeth fel y gwnaeth ef. 
Bydd yn rhoi nerth i ni i’w wasanaethu ef. 
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