
DARLLENWCH
Luc 10: 38-42

ADNOD ALLWEDDOL
Luc 10: 42 

Gwers 1  Bethania – Dwy Chwaer

Mae’r rhan fwyaf ohonom wrth ein bodd pan fydd ffrindiau arbennig yn dod i’n gweld – adeg y
Nadolig neu i barti pen-blwydd efallai.  Rydyn ni’n hoffi eu croesawu i’n cartrefi a rhoi pryd
arbennig o fwyd iddyn nhw.  Yn y Darlleniad hwn o’r Beibl, rydyn ni’n cwrdd â dwy chwaer a
oedd yn hapus iawn pan oedd Iesu'n dod i'w gweld.

■C Rhowch gylch o gwmpas enwau’r ddwy chwaer
Anna               Miriam                Elisabeth

Mair                Priscilla                 Martha

■C Darllenwch adnod 38 yn ofalus a gweld 
pa chwaer a ofynnodd i Iesu ddod i mewn 
i’w cartref.   Ysgrifennwch ei henw yn y blwch isod. 

Daeth Iesu i mewn pan ofynnodd rhywun iddo.  Pan fyddwn ni’n gofyn i’r Arglwydd Iesu ddod i
mewn i’n calonnau a’n bywydau ni, mae bob amser yn barod i ddod i mewn.

■C Chwiliwch am yr adnod Datguddiad 3:20 a gorffen yr adnod.

■C Edrychwch beth sy’n digwydd yng nghartref Martha.  
Rhowch y geiriau hyn yn y bylchau. 

brysur     Mair     draed     pryd o fwyd     ddysgu      Martha

Pan ddaeth Iesu i mewn, dechreuodd ______.  

Eisteddodd ____ wrth ei _____ a gwrando ar bob gair.  

Ond roedd ______ yn ______ iawn yn gwneud ____ _ ____. 
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“Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac ......

amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFRes B3

Gwersi Beiblaidd o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



“Yn y dyddiau hynny, roedd disgyblion bob amser yn eistedd wrth draed eu hathrawon.  Roedd
hynny’n dangos eu bod yn barod i ddysgu.
Rydyn ni yn dysgu llawer o bethau gwerthfawr pan fyddwn ni’n cymryd amser i wrando ar
Dduw yn siarad â ni trwy ei Air, y Beibl, wrth i ni ei ddarllen yn ofalus.”

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i gael tri gair sy’n disgrifio Mair. 

A L I G Y DD W                    A T L E W              DD A  Y  W  S  U

_  _  _  _  _  _  _                    _  _  _  _  _              _  _  _  _  _  _

Tra oedd Mair yn gwrando’n wylaidd a thawel ar
Iesu, yn awyddus i ddysgu ganddo, roedd
Martha’n brysur yn gwneud pryd o fwyd i Iesu.
Roedd yn anrhydedd mawr iddi gael gwneud
bwyd i’r Arglwydd Iesu ond, gwaetha’r modd,
aeth i boeni gormod am y paratoadau.

■C Rhowch ✓ neu ✗ ar ôl y
brawddegau isod i ddangos a ydynt
yn GYWIR neu’n ANGHYWIR. 

Doedd gan Martha ddim digon o fwyd yn y tŷ  ....................

Roedd Martha’n siomedig am nad oedd Mair yn ei helpu. ....................

Daeth Martha a dwrdio Mair. ....................

Cwynodd Martha wrth Iesu am Mair. ....................

Llwyddodd Iesu i ddelio â’r sefyllfa mewn ffordd ddoeth iawn. 

■C Darllenwch yr Adnod Allweddol eto a’i hysgrifennu yma. 

Wrth ddweud hynny, mae Iesu’n dweud ei bod yn bwysig i ni, yn ogystal â Mair a Martha,
wrando ar ei Air ef.

■C Trowch i Ioan 5:24 ac ysgrifennu beth y mae Iesu’n ei addo i bobl 
sy’n gwrando ac yn credu.
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