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ADNODAU
ALLWEDDOL

Effesiaid  2: 8 a 9

Astudiaeth  4 Gwyrthiau – Deg o Wahangleifion

Roedd sôn am yr Arglwydd Iesu wedi cyrraedd yn bell. Roedd y dynion hyn - deg o
wahangleifion - wedi clywed amdano er eu bod yn byw y tu allan i'w pentref, wedi'u gwahanu
oddi wrth weddill y bobl. Roedd ganddynt glefyd heintus iawn a, gan amlaf, nid oedd modd ei
wella. Fe wnaethon nhw sefyll bellter oddi wrth Iesu a gweiddi’n uchel arno. 

■C Beth ddywedon nhw? 

■C Beth oedd ateb Iesu? 

Roedd y deg yn gwybod beth oedd ystyr hynny! Dim ond yr offeiriad oedd yn cael ysgrifennu'r
dystysgrif i ddweud eu bod wedi gwella ac nad oeddent yn dioddef o'r gwahanglwyf bellach.
Wedyn, byddent yn cael mynd yn ôl i'w cartrefi, at eu teuluoedd i fyw bywyd arferol a chael
gwaith. Felly i ffwrdd â nhw ac, ar y ffordd, fe welsant fod rhywbeth anhygoel wedi digwydd
iddynt. 

■C Beth oedd wedi digwydd? 

Mae’n siŵr eu bod nhw i gyd wedi sylweddoli mai Iesu oedd wedi gwneud hyn iddynt ond y
cyfan a wnaeth naw ohonynt oedd cario ymlaen ar eu ffordd. 

■C Soniwch yn fanwl am yr hyn a wnaeth y llall. 

■C I ba genedl roedd y dyn hwn yn perthyn? 

Efallai eich bod yn meddwl tybed pam y mae’n sôn am genedl y dyn! Doedd yr Iddewon a
chenedl y dyn hwn ddim yn cytuno – roedden nhw’n elynion! Er hynny, hwn oedd y dyn a
ddaeth yn ôl i ddiolch i’r Arglwydd Iesu a oedd yn Iddew. 
Yna, holodd Iesu lle’r oedd y naw arall a pham mai dim ond un a ddaeth yn ôl i ddiolch ac i foli
Duw. Mae’n siwr fod Duw yn gofyn yr un cwestiwn yn aml heddiw. Ychydig iawn o bobl sy’n
cofio diolch i Dduw a’i foli am y cyfan y mae’n ei wneud drostynt a’r cyfan y mae’n ei roi iddynt. 
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■C Ysgrifennwch ddau o’r pethau y mae Duw wedi’u rhoi i chi ac y gallwch fod yn 
ddiolchgar amdanynt

■C Beth oedd wedi iacháu’r dyn?

Cafodd y dyn â’r gwahanglwyf ei wella
oherwydd ei ffydd.  Gallwn ninnau gael
ein gwella o glefyd pechod trwy ffydd yn
yr Arglwydd Iesu.  Mae hyn yn golygu y
gellir ein hachub ni rhag cael ein cosbi am
ein pechod pan gredwn fod Iesu wedi cael
ei gosbi drosom ni ar y groes. 

■C Ysgrifennwch yr 
Adnod Allweddol. 

■C Yn yr Adnod Allweddol:-

1. Rhowch gylch o gwmpas y gair sy’n dangos mai cariad Duw sy’n ein hachub ni. 

2. Tanlinellwch y gair sy’n dweud beth y mae’n rhaid i ni ei gael er mwyn cael ein hachub. 

3. Beth na fydd yn ein hachub? Rhowch focs o gwmpas y gair hwn. 

■C Pa wersi pwysig rydych chi wedi’u dysgu o’r pedair astudiaeth ar gyfer y 

mis hwn? 
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