
DARLLENWCH 
Luc 18: 35-43

ADNOD 
ALLWEDDOL

Luc 18: 43

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 

am yr adnod.

Stori 1  Dyn dall yn gweld
Roedd dyn dall yn
eistedd wrth ochr y
ffordd.  Roedd pobl yn
ei basio ar eu ffordd i
Jericho.  Doedd e ddim
yn gallu gweld ac felly
doedd e ddim yn gallu
gweithio.  Roedd rhaid
iddo gardota am arian.
Un diwrnod, roedd y
dyn dall yn gwybod bod
rhywbeth arbennig yn
digwydd.  Roedd yn
gallu clywed sŵn tyrfa
fawr yn parablu’n
gyffrous.  “Beth sy’n
digwydd?" gofynnodd.  “Mae Iesu o Nasareth yn dod,” medden nhw.
Iesu o Nasareth!  Roedd y dyn dall yn gwybod mai ef oedd y Gwaredwr.  
Byddai Iesu’n gallu ei helpu ef – nid trwy roi arian ond trwy roi ei olwg iddo.
“Iesu, Fab Dafydd, helpa fi!” gwaeddodd y dyn nerth esgyrn ei ben.  Roedd rhai
pobl yn grac wrth y dyn dall am weiddi.  “Sshhh!” medden nhw.  Ond roedd e’n
dal i weiddi.

■C Llanwch y bylchau.

Roedd y dyn yn c __ __ __ __ __ __ wrth ochr y ffordd.  

Clywodd fod I __ __ __ yn dod.  Dechreuodd w __ __ ___ __ am help 

ond dywedodd rhai pobl wrtho am fod yn d __ __ __ __.
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Clywodd Iesu ef ac roedd yn
gwybod bod angen help arno.
Stopiodd a gofynnodd i rywun
ddod â’r dyn dall ato.  
“Beth wyt ti eisiau i mi ei wneud
i ti?” gofynnodd Iesu.
“Arglwydd, rwy eisiau gweld,”
atebodd y dyn dall.
Roedd Iesu’n falch fod y dyn dall
yn credu ynddo.
Dywedodd Iesu wrtho y
byddai’n gallu gweld – achos ei
fod yn credu yn Iesu.
Roedd y dyn yn gallu gweld ar
unwaith!
Allwch chi ddychmygu sut oedd
yn teimlo?  Roedd yn gallu gweld
wyneb Iesu ac roedd yn gwybod
y byddai ei fywyd yn hollol
wahanol o hyn ymlaen.  Wrth i
Iesu gerdded ymlaen, roedd y
dyn yn ei ddilyn, gan foli Duw.

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau isod yn gywir 
neu’n anghywir.

Clywodd Iesu'r dyn yn galw arno. ......

Aeth Iesu a sefyll wrth ei ochr. ......

Gofynnodd y dyn i Iesu am arian. ......

Dywedodd Iesu y byddai’n gallu gweld. ......

Roedd gan y dyn ffydd yn Iesu. ......

Pan oedd y dyn yn gallu gweld, fe ddilynodd Iesu. ......

Mae Iesu’n fodlon eich
helpu chi hefyd!

Mae’n gallu cymryd
eich pechod a rhoi
dechrau newydd i chi.

Beth am ofyn iddo’ch
helpu fel y gwnaeth y
dyn yn y stori?
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