
DARLLENWCH
Luc 19: 1-10

ADNOD
ALLWEDDOL

Luc 19: 10

Astudiaeth 1  Dywediadau Iesu – Am Bechod

Yn aml, ceir penawdau mewn papurau newydd yn sôn am bethau pwysig y mae Prif Weinidogion
neu Arlywyddion wedi’u dweud.  Yn fuan iawn, bydd pawb wedi anghofio eu geiriau nhw ond mae
geiriau Iesu Grist yn dal i gael eu darllen a’u cofio bron ddwy fil o flynyddoedd ar ôl iddo’u dweud.

■C Ysgrifennwch benawdau ar y papurau newydd hyn wedi’u seilio ar y cyfeiriadau
isod o’r Beibl.

GRID GEIRIAU
Defnyddiwch y Darlleniad o’r Beibl i'ch helpu i lenwi’r 
Grid Geiriau.
1. Beth oedd gwaith Sacheus?  _ _ _ _ _ _  trethi.
2. Roedd Sacheus yn methu gweld Iesu am fod gormod 
o _ _ _ _ _.
3. Ym mha dref oedden nhw?
4. Dywedodd Iesu wrth Sacheus “Mae’n rhaid i mi aros yn dy 
dŷ di _ _ __ _ _".
5. Roedd y bobl yn dweud bod Sacheus yn 
ddyn _ _ __ _ _ _ _ _ _.
6. Dywedodd Iesu “Daeth Mab y Dyn i _ _ _ _ _ _  ac i 
achub y colledig”. (Darllenwch yr Adnod Allweddol). 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Mathew 7: 24-27      Ioan 5:24       Ioan 8: 31-37
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S A CH E SU

Marc 1:22                             Marc 12: 37                              Ioan 7:46

amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 4

CYFRes C2

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



Doedd Sacheus ddim yn ddyn poblogaidd.  Doedd neb yn ei drystio ac fe allwn ni ddeall pam.

■C Pa adnod sy’n awgrymu wrthym ei fod yn dwyn arian?

Byddai’n cael ei gyfrif yn FRADWR am ei fod yn casglu trethi ar ran y Rhufeiniaid.  Roedd y
Rhufeiniaid wedi goresgyn y wlad a nawr roedden nhw'n gwneud bywyd yn anodd i'r Iddewon.
Ond, er nad oedd y bobl leol eisiau dim i’w wneud ag ef, roedd Iesu’n barod i siarad ag ef.

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau isod yn GYWIR neu’n ANGHYWIR:-

Roedd Iesu’n gwybod lle’r oedd Sacheus. ..................

Doedd Iesu ddim eisiau siarad â Sacheus. ..................

Roedd Iesu’n gwybod pwy oedd Sacheus. ..................

Roedd Iesu’n rhy brysur i stopio. ..................

Roedd Iesu’n gwybod pa fath o ddyn oedd Sacheus. ..................

Gan fod Iesu wedi mynd i dŷ Sacheus, roedd y bobl leol yn ei feirniadu.

■C Esboniwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN pam y gwnaeth bobl y dref hynny.

■C Tynnwch linellau o lun Sacheus i’r ddwy frawddeg sy’n disgrifio orau sut y 
gwnaeth Sacheus ymateb i Iesu.

Gwrthododd ddod o ben y goeden.
Dywedodd y byddai’n cywiro’r pethau drwg roedd wedi’u gwneud.
Dywedodd y byddai’n dal i ymddwyn yr un fath.
Fe wnaeth ef edifarhau am ei bechod.
Dywedodd wrth Iesu am fynd i ffwrdd.

Atebodd Iesu ei feirniaid trwy ddweud “Heddiw, daeth iachawdwriaeth i’r tŷ hwn.” Mae hwn yn
un o ddywediadau mawr Iesu.  Beth oedd hynny’n ei olygu i Sacheus? Mae ‘cael eich achub’ yn
brofiad sy’n cynnwys bywyd y Cristion i gyd – o’r funud yr ydych yn ymddiried yn Iesu fel eich
Gwaredwr, i’r amser rydych yn mynd i’r Nefoedd i fod gydag Ef.

■C Llanwch y bylchau.

Darllenwch 1 Timotheus 1: 15.  Pan ddown ni’n Gristnogion, cawn ein hachub rhag y GOSB

am ein _ _ __ _ _, gan fod Iesu wedi dod i achub pechaduriaid.

Mae Hebreaid 7: 25  yn dweud wrthym, gan fod yr Arglwydd Iesu’n _ _ _, mae’n rhoi’r

GALLU i ni drechu pechod.  Mae hyn yn golygu ein bod yn cael ein hachub bob dydd o'n

bywydau.

Yn olaf, mae Hebreaid 9: 28 yn dweud wrthym y bydd yr Arglwydd Iesu’n ymddangos am yr

_ _ _ waith rhyw ddiwrnod.  Pan fydd hyn yn digwydd, bydd ein hiachawdwriaeth yn gyflawn

achos byddwn wedi’n hachub rhag PRESENOLDEB pechod.  Byddwn yn y Nefoedd gyda'r

Arglwydd Iesu am byth.

Mae’r Arglwydd Iesu’n dal i geisio ac i achub y rhai sydd ar goll.  Ydi E wedi dod o hyd i chi a
maddau i chi eto?
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