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DARLLENWCH 
Luc 4: 38-44

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Actau 10: 38  

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnodau hyn.

Stori 1 Pobl y cwrddodd Iesu â nhw – Gwraig sâl.

Ble bynnag roedd Iesu’n mynd,
roedd yn gwneud gwyrthiau.
Roedd yn gwella llawer o bobl
ac yn helpu pobl eraill. Un
Sabath, fe wnaeth Iesu wella dyn
yn y synagog. Yn nes ymlaen,
cafodd groeso yng nghartref
Simon. Cafodd Andreas, Iago a
Ioan wahoddiad hefyd.
Ond roedd problem. Roedd
mam yng nghyfraith Simon yn sâl
yn y gwely. Roedd ei gwres yn
uchel. Roedd salwch fel ffliw
gwael arni. Gofynnon nhw i Iesu
ei gwneud hi’n well. Cyffyrddodd
Iesu â’i llaw hi a siarad â’r
salwch. Yna, helpodd Iesu hi i godi. Aeth y gwres ac fe gododd hi a dechrau
gwneud bwyd iddyn nhw. Dyna wyrth arall!

■C Lliwiwch y llun a llenwi’r bylchau yn y GRID GEIRIAU’.

1 ar draws. Aeth Iesu i _ _ _ _ _ _ _ Simon.

2. Gofynnon nhw i Iesu _ _ __ _ mam yng   

nghyfraith Simon.

3. Cyffyrddodd Iesu â’i __ _ _ hi.

1 i lawr. Helpodd Iesu hi i _ _ _ _.
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Roedd hi’n dechrau tywyllu.
Roedd pobl yn dod â’u
ffrindiau a’u perthynasau sâl
at Iesu.  Gallai Iesu fod wedi
eu troi nhw i ffwrdd. Roedd
wedi cael diwrnod prysur.
Ond rhoddodd ei ddwylo ar
bob un ohonyn nhw a’u
gwella. Roedd Iesu’n
cyffwrdd â nhw i gyd ac yn
eu gwneud nhw’n well.

■C Rhowch ✔ neu ✘ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn gywir 
neu’n anghywir.

Pan oedd hi’n tywyllu, daeth pobl eraill at Iesu. ...........

Dywedodd Iesu wrth y bobl am adael llonydd iddo.  ...........

Cafodd pawb eu gwella gan Iesu. ........... 

Drannoeth, cododd Iesu’n
gynnar. Roedd am chwilio am le
tawel i weddïo ar ei Dad. Hyd
yn oed yno, chafodd e ddim
llonydd. Roedd pobl yn heidio
i’w weld. Roedd pobl yn dod at
Iesu gan fod ganddo nerth
mawr.

■C Yn y frawddeg hon, mae angen rhoi un llythyren ar bob llinell. 
Rhowch y geiriau hyn yn y lle iawn. 

diafol             iacháu             Duw

Roedd yn mynd o gwmpas yn gwneud daioni ac yn __  __  ___ __  __ pawb

oedd yn dioddef am fod y __  __  __ __  __  __ yn eu poeni nhw. 

Roedd __  __  __ gydag e!          

Dyma beth y mae’r Adnod Allweddol yn ei ddweud. Ydych chi wedi dod o hyd
iddi?
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