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ADNOD
ALLWEDDOL

Ioan 5: 9

Gwers 1  Iesu’n helpu Dyn Sâl
Roedd problemau gan lawer o’r bobl y daeth Iesu ar eu traws.  Gan mai Iesu yw Mab Duw,
roedd yn gallu eu helpu.  Yn y gwersi hyn, byddwn yn dysgu am rai o’r bobl y gwnaeth Iesu eu
helpu.

■C Rhowch linell trwy’r camgymeriadau yn y brawddegau hyn ac 
ysgrifennu’r ateb cywir uwch ben pob camgymeriad.

Roedd Iesu wedi dod i Jericho ar gyfer gŵyl. Aeth i deml o’r enw Bethesda. Roedd chwech o gynteddau o

gwmpas y deml. Roedd llawer o bobl sâl yno, yn cynnwys pobl fyddar.  Roedd un dyn wedi bod yno ers

36 o flynyddoedd..

Fel rheol, roedd dŵr y pwll yn llonydd ond weithiau roedd yn byrlymu. Roedd y bobl yn credu y
byddai’r un cyntaf i gyrraedd y dŵr ar ôl iddo ddechrau byrlymu yn cael iachâd.  Efallai bod y dyn yn
y Darlleniad o'r Beibl wedi colli pob gobaith.  Roedd Iesu'n gwybod yn union sut roedd yn teimlo.

■C Llanwch y bylchau yn y sgwrs a gafodd Iesu gyda’r dyn ac 
ysgrifennwch rifau’r adnodau.
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■C Rhowch y darnau jig-so yn y lle iawn i ddangos beth ddigwyddodd 
nesaf. (Darllenwch yr Adnod Allweddol yn ofalus).

Mae’n siwr bod y dyn yn synnu a rhyfeddu ac yn teimlo’n hapus iawn!

CROESAIR

1. Beth oedd y dyn yn gallu ei wneud ar ôl i Iesu ei iacháu?

2. Lle aeth ef wedyn? I’r _ _ _ _.

3. Pwy fu’n holi’r dyn am beth oedd wedi digwydd?

4. Pa ddiwrnod oedd hi?

5. Doedd y dyn ddim yn _ _ _ _ _ _ pwy oedd wedi ei wella.

Efallai bod y dyn wedi mynd i’r deml i ddiolch i Dduw am ei wella.

■C Beth ddywedodd Iesu wrth y dyn pan ddaeth o hyd iddo yn y 
deml?

Ar ôl i Iesu siarad ag ef, sylweddolodd y dyn ar unwaith mai ef oedd wedi’i wella.  Roedd angen
glanhau’r dyn o’i bechodau yn ogystal â gwella’i gorff.

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir.

Roedd angen gwella (R Ff C O) _ _ _ __ ac (D I E N A) y dyn. Dim ond Iesu sy’n gallu gwneud

hyn.  Mae angen i Iesu faddau ein pechodau ni hefyd.  Dim ond Iesu sy’n gallu gwneud hynny.
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