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Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon

Stori 2 Iesu’n iacháu bachgen sâl.

Un diwrnod, daeth Iesu nôl i’r dref lle’r oedd wedi troi’r dŵr
yn win.  Cana oedd enw’r dref.  Roedd dyn pwysig, swyddog
i’r brenin, wedi clywed bod Iesu yno.  Aeth yr holl ffordd o’i
gartref yng Nghapernaum i weld Iesu.

Roedd yn daith hir – tua 20 milltir ond wnaeth y swyddog
ddim cwyno bod y ffordd yn bell.  Roedd ei fab yn sâl iawn
ac roedd y swyddog eisiau gofyn i Iesu ddod i Gapernaum i
wella'r mab.

■C Ysgrifennwch enwau’r 
ddwy dref ar y baneri.

Pan ddaeth y swyddog i Gana,
chwiliodd am Iesu a gofyn iddo
ddod i’w gartref cyn i’r plentyn
farw.  

Mae’n siwr bod y tad yn poeni
ac wedi blino’n ofnadwy!
Wnaeth Iesu ddim gofyn iddo
aros yn hir na gwneud rhywbeth
anodd.  Dywedodd wrtho:-

““DDooss  aaddrreeff..
YY  mmaaee  ddyy

ffaabb  yynn  ffyyww..””
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Credodd y swyddog
Iesu.  Roedd ganddo
gymaint o ffydd
ynddo fel ei fod yn
gwybod nad oedd
raid i Iesu ddod 20
milltir i’w gartref i
wella’r bachgen.
Felly, aeth y
swyddog adref i
Gapernaum.  Dylen
ni drystio Iesu
hefyd.  Mae’n ein
caru ni gymaint fel ei fod wedi marw er mwyn i Dduw allu maddau i ni.
Cyn i’r swyddog gyrraedd adref, daeth ei weision i gwrdd ag ef â newyddion da.
Roedd y mab yn well.  Roedd y gweision yn gallu dweud yn union pryd y
digwyddodd hyn.  Roedd y tad yn cofio mai dyna pryd yr oedd Iesu wedi dweud
"Y mae dy fab yn fyw."

■C Gorffennwch y brawddegau hyn:-

Ar y ffordd adref, daeth _ _ _ _ _ _ _ _ y swyddog i’w gyfarfod. 

Roedd ganddynt newyddion _ _ iddo.

Roedd y _ _ __ _ _ _ yn fyw. 

Roedd y bachgen wedi _ _ _ __ _. 

Roedd y teulu cyfan yn hapus iawn!
Roedden nhw’n gwybod bod Iesu’n
dweud y gwir mai Mab Duw oedd ef.
Roedd Iesu’n gallu gwella’r bachgen er
ei fod filltiroedd i ffwrdd ac felly roedd
y teulu cyfan yn barod i gredu ynddo.

■C Tynnwch linell trwy’r ddau ddiwedd ANGHYWIR i’r frawddeg hon.

Gwellodd y bachgen: pan gyffyrddodd Iesu ag ef.

pan gariodd ei dad ef at Iesu.    

y funud y siaradodd Iesu amdano.
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