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Stori 4 Iesu’n iacháu deg dyn sâl.
Un diwrnod, roedd Iesu’n mynd i mewn i bentref.
Daeth deg dyn sâl i gwrdd ag ef. Roedd salwch
cas ar eu croen ac felly doedden nhw ddim yn
gallu byw gyda’u teuluoedd rhag ofn iddyn nhw
fynd yn sâl hefyd.  Doedd dim llawer o bobl yn
gwella o’r salwch hwn.  Ei enw oedd "y
gwahanglwyf".

Pan welson nhw Iesu, dyma nhw’n gweiddi, “Iesu,
feistr, helpa ni.”  Dywedodd Iesu wrthyn nhw am
fynd i’w dangos eu hunain i’r offeiriaid.  Aethon
nhw ar unwaith. Wrth iddyn nhw fynd,
digwyddodd gwyrth.  Cafodd y deg dyn eu gwella!

Roedden nhw’n hapus iawn eu bod wedi gwella
ond, gwaetha'r modd, dim ond un ohonyn nhw
aeth yn ôl i ddweud “Diolch” wrth Iesu.  Pan aeth
y dyn hwnnw ato, gofynnodd Iesu “Lle mae’r lleill?”  Roedd Iesu’n falch
bod y dyn wedi dod yn ôl i ddiolch iddo.  Roedd y dyn hwn yn dod o
wlad wahanol i Iesu a'r naw dyn arall.  Samariad oedd e.  Roedd yn fwy
diolchgar na'i naw ffrind.
Lliwiwch y rhif cywir i ateb y cwestiynau.

Sawl dyn gafodd eu gwella?   

1100      77      11
Sawl dyn ddaeth nôl i ddweud diolch?        

11    33    99
Mae’n rhaid i ninnau hefyd wrando ar Iesu a diolch iddo am fod yn ffrind i ni.
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