
DARLLENWCH 
Luc 1: 1-4

ADNOD 
ALLWEDDOL

Luc 19: 10

Gwers 3 Y Rhai a Ysgrifennodd yr Efengylau – Luc

Ydych chi wedi gorfod ysgrifennu adroddiad manwl o ryw ddigwyddiad arbennig yn yr ysgol, fel
ymweliad rhywun enwog neu daith ysgol? Adroddiad manwl am rywun Arbennig Iawn yw Efengyl
Luc! 

■C At bwy y mae Luc yn 
ysgrifennu? 

■C Darllenwch adnod 4 eto ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH 
HUNAN pam yr ysgrifennodd Luc ato. 

Pwy oedd Luc?
Dim ond dair gwaith y mae Luc yn cael ei enwi yn y Testament Newydd. Roedd yn ffrind agos
iawn i Paul. Wrth i ni ddarllen yr Actau, sydd hefyd wedi cael eu hysgrifennu gan Luc, rydym yn
gweld ei fod gyda Paul yn aml.  
[Actau 16:10-12]   Yn Colosiaid 4:14, mae Paul yn disgrifio’i ffrind da, Luc.

■C Ysgrifennwch beth y mae Paul yn ei ddweud am Luc. 

Yn llythyr olaf Paul, a ysgrifennodd at Timotheus, o’r carchar, mae’n dweud bod Luc wedi bod yn
ffyddlon iddo.

■C Ysgrifennwch beth y mae Paul yn ei ddweud am Luc yn 
2 Timotheus 4:11. 

Mae Luc yn disgrifio Iesu fel y Dyn Perffaith. 

Doedd Luc ddim yn Iddew ac felly, yn ei Efengyl, mae’n esbonio arferion a llefydd Iddewig yn
ofalus i helpu pobl eraill oedd ddim yn Iddewon.  Mae Luc eisiau i ni ddeall bod Iesu yn ddyn ac
yn Dduw.  Mae’n dechrau trwy ddisgrifio geni’r Iesu. 

■C Darllenwch Luc 2:11 a thanlinellu’r gair y mae’r angel yn ei 
ddefnyddio i ddisgrifio Iesu.

Brenin       Gwas      Gwaredwr       Bugail

Luc yw’r unig un sy’n sôn am bethau a ddigwyddodd pan oedd Iesu yn fachgen. 

■C Darllenwch Luc 2:52 a rhoi cylch o gwmpas enwau’r rhai y cafodd 
Iesu ffafr gyda nhw wrth iddo dyfu.

Phariseaid      Duw        Rhufeiniaid       Ysgrifenyddion       Dynion 

Mae Luc yn adrodd hanes temtio Iesu hefyd. 
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■C Darllenwch Luc 4:1-12 a rhoi ✔ neu ✗ i ddangos a yw’r rhain 
yn GYWIR neu’n ANGHYWIR:- 

Trodd Iesu gerrig yn fara. ..................... 

Bu Satan yn ceisio temtio Iesu i’w addoli ef. ..................... 

Ni lwyddodd Satan i demtio Iesu. ..................... 

Yn wahanol i ni, roedd Iesu yn berffaith. Ond, mae’r hyn a ddigwyddodd yn ei fywyd yn dangos ei
fod yn ddyn yn ogystal ag yn Dduw. 

■C Darllenwch y tair adnod hyn a llenwi’r bylchau yn y brawddegau 
sy’n dangos bod ganddo deimladau fel ni.

Luc 4:2      Roedd eisiau b................. arno. 

Luc 8:23    Aeth i g........................... 

Luc 19:41   W.............. 

Wrth i Luc fynd ymlaen â’i stori am y Dyn Perffaith, mae’n pwysleisio fod Iesu’n gweddïo llawer
ac mae’n sôn yn aml am ei gariad at bobl eraill. Mae’n galw Iesu yn Fab y Dyn. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a nodi pa fath o bobl y daeth i’w
helpu. Dyna oedd cenhadaeth fawr Mab y Dyn. 

Mae Luc yn dweud sut y llwyddodd i wneud hynny trwy farw ar y groes. 
Pan gafodd Iesu ei groeshoelio, dywedwyd pethau rhagorol amdano sy’n dangos mai ef oedd y
Dyn Perffaith. 

■C Ysgrifennwch y rhannau o’r adnodau sy’n dangos bod Iesu’n Ddyn 
Perffaith. 

Beth ddywedodd Peilat? 
(Luc 23:14) 

Beth ddywedodd y lleidr? 
(Luc 23:41) 

Beth ddywedodd y canwriad? 
(Luc 23:47) 

Yn olaf, mae Luc yn sôn am Iesu’n atgyfodi ac yn mynd i’r nefoedd. 

■C Darllenwch Luc 24:51 
ac ysgrifennwch yn y 
cwmwl lle mae’r 
Arglwydd Iesu heddiw. 

Mab Duw, Iesu Grist, oedd y Dyn Perffaith ac fe fu farw i fod yn Waredwr ac yn Arglwydd
i chi.  Ydych chi wedi gofyn iddo am faddeuant? Ydi e’n Ffrind i chi? Os ydyw, gallwch chi
fod fel Luc a dweud wrth bobl eraill pa mor rhyfeddol yw Iesu! 
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