
amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFRes B8

Gwersi Beiblaidd o’r Efengylau 
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Gwers 1 Y Rhai a Ysgrifennodd yr Efengylau – Mathew
Pwy oedd Mathew?
Efengyl Mathew yw’r Efengyl gyntaf. Iddew oedd Mathew. Fe ysgrifennodd ei neges er mwyn
ceisio profi wrth yr Iddewon mai Iesu oedd y Meseia yr oedd Duw wedi’i addo, trwy’r proffwydi,
i’r Iddewon. Roedden nhw wedi bod yn disgwyl am amser hir am y Meseia (neu Grist).

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau hyn i gael gwybod beth 
oedd enw arall Mathew.

■C Lle oedd Mathew’n eistedd pan 
welodd Iesu ef?  Ysgrifennwch yr 
ateb ar y bwrdd.

■C Beth ddywedodd Iesu wrth 
Mathew?

■C Darllenwch Luc 5:28. Ysgrifennwch beth wnaeth Mathew wrth 
ufuddhau i Iesu.

Heddiw, mae Iesu’n dweud yr un peth wrthon ni ag y dywedodd e wrth Mathew. Ydyn ni’n barod
i wneud yr un peth â Mathew a rhoi ein bywydau iddo fe? O’r funud honno, newidiodd bywyd
Mathew a daeth yn un o 12 disgybl Iesu. Wrth iddo deithio gyda Iesu, roedd yn clywed yr hyn yr
oedd yn ei ddysgu ac yn gweld llawer o’i wyrthiau.
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Mathew yn disgrifio Iesu, y Brenin. 

Ar ddechrau ei Efengyl, mae Mathew yn sôn am Iesu’n cael ei eni.  (Mathew, penodau 1 a 2) 

■C Lliwiwch y geiriau isod yn y 

POS GEIRIAU
Maen nhw wedi’u hysgrifennu am yn ôl, ymlaen, i fyny 
ac i lawr.
Geni, Dwyrain, Seren, Mair, Aur, Jwdea, Addoli, 

■C Ysgrifennwch y llythrennau sydd ar ôl, ô’r
chwith i’r dde ar draws y pos, i gael gweld
am bwy yr oedd y Seryddion (neu’r
Doethion) yn chwilio er mwyn ei addoli.

_  _  _  _  _  _    _  _     _ __  _  _ _ _.

Roedd y Brenin hwn wedi cael ei addo ers amser hir.

Roedd y pethau a ysgrifennodd Moses a’r proffwydi yn bwysig iawn i’r Iddewon. Heddiw, mae’r
rhain gyda’i gilydd yn yr Hen Destament. Maen nhw’n cynnwys llawer o addewidion am y Brenin
yr oedden nhw’n ei ddisgwyl. Y Meseia oedden nhw’n galw hwnnw. Mae Mathew yn sôn dros
100 o weithiau am adnodau o’r Hen Destament i brofi mai Iesu oedd y Brenin hwn.

■C Darllenwch Mathew 21:4 a 5 ac ysgrifennu beth yr oedd un o 
broffwydi’r Hen Destament wedi’i ddweud 500 o flynyddoedd cyn 
hynny.

Y Brenin yn cael ei wrthod a’i groeshoelio. 

Er bod rhai’n credu mai Iesu oedd y Brenin oedd wedi cael ei addo, roedd y rhan fwyaf o’r
Iddewon yn gwrthod ei gredu ac, ymhen amser, cafodd ei groeshoelio.

■C Darllenwch Mathew 27:37 ac 
ysgrifennu, mewn prif 
lythrennau ar yr hysbysfwrdd, 
beth oedd wedi cael ei ysgrifennu
uwch ben Iesu ar y groes. 

■C Nawr, darllenwch Mathew 27:42 
ac ysgrifennwch beth yr oedd yr arweinwyr crefyddol eisiau i Iesu 
ei wneud cyn y bydden nhw’n credu ynddo. 

Pe bai Iesu wedi gwneud hynny, ni fyddai wedi marw i’n Hachub ni ac i’w gwneud yn bosib i
Dduw faddau i ni.

■C Darllenwch yr Adnod Allweddol ac ysgrifennu’r geiriau a 
ddefnyddiodd Pedr i ddisgrifio Iesu. 

Un diwrnod, mae’r Arglwydd Iesu, sy’n byw ac yn teyrnasu yn y Nefoedd, yn mynd i
deyrnasu ar y ddaear fel Brenin mawr.
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