
DARLLENWCH 
Luc 5: 12-16

ADNOD 
ALLWEDDOL  

Luc 7: 22

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnodau hyn.

Stori 2 Pobl y cwrddodd Iesu â nhw – 
Dyn â’r gwahanglwyf

Pan fydd plant yn cael y
frech goch neu frech yr ieir,
dydyn nhw ddim yn cael
mynd i’r ysgol na chymysgu â
phobl eraill rhag ofn iddyn
nhw roi’r salwch i rywun
arall. Yn nyddiau Iesu, roedd
salwch heintus o’r enw’r
gwahanglwyf. Os oedd y
gwahanglwyf arnoch,
doeddech chi ddim yn cael
byw gyda’ch teulu na mynd i
weithio.
Un diwrnod, cwrddodd Iesu
â dyn oedd yn dioddef yn
ddrwg o’r gwahanglwyf. Pan
welodd y dyn Iesu, syrthiodd
ar ei bengliniau o’i flaen a
gofyn i Iesu ei wella.
Dywedodd, "Arglwydd, galli
di fy ngwneud i’n iach os wyt ti eisiau." 

■C Yn y swigen siarad, ysgrifennwch y geiriau a ddywedodd y dyn 
wrth Iesu.

"A __ __ __ __ __ ___,   

g __ ___ __ d __

f__ ng __ __ __ __ __ i’n i __ ___   

o__ w__ __ t__ e__ __ __ __ __."

Wedyn, gwnaeth Iesu rywbeth rhyfeddol.  Cyffyrddodd
â’r dyn.  Efallai y bydden ni’n poeni y byddai Iesu’n dal
yr afiechyd; ond na! Yn lle hynny, dywedodd "Dyna dw i
eisiau. Bydd lân!"  Cafodd y dyn ei wella ar unwaith.
Dyna un arall o wyrthiau mawr Iesu!
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■C Llanwch yr atebion yn y croesair bach yma.

I lawr.   
1. Beth oedd enw’r salwch oedd ar y dyn?

Ar draws.   
1. Beth ydyn ni’n galw’r ffordd yma oedd gan 

Iesu o wella pobl?
2. Beth wnaeth y dyn alw Iesu?
3. Ar ôl i Iesu gyffwrdd ag ef, 

roedd y dyn yn _ _ __ yn syth.

Yma eto, roedd Iesu’n dangos ei nerth mawr. Roedd yn gallu newid bywydau
pobl a’u gwneud yn newydd. 
Mae’n gallu newid ein bywydau ni a maddau’n pechodau ni os down ni ato fel y
dyn â’r gwahanglwyf a’i drystio.
Dywedodd Iesu wrth y dyn am fynd at yr offeiriad i ddangos ei fod yn well.
Wedyn, byddai’n cael mynd nôl at ei deulu ac i’w waith. Byddai’n cofio’r diwrnod
y cwrddodd e â Iesu am byth.

■C Llanwch y bylchau yn y brawddegau hyn. 

Dangosodd yr Arglwydd Iesu ei  n _ _ __ mawr.

Mae Iesu’n gallu maddau p _ __ _ _ _ _.

Byddai’r dyn yn cofio’r diwrnod y cwrddodd e â I _ _ _ am byth. 
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