
DARLLENWCH 
Marc 10: 17-23

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Marc 10: 21

Gofynnwch am 
help i ddod o hyd 
i’r adnodau hyn. 

Stori 4  Dyn ifanc cyfoethog
Un diwrnod, roedd Iesu a’i ddisgyblion yn cerdded ar
hyd y ffordd pan redodd dyn ifanc atynt. Penliniodd o
flaen Iesu a gofyn “Beth y mae’n rhaid i mi ei wneud i
gael bywyd tragwyddol?”

■C Llanwch y bylchau gan ddefnyddio geiriau 
o’r paragraff uchod.

1.  Roedd y dyn ifanc yn awyddus iawn i wybod 
achos ____ __ __ __ ____ at Iesu.

2.  Roedd eisiau dangos parch at Iesu 
oherwydd __ __ __ __ __ __ __ __ ____ o'i 
flaen.

3.  Roedd eisiau gwybod sut i gael __ __ __ __ __       
__ __ __ __ __ __ ___ __ __.

Atebodd Iesu ef a’i atgoffa am rai o reolau Duw.  Weithiau rydyn ni’n galw’r
rhain yn “Ddeg Gorchymyn”.  Mae’r pedwar cyntaf yn ein dysgu sut i feddwl am
Dduw ac mae’r lleill yn ein dysgu sut i drin pobl eraill.   

■C Dyma dri gorchymyn.
Rhowch y llythrennau yn y drefn
gywir.

1. Paid â addll neb.
____  __  ____ .

2. Paid â tarallda
____  __  __  __  __  __  __ .

3. Parcha dy add
__  __  __  

a dy maf 
__  __  __ .
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1.  Paid ag
addoli unrhyw
dduw heblaw
amdanaf i.
2.  Paid ag
addoli eilunod.
3.  Paid â
defnyddio fy
enw i mewn
ffordd ddrwg.
4.  Cadw’r dydd
Saboth yn
sanctaidd.

5.  Parcha dy
dad a dy fam.
6.  Paid â lladd.
7.  Paid â
godinebu.
8.  Paid â
lladrata.
9.  Paid â rhoi
bai ar neb ar
gam.
10. Paid â bod
yn genfigennus
o bobl eraill.
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Roedd y dyn ifanc yn gwybod y rheolau hyn i gyd! Yn wir, dywedodd wrth Iesu
ei fod wedi cadw pob un ohonynt er pan oedd yn fachgen bach.  Ond a oedd e
wedi’u cadw GO IAWN?  Rhoddodd Iesu brawf arno trwy ddweud:-

““DDooss,,  ggwweerrtthhaa  bopeth

sydd gennyt ... rrhhoo i’r tlodion ...

ttyyrrdd ... coda’r groes a  ddiillyynn
ffii..””  
Marc 10: 21

Lliwiwch y geiriau a’r llun.

Pan glywodd hynny, roedd yn drist iawn achos
roedd yn gyfoethog iawn.  Roedd yn caru’r
pethau oedd ganddo yn fwy na dim byd arall!
Doedd e ddim yn gallu meddwl am roi ei arian i
bobl dlawd!  Doedd e ddim yn fodlon rhoi’r
LLE CYNTAF yn ei fywyd i Iesu.  Aeth i ffwrdd
yn drist.  Dyna drueni nad oedd dyn ifanc mor
frwd yn barod i ddilyn Iesu!

Beth amdanoch chi?  Oes rhywbeth yn eich
bywyd chi sy’n bwysicach na Iesu?

■C Dewiswch y gair cywir yn y cromfachau a'i danlinellu.

1. Roedd y dyn ifanc yn (dlawd / gyfoethog) iawn.
2. Ar ôl siarad â Iesu, aeth i ffwrdd yn (drist / hapus / syn).
3. Roedd arian yn (fwy / llai) pwysig iddo na dilyn Iesu.
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