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Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnodau hyn.

Stori 3 Pobl y cwrddodd Iesu â nhw – Dyn oedd yn
methu symud

Mae’n siwr ei bod hi’n gyffrous i’r
disgyblion gael treulio amser gyda Iesu.
Doeddech chi byth yn siwr beth oedd
yn mynd i ddigwydd nesa. Un tro, roedd
llawer o bobl wedi dod i wrando ar

Iesu’n siarad â nhw mewn tŷ.
Doedd dim digon o le i bawb y
tu mewn i’r tŷ. Roedd rhai’n
sefyll o gwmpas y drws.
Clywodd pedwar dyn bod Iesu
yno a phenderfynu mynd â’u
ffrind oedd yn methu symud
ato. Roedd y dyn yn gorwedd
ar ei wely. Doedden nhw ddim
yn gallu mynd i mewn trwy’r
drws am fod gormod o bobl
yno. Felly dyma nhw’n cario’u ffrind i ben y to fflat. Yno, fe wnaethon nhw dwll
yn y to a gollwng eu ffrind i lawr trwy’r twll ar ei wely fel bod Iesu yn ei weld.

■C Llanwch y bylchau yn y brawddegau hyn.

y tu mewn               y tu allan

1.  Roedd Iesu   __    __ __    __ __ __ __  i’r tŷ yn dysgu’r bobl.  

Roedd llawer o bobl yn sefyll  __  __ __    __ ___ __ __.

to       Iesu        pedwar

2.  Gwnaeth __  __  __  __ __  __ o ddynion dwll yn y __  __ a gollwng 

eu ffrind i lawr o flaen __  __  __  __ .

methu symud            o flaen

Glaniodd y dyn oedd yn  __ __ ___ __    __ __ __ __ __   reit

__   __ __ __ __ __   Iesu. 14
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■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau isod i weld beth oedd wedi 
plesio Iesu am y pedwar dyn a’u ffrind.

Dywedodd Iesu wrth y dyn, “Mae dy bechodau wedi eu maddau, ffrind.”  Doedd
yr arweinwyr crefyddol ddim yn hapus pan ddywedodd Iesu hynny. Roedden
nhw’n meddwl mai dim ond Duw oedd yn gallu maddau pechodau. Yng ngeiriau’r
Adnod Allweddol, esboniodd Iesu ei fod e’n gallu maddau pechodau.

■C Lliwiwch y geiriau a dysgwch nhw.

““MMaaee  ggeenn  ii,,
MMaabb  yy  DDyynn,,

hhaawwll  ii  ffaaddddaauu
ppeecchhooddaauu  aarr
yy  ddddaaeeaarr..””

Luc 5: 24

Er mwyn profi wrthyn nhw ei fod yn gallu
maddau pechodau, dywedodd Iesu wrth y
dyn oedd yn methu symud am sefyll ar ei
draed. Roedd pawb yn synnu pan welon
nhw e’n codi ar ei draed.  Aeth adre gan foli
Duw.
Mae Iesu’n gallu maddau ein pechodau ni
hefyd. Mae e eisiau i ni ddifaru ein bod wedi
gwneud pethau drwg a diolch iddo fe am
farw ar y groes i faddau’n pechodau ni. 
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