
DARLLENWCH
Luc 17: 11-19 

ADNOD ALLWEDDOL
Salm 107: 8 

Mae arnom ni, fel Bartimeus, angen yr Arglwydd Iesu.
Wrth i ni roi ein ffydd ynddo fe, mae’n bwysig i ni wneud yr un peth â Bartimeus..

■Q Defnyddiwch y cod i ddangos beth oedd hyn.  (a = 1, b = 2, c = 3, ch = 4 etc) 
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_  _  _  _  _      _  _  _  _     

Gwers 4 Gwyrthiau – Iacháu Deg o Wahangleifion

Rwy’n siwr eich bod chi wedi teimlo’n sâl fel Beca rhyw dro!  Doedd dim hwyl arnoch a roedd
yn rhaid i chi aros yn y gwely.  Yn waeth na dim, doedd eich ffrindiau ddim yn cael dod i’ch gweld
rhag ofn iddyn nhw fynd yn sâl hefyd!!

Dilynwch y llinell o wely Beca i weld beth oedd yn ei gwneud hi’n sâl.

Daeth y doctor i weld Beca a, cyn hir, roedd hi’n well eto.
Mae’r Darlleniad o’r Beibl yn sôn am ddynion oedd yn dioddef o salwch oedd yn anodd iawn ei
wella.  Ychydig iawn o bobl oedd yn gwella o’r gwahanglwyf. Roedd ganddynt glwyfau ar eu dwylo
a’u traed a doedden nhw ddim yn cael byw gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau rhag ofn i rywun arall
ddal y gwahanglwyf.  Roedden nhw’n gorfod byw y tu allan i’r pentrefi a’r trefi.  Ond roedden
nhw wedi clywed am Iesu.  Un diwrnod, fe welson nhw Iesu'n dod ac roedden nhw'n credu y
gallai eu helpu nhw.

■C Gorffennwch y llun trwy dynnu lluniau’r nifer iawn o ddynion ac 

ysgrifennu beth wnaethon nhw ei weiddi? 
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■C Dywedodd Iesu wrthynt am fynd i’w dangos eu hunain i rywun.  
I bwy? Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir.

Doctor
Offeiriaid

Y Maer      Y
Brenin

Yn amser Iesu
Grist, yr unig bryd yr oedd gwahangleifion yn gorfod gwneud hyn oedd ar ôl iddyn nhw wella, er
mwyn cael caniatâd i fynd yn ôl at eu teulu.  Yma, roedd Iesu’n gofyn iddyn nhw wneud hynny er
bod yr afiechyd yn dal ar eu cyrff.  

■C Beth ddigwyddodd yn syth ar ôl iddyn nhw ufuddhau i’r Arglwydd Iesu?

■C Ysgrifennwch y geiriau cywir o dan bob llun.  

Wedi anghofio          Wedi dod yn ôl            Wedi cael eu gwella

■C Llanwch y geiriau coll o adnodau 15 ac 16 sy’n dweud wrthym bod

y dyn a ddaeth yn
ôl yn diolch i Dduw o waelod ei galon.

adnod 15  Dychwelodd gan _ _ _ _ _ __ _ Duw â llais _ __ _ _.
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Marciau 
[i’w nodi gan yr athro]
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