
DARLLENWCH
Marc 10: 46-52 

ADNOD ALLWEDDOL
Marc 10: 52 

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon

Stori 3 Iesu a’r dyn dall.

Diwrnod cyffredin oedd hwn i Bartimeus. Roedd yn eistedd wrth ochr y ffordd
ger Jericho yn cardota am arian wrth y bobl oedd yn pasio heibio.  Roedd yn
ddall a dyna’r unig ffordd y gallai gael arian i fyw.

■C Llanwch y llythrennau coll.

Enw’r cardotyn oedd B _ r _ _ m _ _ s.

Roedd yn cardota ger _ _ r _ c _ _.

Roedd rhaid iddo gardota am ei fod yn __ a __.

Clywodd sŵn yn y pellter. Roedd yn swnio fel llawer o bobl.  Tybed beth oedd
yn digwydd?  Dywedodd rhywun fod Iesu o Nasareth yn dod.  Pan glywodd
Bartimeus hynny, roedd yn gwybod mai dyma ei gyfle i gael gweld.  Roedd yn
gwybod y gallai Iesu roi ei olwg iddo.  Dechreuodd weiddi'n uchel.

““IIeessuu,,  Fab Dafydd,  

ttrruuggaarrhhaa
wwrrtthhyyff..””

Lliwiwch y geiriau.

Roedd rhai pobl yn flin neu’n grac
wrth Bartimeus am wneud ffys.
Dywedon nhw wrtho am fod yn
dawel ond wnaeth Bartimeus ddim
gwrando. Yn wir, dechreuodd weiddi’n
uwch nag o'r blaen.  Roedd arno
eisiau i Iesu ei helpu.
Dylen ni fod fel Bartimeus! Mae angen
Iesu ar bawb ohonom ni i faddau ein
pechodau.  Mae'n bwysig nad ydyn
ni'n colli'r cyfle.
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Stopiodd Iesu.  Gofynnodd Iesu i rywun ddweud wrth Bartimeus ei fod eisiau ei
weld. Pan glywodd Bartimeus fod Iesu eisiau ei weld, taflodd ei got i ffwrdd a
dod at Iesu.

■C Rhowch √ ar ôl y brawddegau CYWIR a X ar ôl y brawddegau 
ANGHYWIR. 

Gwaeddodd Bartimeus yn uchel ar Iesu. ..........

Stopiodd Bartimeus weiddi pan ofynnodd y bobl iddo. ..........

Cerddodd Iesu heibio i’r cardotyn gan esgus nad oedd yn ei glywed. ..........

Cododd Bartimeus a dod at Iesu. ..........

Stopiodd y dyrfa Bartimeus rhag mynd at Iesu. ..........

“Beth wyt ti eisiau i mi ei wneud i ti?” gofynnodd Iesu.
“Arglwydd,” atebodd Bartimeus, “rwy eisiau cael fy ngolwg yn ôl.”
“Dos,” atebodd Iesu. “Mae dy ffydd wedi dy iacháu di.”
Cyn gynted ag y dywedodd hynny, cafodd Bartimeus ei olwg yn ôl!
Mae Iesu’n gallu gwneud gwyrthiau fel hyn.  Pan fyddwn ni’n trystio Iesu, mae’n
gwneud gwyrth fwy.  Mae’n maddau ein pechodau ni. 

■C Llanwch y llythrennau coll gan ddilyn y cliwiau.  (Mae’r geiriau i
gyd yn y stori.)

1. Pan oedd Iesu eisiau gweld Bartimeus dywedodd y bobl
wrtho “_ _ _ dy galon ... y mae’n galw arnat.”

2. Taflodd Bartimeus ei _ _ _ _ _ __ i ffwrdd.

3. Galwodd Bartimeus Iesu 
yn _ _ _ _ _ n _.

4. Cafodd Bartimeus ei _ l _ _ yn ôl.

5. Galwodd Bartimeus Iesu yn Fab _ _ _ y __.

6. Gair arall am "canlyn".

Dilynodd Bartimeus Iesu ar hyd y ffordd.  Mae’n siwr ei fod yn hapus iawn!
Gallwn ni fod yn hapus hefyd os gwnawn ni drystio Iesu a'i ddilyn ef bob dydd. 
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