
DARLLENWCH
Ioan 9: 1-38   

ADNOD ALLWEDDOL
Ioan 9: 25

Gwers 4  Iesu’n cwrdd â dyn dall.

Roedd y dyn hwn wedi’i eni’n ddall!  Dyna drist! Ond roedd
Iesu’n cydymdeimlo ag ef a defnyddiodd ei allu i roi golwg iddo.

■C Rhowch ✔ neu ✗ i ddangos a yw’r 
brawddegau isod yn gywir neu’n anghywir. 

Cardotyn oedd y dyn. ❏
Poerodd Iesu arno.  ❏
Gwnaeth glai a'i roi ar lygaid y dyn.  ❏
Anfonodd ef i bwll Bethesda.   ❏
Ar ôl i’r dyn ufuddhau i Iesu, roedd yn gallu gweld yn iawn.  ❏

Rhaid bod y dyn wrth ei fodd i gael gweld pobl a phethau am y tro cyntaf! Ond doedd pawb
ddim yn hapus.  Dechreuodd pobl ddadlau a oedd Iesu'n ddyn da ai peidio.

■C Darllenwch adnodau 13-17 ac atebwch y
cwestiynau isod.

Pwy oedd yr arweinwyr Iddewig oedd yn
dadlau?

Pam oedd rhai ohonyn nhw’n credu nad oedd Iesu “o Dduw”?

Beth oedd y rheswm oedd gan rai eraill am ddweud na allai fod yn
bechadur?

Beth ddywedodd y dyn a fu’n ddall am Iesu yn adnod 17?

Roedden nhw’n anghytuno am Iesu.  Mae pobl yn dal i anghytuno am Iesu heddiw.  Mae rhai pobl
O BLAID Iesu a rhai pobl YN EI ERBYN.  Efallai eich bod yn meddwl “A oes ots go iawn?"
Darllenwch Ioan 3:36.  Lle rydych chi'n sefyll yn y fan hyn?

Dechreuodd yr Iddewon gredu nad oedd y dyn wedi’i eni’n ddall mewn gwirionedd.

■C I bwy y gofynnon nhw a oedd wedi cael ei eni’n ddall?
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Ond roedden nhw’n dal i ddadlau am Iesu.  Gwnaeth y Phariseaid eu gorau i gael y dyn i ddweud
bod Iesu’n bechadur ond roedd e’n gwrthod gwneud hynny!

■C Ysgrifennwch beth a ddywedodd yn yr Adnod Allweddol?

■C Cyn hir, daeth yn ddewrach a dweud ei farn yn onest am Iesu. 
Copïwch adnod 33.

Felly, taflwyd ef allan o’r synagog gan yr Iddewon (adnodau 22 a 34).  Gwelodd nad oedd bob

amser yn hawdd credu yn Iesu. Ond pan nad oedd ar neb arall ei eisiau, roedd Iesu'n FFRIND

DA iddo.  Daeth ato a'i helpu i ddeall a chredu.

■C Disgrifiwch yn eich geiriau eich hunan beth ddigwyddodd yn 
adnodau 35-38.

Gallwn ninnau ddibynnu ar Iesu i’n cefnogi a’n helpu ni os credwn ynddo go iawn.

■C Ysgrifennwch ar y llinellau pwy ddywedodd pob un o’r pethau 
isod:-
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Gofynnwch iddo ef.  
Y mae’n ddigon hen.

Yr wyf yn credu, Arglwydd.

Fi yw Goleuni’r Byd.Fe wyddom ni mai pechadur
yw’r dyn hwn.

Marciau 
[i’w nodi gan yr athro]
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