
DARLLENWCH 
Luc 19: 1-10  

ADNOD
ALLWEDDOL

Luc 19: 10

Gwers 1  Iesu’n cwrdd â dyn yn Jericho
Roedd y dyn yn y Darlleniad o’r Beibl yn gweithio yn ninas Jericho yn casglu trethi.

■C Ysgrifennwch ei enw yma.   

Mewn rhai ffyrdd, bu'n llwyddiannus iawn yn ei waith.

■C Darllenwch adnod 2 ac 
ysgrifennwch ddau reswm dros 
ddweud hyn.

Gan amlaf, doedd pobl ddim yn hoffi casglwyr trethi gan fod llawer ohonyn
nhw’n gwneud i bobl dalu mwy nag y dylent.  Hefyd, roedd pobl yn
meddwl eu bod nhw’n ‘fradwyr’ am eu bod yn gweithio i’r Rhufeiniaid.
Ond mae’n debyg bod Sacheus wedi blino ar fod yn anonest a’i fod yn
chwilio am fywyd newydd, gwell.

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

Roedd bron â thorri ei fol eisiau gweld Iesu.  ..................

Gwthiodd ei ffordd trwy’r dyrfa i geisio siarad â Iesu.  ..................

Gan mai dyn bach oedd Sacheus, roedd yn anodd iddo weld Iesu.  ..................

Dringodd i ben derwen i guddio oddi wrth Iesu. ..................

Dringodd sycamorwydden er mwyn cael gweld Iesu. ..................
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Efallai fod ofn ar Sacheus na fyddai Iesu eisiau dyn drwg ac amhoblogaidd fel fe i fod yn un o’i
ddilynwyr.  Cafodd wybod yr ateb cyn hir.

■C Ysgrifennwch beth ddywedodd Iesu pan arhosodd wrth y goeden.

Mae’r geiriau hyn yn dweud wrthym fod Duw yn ein caru, er ein bod yn bechaduriaid, a’i fod yn
barod i’n newid ni, os ydyn ni wir eisiau hynny. Mae’n rhaid i Sacheus benderfynu sut i ymateb i
eiriau Iesu.  A fyddai’n UFUDDHAU iddo neu yn ei ANWYBYDDU?

■C Ysgrifennwch yr adnod sy’n dweud wrthym beth wnaeth Sacheus.

Dyna’r peth iawn i’w wneud!  Ydych chi wedi derbyn Iesu i’ch bywyd yn
Arglwydd a Gwaredwr? (Darllenwch Ioan 1:12)
Y diwrnod hwnnw, daeth Sacheus i groesffordd yn ei fywyd. Mae ei eiriau yn
adnod 8 yn dangos ei fod wedi newid.  Byddai’n ymddwyn yn wahanol o hyn
ymlaen gan ddilyn Iesu. Mae geiriau Iesu wrtho yn adnodau 9 a 10 yn dangos ei
fod wedi croesawu ac wedi ‘achub’ y casglwr trethi!

POS GEIRIAU
Darllenwch adnodau 8 – 10 a rhoi cylch o gwmpas y cwestiynau isod
yn y Pos Geiriau.  (Mae’r atebion yn darllen i fyny, i lawr, yn ôl, ymlaen
ac ar letraws.)

I lawr
1. Pa gyfran o’i eiddo oedd am ei rhoi i ffwrdd?
2. Pa deitl ddefnyddiodd Iesu wrth sôn 
amdano’i hunan? (3 gair)
3. Pa fath o bobl fyddai’n elwa o 
addewid Sacheus?
4. Pa deitl ddefnyddiodd Sacheus wrth siarad
â Iesu?
5. Dywedodd Iesu fod Sacheus yn fab i _ _ _ _ _ _ _.

Ar draws
6. Beth ddywedodd Iesu oedd wedi dod i dŷ Sacheus?

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol
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