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Gwers 2   Iesu’n helpu Dyn Trist

Roedd Iesu newydd
groesi Môr Galilea.
Clywodd y bobl ei
fod wedi cyrraedd a
daeth tyrfa fawr at ei
gilydd.  Roedd un
dyn, yn arbennig, yn
awyddus iawn i
siarad â Iesu.

■C Llanwch y 
Ffeil 
Ffeithiau 
am y dyn 
yma.

■C Beth oedd y dyn eisiau i Iesu ei wneud?

Mae’n rhaid bod Jairus yn falch iawn pan gychwynnodd Iesu ar ei ffordd i’w gartref.  Dilynodd y
dyrfa hefyd gan geisio mynd mor agos ag y gallent at Iesu.  Yn sydyn, stopiodd Iesu.

■C Dyma ddiwedd tair brawddeg.

... trwy gyffwrdd â Iesu      ... bod nerth wedi mynd allan ohono.     ... o afiechyd ers 12 mlynedd.

Dewiswch y diwedd cywir a’i ysgrifennu yn y lle gwag..

Roedd Iesu’n gwybod   ............................................................................................................................

Roedd gwraig wedi dioddef  .................................................................................................................

Cafodd ei gwella   ...................................................................................................................

■C Tanlinellwch y gair sy’n dweud sut rydych chi’n meddwl y byddai 
Jairus yn teimlo pan arhosodd Iesu gyda'r wraig ar y ffordd i’w gartref.

hapus       bodlon       diamynedd      balch  
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Rhowch ( ✔ ) neu ( ✖ )  yn y grid isod i ddangos a yw’r brawddegau
isod yn GYWIR neu’n ANGHYWIR.

1. Daeth y dynion i ddweud bod ei ferch wedi marw.
2. Dywedodd Iesu wrth Jairus am beidio ag ofni ond i gredu.
3. Aeth Iesu â Iago, Ioan ac Andreas gydag ef i’r tŷ.
4. Roedd llawer o bobl yn y tŷ yn crïo.
5. Aeth Iesu â phedwar o bobl gydag ef i ystafell y ferch.
6. Gafaelodd yn llaw’r ferch a dweud wrthi am godi.
7. Roedd y ferch yn ddeg oed.
8. Dywedodd Iesu wrthynt am roi bwyd iddi.
9. Roedd ei theulu yn synnu’n fawr at beth a ddigwyddodd.

■C Ysgrifennwch y rhan o’r Adnod Allweddol sy’n dweud wrthym beth   

ddigwyddodd pan siaradodd Iesu â’r ferch oedd wedi marw.

■C Rhowch gylch o gwmpas un pâr o eiriau sy’n golygu’r gwrthwyneb 
i’w gilydd ac sy’n disgrifio’r ferch cyn ac ar ôl i Iesu ddod i’w thŷ.

eisiau bwyd bach            marw            tlawd            ifanc
llawn                mawr             byw          cyfoethog        hen

Mae’r Beibl yn dweud wrthym ein bod “wedi marw yn ein pechodau".  Mae hyn yn golygu bod
ein pechodau’n ein gwahanu ni oddi wrth Dduw.  Y Newyddion Da yw ein bod yn gallu dod “yn
fyw trwy Grist”. Gan fod Iesu wedi marw dros ein pechodau ni, gallwn gael bywyd tragwyddol
trwyddo ef.  Gallwn fyw bob dydd i wasanaethu Duw.  Fe gawn ni fywyd tragwyddol yn rhodd os
gwnawn ni drystio Iesu.              
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