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Gwers 3  Iesu’n helpu gwas milwr.

Mae’r wers hon yn sôn am filwr Rhufeinig pwysig. “Canwriad” oedd teitl ei swydd.

■C Lle’r oedd y canwriad yn byw? Tanlinellwch yr ateb cywir.

Bethlehem            Nain           Capernaum         Jerwsalem 

Roedd Iesu newydd gyrraedd y dref pan gafodd ddwy neges oddi wrth y canwriad.

■C 1. Ysgrifennwch ar y llinellau dotiau pwy ddaeth â’r neges y ddau dro.

2. Ysgrifennwch yn y swigod siarad beth oedd y ddwy neges.

3. Ysgrifennwch yn y blwch beth yw rhif yr adnodau lle mae’r neges 
i’w gweld.

Defnyddiwch y geiriau hyn i’ch helpu.
henuriaid o Iddewon       “Tyrd i wella fy ngwas”         ffrindiau       

“Dywed air a bydd fy ngwas yn gwella"

Neges 1

Neges 2

Rhoddodd yr henuriaid ddau reswm pam roedden nhw’n meddwl y dylai Iesu helpu’r canwriad.  

■C Beth oedden nhw?
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■C Pam newidiodd y canwriad ei feddwl a gofyn i Iesu beidio â dod? 
(Adnod 6). Ysgrifennwch yr union eiriau.

Dydyn ni ddim yn haeddu help gan Iesu chwaith am ein bod ni i gyd yn bechaduriaid.

■C Rhowch y 
llythrennau yn 
eu trefn gywir i 
weld beth roedd
y canwriad yn 
dweud wrth ei 
weision am 
wneud. Rhowch 
y geiriau yn y 
swigod siarad.

Roedd y canwriad yn deall
pa mor bwysig oedd Iesu.  Er bod gan y canwriad lawer o awdurdod, roedd gan Iesu hyd yn oed
fwy o awdurdod! 

■C Rhowch gylch o gwmpas y gair sy’n dangos sut roedd Iesu’n teimlo
pan glywodd beth oedd barn y canwriad.

trist       blin      crac      wedi synnu       ofnus

■C Beth ddywedodd Iesu am y canwriad?  (Darllenwch yr Adnod 
Allweddol a llanwch y bylchau) 

“Ni chefais hyd yn oed yn _ _ _ _ _ _ ffydd mor _ _ _ _.”  

■C Pa newyddion gafodd ffrindiau'r canwriad pan aethant adref?

■C Defnyddiwch y cod A=1, B=2, C=3, CH=4, D=5, DD=6, E=7, F=8, 
FF=9, G=10, NG=11, H=12, I=13, L=14, LL=15, M=16, N=17, O=18, 
P=19, PH=20, R=21, RH=22, S=23, T=24, TH=25, U=26, W=27, Y=28 i
ddysgu rhywbeth arall am ffydd.  Ar ôl gwneud y pos, darllenwch 
Hebreaid 11:6 i weld a ydych yn iawn.

12/7/2  9/28/6   16/1/7’17  1/16/12/18/23/13/2/14   19/14/7/23/13/18   5/26/27
_ _ _  __ _ __   _ _ _ ’ _   _  _  _  _  _  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _ _ _.

Mae Duw’n cael ei blesio pan fydd pobl yn credu yn Iesu.  Er nad ydym wedi gweld Iesu erioed,
gallwn ei drystio i’n hachub ni oddi wrth ein pechodau.
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