
DARLLENWCH
Luc 17: 11-19 

ADNOD ALLWEDDOL
Salm 107: 21  

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon

Stori 4 Iesu’n iacháu deg o wahangleifion.
Yn y wlad lle’r oedd Iesu’n byw roedd
llawer o bobl yn cael clefyd ofnadwy ar
eu croen o’r enw “y gwahanglwyf”.
Roedd y gwahanglwyf mor ddifrifol fel
nad oedden nhw’n cael cymysgu â phobl
arall.  Roedd rhaid iddyn nhw adael eu
teuluoedd a mynd i fyw y tu allan i’r dref
neu’r pentref.  Un diwrnod, roedd Iesu ar
y ffordd i mewn i ryw bentref pan ddaeth
deg o ddynion i gwrdd ag ef.  Roedd y
gwahanglwyf arnyn nhw i gyd!  Gan nad
oedden nhw’n cael mynd yn agos at neb,
fe arhoson nhw’n bell i ffwrdd a gweiddi,
“Iesu, feistr, trugarha wrthym.”

■C Rhowch gylch o gwmpas y geiriau cywir ar ddiwedd y brawddegau
hyn:-

Roedd y dynion yn dioddef o   BRECH YR IEIR      Y FRECH GOCH      Y GWAHANGLWYF

Daeth DEG  NAW  CHWECH  o ddynion i gwrdd â Iesu.

■C Llanwch y bylchau i weld beth wnaeth y dynion ei weiddi ar Iesu.

I  __  __  __ ,  

f __ __ __ __ __, t __ __ __ __ __ __ __ w __ __ __ __.”

Dywedodd Iesu wrthynt “Ewch i’ch dangos eich
hunain i’r offeiriaid.  Fe wnaethon nhw yn union beth
ddywedodd Iesu wrthynt a mynd i chwilio am yr
offeiriaid. Trwy ufuddhau i Iesu, roedden nhw’n
dangos eu bod yn credu ynddo.  Cyn iddyn nhw fynd
yn bell iawn, digwyddodd gwyrth.  Roedd y deg dyn
wedi gwella. 
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■C Beth yw’r gair sydd ar goll yn y frawddeg hon?

Fe gawson nhw eu gwella am iddyn nhw _ _ _ _ _ yr Arglwydd Iesu.

Pan welson nhw beth oedd wedi digwydd,
aeth un ohonyn nhw yn ôl i ddiolch i Iesu.  Y
tro hwn, doedd e ddim yn gorfod aros yn
bell oddi wrtho!
Aeth i fyny at Iesu, syrthio wrth ei draed a
diolch iddo am ei wella.

Sylwodd Iesu mai dim ond un a ddaeth yn ôl
i ddweud “Diolch”.

“Nid Iddew oedd yr un a ddaeth yn ôl ond
Samariad.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob un o’r eitemau isod i gael 
gwybod beth ddywedodd y Samariad wrth Iesu.

Dylai pawb ohonom fod yn ddiolchgar – yn enwedig i Dduw sy’n ein caru ac a
anfonodd Iesu i farw dros ein pechodau.  Ydych chi'n ufudd ac yn ddiolchgar
iddo?
Mae’r stori’n gorffen wrth i Iesu ddweud wrth y Samariad “Dy ffydd sydd wedi
dy iacháu di.”  Dyna ddiwrnod hapus iddo!  Mae’n bwysig ein bod ninnau’n cofio
canmol Duw am ei ddaioni i ni hefyd.
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