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Luc 5: 27-32

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Luc 5: 32

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnodau hyn.

Stori 4  Pobl y cwrddodd Iesu â nhw – Mathew

Roedd rhai pobl yn rhyfeddu at y pethau yr
oedd yr Arglwydd Iesu’n eu gwneud ac yn
eu dweud. Roedd rhai yn gadael eu gwaith
a hyd yn oed eu cartrefi i’w ddilyn e. Dyma
stori un o’r dynion hynny. Lefi oedd ei enw
e ond roedd e’n cael ei alw’n Mathew
hefyd.
Un diwrnod, roedd Mathew’n eistedd wrth
ochr y ffordd yn casglu trethi. Y Rhufeiniaid
oedd yn rheoli’r wlad ac roedd pobl yn
dod at Mathew i dalu’r trethi yr oedd y
Rhufeiniaid yn eu codi. 
Doedd neb yn hoff iawn o Mathew gan ei
fod e’n gweithio i’r gelyn, y Rhufeiniaid.
Roedd e’n amhoblogaidd hefyd am ei fod
e’n cadw peth o’r arian yr oedd pobl yn ei
dalu iddo yn lle’i roi i’r Rhufeiniaid. Felly,
roedd e’n lleidr.

■C Rhowch y llythrennau yn eu trefn gywir.

Enw arall ar Lefi      T M A W H E   __ __ ___ __ __ . 

Roedd Mathew’n casglu’r rhain      R  E  TH  I  T     __ __ __ ___ __ .

Roedd Mathew’n gweithio i’r rhain   

D  I  N  F  E  RH  I  U  A  I     ___  __  __  __  __  __  __  __  __  __ .

Roedd rhai pobl yn meddwl bod Mathew’n    R  I  D  LL  E    ___ __ __ __ __ .

Daeth Iesu at Mathew a dweud
wrtho, “Dilyn fi.”  Doedd
Mathew ddim yn gallu credu ei
glustiau!  Meddyliodd, “Ydi Iesu
wir eisiau i ddyn fel fi ei ddilyn
e?  Oes ots gan Iesu amdana i?”

Penderfynodd Mathew, os oedd
Iesu’n gofyn iddo, byddai’n
mynd gydag e ar unwaith.
Cododd a dilyn Iesu gan adael
popeth.
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Gwnaeth Mathew dri pheth pan ddywedodd Iesu “Dilyn Fi.”

■C Rhowch y brawddegau hyn yn y drefn gywir trwy roi’r rhifau 1 – 3 
yn y blychau.

Dilynodd Mathew Iesu

Gadawodd Mathew bopeth

Cododd Mathew

Yn nes ymlaen y diwrnod hwnnw, cafodd Mathew barti mawr. Roedd arno eisiau
i’w ffrindiau i gyd gwrdd â Iesu.  Roedd yr arweinwyr crefyddol yn cwyno am
fod Iesu’n cymysgu gyda “phechaduriaid” fel hyn.  Atebodd Iesu yng ngeiriau’r
Adnod Allweddol.

■C Lliwiwch y geiriau a dysgwch yr adnod.

““DDww  ii  wweeddii  ddoodd  ii
aallww  ppeecchhaadduurriiaaiidd

ii  ddrrooii  aatt  DDdduuww,,
ddiimm  yy  rrhhaaii  ssyy’’nn
mmeeddddwwll  eeuu  bboodd
nnhhww  hheebb  ffaaii..””

Luc 5: 32 

Dydi Iesu ddim yn hoffi pechod – y pethau drwg rydyn ni’n eu gwneud. Mae Iesu
wedi marw er mwyn maddau ein pechodau ni. Fel Mathew, dylen ni ddilyn Iesu a
gofyn iddo faddau ein pechodau ni.

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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