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Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 

am yr adnod.

Stori 3 Dyn cloff yn cerdded
Ydych chi wedi syrthio a
brifo’ch coes erioed?  Mae’n
siŵr eich bod chi. Efallai eich
bod wedi cael bandej neu
blastr ac wedi cael trafferth
cerdded.  Doedd y dyn yn y
stori heddiw ddim yn gallu
cerdded ers 38 o
flynyddoedd!
Bob dydd, roedd yn eistedd ar lan pwll Bethesda gyda llawer o bobl eraill oedd
yn sâl. Roedden nhw'n aros i weld a fyddai’r dŵr yn byrlymu. Roedden nhw’n
credu y byddai’r un cyntaf i fynd i mewn i’r dŵr pan fyddai’n byrlymu yn cael ei
wella.  Byddai’n anodd iawn i’r dyn cloff gyrraedd y dŵr gyntaf gan nad oedd
ganddo neb i’w helpu.

■C Llanwch y bylchau.

1. Pa ran o’ch corff sy’n achosi trafferth 
os ydych yn gloff?

2. Doedd y dyn ddim wedi cerdded 
ers 38 o _ _ _ _ _ __ _ _ __.

3. Roedd llawer o _ _ _ _ ar lan y pwll.

4. Os ydych yn gloff, rydych yn 
cael _ _ _ __ _ _ __ i gerdded.

Un diwrnod, daeth Iesu heibio.  Stopiodd a siarad â’r
dyn cloff.
“Wyt ti eisiau gwella?” gofynnodd Iesu.  Dywedodd y
dyn nad oedd ganddo neb i’w helpu i fynd i mewn i’r
dŵr.
“Cwyd ar dy draed, cwyd dy wely a cherdda,” meddai
Iesu.  Doedd y dyn ddim yn gallu gwneud hyn fel arfer.
Ond fe wnaeth beth ddywedodd Iesu wrtho ac roedd
yn gallu cerdded!
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Mae’n siŵr ei fod wrth ei fodd pan welodd ei fod yn gallu cerdded.  Byddai’n
cael bywyd newydd! Fyddai e ddim yn gorfod eistedd ar lan y llyn yn disgwyl
iddo fyrlymu eto.

■C Rhowch y brawddegau hyn yn y drefn gywir (1 – 3)

■C Tynnwch lun wyneb y dyn i ddangos sut 
roedd yn teimlo ar ôl i Iesu ei helpu i 
gerdded.

■C Rhowch gylch o gwmpas y gair sy’n disgrifio sut roedd yn teimlo.

trist         blinedig         hapus         blin

Er bod y dyn wedi cael ei wella,
doedd e ddim yn deall pwy oedd
Iesu.  Yn nes ymlaen, gwelodd y dyn
Iesu eto yn y deml.  Y tro hwn, bu
Iesu'n siarad ag ef am faddau.
Iesu yw’r unig un sy’n gallu maddau
ein pechodau.  Mae angen i Iesu
faddau ein pechodau fel y gallwn ni
fod yn ffrindiau â Duw.
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Cwyd dy wely

Cwyd ar dy
draed

Cerdda
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