
DARLLENWCH
Ioan 10: 1-33

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Ioan 10: 9

Astudiaeth 3   Dywediadau Iesu – Am Fugeiliaid

Rydyn ni wedi defnyddio dau ddigwyddiad ym mywyd Iesu i’n helpu ni i ddeall ei ddywediadau
pwysig.  Ond yn y Darlleniad hwn o’r Beibl, mae Iesu’n defnyddio dameg neu stori i esbonio ei neges.

CROESAIR
Darllenwch Adnodau 2 – 11
Cliwiau i Lawr
2. Ad-drefnwch y llythrennau i ddangos pa fath o ddyn nad
yw'n mynd trwy'r drws i gorlan y defaid ond sy'n dringo dros
y wal.  r  e  w  b  i  y  l  s  i
4. Mae’r _ _ _ _ _ _ yn nabod llais y bugail go iawn.
5. Mae’r bugail yn nabod y defaid wrth eu _ _ _ _ _ _.

Cliwiau ar Draws
1. Dywedodd Iesu “_ _ _ _  yw’r bugail da.”
3. Mae Iesu wedi dod er mwyn i bobl gael _ _ _ _ _ cyflawn.
6. Mae’r defaid yn _ _ _ _ _ y bugail.
7. Mae’r bugail _ _  yn fodlon marw dros y defaid.
8. Nid yw’r defaid yn adnabod __ _ _ _ pobl ddieithr.

Os byddwn ni’n ceisio mynd ein ffordd ein hunain, byddwn ni'n crwydro oddi wrth Dduw.

■C Yn ôl Eseia 53: 6, rydyn ni i gyd wedi crwydro fel _ _ _ _ _ _, pob un yn troi i’w 
ffordd ei hun.

Mae angen yr Arglwydd Iesu arnom i ddangos y ffordd i fynd yn ein bywydau ac i’n helpu pan fydd
bywyd yn anodd.

■C Edrychwch yn ofalus ar y Darlleniad o’r Beibl a rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a 
yw’r brawddegau isod yn GYWIR neu’n ANGHYWIR.

Dywedodd Iesu ei fod wedi dod er mwyn i bobl gael bywyd.  ....................

Dywedodd Iesu na fyddai’n rhoi ei einioes dros y defaid. ....................

Dywedodd Iesu fod y defaid yn ei nabod. ....................

Dywedodd Iesu nad oedd yn nabod y Tad. ....................

Pan ddywedodd Iesu mai Ef oedd y Bugail Da, roedd yn golygu mai ef oedd y Bugail go iawn ac
na fyddai byth yn ein siomi nac yn ein hesgeuluso.  

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Salm 23     Eseia 40: 10-11     Luc 15: 3-7     Hebreaid 13: 20
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■C Defnyddiwch y geiriau isod i lenwi'r bylchau sy'n disgrifio bugeiliaid sy’n cael eu 
cyflogi.

ofal        chwâl       berchen        blaidd       ffoi

Y mae’r gwas cyflog, nad yw’n fugail nac yn _ _ _ __ _ _ y defaid, yn gweld y  

_ _ _ _ __ yn dod ac yn gadael y defaid ac yn __ _ _: ac y mae’r blaidd yn eu hysglyfio ac yn eu

gyrru ar __ _ _ _. Y mae’n ffoi am mai gwas cyflog yw, ac am nad oes _ _ _ _ arno am y defaid.

Yr Arglwydd Iesu yw’r Bugail Da achos mae’n gofalu am ei ddefaid i gyd ac nid yw byth yn eu
gadael.  Gwaetha'r modd, doedd pawb ddim yn derbyn geiriau Iesu.

■C Ysgrifennwch rifau’r adnodau sy’n dweud y pethau isod am Iesu yn y blychau.

Y mae cythraul ynddo, y mae’n wallgof.

A yw cythraul yn gallu agor llygaid y deillion.

Os mai ti yw‘r Meseia, dywed wrthym yn blaen.

Rwyt ti .. a thithau’n ddyn yn dy wneud 
dy hun yn Dduw

Roedd Iesu’n dweud mai dau fath o bobl sydd yna. (Adnodau 26 a 27)

■C Ysgrifennwch y geiriau “Roedden nhw” neu “Doedden nhw ddim" ym mhob 
brawddeg.

_____________________  yn ddefaid iddo achos doedden nhw ddim yn credu.

_____________________  yn ddefaid iddo achos roedden nhw’n gwrando ar ei lais.

_____________________  yn ddefaid iddo achos roedd ganddyn nhw fywyd tragwyddol.

_____________________  yn ddefaid iddo achos nid ânt byth i ddistryw.

Pan fyddwn wedi ymddiried yn yr Arglwydd Iesu, rydym yn eiddo iddo am byth.  Dydi e byth yn
gollwng gafael arnom.  Byddwn yn Gristnogion am byth.  Gallwn ddiolch i Dduw ei fod yn ein

cadw yn ei ofal am byth os byddwn wedi ymddiried yn y Bugail Da a fu farw trosom.

Allwch chi ddweud o waelod eich
calon, “Yr Arglwydd yw fy Mugail”?
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