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ADNOD 
ALLWEDDOL 

Luc 19: 9

Gofynnwch am 
help i ddod o hyd 
i’r adnodau hyn.

Stori 1 Sacheus
Roedd gan Sacheus waith pwysig iawn.
Sacheus oedd prif gasglwr trethi Jericho.  Mae
hynny’n golygu ei fod yn gweithio i’r
Rhufeiniaid, yn casglu arian oddi wrth bawb.
Roedd y rhan fwyaf o gasglwyr trethi yn
casglu gormod o arian ac yn cadw peth iddyn
nhw eu hunain.  Roedd Sacheus yn gwneud
hyn weithiau.

■C Ym mha dref oedd Sacheus yn byw?  
J __  __  __  ____  __ .

■C Beth oedd ei waith? 

C __  __  __  __  __  __   T __  __  ____  __ .

Roedd Sacheus wedi clywed am Iesu ac roedd eisiau ei weld.  Ond dyn bach
oedd Sacheus a doedd e ddim yn gallu gweld dros bennau’r dyrfa oedd wedi
casglu i weld Iesu.  Felly beth wnaeth e?  Dringodd i ben coeden -
sycamorwydden - a disgwyl i Iesu ddod ar hyd y ffordd!  Mae’n siŵr ei fod wedi
cael sioc pan stopiodd Iesu, edrych i fyny, a dweud “Sacheus, tyrd i lawr ar
unwaith; mae’n rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw.”

■C Rhowch ( ✔ ) neu ( ✖ ) yn y bylchau i ddangos a yw’r brawddegau 
isod yn GYWIR neu’n ANGHYWIR.

1.  Roedd Sacheus yn ddyn tal iawn. ...........................

2.  Roedd Sacheus eisiau gweld Iesu. ...........................

3.  Dringodd Sacheus i ben derwen. ...........................

4.  Roedd Iesu’n gwybod lle’r oedd Sacheus. ...........................
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 
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Enw Arweinydd y Dosbarth

Storïau o’r Beibl – Safon 2

CYFRes C3

Lliwiwch y lluniau yn y storïau hyn o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Daeth Sacheus i lawr o ben y goeden ar unwaith.  Roedd wrth ei fodd o gael
croesawu Iesu i’w dŷ. Roedd rhai o’r bobl yn grwgnach am fod Iesu’n mynd i dŷ
dyn mor amhoblogaidd â chasglwr trethi!  Ond roedd yn ddiwrnod
bythgofiadwy i Sacheus!  Yn ogystal â chroesawu Iesu i’w gartref, roedd wedi ei
groesawu i’w galon ac i’w fywyd!  

Dywedodd Iesu wrtho,

““HHeeddddiiww  ddaaeetthh
iiaacchhaawwddwwrriiaaeetthh

ii’’rr  ttyŷ̂ hhwwnn..””
Lliwiwch y geiriau a’r llun.  Luc 19.9

Dywedodd Sacheus wrth Iesu y
byddai’n byw bywyd da o hyn
ymlaen.  

Roedd ei hen fywyd wedi dod i ben.
Byddai'n dilyn Iesu gan fyw bywyd
onest a gofalu am bobl dlawd.

Roedd yn hapus iawn fod Iesu wedi’i
achub o’i ffordd ddrwg o fyw!  

Gall Iesu wneud yr un peth i ni.Dim
ond Iesu sy’n gallu newid ein
bywydau a’n gwneud ni’n barod i
fynd i’r Nefoedd!!

■C Tanlinellwch y geiriau cywir sydd rhwng cromfachau.

1.  (Daeth / Ni ddaeth) Sacheus i lawr o ben y goeden pan alwodd Iesu arno.

2.  Roedd Sacheus yn (hapus / ofnus / trist) pan ddaeth Iesu i’w gartref.

3.  Roedd ei fywyd (yr un peth / yn well / yn waeth) ar ôl cwrdd â Iesu.
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