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Disgriﬁad
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2-9

1

Roedd Iesu yn
Capernaum.

2

Roedd gan swyddog
milwrol Rhufeinig was
oedd yn gorwedd yn ei
wely wedi ei barlysu.
Roedd e'n dioddef yn
ofnadwy. Roedd e'n sâl
ac ar ﬁn marw.

3

Roedd y swyddog
milwrol Rhufeinig wedi
adeiladu synagog yn
Capernaum, ac roedd yn
caru'r Iddewon. Roedd e
wedi clywed am Iesu ac
yn credu y gallai Iesu
wella ei was.

Llun

Nodiadau

4

Daeth rai o'r arweinwyr
Iddewig at Iesu i ofyn
iddo ddod i iacháu'r
gwas. Dyma nhw'n
pledio arno i helpu'r dyn.
“Mae'r dyn yma yn
haeddu cael dy help di.
Mae e'n caru ein pobl ni
ac wedi adeiladu
synagog i ni,” medden
nhw. Felly dyma Iesu'n
mynd gyda nhw. Doedd
Iddewon fel arfer yn
gwneud dim â'r milwyr
Rhufeinig.

5

Roedd Iesu bron â
chyrraedd y tŷ pan
anfonodd y swyddog
Rhufeinig rai o'i ﬀrindiau
i ddweud wrtho:
“Arglwydd, paid
traﬀerthu dod yma, dw i
ddim yn deilwng i ti
ddod i mewn i nhŷ I.

6

Dyna pam wnes i ddim
dod i dy gyfarfod di fy
hun. Does ond rhaid i ti
ddweud, a bydd fy
ngwas yn cael ei iacháu.
"

7

"Mae swyddogion uwch
fy mhen i yn rhoi
gorchmynion i mi, ac
mae gen innau ﬁlwyr o
danaf ﬁ. Dw i'n dweud
‘Dos’ wrth un, ac mae'n
mynd; ‘Tyrd yma’ wrth
un arall ac mae'n dod.
Dw i'n dweud ‘Gwna
hyn’ wrth fy ngwas, ac
mae'n ei wneud.”

8

Roedd Iesu wedi ei
syfrdanu pan glywodd
hyn.

9

Trodd at y dyrfa oedd yn
ei ddilyn, ac meddai.....

10

“Dw i'n dweud wrthoch
chi, dw i ddim wedi
gweld neb o bobl Israel
sydd â ﬀydd fel yna!”

11

Dyma'r dynion oedd
wedi eu hanfon ato yn
mynd yn ôl i'r tŷ, a dyna
lle roedd y gwas yn
holliach!
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13

14

15

Iesu ydy Mab Duw yn
wir! Amen
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Cyﬁeithwyd gan
www.beibl.net
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