
 

 
Jesus was in a house at Capernaum. The news of his arrival spread and the house 
where he was staying was full of visitors. Crowds came to see him and to listen to 
him teach. Four men arrived carrying a paralyzed man. They couldn't get to Jesus 
through the crowd, so they dug through the clay roof above his head. They lowered 
the sick man on his mat. Jesus was impressed when he saw their faith. Jesus 
healed the paralyzed man and forgave his sins. 

 

When Jesus saw their faith, he said to the 
paralytic, "Son, your sins are forgiven."      

Mark 2:5 
 

IESU’N IACHAU DYN WEDI’I 
BARLYSU  

Roedd Iesu mewn ty yng Nghapernaum.  Lledodd y newyddion ei fod wedi cyrraedd a 
llanwodd y ty efo bobl. Daeth torfeydd o bobl i’w weld ac i wrando arno’n dysgu.  Daeth 
pedwar dyn at Iesu yn cario dyn oedd wedi’i barlysu.  Methon nhw â chyrraedd at Iesu 
oherwydd maint y dyrfa felly dyma nhw’n torri twll yn to uwchben lle oedd Iesu.  Wedyn 
dyma nhw’n gollwng y dyn i lawr ar ei fatras o flaen Iesu.  Roedd Iesu wedi synnu o weld 
eu ffydd. Gwnaeth Iesu iachau’r dyn oedd wedi’i barlysu a maddau ei bechodau.

Pan welodd Iesu’r ffydd oedd ganddyn nhw, 
dwedodd wrth y dyn oedd wedi’i barlysu, 
“Ffrind, mae dy bechodau wedi’u maddau.”
Marc 2:5



 

                        

What did Jesus 
appreciate the most 

when he saw the 
paralyzed man's friends? 
 

Help the man's friends 
find the way to Jesus! 

 

Beth oedd Iesu’n synnu ato 
pan welodd o ffrindiau’r 
dyn oedd wedi’i barlysu?

Helpa ffrindiau’r dyn i 
ffindio’r ffordd at Iesu!



Gwers 12 
IESU’N IACHAU DYN WEDI’I BARLYSU        

Testun y Beibl:  Marc 2:1-12

Adnod allweddol:  Marc 2:5

Pwrpas:  Bydd y plant yn dysgu bod gan Iesu’r gallu i faddau pechodau. 

Nodwch os gwelwch yn dda

Cynlluniwch weithgareddau addas i’r plant yn eich grwp.  Gall y gweithgareddau gael eu 
haddasu yn dibynnu ar faint, oed a gallu’r grwp, ynghyd â’r amser sydd ar gael ayb.

I Gwers

Wedi i’r plant orffen y dudalen liwio darllenwch iddyn nhw o Marc 2:1-12. 

Amser maith yn ôl pan oedd yr Arglwydd Iesu’n byw ar y ddaear, mi wnaeth o lawer o 
wyrthiau ac iachau llawer o bobl oedd yn sâl.  Mae hanes un wyrth i’w chael yn efengyl 
Mark 2:1-12.  Pan oedd Iesu mewn ty yng Nghapernaum, daeth nifer fawr o bob i wrando 
arno’n dysgu.  Roedd y ty yn llawn o bobl.  Yn byw yn yr ardal honno oedd dyn oedd yn 
sâl iawn. Prin roedd o’n medru sefyll ar ei draed am fod ei goesau mor wan.  Byddai wedi 
hoffi gofyn i Iesu ei helpu.  Roedd wedi clywed llawer am Iesu ond sut allai o fynd ato?  
Roedd gan y dyn oedd wedi’i barlysu bedwar ffrind arbennig. Mi wnaethon nhw ddangos 
eu bod yn ei garu.  Pryd wnest ti ddangos i dy ffrindiau dy fod yn eu caru nhw ddiwethaf? 
Mi wnaeth y pedwar ffrind rywbeth all dim ond gwir ffrindiau ei wneud.  Wnaethon nhw 
gario eu ffrind ar ei wely at Iesu. Gan eu bod yn methu mynd yn agos at Iesu o achos 
y dyrfa, dyma nhw’n gwneud twll yn y to a gollwng y dyn i lawr ar ei fatras o flaen Iesu.  
Roedd Iesu wedi synnu wrth weld eu ffydd a’u cariad.  Mi wnaeth o siarad efo’r dyn oedd 
wedi’i barlysu a’i iachau.  Gwelodd Iesu fod y dyn yn bechadur a dwedodd wrtho, “Ffrind, 
mae dy bechodau wedi’u maddau.”  Roedd rhai o arbenigwyr y Gyfraith yno a dyma 
nhw’n meddwl, “Sut mae’n gallu dweud y fath beth?  Cabledd ydy dweud peth felly!  Duw 
ydy’r unig un sy’n gallu maddau pechodau!”  Roedd Iesu’n gwybod mai dyna oedden 
nhw’n ei feddwl felly meddai wrthyn nhw, ”Pam dych chi’n meddwl mod i’n cablu? Ydy’n 
haws dweud wrth y dyn ‘Mae dy bechodau wedi’u maddau,’ neu ‘Cod ar dy draed, cymer 
dy fatras a cherdda’?  Cewch weld fod gen i, Fab y Dyn, hawl i faddau pechodau ar y 
ddaear!”  A dyma Iesu’n troi at y dyn oedd wedi‘i barlysu, a dweud wrtho, “Cod ar dy 
draed, cymer dy fatras a dos adre.”  Neidiodd y dyn ar ei draed, codi ei fatras a cherdded 
trwy ganol y bobl.  Roedden nhw wedi’u syfrdanu ac yn moli Duw.  “Dyn ni erioed wedi 
gweld dim byd tebyg i hyn!” medden nhw.

II Gweithgareddau

1 Yr Adnod Allweddol

a) Darllenwch yr adnod yn uchel:



Pan welodd Iesu’r ffydd oedd ganddyn nhw, dwedodd wrth y dyn oedd wedi’i barlysu, 
“Ffrind, mae dy bechodau wedi’u maddau.”  Marc 2:5

b) Eglurwch yr adnod

• Pan welodd Iesu – roedd Iesu yn falch iawn o beth welodd.  Achos hyn mi wnaeth o 
helpu ffrindiau’r dyn oedd wedi’i barlysu.
• Ffydd – ffydd fawr mewn pethau na fedrwn eu gweld.  Daeth y pedwar ffrind at Iesu 
a gofyn iddo helpu eu ffrind.
• Ffrind – mi wnaeth Iesu siarad yn garedig efo’r dyn oedd wedi’i barlysu.  Wnaeth o 
ddim dweud wrtho ‘Dy fai di ydy hyn achos mai pechadur wyt ti!’ 
• mae dy bechodau wedi’u maddau – Gwnaeth Iesu wella ei enaid gyntaf ac wedyn ei 
gorff.  Trwy wneud hynny, dangosodd mai maddau pechodau ydy’r peth pwysicaf.

Awgrym:  Mae angen i blant ifanc gofio fod Iesu’n gwerthfawrogi pan mae rywun yn 
gwneud rywbeth da dros ffrind. Daeth ffrindiau’r dyn oedd wedi’i barlysu at Iesu a gofyn 
iddo helpu eu ffrind.  Gwnaeth Iesu mwy na hynny: mi wnaeth o faddau pechodau’r dyn a 
gwella’i gorff.

c)  Helpwch y plant i ddysgu’r adnod.

2 Cwestiynau adolygu i’r plant

• Lle oedd Iesu pan wnaeth o iachau’r dyn oedd wedi’i barlysu?
• Pwy wnaeth ddod â’r dyn oedd wedi’i barlysu at Iesu?
• Ar beth wnaeth Iesu edrych yn gyntaf: ar ei enaid yntau ei gorff?
• Beth wnaeth arbenigwyr y Gyfraith ddweud pan glywson nhw fod Iesu’n maddau 
pechodau?
• Sut wnaeth Iesu ateb arbenigwyr y Gyfraith?
• Beth ddwedodd y bobl pan welon nhw fod y dyn sâl yn medru cerdded?

III Diweddglo

TI

• Paid â bod yn ddifater pan wyt ti’n gweld problemau dy ffrindiau.
• Gweddia dros dy ffrindiau gan fod â ffydd fod Iesu’n medru siarad efo nhw hefyd.
• Dywed wrth dy ffrindiau dy fod yn gweddio drostyn nhw.
• Gofynna i Iesu faddau pechodau.

IESU

• Mae Iesu’n falch pan wyt ti’n dangos gofal am dy ffrindiau.
• Mae Iesu’n edrych ar dy ffydd pan wyt ti’n gweddio.
• Mae Iesu’n barod i ateb dy weddiau.
• Mae Iesu’n barod i faddau dy bechodau di.


