
 

 
 

Once a man was traveling from Jerusalem to Jericho. He was attacked by robbers. 
They stole his money, beat him and left him beside the road. A priest came along, 
but he did not help that man. A religious man walked by, but he did not help the 
man. Then a Samaritan came along. He knelt down beside him, treated his wounds 
and bandaged them. The Samaritan put the man on his donkey and took him to an 
inn where he took care of him. The next day, he paid the innkeeper and told him to 
take care of the man.  

 

He answered: "'Love the Lord your God with all your heart 
and with all your soul and with all your strength and with 

all your mind'; and, 'Love your neighbor as yourself.'" 
Luke 10:27 

 

Y SAMARIAD CAREDIG
Un tro roedd dyn yn teithio i lawr o Jerwsalem i Jericho a dyma ladron yn ymosod arno. 
Dyma nhw’n dwyn popeth oddi arno, ac yna ei guro a’i adael ar ochr y ffordd.  Dyma 
offeiriad Iddewig yn dod heibio ond wnaeth o ddim helpu’r dyn. Wedyn dyma un o 
Lefiaid y deml yn dod heibio ond wnaeth o ddim helpu’r dyn chwaith.  Wedyn daeth 
Samariad heibio.  Pan wnaeth o weld y dyn, dyma fo’n trin ei glwyfau a’i roi ar gefn ei 
asyn.  Aeth a fo i lety a gofalu amdano yno.  Y diwrnod wedyn talodd berchennog y llety i 
ofalu amdano nes ei fod wedi gwella.

Meddai’r dyn “’Rwyt i garu’r Arglwydd dy 
Dduw â’th holl galon, ac â’th holl enaid, â’th 
holl nerth ac â’th holl feddwl’ a ‘Rwyt i garu 
dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy hun.’”  
Luc 10:27



 

 
                                                            
 
 
 
 
 
                               
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Can you solve this puzzle? 
 

 

Which of the three 
men proved that he is 
a neighbor to the man 
attacked by bandits: 
the priest, the religious 
man or the Samaritan? 
 

 Connect the dots and color the 
drawing! 

 
 

Fedri di ddatrys y pôs yma?

Cysyllta’r dotiau a lliwia’r llun.

Pa un o’r dynion 
oedd yn gymydog i’r 
dyn oedd y lladron 

wedi ymosod arno: yr 
offeiriad, y Lefiad o’r 
deml neu’r Samariad?



Gwers 18 
Y SAMARIAD CAREDIG        

Testun y Beibl:  Luc 10:25-37

Adnod allweddol:  Luc 10:27

Pwrpas:  Bydd y plant yn deall mor bwysig ydy hi i garu eu cymydog.

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

Cyn gweithio ar y daflen liwio, adroddwch stori’r Samariad caredig. Yn gyntaf gofynnwch 
i’r plant ‘Dach chi’n cofio rhywun yn gwneud rhywbeth neis i chi yn annisgwyl?’  (Gadewch 
i’r plant ateb.)

Yn y Beibl dyn ni’n cael stori am berson sy’n gwneud rhywbeth da yn annisgwyl.  Iesu eu 
hun wnaeth ddeud y stori.

Un tro wnaeth un o arbenigwyr y Gyfraith ddod at Iesu i roi prawf iddo.  Gofynnodd y 
cwestiwn, “Athro, beth sydd raid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol?”  Roedd o’n 
arbenigwr yn y gyfraith grefyddol felly roedd o’n gwybod yr ateb i’r cwestiwn.  Ond roedd 
Iesu yn adnabod ei galon felly gofynodd iddo “Beth mae Cyfraith Moses yn ei ddweud? 
Sut wyt ti’n ei ddeall?”  Atebodd y dyn, “’Rwyt i garu’r Arglwydd dy Dduw â’th holl galon, 
ac â’th holl enaid, â’th holl nerth ac â’th holl feddwl’ a ‘Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt 
ti’n dy garu dy hun.’”  “Rwyt ti’n iawn!” meddai Iesu.  “Gwna hynny a chei di fywyd.”  Ond 
doedd arbenigwr y Gyfraith dal ddim yn fodlon felly gofynnodd i Iesu: “Ond pwy ydy fy 
nghymydog?”  Atebodd Iesu efo stori.

“Roedd dyn yn teithio i lawr o Jerwsalem i Jericho a dyma ladron yn ymosod arno.  Dyma 
nhw’n dwyn popeth oddi arno, ac yna ei guro cyn dianc.  Cafodd ei adael bron yn farw 
ar ochr y ffordd.  Dyma offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio, ond pan welodd y dyn 
yn gorwedd yno ni wnaeth hyd yn oed edrych arno, dim ond mynd yn ei flaen.  A dyma 
un o Lefiaid y deml yn gwneud yr un peth; dim ond croesi’r ffordd a mynd yn ei flaen. 
Roedd y dynion yma yn gwybod bod Cyfraith Duw yn dweud “Rwyt i garu dy gymydog” 
ond wnaethon nhw ddim helpu’r dyn. Ond wedyn dyma Samariad yn dod i’r fan lle roedd 
y dyn yn gorwedd. Nid oedd yr Iddewon eisio bod yn agos at Samariad; roedden nhw’n 
eu ffieiddio. Roedd y Samariaid yn debyg i rhai grwpiau o bobl yn ein gwlad ni sy’n cael 
eu hystyried yn israddol.  Felly doedd yr un Iddew wedi bod yn garedig wrth Samariaid 
erioed. Er hynny roedd y Samariad hwn yn teimlo yn llawn trueni dros y dyn oedd wedi ei 
glwyfo. Aeth ato a trin ei glwyfau, a’i roi ar gefn ei asyn ei hun, a mynd a fo i lety a gofalu 
amdano.  Y diwrnod wedyn rhoddodd ddau ddenariws i berchennog y llety. ‘Gofala 
amdano,’ meddai wrtho, ‘Ac os bydd costau ychwanegol, gwna i dalu i ti y tro nesa bydda 
i’n mynd heibio.’



Y cwestiwn ydy “Pwy o’r tri dyn wnaeth ddangos cariad tuag at y dyn wnaeth gael ei 
glwyfo?” (Gadewch i’r plant ateb.)

Wnaeth arbenigwr y Gyfraith ddweud yr un peth.  Yna dwedodd Iesu, ”Dos dithau a 
gwna’r un fath.”

Dylid sicrhau fod y plant yn deall mai Iesu adroddodd y stori yma. Dylent ddeall ystyr ‘caru 
dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy hun’ a bod hwn yn un o orchmynion Duw.

Awgrym: Ar gyfer plant iau, gellid defnyddio pypedau a wnaed o sannau, o fagiau papur 
neu o glai.

II Gweithgareddau

1 Yr Adnod Allweddol

a) Darllenwch yr adnod yn uchel:

Meddai’r dyn “’Rwyt i garu’r Arglwydd dy Dduw â’th holl galon, ac â’th holl enaid, â’th holl 
nerth ac â’th holl feddwl’ a ‘Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy hun.’”  Luc 
10:27

b) Eglurwch y geiriau pwysig

Un o’r gorchmynion mwyaf mae Duw wedi ei roi i ni ydy

“Rwyt i garu’r Arglwydd dy Dduw!”  Sut?

• Efo dy holl galon – dy holl fywyd

• Efo dy holl enaid – dy deimladau/emosiynau

• Efo dy holl nerth – dy egni

• Efo dy holl feddwl – dy ddeallusrwydd

c)  Helpwch y plant i ddysgu’r adnod.

2 Cwestiynau adolygu i’r plant

• Pwy ddwedodd y stori yma?

• Beth wnaeth ddigwydd i’r dyn oedd yn teithio ar hyd y ffordd?

• Pwy wnaeth basio heibio iddo?



• Pwy wnaeth ofalu amdano?

• Beth wnaeth y Samariad?

• Pa un o’r dynion oedd yn gymydog i’r dyn oedd y lladron wedi ymosod arno?

• Pwy ydy ein cymydog ni?

III Diweddglo

Does dim pwrpas dweud ein bod yn caru Duw, dyn ni ddim yn medru ei weld, os dyn 
ni ddim yn caru ein cymdogion, dyn ni’n medru eu gweld.  I ddangos cariad tuag at ein 
cymdogion, rhaid i ni fod yn glên wrthyn nhw, a’u parchu a’u helpu nhw.  Dywedodd 
Iesu fod yn rhaid i ni garu hyd yn oed ein gelynion, gweddio drostyn nhw, siarad yn glên 
efo nhw a’u helpu nhw.  Os wyt ti’n caru Duw rhaid i ti fynd a gwneud fel y gwnaeth y 
Samariad!  Caru dy gymydog.


