
 

 
 

While Jesus was preaching, some children were brought to him so he could bless 
them. The disciples told them not to bother Jesus. But Jesus called for the children 
and said to the disciples: “Let the little children come to me, and do not hinder them, 
for the kingdom of God belongs to such as these.” Then Jesus took the children in 
his arms and blessed them.  

 
 

But Jesus called the children to him and said, "Let the 
little children come to me, and do not hinder them, for 

the kingdom of God belongs to such as these.”        
Luke 18:16 

 

IESU A’R PLANT
Tra roedd Iesu yn dysgu’r bobl, daeth rhai bobl a phlant ato er mwyn iddo eu bendithio 
nhw.  Dywedodd y disgyblion wrthyn nhw am beidio â phoeni Iesu.  Ond galwodd Iesu ar 
y plant a dywedodd wrth y disgyblion: “Gadewch i’r plant bach ddod ata i.  Peidiwch â’u 
rhwystro, am mai rhai fel nhw sy’n derbyn teyrnasiad Duw.”  Wedyn wnaeth Iesu gymryd y 
plant yn ei freichiau a’u bendithio nhw.

Ond dyma Iesu’n eu galw nhw ato ac meddai 
“Gadewch i’r plant bach ddod ata i.  Peidiwch 
â’u rhwystro, am mai rhai fel nhw sy’n derbyn 
teyrnasiad Duw.”  Luc 18:16



 

 

What did Jesus 
do when the 

children came? 
 

More children were brought to Jesus. Help the 
one in the picture find the way! 

 
 

Beth wnaeth Iesu pan 
ddaeth y plant ato?

Daeth mwy o blant at Iesu.  Helpa’r un yn y llun i 
ffindio’r ffordd ato.



Gwers 20 
IESU A’R PLANT        

Testun y Beibl:  Marc 10:13-16 neu Luc 18:15-17

Adnod allweddol:  Luc 18:16

Pwrpas:  Bydd y plant yn darganfod fod Iesu yn caru plant.

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 a’r amser sydd ar gael ayb.

1. Gwers

Cyn gweithio ar y daflen liwio, dechreuwch efo cwestiwn: Pwy sy’n dy garu di?

Mae’r Beibl yn dweud fod Iesu yn caru plant.  Cymrodd nhw yn ei freichiau a’u bendithio 
nhw a gweddio drostyn nhw.

Pan oedd rhai bobl eisio dod â phlant at Iesu, gwrthododd y disgyblion adael iddyn nhw.  
Ond galwodd Iesu ar y plant i ddod ato a dywedodd fod Teyrnas Dduw yn perthyn i rai fel 
nhw.  Siarad oedd o am ddiniweidrwydd y plant am eu bod yn gwybod sut i garu, i drystio 
ayb.  Dyma beth mae’r Beibl yn ei ddweud am hyn.  (Darllenwch Marc 10:13-16 neu Luc 
15-17 i’r plant ac eglurwch beth ddarllenwyd.)

Beth mae Iesu yn ei wneud efo’r plant?

- Mae’n galw nhw ato

- Mae’n cymryd nhw yn ei freichiau

- Mae’n bendithio nhw.

Mae yna gyfeiriadau eraill at blant yn y Testament Newydd:

- Mae Duw yn rhoi croeso i blant bach (Marc 9:36-37)

- Mae Duw yn gwobrwyo bobl sy’n helpu plant bach (Mathew 10:42)

- Mae Iesu yn canmol plant am fod yn barod i drystio fo (Mathew 18:2-3)

- Mae Iesu yn amddiffyn plant (Mathew 18:10).

Awgrym: Efo plant bychain, gallai’r athro/athrawes eistedd yn eu canol i adrodd yr hanes 
ac ar y diwedd weddio dros bob un ohonyn nhw fel y gwnaeth Iesu.



II Gweithgareddau

1 Yr Adnod Allweddol

a) Darllenwch yr adnod yn uchel.

Ond dyma Iesu’n eu galw nhw ato ac meddai “Gadewch i’r plant bach ddod ata i.  
Peidiwch â’u rhwystro, am mai rhai fel nhw sy’n derbyn teyrnasiad Duw.” 

                                                                                                                             Luc 18:16

b) Eglurwch yr adnod.

Dyma oedd ymateb yr Arglwydd Iesu pan welodd o’r plant bach:

- Galwodd arnyn nhw i ddod ato

- Dywedodd “Gadewch i’r plant bach ddod ata i. Peidiwch â’u rhwystro,”

- Mae’n addo: “rhai fel nhw sy’n derbyn teyrnasiad Duw.”

c) Helpwch y plant i ddysgu’r adnod.

2 Cwestiynau adolygu i’r plant

- Pwy oedd yn gwrthod i’r plant ddod at Iesu?

- Beth wnaeth Iesu ddeud wrthyn nhw?

- Beth wnaeth Iesu ddeud wrth yr oedolion pan welodd o’r plant?

- Beth wnaeth Iesu ei wneud efo’r plant?

III Diweddglo

Mae Iesu’n caru ac yn parchu bob plentyn.  Does dim ots gan Iesu os yw plentyn 
yn gyfoethog neu yn dlawd, yn ddu neu yn wyn, yn iach neu yn sâl.  Dydy Iesu byth 
yn gwrthod gadael i blant ddod ato ond yn hytrach mae yn eu hamddiffyn ac yn eu 
bendithio.  Wyt ti’n caru Iesu?


