
DARLLENWCH 
Ioan 4: 4-30

ADNOD 
ALLWEDDOL

Ioan 4: 42

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

Stori 3 Gwraig o Samaria
Un diwrnod, roedd Iesu ar daith
hir. Roedd yn mynd trwy ardal o’r
enw Samaria. 

Doedd pobl Samaria ddim yn
ffrindiau â’r Iddewon.  Doedden
nhw ddim eisiau dim i’w wneud â'i
gilydd.  Roedd Iesu wedi blino ac
eisteddodd ger ffynnon.  Aeth ei
ddisgyblion i dref gerllaw i brynu
bwyd.  Pan oedd yn eistedd, daeth
gwraig â'i llestr dŵr i nôl dŵr o’r
ffynnon.

■C Atebwch y cwestiynau 
hyn.

1. Beth oedd enw'r ardal 
roedd Iesu’n mynd trwyddi?
S __  __  __  __  __  __ .

2. I ble’r oedd y disgyblion 
wedi mynd?
I’r  __  __  __  __ .

3. Pwy ddaeth i nôl dŵr?
__  __  __  __  __  __ .

“Ga i ddiod?” gofynnodd Iesu.
Roedd y wraig wedi synnu bod
Iesu’n gofyn iddi am ddiod gan mai
Iddew oedd ef a'i bod hi'n dod o
Samaria.  Fel rheol, doedd yr
Iddewon ddim hyd yn oed yn
siarad â'r Samariaid!  Roedd hi'n
synnu hyd yn oed fwy pan
ddywedodd Iesu y gallai ef roi “dŵr
bywiol” iddi.  Dywedodd na fyddai
syched arni byth wedyn pe bai hi’n
cael y “dŵr bywiol”.  Beth oedd
hynny’n ei feddwl?
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Roedd Iesu wedi _ _ _ _ _.

Roedd y disgyblion wedi mynd i brynu _ _ _ _.

Eisteddodd Iesu wrth y __ _ _ _ _ _.

Gofynnodd Iesu i’r wraig am rywbeth i’w _ _ _ _.

I ddechrau, roedd hi’n meddwl 

mai _ __ _ _ cyffredin oedd e.

Iesu ei hunan yw’r “dŵr bywiol”! Roedd Iesu eisiau dweud wrth y wraig nad
Iddew cyffredin oedd ef.  Esboniodd wrthi mai ef oedd y Meseia a’r Gwaredwr
yr oedd Duw wedi’i addo.  Pe bai’r wraig yn credu yn Iesu, byddai’n teimlo’n
hollol fodlon.  Yn yr ystyr hynny, ni fyddai syched arni eto.

““PPwwyy  bbyynnnnaagg  
ssyy’’nn  yyffeedd  

o’r dŵr a roddaf fi iddo, 

nnii  bbyydddd  aarrnnoo  
ssyycchheedd  bbyytthh..””

Lliwiwch y geiriau.  Ioan 4:14

Cyn hir, daeth y disgyblion yn ôl.  Daeth sgwrs y wraig gyda Iesu i ben.  Yn ei
chalon, roedd hi’n credu mai Iesu oedd y Meseia, y Gwaredwr.  Gadawodd y
wraig ei llestr dŵr wrth y ffynnon a brysio i’r dref i ddweud wrth bobl am Iesu.
“Dewch”, meddai “i weld dyn a ddywedodd wrthyf bopeth yr wyf wedi’i wneud.
A yw’n bosibl mai hwn yw’r Meseia?”
Daeth llawer o bobl i gwrdd â Iesu.  Yn bwysicach, credodd llawer o bobl ynddo
go iawn.  Dyna beth y dylai pawb ohonom ei wneud - credu yn Iesu a dweud
wrth bobl eraill amdano.

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

1.  Credodd y wraig o Samaria yn Iesu. ................ 

2.  Ddywedodd hi ddim wrth neb amdano. ................

3.  Llanwodd ei llestr a mynd adre’n syth. ................

4.  Dywedodd wrth lawer o bobl am Iesu a daethon nhw i’w weld. ................
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