
DARLLENWCH 
Ioan  4: 43-54

ADNODAU
ALLWEDDOL
Actau  16: 31

Rhufeiniaid  10: 9

Astudiaeth  2 Gwyrthiau - Iacháu'r Bachgen

Yn y Darlleniad o’r Beibl, daeth Iesu yn ôl i’r dref lle gwnaeth ei wyrth gyntaf. Mae’r dref hon
mewn ardal o'r enw Galilea yng ngogledd Israel. I’r de o Galilea mae Samaria ac i’r de o Samaria
mae Jwdea, lle mae trefi a dinasoedd fel Bethlehem, Jericho, Bethania a’r brifddinas, Jerwsalem. 

■C Nodwch y mannau a ganlyn ar y map:-
1.  Enw’r llyn. 
2.  Enw’r dref lle gwnaeth Iesu ei wyrth gyntaf. 
3.  Enw’r dref lle’r oedd y swyddog yn byw. 
4.  Enw’r dref lle cafodd Iesu ei fagu. (Gweler Luc 4: 16) 
5.  Enw’r afon lle cafodd Iesu ei fedyddio. (Gweler Mathew 3: 13) 
6.  Enw’r ddinas lle cynhaliwyd gŵyl y Pasg. 
7.  Enw’r ardal yr oedd Iesu newydd ddod ohoni. 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Ioan  3: 14-18 a 36       1 Ioan  5: 1-5 a 10-14
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■C Ysgrifennwch atebion y
cwestiynau isod yn y grid. 

1. I ble’r aeth Iesu?
2 a 3. Dywedodd Iesu wrth y swyddog "Heb 

ichwi weld _ _ _ _ __ _ _ _ a 
rhyfeddodau, ni __ _ _ _ _ __ chwi byth." 

4. Beth ddywedodd Iesu wrth y swyddog am ei 
wneud ar ôl iddo ddweud y byddai’r plentyn 
yn byw?  "Dos _ _ _ _ _."

5. Am faint o’r gloch yr oedd y bachgen wedi dechrau gwella? 

■C Mae'ch atebion wedi’u hysgrifennu ar draws y grid. Edrychwch i lawr y grid i 
weld yr ateb i’r cwestiwn isod a’i liwio: Beth wnaeth Iesu i’r bachgen sâl? 

Erbyn diwedd y stori, yn ogystal â chredu’r geiriau roedd Iesu wedi’u dweud wrtho, roedd y
swyddog yn credu mai Iesu oedd y Meseia. Yn ogystal â gwella salwch ac ati, mae Iesu’n gallu ein
gwella yn ysbrydol (maddau ein pechodau a gwneud pethau’n iawn rhyngom ni a Duw). 

■C Esboniwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAIN pam y credodd y swyddog yn yr 
Arglwydd Iesu. 

■C Ysgrifennwch eiriau Actau 16: 31. (Un o’r Adnodau Allweddol)

Mae’r Adnod Allweddol hon yn dangos mai'r unig ffordd i Dduw ein hiacháu ni a maddau'n
pechodau yw i ni gredu yn Iesu Grist. Allwn ni ddim ennill iachawdwriaeth trwy fyw yn dda.
Gwnaeth yr Arglwydd Iesu y cyfan trwy farw ar y groes. Y cwbwl y mae’n rhaid i ni ei wneud yw
credu! 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol arall a thanlinellu beth y mae’n rhaid i ni ei 
gredu er mwyn cael ein hachub. 

Ydych chi wedi credu yn yr Arglwydd Iesu Grist? Ydych chi wedi dweud wrth rywun eich bod yn
credu ynddo Ef?
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