
DARLLENWCH
Jona 1: 10 -17 

a 2: 1-10

ADNOD 
ALLWEDDOL

Jona 2: 9

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 2   Jona yn y Môr

Wrth i’r storm waethygu,
gofynnodd y morwyr i Jona
beth ddylen nhw ei wneud
ag e, er mwyn i’r môr
ymdawelu. “Cydiwch ynof
a’m taflu i’r môr,” atebodd.
Ond gorchmynnodd y
capten y dylai’r morwyr
geisio rhwyfo’n ôl i’r tir
mawr.

■C Ticiwch yr ateb roddodd Jona i gwestiwn y morwyr.

“Rhwyfwch fi nôl i’r tir.”  “Taflwch fi i’r môr.”  
“Dewiswch fi’n gapten arnoch.”  

O’r diwedd, doedd ganddyn nhw ddim dewis, dim ond gwneud fel y
gorchmynnodd Jona.  Ar ôl gweddïo ar Dduw Jona, dyma nhw’n cydio yn Jona ac
yn ei daflu i’r môr.  Gostegodd y storm ar unwaith ac ymdawelodd y môr.
Roedd gwyrth wedi digwydd!

■C Lliwiwch yr hanner cylch sydd wrth ymyl ail ran gywir y frawddeg. 

Yn gyntaf, dyma’r morwyr yn gweddïo ar Dduw Jona.           yn cydio yn Jona.

Gostegodd y storm y diwrnod wedyn.            ar unwaith. 

Ble’r oedd Jona?  Yn y môr,
yn suddo’n ddyfnach ac yn
ddyfnach!  Ond roedd Duw
wedi trefnu i bysgodyn
mawr lyncu Jona.  Bu Jona
ym mol y pysgodyn am dri
diwrnod a thair noson! 
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■C Rhowch linell drwy’r rhifau anghywir.

Bu Jona yn y pysgodyn am 30 3 13 diwrnod a 3 13 23 noson. 

Allwch chi ddychmygu sut brofiad oedd bod ym mol y pysgodyn anferth?  Roedd
hi’n dywyll, yn wlyb ac yn ddrewllyd iawn!  Roedd Jona yno yn gweddïo ar yr
Arglwydd!  Dyna beth da yw ein bod yn gallu siarad â Duw mewn unrhyw le ac
ar unrhyw bryd!

■C Llanwch y llythrennau sydd ar goll. 
Rydym ni’n gallu g __ __ ____ __ o  ar Dd __ __  mewn unrhyw l __  ac ar
unrhyw b __ __ __, yn union fel y gwnaeth J __ __ __ ! 

Roedd Jona yn diolch i Dduw am achub ei fywyd!  Roedd e’n cofio profiad mor
erchyll oedd boddi, a’r gwymon wedi clymu’n dynn am ei gorff, ac yntau’n teimlo
mor bell oddi wrth Dduw!  Bryd hynny, roedd e wedi galw ar yr Arglwydd, ac
roedd Ef wedi ei glywed ac wedi ei achub! 

“Yn wir,” meddai Jona, 

““II’’rr  AArrggllwwyydddd  yy
ppeerrtthhyynn

ggwwaarreedduu..””
Lliwiwch y llythrennau.

Cosbwyd Jona gan Dduw am ei fod yn anufudd Iddo,
ond roedd Duw hefyd wedi paratoi ffordd i’w achub,
pan oedd Jona yn teimlo’n wirioneddol flin am ei
ddrygioni.  Rydym ni hefyd yn haeddu cael ein cosbi am
ein drygioni.  Ond
bydd Duw yn maddau
i ni, os ydym ni’n wir
edifar (yn dweud
“sori”) am ein
pechodau, oherwydd
bu’r Arglwydd Iesu

farw drosom ar y groes ar Galfaria.  Ydych chi
wedi diolch i Dduw am Ei Iachawdwriaeth – Ei
ffordd Ef i’n hachub ni?

Yna, cafodd Jona syndod arall.  Siaradodd Duw
â’r pysgodyn a dyma hwnnw’n chwydu Jona’n
ddiogel ac yn iach ar dir sych!
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