
DARLLENWCH  
Ioan 20: 26-31

ADNOD 
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Ioan 20: 31

Gwers 4   Y Rhai a Ysgrifennodd yr Efengylau – Ioan

Pwy oedd Ioan?

Fel Mathew, roedd Ioan yn un o’r 12 disgybl. Yn wir, roedd yn un o’r rhai cyntaf i ddilyn Iesu.
Roedd yno pan gafodd Iesu ei groeshoelio ac roedd yn dyst i’r atgyfodiad. Yn ogystal ag
ysgrifennu’r Efengyl, fe ysgrifennodd dri llythyr byr a’r Datguddiad. 
Darllenwch 1 Ioan 1:1. (Hwn yw’r cyntaf o’i dri llythyr neu epistol). 
Yma, mae Iesu’n cael ei alw’n ‘Air y Bywyd’. 

■C Rhowch ✔ neu ✗ i ddangos a yw’r 
ffeithiau hyn am Ioan a Iesu 
yn GYWIR neu’n ANGHYWIR:- 

Roedd Ioan wedi clywed Iesu’n siarad. ................... 

Dim ond mewn breuddwyd roedd 
Ioan wedi gweld Iesu. .................. 

Roedd Ioan wedi cyffwrdd â Iesu â’i ddwylo. ................... 

Dydi Ioan ddim yn sôn amdano’i hunan wrth ei enw yn ei Efengyl ond mae’n cyfeirio ato’i hunan
mewn ffordd arbennig.

■C Darllenwch Ioan 13:23 a Ioan 20:2 i weld beth roedd Ioan yn ei alw
ei hunan.

■C Llanwch ‘goeden deulu’ Ioan trwy ddarllen Marc 1:19 a 20 ac
ysgrifennu eu henwau. 

■C Beth oedd gwaith Ioan? Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir. 

Pobydd                   Ffarmwr              Adeiladwr                   Pysgotwr 

Roedd Ioan a’i frawd, a’u ffrind Pedr, yn griw arbennig o fewn i gylch y 12 apostol. 
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Tad: ___________________

Mam

Ioan
Brawd: ___________
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Mae Ioan yn galw Iesu’n Fab Duw.

Rydyn ni wedi gweld bod Luc yn pwysleisio mai Iesu yw’r Dyn Perffaith. Mae Ioan yn pwysleisio
ei fod yn Fab Duw.

Darllenwch yr adnodau isod ac ysgrifennu sut y mae Iesu’n ei
ddisgrifio’i hunan. 

Myfi yw y ...........................................................................................Ioan 10:9 

Myfi yw y ...........................................................................................Ioan 10:11 

Myfi yw y ...........................................................................................Ioan 14:6 

Myfi yw y ...........................................................................................Ioan 15:1 

Mae "Myfi yw” neu “Ydwyf” yn un o deitlau neu enwau Duw. (Gweler Exodus 3:14) 
Yn Efengyl Ioan, mae Iesu’n defnyddio’r teitl hwn amdano ef ei hunan. 

Duw mewn corff dyn yw Iesu Grist. 

■C Isod, dyma dri datganiad arall sy’n dechrau â ‘Myfi yw’ a thair 
gwyrth a wnaeth Iesu. Tynnwch linell o bob un o’r datganiadau 
‘Myfi yw’ i’r wyrth sy’n perthyn orau iddo. 

“Myfi yw’r Atgyfodiad a’r Bywyd.” (Ioan 11:25) Iesu’n bwydo’r 5,000. (Ioan 6) 

“Myfi yw Goleuni’r Byd.” (Ioan 8:12) Iesu’n codi Lasarus o farw’n fyw. (Ioan 11) 

“Myfi yw Bara’r Bywyd.”  (Ioan 6:35) Iesu’n iachau dyn dall. (Ioan 9) 

Roedd y gwyrthiau i gyd yn ‘arwyddion’ bod Iesu’n Fab Duw. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a thanlinellu’r gair sy’n dweud 
wrthym beth y mae Ioan yn gobeithio y bydd pawb ohonom yn ei 
wneud o ganlyniad i ddarllen ei Efengyl. (Mae hwn yn air pwysig 
sy’n digwydd 99 o weithiau yn Efengyl Ioan) 

Mae’r pedair Efengyl yn dweud wrthym bod Iesu’n berson rhagorol. Ydych chi wedi cael bywyd
tragwyddol trwy gredu yn Iesu? Cofiwch ei eiriau ef sy’n dechrau â “Myfi yw” yn Ioan 14:6. 

“Myfi yw’r FFORDD a’r GWIRIONEDD a’r BYWYD. 
Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof FI.” 
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(i’w nodi gan yr arweinydd)
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Cyfanswm Llawn

SAFON 3 B8

Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Saesneg gan: © Bible Educational Services. P.O. Box 42, Penarth, CF64 3YD.
Y gwersi ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim ar www.biblelinkit.com neu ffoniwch 01202 873500 am fwy o wybodaeth.  Rhif elusen 1096157 

Cyhoeddir y gwersi Cymraeg gan © 2008 Pwyllgor Amserbeibl Cymru.  
Addasiadau Cymraeg gan Siân Roberts a Linda Lockley. Golygwyd gan Siân Roberts. Cysodwyd gan Ynyr Roberts.

Cyfres lawn o wersi dros dair blynedd i rai 4-15 oed ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o www.amserbeibl.org
Am fanylion pellach neu i gyfrannu at y gwaith (rhoddion yn daladwy i 'Amserbeibl') cysylltwch ag: 

Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul, Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH  ☎ 01766 819120


