
DARLLENWCH
Jona 3: 1-10

ADNOD 
ALLWEDDOL

Jona 3: 5

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 3 Jona yn pregethu yn Ninefe
Prin fod Jona wedi dod dros ei brofiad erchyll, pan siaradodd Duw ag ef am yr ail
waith ynglŷn â mynd i Ninefe.
Y tro hwn, ufuddhaodd Jona!  Cyn hir, gallai weld y ddinas fawr o’i flaen.  Roedd
mor enfawr fel y byddai’n cymryd tri diwrnod iddo gerdded drwyddi.

■C Ysgrifennwch yr atebion i’r canlynol 
ar y Grid Geiriau.

1. Siaradodd Duw â Jona yr __ __ __ waith.
2. Beth wnaeth Jona y tro hwn.
3. Aeth Jona i’r lle hwn. 
4. Byddai’n cymryd __ __ __ diwrnod i 
gerdded drwy’r ddinas.

Wrth i Jona gerdded drwy’r
ddinas, dechreuodd bregethu
neges Duw, “Cyn pen deugain
(pedwar deg) niwrnod, bydd
Ninefe yn cael ei dinistrio!”
Gwrandawodd pobl ddrwg y
ddinas ar neges y dieithryn.
Roedden nhw’n sylweddoli mor
ddrwg oedden nhw a dyma nhw’n
credu yn Nuw.

■C Rhowch GWIR neu ANWIR
ar ôl y rhain:- 

Byddai Ninefe yn cael ei dinistrio mewn tri deg diwrnod. ................................

Credodd pobl Ninefe yn Nuw.  ................................
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■C Cwblhewch y jig-so drwy ysgrifennu’r geiriau yn y darnau cywir, er 
mwyn dweud beth wnaeth brenin Ninefe pan glywodd neges yr 
Arglwydd.

Gwnaeth y brenin hyn i ddangos ei fod yn wirioneddol
flin am ei bechodau.  Yna, mynnodd fod neges bwysig
yn cael ei hanfon at bawb!  Doedd neb i fwyta nac
yfed!  Yn hytrach, roedden nhw i alw’n daer ar Dduw
a throi oddi wrth eu ffyrdd drygionus, yn y gobaith na
fyddai Ef yn eu cosbi.

Yna, gwelodd DDuuww  eu bod wedi  

ttrrooii o’u ffyrdd

ddrryyggiioonnuuss..
Lliwiwch y geiriau. 

Penderfynodd Duw beidio â’u cosbi.  Dyna beth
rhyfeddol!  Cafodd Jona yn gyntaf, ac yna dinas gyfan,
faddeuant a chyfle arall am eu bod yn edifar am eu
drygioni ac am iddyn nhw droi oddi wrth eu pechodau.
Mae Duw yn dal yn raslon ac yn faddeugar heddiw.  

Os byddwn ninnau, fel trigolion Ninefe, yn troi’n ôl at
Dduw ac yn credu Ei neges, yna bydd Ef yn ein hachub.
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