
Stori 2  Nicodemus
Fel Sacheus, roedd Nicodemus eisiau cwrdd â Iesu.  Roedd wedi
clywed am ei wyrthiau ac roedd yn credu bod Iesu'n "athro oddi
wrth Dduw".  Roedd Nicodemus yn ddyn da oedd yn ceisio
cadw holl reolau'r Iddewon.  Roedd yn perthyn i grŵp o
Iddewon oedd â rheolau caeth iawn.  Yr enw arnynt oedd:

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob un o’r pethau isod 
i weld pwy oedd y bobl hyn.

Un noson aeth Nicodemus allan i chwilio am
Iesu.  Efallai ei fod yn meddwl y byddai'n haws
siarad ag ef gyda'r nos pan fyddai'r tyrfaoedd wedi
mynd adref. Neu efallai nad oedd eisiau i'r
Phariseaid eraill ei weld gyda Iesu. Beth bynnag
oedd y rheswm, y peth pwysig oedd ei fod wedi
dod at Iesu.
Ydych CHI wedi dod at Iesu eto a gofyn iddo fod
yn ffrind i chi?
Pan gwrddon nhw, cafodd Nicodemus sioc o
glywed beth oedd gan Iesu i’w ddweud.
Dywedodd wrtho ei bod yn rhaid iddo gael ei eni
eto cyn y gallai weld Teyrnas Dduw na mynd i
mewn iddi.  Doedd Nicodemus ddim yn deall yn
iawn pan ddywedodd Iesu:-

““RRhhaaiidd  ii  ttii  ggaaeell
ddyy  eennii  eettoo..””

Lliwiwch y geiriau. Ioan 3:7
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ALLWEDDOL

Ioan 3: 16

Gofynnwch am 
help i ddod o hyd 
i’r adnodau hyn.
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Beth oedd Iesu’n ei olygu?  Roedd yn
ceisio dweud wrth Nicodemus y byddai’n
rhaid iddo gael bywyd newydd cyn mynd i’r
Nefoedd.  Fel pawb, cafodd Nicodemus
fywyd cyffredin pan gafodd ei eni yn fabi.
Er mwyn mynd i’r Nefoedd, neu Deyrnas
Dduw, byddai’n rhaid iddo gael ei “eni eto”
neu ei “eni oddi uchod”.  Enw’r Beibl ar y math newydd hwn o fywyd yw “bywyd
tragwyddol” neu “bywyd sy’n para am byth”.

■C Rhowch ✓ neu ✗ yn y bylchau i ddangos a yw’r brawddegau 
isod yn GYWIR neu’n ANGHYWIR.

Daeth Nicodemus at Iesu yn y dydd. ...............

Roedd Nicodemus yn Iddew da oedd yn cadw’r rheolau. ...............

Am ei fod yn ddyn da, doedd dim angen iddo gael ei eni eto. ...............

Mae cael eich "geni eto" yn golygu cael "bywyd tragwyddol". ............... 

Mae’r Adnod Allweddol yn dweud yn
fyr beth ddywedodd Iesu wrth
Nicodemus. Dywedodd Iesu:  Gan
fod Duw yn caru’n byd gymaint,
rhoddodd ef ei fab. Os oes rhywun
yn credu ynddo ef, bydd yn cael
bywyd tragwyddol.

■C Chwiliwch am yr Adnod Allweddol yn y Beibl – 
darllenwch hi a’i dysgu!

■C Nawr llanwch y bylchau.

1. Roedd Duw yn caru’r _ _ _.

2. Rhoddodd Duw _ _   _ _ _.

3. Os ydych yn _ _ _ _ _ yn Iesu...

4. ... byddwch yn cael _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ __ _ _.
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