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ADNOD 
ALLWEDDOL 
Mathew 8: 27

Gofynnwch am help 
i chwilio am yr adnod.
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Stori 3 Iesu'n gostegu'r storm

Un diwrnod roedd Iesu a'i ddisgyblion yn
hwylio ar draws Llyn Galilea.

Roedd rhai o'r disgyblion yn adnabod y
llyn yn dda oherwydd roedden nhw wedi
bod yn pysgota ynddo yn aml.

Yn sydyn fe gododd storm fawr! Roedd y
gwynt mor gryf nes roedd y tonnau yn
sgubo dros y cwch. Roedd ofn mawr ar y
disgyblion, er eu bod yn gyfarwydd â
hwylio. 

Rhowch yr atebion 
i'r cwestiynau canlynol 
yn y Grid Geiriau.

1. Pwy oedd gyda'r Arglwydd 
Iesu yn y cwch?

2. Beth ddaeth yn sydyn?
3. Sut oedd y disgyblion yn teimlo?
4. Beth a sgubodd dros y cwch? 

Ar ôl diwrnod prysur roedd yr Arglwydd Iesu'n cysgu'n drwm yn y cwch.
Roedd cymaint o ofn ar y disgyblion nes iddyn nhw fynd i geisio Ei ddeffro.
Fe waeddon nhw, "Arglwydd, achub ni! Rydyn ni'n mynd i foddi!"

Tanlinellwch y gair sy'n dweud beth oedd yr Arglwydd Iesu yn ei 
wneud yn ystod y storm.

C

C

2

t

d s n

o s

u

1
2

4

Rhwyfo Bwyta Cysgu            
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Yn y cylch geiriau 
ysgrifennwch y geiriau 
a ddefnyddiodd y 
disgyblion i ddeffro 
Iesu.

Fe ddywedodd yr Arglwydd Iesu wrthyn nhw nad oedd angen bod yn ofnus
oherwydd roedd Ef gyda nhw yn y cwch. Fe ddywedodd wrthyn nhw nad oedd
ganddyn nhw lawer o ffydd. Fe ddylen nhw fod wedi ymddiried ynddo Fe i'w
cadw nhw'n ddiogel yn y storm.

Ychydig o beth oedd gan y disgyblion? Tanlinellwch yr ateb cywir.

Ffydd Hapusrwydd Dewrder 

Fe siaradodd yr Arglwydd Iesu â'r gwynt a'r tonnau. Fe arhosodd yn y cwch a
gweiddi mewn llais uchel, "Bydd ddistaw! Bydd dawel!". Fe beidiodd y gwynt ac fe
dawelodd y tonnau.

Lliwiwch, a dysgwch y geiriau a ddywedodd yr Arglwydd Iesu wrth 
y gwynt a'r tonnau.

""BByydddd  ddddiissttaaww,,  bbyydddd  ddaawweell..""
Roedd hon yn wyrth arbennig arall!             
Doedd ryfedd bod y disgyblion wedi synnu ac wedi dweud,

Llenwch y llythrennau coll o'r Adnod Allweddol.

Dewch i ni heddiw ddiolch i Dduw am fawredd Ei Fab, 
yr Arglwydd Iesu Grist.
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Arglwydd, a ___  __  __ n__!  

Rydyn ni'n m __  __  __  i   

f __  ____  __ ! 

"Pa fath ddyn yw hwn?

Y mae hyd yn oed y __  __  __  __  __  __  __  ____    a’r    

m __  __  yn ufuddhau iddo” .
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