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ADNOD 
ALLWEDDOL 

Ioan 6: 35

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 

am yr adnod.

Stori 2 Bwydo’r dyrfa.

Roedd tyrfa fawr
yn dilyn Iesu.
Edrychodd Iesu o’i
gwmpas a gweld
llawer iawn o bobl.
Roedd yn gwybod
y byddai eisiau
bwyd ar y bobl cyn
hir.  Roedden nhw
mewn lle unig.  Lle
fydden nhw’n cael
bwyd?  Roedd Iesu'n gwybod sut y byddai'n eu bwydo nhw.
Ceisiodd Philip, un o ddisgyblion Iesu, gyfrif faint o arian y byddai ei angen i
fwydo pawb yn y dyrfa.  Yna daeth disgybl arall, Andreas, o hyd i fachgen oedd
wedi dod â phum torth fach a dau bysgodyn gydag ef.  Doedd Andreas ddim yn
meddwl y byddai hyn yn ddigon i fwydo pawb.

■C Tynnwch linell o lun y ddau ddisgybl i’r swigen siarad sy’n dangos 
beth oedden nhw’n ei feddwl.

Philip                                       Andreas 4

Does dim 

digon o fwyd i 

bawb yma.

Byddai’n costio 

gormod i 

fwydo pawb.
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■C Tynnwch lun y 
pethau eraill oedd 
gan y bachgen yn ei 
becyn bwyd ac 
ysgrifennu’r rhifau 
isod.

___ torth a
___ bysgodyn.

Dim ond Iesu fyddai’n gallu bwydo’r dyrfa.  Gofynnodd i bawb eistedd ar y
glaswellt.  Roedd yno 5000 o ddynion – a merched a phlant hefyd.  Cymerodd
Iesu’r pum torth a’r ddau bysgodyn oedd gan y bachgen bach a diolch i Dduw
amdanynt.
Pasiwyd y bwyd o gwmpas – ac roedd digon i bawb!  Gan mai Iesu yw
Creawdwr pob peth, roedd yn gallu gwneud bwyd i bawb.
Ar ôl iddyn nhw orffen bwyta, gofynnodd Iesu i’r disgyblion gasglu’r bwyd oedd
dros ben.  Llanwyd 12 o fasgedi!  Roedd mwy na digon ac roedd pawb wedi cael
llond ei fol.

■C Tynnwch linell rhwng dechrau’r gwahanol frawddegau a’r 
diwedd cywir.

Eisteddodd y bobl  dros ben.

Diolchodd Iesu ar y glaswellt.

Roedd digon am y bwyd.

Roedd 12 basgedaid i bawb.

Wrth i’r bobl ddod i ddeall beth oedd wedi digwydd, fe sylweddolon nhw nad
dyn cyffredin oedd Iesu.  Yn nes ymlaen, esboniodd Iesu wrth y disgyblion pwy
yw ef mewn gwirionedd.
Lliwiwch beth ddywedodd Iesu.

““FFii  yyww
bbaarraa''rr

bbyywwyydd..""
Byddai hyn yn atgoffa’r bobl bod Iesu wedi rhoi bwyd iddynt ar gyfer eu cyrff.
Mae hefyd yn ein dysgu y gall Iesu roi bywyd tragwyddol i ni.
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