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ADNOD ALLWEDDOL
1 Ioan 4: 19

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 
am yr adnod hon.

Stori 3 Caru Iesu.
Mae rhai pobl yn gwneud llawer o bethau i'n helpu ni.  Mae’r rhain yn bobl
arbennig i ni.  Mae’n dda dweud “Diolch” wrthyn nhw am ein helpu. Weithiau
mae pobl yn rhoi anrheg i ddweud “Diolch” wrth rywun sydd wedi eu helpu. 

■C Tynnwch lun anrheg i ddweud “Diolch”. 

Roedd Mair a Martha’n falch iawn fod Iesu wedi rhoi Lasarus yn ôl iddynt.
Roedden nhw’n ddiolchgar iawn i Iesu.  Roedden nhw eisiau dangos eu diolch
iddo felly dyma nhw’n trefnu pryd o fwyd arbennig iddo.  Roedd Lasarus yno, yn
eistedd gyda Iesu, wedi gwella’n iawn erbyn hyn.  Roedd Martha’n falch o gael
gweini’r bwyd. Roedd Mair eisiau gwneud rhywbeth arbennig iawn i ddangos ei
bod yn diolch i Iesu.  Roedd ganddi botel o bersawr drud ac fe wnaeth hi arllwys
y persawr dros draed Iesu.  Roedd arogl da y persawr yn llenwi’r tŷ.  Roedd
hynny’n beth hyfryd iawn i’w wneud.

■C Rhowch lythyren y llun cywir ym mhob bocs.

A Roedd gan Mair botel o

B Arllwysodd hi dros ei 

C Sychodd Mair ei draed â'i
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Roedd un dyn yn yr ystafell yn anghytuno â beth wnaeth Mair.  Jwdas oedd ef, un
o’r disgyblion.  Roedd e’n meddwl bod defnyddio’r persawr fel hyn yn wastraff
arian.  “Byddai’n well gwerthu’r persawr a rhoi’r arian i bobl dlawd,” meddai.
Ond, gwaetha’r modd, nid oedd Jwdas yn poeni am y bobl dlawd o gwbl.  Roedd
Jwdas yn berson barus a chrintachlyd.  Byddai Jwdas wedi gwerthu’r persawr ac
wedi cadw’r arian iddo fe’i hunan.

■C Tynnwch linell syth o bob cwestiwn i’r enw cywir.

oedd y gwestai arbennig 
wrth y bwrdd? Martha

oedd yn flin/grac? Mair

ddangosodd ei bod 
yn caru Iesu? Lasarus

oedd yn gweini’r bwyd? Iesu

oedd yn eistedd gyda 
Iesu wrth y bwrdd? Jwdas

Roedd Jwdas yn gwybod ei fod yn bersawr drud ond,
i Mair, roedd Iesu’n werth llawer mwy na phris y
persawr.  Doedd Jwdas ddim yn sylweddoli gwerth
Iesu.  Roedd Iesu’n falch bod Mair wedi defnyddio’r
persawr i ddangos faint roedd hi’n ei garu.

Wrth feddwl faint y mae Iesu’n ein caru ni a’i fod
wedi rhoi ei fywyd i’n hachub ni, dylai fod yn
werthfawr i ni hefyd.  Gallwn ni, fel Mair, ei garu ef
am iddo ef ein caru ni.

■C Lliwiwch y geiriau o’r Adnod Allweddol.

““YYrr  yyddyymm
nnii’’nn  ccaarruu,,

am  iiddddoo  eeff yn gyntaf ein

ccaarruu  nnii..””  
1 Ioan 4: 19
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