
DARLLENWCH
Ioan 3: 1-16

ADNOD 
ALLWEDDOL

Ioan 3: 16

Astudiaeth 4  Dywediadau Iesu – am Achub

Weithiau roedd Iesu’n siarad mewn damhegion neu’n dweud pethau syml, weithiau wrth
dyrfaoedd ac weithiau wrth unigolion.  Roedd yn rhybuddio pobl ac yn eu cysuro.

■C Roedd ei holl eiriau yn dod oddi wrth __ _ _. (Ioan 3:34)

Daeth dyn i weld Iesu..

Efallai’ch bod yn meddwl eich bod yn gwybod llawer am Dduw.  Roedd y dyn hwn yn sicr yn
meddwl hynny.  Ond roedd rhaid i Iesu ddechrau o’r dechrau wrth ei ddysgu.

■C Beth sy’n gorfod digwydd i chi?  

Y mae’n rhaid eich _________________________________.  (Adnod 7)

■C Beth os nad yw hyn yn digwydd?

Ni chewch _________________________. (Adnod 3)

Ydych chi’n deall beth y mae hyn yn ei olygu?  Mae Iesu’n dweud na allwn fynd i’r Nefoedd os na
chawn fywyd newydd wrtho ef.

■C Llanwch y bylchau.

bechu    deulu     ysbrydol    naturiol    Dduw    geni o’r newydd

Pan gawn ein geni fel babanod, mae gennym fywyd _ _ _ _ _ _ _ _, 

ond dim bywyd  _ _ _ _ _ _ _. Mae’n hawdd i ni _ _ __ _ a chrwydro ymhell oddi wrth __ _ _.

Pan ddown yn Gristnogion, cawn ein _ _ _ _  _’_  _ _ _ _ __.  Rydym yn cael bywyd 

ysbrydol o’r newydd gan ein bod yn aelodau o _ _ _ _ _ Duw.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Numeri 21: 4-9    Ioan 1: 10-13    Ioan 14:6
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Trwy’r Ysbryd Glân y cawn y bywyd ysbrydol hwn.  Mae’n anodd esbonio gwaith yr Ysbryd Glân
achos na allwn ei weld yn digwydd.

■C Dywedodd Iesu wrth Nicodemus ei fod fel y _ _ _ _ _.  (Adnod 8). 

Dydyn ni ddim yn gallu ei weld, ond gallwn weld ei effeithiau. Cafodd Nicodemus drafferth fawr i
ddeall hyn, ac y mae llawer o bobl yn cael trafferth i’w ddeall heddiw!

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau isod yn gywir neu’n anghywir.

Trwy’r Ysbryd Glân y cawn ein geni o’r newydd. ....................

Cawn ein geni o’r newydd trwy geisio byw yn dda. ....................

Dim ond pobl ddrwg sy’n gorfod cael eu geni o’r newydd. ....................

Mae’n rhaid i ni gael ein geni o’r newydd er mwyn mynd i’r Nefoedd. ....................

Daeth Iesu â’i sgwrs gyda Nicodemus i ben trwy esbonio rhagor am neges fawr yr Efengyl.
Edrychwch ar Numeri 21: 4-9.  Defnyddiodd Iesu’r stori hon i’n helpu i ddeall pam yr oedd yn
rhaid iddo farw.

■C Llanwch y bylchau.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

Dyma un o frawddegau pwysicaf y Beibl. 
Ydych chi’n ei chredu?

A ydych yn siŵr y byddwch yn cael bywyd tragwyddol?
cyfanswm
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Codwyd neidr ar bolyn.

Digwyddodd hyn yn yr
anialwch.

Roedd rhaid i’r bobl
gafodd eu brathu

edrych er mwyn byw.

Yna cafodd y bobl fyw.

Codwyd ______________ 
ar groes.

Digwyddodd hyn yn Jerwsalem.

Mae’n rhaid i ni ___________ 
yn Iesu i gael byw.

Yna byddwn ni’n cael _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _ _ 

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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