
DARLLENWCH 
Ioan 4: 5-30 

ADNOD 
ALLWEDDOL

Ioan 4: 29

Gwers 2   Iesu’n cwrdd â gwraig wrth ffynnon.

Yn y wers ddiwethaf, cawsom wybod nad oedd yr Iddewon yn hoffi casglwyr trethi.  Yn y wers
hon, cawn wybod am grŵp arall o bobl nad oedden nhw’n eu hoffi.

■C Darllenwch adnod 9 ac ysgrifennu enw’r grŵp hwn o bobl.     

S __  __  __  __  __  __  __  d.      
Yn y bennod hon, roedd Iesu’n mynd trwy Samaria a daeth i 
ryw dref.  

■C Beth oedd ei henw?                                    

Doedd yr Iddewon ddim yn hoffi’r bobl hyn a
doedden nhw ddim eisiau cael dim i’w wneud
â nhw am eu bod wedi cymysgu â phobl nad
oedden nhw'n Iddewon.  Doedden nhw ddim
yn Iddewon pur.  Ond roedd Iesu'n wahanol.  Mae e'n caru PAWB, sdim ots beth yw eu lliw na'u
hil!  Dewch i weld sut y bu iddo fe drin y wraig o Samaria.

■C Tynnwch linell trwy'r ATEBION ANGHYWIR I GYD yn y 
brawddegau hyn.

Gan ei fod wedi blino, eisteddodd Iesu wrth GOEDEN / AFON / FFYNNON. 

Daeth gwraig i CHWILIO AM EI DEFAID / NÔL DŴR / OLCHI DILLAD.  

Gofynnodd Iesu iddi AM DDIOD / FYND I FFWRDD / AM FWYD.  

Roedd hi’n synnu o’i glywed gan mai SAMARIAD / IDDEW / RHUFEINIWR 

oedd ef a’i bod hi yn SAMARIAD / ROEGWRAIG / IDDEW. 

Doedd hi ddim yn deall yn iawn pan ddywedodd Iesu y gallai roi LLAWER O ARIAN / DŴR

BYWIOL / PERSAWR DRUD iddi.  

Roedd Iesu eisiau i’r wraig ddeall fod ganddo RODD iddi a fyddai’n ei bodloni yn llwyr ac yn rhoi
“bywyd tragwyddol” iddi.  Wrth gwrs, EF EI HUNAN oedd y RHODD.  Y cwestiwn mawr oedd:
A fyddai hi’n ei dderbyn gan gredu ynddo?  Roedd hi’n awyddus iawn i gael y rhodd beth bynnag!

■C Ysgrifennwch beth ddywedodd hi yn adnod 15.
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■C Wedyn, newidiodd Iesu’r pwnc.  

Gofynnodd iddi alw ar rywun. Pwy? 

Mae’n siŵr iddi gael sioc o glywed bod Iesu'n gwybod cymaint amdani!  Roedd yn gwybod
popeth!  Roedd hi'n siŵr ei fod yn rhywun arbennig iawn.

■C Beth ddywedodd hi amdano? (adnod 19)  

Cyn hir, daeth hi i ddeall ei fod hyd yn oed yn fwy na hynny!

■C Llanwch y bylchau yn y frawddeg hon (adnod 25)

“IESU yw’r M __ __ __ __ __ neu’r C__ __ __ __.”

Mae ystyr y ddau air yn debyg iawn i’w gilydd.  Maen nhw’n deitlau am y Gwaredwr yr oedd
Duw wedi addo'i anfon.  Dywedodd Iesu wrth y wraig mai ef yw'r Gwaredwr hwnnw.

■C Ysgrifennwch beth ddywedodd Iesu wrthi yn adnod 26.

■C Atebwch y cwestiynau hyn.

Pwy gyrhaeddodd wrth i’r sgwrs ddod i ben?

Pam roedd y disgyblion yn synnu?

Ble’r aeth y wraig?

Beth adawodd hi wrth y ffynnon?

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol sy’n esbonio beth ddywedodd hi
wrth y dynion yn y ddinas.

Roedd y wraig o Samaria yn sicr mai Iesu oedd y Meseia (y Crist).  Roedd hi’n ei gredu yn ei
chalon.  Roedd hi wedi derbyn y “dŵr bywiol” a gynigiodd Iesu iddi.  Ydych CHI’n credu?  Ydych
CHI wedi derbyn “rhodd Duw, sef bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein Harglwydd”?
(Rhufeiniaid 6:23).
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