
DARLLENWCH
Ioan 2: 1-11

ADNOD ALLWEDDOL
Ioan 2: 5 

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon

Stori 1 Iesu’n troi'r dŵr yn win.

Ydych chi wedi bod mewn priodas erioed?  Os ydych
chi, fe fyddwch chi’n gwybod bod priodas yn achlysur
hapus iawn – os nad oes rhywbeth yn mynd o’i le!
Roedd Iesu a rhai o’i ddisgyblion wedi mynd i briodas.
Roedd rhywun arall pwysig yno hefyd.

■C I gael gwybod 
beth oedd ei 
henw, 
ysgrifennwch 
lythyren gyntaf 
y pethau yn y 
lluniau.

Roedd y briodas yn cael ei chynnal mewn tref fach yng Ngalilea.

■C Ysgrifennwch enw’r dref isod gan ddefnyddio’r llythrennau a 
gadael y clychau priodas allan.

C    a  n  a  
Enw’r dref oedd _ _ _ _.

4

2

amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Storïau o’r Beibl – Safon 2

Cyfres B2

Lliwiwch y lluniau yn y storïau hyn o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Yn ystod gwledd y briodas, pan oedd pawb yn mwynhau eu hunain, daeth y gwin
i ben!  Beth allen nhw ei wneud?  Byddai pawb mor siomedig!  Gwnaeth Mair
beth doeth iawn.  Yn gyntaf, fe ddywedodd wrth Iesu am y broblem.  Wedyn,
dywedodd wrth y gweision,

““GGwwnneewwcchh  bbeetthh  bbyynnnnaagg

aa  ddddyywweedd  wwrrtthhyycchh..””
Lliwiwch y llythrennau.

Roedd hynny’n gyngor da iawn.  Mae’n
bwysig ein bod ni hefyd yn ufudd i Iesu.
Roedd nifer o lestri mawr gerllaw. 

■C Rhifwch y llestri ac ysgrifennu’r 
nifer ar un o’r llestri.

Dywedodd Iesu wrth y gweision am roi
dŵr yn y llestri.  Roedd hynny’n waith
caled ond fe wnaeth y gweision beth
roedd Iesu wedi dweud wrthynt.  Fe
lanwon nhw’r llestri hyd yr ymyl.  “Yn awr, tynnwch beth allan ac ewch ag ef i
lywydd y wledd,” meddai Iesu.  Erbyn hyn, nid dŵr oedd yn y llestri.  Roedd wedi
troi’n rhywbeth arall!

■C Lliwiwch pob siâp sydd â smotyn ynddo.

Roedd pawb yn cytuno mai hwn oedd y gwin GORAU!
Hon oedd gwyrth gyntaf Iesu.  Roedd wedi defnyddio ei allu i ddatrys problem y
bobl.  Mae’n dda eu bod wedi gwneud yn union beth a ddywedodd wrthynt.  Pe
na baen nhw wedi ufuddhau, byddai’r broblem ganddynt o hyd.  Mae gennym ni
broblem hefyd.  Mae’r pethau drwg rydyn ni’n eu meddwl a’u gwneud yn ein
gwahanu ni oddi wrth Dduw, ond mae Duw yn ein caru ni ac mae wedi rhoi yr
Arglwydd Iesu i’n hachub ni.        

Er mwyn cael gwared â’r broblem, mae’n rhaid i ni  ddrryyssttiioo Iesu ac

uuffuuddddhhaauu iddo fel y gwnaeth y gweision yn y briodas.

Lliwiwch y llythrennau.

2

4

4

4

cyfanswm


