
DARLLENWCH
Jona 4: 1-11

ADNOD 
ALLWEDDOL
Matthew 12: 41

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 4  Jona yn gweddïo ar Dduw 

Doedd Jona ddim yn rhy hapus fod Duw wedi
penderfynu peidio cosbi dinas Ninefe.  Yn wir, roedd
e’n ddig iawn wrth Dduw a dywedodd hynny Wrtho! 
Dywedodd wrth Dduw mai dyma’r hyn fyddai’n
digwydd yn ei dyb ef.  Yna, ychwanegodd, “Gwyddwn
Dy fod yn Dduw graslon a thrugarog ac yn llawn
caredigrwydd.”

■C Llanwch y bylchau gyda’r llythrennau  a, o, u, w ac y

G __ __ dd __ n   d__   f __ d  __ n  Dd__ __  

gr __ sl __ n   __   thr__ g __ r __ g.

Teimlai Jona, efallai, na ddylen nhw fod wedi cael cyfle arall. 

Wrth i Jona eistedd y tu allan i’r ddinas, gwnaeth gaban iddo’i hun rhag yr haul.
Trefnodd yr Arglwydd i blanhigyn dyfu dros nos i roi mwy o gysgod iddo.  Roedd
Jona’n ddiolchgar iawn am hyn. Ond y noson wedyn, bu’r planhigyn farw,
oherwydd roedd Duw wedi trefnu i bryfyn fwyta’r planhigyn.  Drannoeth, wrth
i’r haul godi, parodd Duw fod gwynt poeth o’r dwyrain yn chwythu ar Jona.  

Teimlai hwnnw fel pe bai ar lewygu a gofynnodd am gael marw!

■C Tanlinellwch y gair cywir yn y cromfachau.

Trefnodd Duw i (blanhigyn / coeden) dyfu. 

Y noson wedyn, paratôdd Duw aderyn / bryfyn / neidr).

Parodd Duw fod gwynt o’r gogledd / de / dwyrain / gorllewin) yn chwythu.
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Roedd Jona yn ddig unwaith eto - am fod y planhigyn wedi marw y tro hwn.
Siaradodd Duw ag ef gan ddweud wrtho Ei fod Ef, yn union fel roedd Jona yn
teimlo dros y planhigyn a fu farw, wedi tosturio wrth bobl Ninefe.  Roedden
nhw’n llawer mwy gwerthfawr na phlanhigyn, yn arbennig gan fod 120,000
ohonyn nhw’n blant ifanc.

■C Llanwch y grid geiriau. 
1. Roedd Duw wedi 
__ __ __ __ __ __ __ __ 
wrthyn nhw. 
2.__ __ __ __ __ __  laddodd 
y planhigyn.
3. Roedden nhw’n ifanc. 
4. Roedd Jona 
yn __ __ __ __ __ .

Dysgodd Jona wers bwysig y
diwrnod hwnnw.  Mae Duw yn
caru pobl yn fawr, pa mor ddrwg
bynnag ydyn nhw.  Mae Ef yn
barod bob tro i faddau i’r rhai sy’n
wirioneddol edifar, yn hytrach na’u
cosbi.
Flynyddoedd lawer yn
ddiweddarach, soniodd yr
Arglwydd Iesu am Jona.
Dywedodd y byddai Ef yn cael Ei
gladdu am dri diwrnod a thair

noson, yn union fel y bu Jona ym mol y pysgodyn.  Daeth hyn yn wir, oherwydd
ar ôl i Iesu gael Ei gladdu, cododd o farw’n fyw dri diwrnod yn ddiweddarach!
Heddiw, mae Ei neges yn dal yn neges o gariad a maddeuant, i bawb sy’n credu
Ynddo ef.  Dyma ddywedodd yr Arglwydd Iesu ei Hun, yn yr Adnod Allweddol.

“Yr ydych chwi’n gweld yma 

bbeetthh  mmwwyy  nnaa
JJoonnaa..””

Lliwiwch y geiriau o Mathew 12: 41 cyfanswm
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