
DARLLENWCH
Ioan 2: 1-11

ADNOD ALLWEDDOL
Ioan 2: 11

Gwers 1  Gwyrthiau – Troi'r Dŵr yn Win
Ydych chi wedi bod mewn priodas erioed?  Os ydych chi,
fe fyddwch wedi mwynhau gwisgo'ch dillad gorau, gweld y
briodasferch a'r priodfab a mwynhau pryd o fwyd blasus.
Mae priodas yn achlysur arbennig iawn.  Mae’n cael ei
threfnu’n ofalus ymlaen llaw ac mae pawb eisiau sicrhau ei
fod yn ddiwrnod i’w gofio.

■C Lle cafodd y briodas yn Ioan 2 ei chynnal?

■C Ar y rhestr hon rhowch enwau rhai
o’r bobl a gafodd eu gwahodd, gan
ddefnyddio adnodau 1 a 2.

Yn ystod gwledd y briodas, aeth rhywbeth o’i le.
Gwelodd Mair beth oedd yn digwydd.  Roedd hi’n
gwybod y gallai Iesu helpu.

■C Ysgrifennwch yn y swigod siarad
beth ddywedodd Mair a rhoddwch
rifau’r adnodau yn y bylchau.

Mair yn dweud wrth Iesu beth yw’r broblem.     Mair yn dweud wrth y gwasanaethyddion beth i’w wneud.
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Gwersi o’r Beibl – Safon 3
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Gwersi Beiblaidd o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Roedd Mair yn gwybod y byddai popeth yn iawn pe bai’r gwasanaethyddion (y bobl oedd yn
gweini yn y briodas) yn gwneud beth roedd Iesu’n ei ddweud wrthynt.  Mae’n rhaid i ninnau
hefyd ddysgu bod yn ufudd i Iesu.

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

Roedd yno chwech o lestri dŵr mawr. ........
Roedd y llestri dŵr wedi’u gwneud o wydr. ........
Dywedodd Iesu am roi dŵr yn y llestri nes eu bod yn hanner llawn. ........
Pan yfodd llywydd y wledd y dŵr, roedd wedi troi’n win. ........

Roedd llywydd y wledd yn synnu a rhyfeddu.  Roedd rhywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd yn y
briodas hon.

■C Edrychwch ar adnod 10 a llenwi’r bylchau isod i ddangos y 
gwahaniaeth rhwng y ddau.  Defnyddiwch y geiriau ‘gwin da’ a 
‘gwin salach’. 

Dyna ddiwedd hapus i’r diwrnod. Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn gan fod yr Arglwydd Iesu
yno.  Roedd y gweision yn gwybod o ble y daeth y gwin a, chyn hir, mae’n siwr bod pawb yn y
briodas yn gwybod y gyfrinach.  Trwy droi'r dŵr yn win, rhoddodd Iesu arwydd i'r bobl i'w helpu
nhw i ddeall pwy ydyw Ef mewn gwirionedd.

YSGOL EIRIAU
Llanwch yr Ysgol Eiriau:
1.  Lle’r oedd Iesu?  _ _ _ _ , Galilea?

2.  Beth oedd yn digwydd yno?

3.  Trodd Iesu’r dŵ r yn _ _ _.

4.  Hon oedd gwyrth _ _ _ _ _ _ Iesu.

5.  Pwy gredodd ynddo? 
Ei __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mae holl wyrthiau’r Arglwydd Iesu’n ‘arwyddion’ i ddangos ei fod yn Fab Duw. 
(Darllenwch yr Adnod Allweddol).  
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