
DARLLENWCH 
Ioan  2: 1-11

ADNODAU
ALLWEDDOL

Ioan  14: 15
Ioan  15: 14

Astudiaeth 1   Gwyrthiau – Troi’r Dŵr yn Win

Hon oedd gwyrth gyntaf yr Arglwydd Iesu. Efengyl Ioan yw’r unig un sy’n adrodd yr hanes.
Roedd Iesu, ei fam a’i ddisgyblion i gyd wedi’u gwahodd i briodas ond dydyn ni ddim yn cael
gwybod priodas pwy oedd hi. 

CROESAIR
Cliwiau ar Draws
1. Beth oedd yn digwydd yng Nghana, 

Galilea?
5. Beth oedd yn brin yn y briodas?
6. Roedd y llestri dŵr wedi’u 

gwneud o hwn. 
7. Dywedodd Iesu wrth ei fam "Nid yw 

fy _ _ _ i wedi dod eto". 

Cliwiau i lawr
1. Beth yw’r enw ar ddyn sy’n priodi?
2. Beth oedd y llestri mawr yn ei ddal?
3. Roedd pobl arfer rhoi’r gwin da gyntaf ac wedyn y gwin _ _ _ _ __. 
4. Faint o lestri dŵr oedd yna?
5. Mae’r wyrth hon yn dangos (amlygu) _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iesu. 

■C Chwiliwch am yr adnod lle mae Mair yn siarad â’r gwasanaethyddion (y bobl 
oedd yn gweini yn y briodas) ac ysgrifennwch beth a ddywedodd.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen
Salm  86: 1-12       Luc  11: 1-13       Ioan  15: 9-14 
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4 

CYFRES B2

Astudiaethau Beiblaidd o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



■C Os yw a=1, b=2, c=3, ch=4 ac ati, ceisiwch ddatrys y cod ac ysgrifennu’r gair. 
Dylem ninnau hefyd wneud beth bynnag y mae Iesu’n gofyn i ni ei wneud.  Pan 
wnawn ni hynny, rydyn ni’n:- 

26/8/26/6 _ _ _ __ iddo Ef.  

Rydyn ni’n dangos ein bod yn caru Duw trwy fod yn ufudd iddo. Os nad ydyn ni’n ceisio bod yn
ufudd i Dduw, rydyn ni’n dangos nad ydyn ni’n ei garu. Er mwyn dilyn Iesu Grist a bod yn
ffrindiau iddo, mae’n rhaid i ni drystio ynddo fel ein Gwaredwr a bod yn ufudd iddo. 

■C Ysgrifennwch y ddwy Adnod Allweddol a THANLINELLU y gair allweddol yn y 
ddwy adnod. 

■C Pwy sy’n siarad yn y ddwy adnod hyn?

Sut rydyn ni’n gwybod beth mae Duw eisiau i ni ei wneud? 

1.  Trwy ddarllen y Beibl.  Y Beibl yw Gair Duw i ni.

■C Beth y mae Salm 119: 105 yn ei ddweud? 

2.  Trwy weddïo. 

Gweddïo yw siarad â’n Tad yn y Nefoedd. 

Mae Duw yn siarad â ni trwy’r Beibl. Rydyn ni’n siarad ag ef wrth
weddïo a sôn wrtho am ein problemau a'n hanghenion. Mae siarad ‘dwy
ffordd’ fel hyn yn bwysig iawn ym mywyd y Cristion. Fel Cristnogion,
allwn ni ddim gobeithio ufuddhau i Dduw yn ein bywydau os nad ydym
yn barod i ddarllen y Beibl bob dydd a gweddïo’n rheolaidd, fel y gallwn
wybod beth y mae Duw’n dymuno i ni ei wneud.

■C Ysgrifennwch ran gyntaf Salm 86: 11 a gwnewch hi’n weddi i chi ar gyfer yr  
astudiaeth hon. 
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