Iesu'n bwydo'r pedair mil

Marc 8: 1-10

Gallwch lawrlwytho’r lluniau yn rhad ac am ddim o
www.freebibleimages.org ar ﬀurf PowerPoint, Keynote, JPEG neu
PDF. Mae’r Cynllun Stori yma yn dangos be sy’n digwydd ym mhob
rhan o’r hanes. Darllenwch yr hanes yn y Beibl ac wedyn
penderfynwch sut dych chi am gyﬂwyno’r stori. Mae yna le i chi
sgwennu nodiadau. Gallwch ddileu unrhyw luniau/sleidiau nad
ydych chi am eu defnyddio, ac ychwanegu lluniau eich hun fel
bydd angen.

Disgriﬁad
Iesu'n bwydo'r pedair
mil

1

Roedd tyrfa fawr arall
wedi casglu o gwmpas
Iesu, lle nad oedd llawer
o Iddewon yn byw.
Roedd y tyrfa fawr a
ddaeth i glywed yr Iesu
gyda dim i'w fwyta.

2

Dyma Iesu'n yn galw'i
ddisgyblion ato a
dweud,“Dw i'n teimlo
dros y bobl yma i gyd;
maen nhw wedi bod yma
ers tri diwrnod heb gael
dim i'w fwyta. Os anfona
i nhw adre'n llwgu
byddan nhw'n llewygu ar
y ﬀordd. Mae rhai
ohonyn nhw wedi dod o
bell.”

3

Atebodd y disgyblion,
“Pa obaith sydd i unrhyw
un ddod o hyd i ddigon o
fwyd iddyn nhw yn y lle
anial yma?!”

Llun

Nodiadau

4

Gofynnodd Iesu, “Sawl
torth o fara sydd
gynnoch chi?” “Saith,”
medden nhw.

5

Dwedodd Iesu i'r dyrfa
am eistedd i lawr

6

Cymerodd y saith torth
ac oﬀrymu gweddi o
ddiolch i Dduw, yna eu
torri a'u rhoi i'w
ddisgyblion i'w rhannu i'r
bobl.

7

Rhannodd y disgyblion y
bwyd i'r dorf.

8

Roedd ychydig o bysgod
bach ganddyn nhw
hefyd; a gwnaeth Iesu yr
un peth gyda'r rheiny.

9

Cafodd pawb ddigon i'w
fwyta, ac roedd saith
llond cawell o dameidiau
bwyd dros ben.

10

Roedd tua pedair mil o
bobl wedi bwyta yno!

11

Ar ôl eu hanfon i ﬀwrdd,
aeth Iesu mewn i'r cwch
gyda'i ddisgyblion a
chroesi i ardal
Dalmanwtha.

12

Cyﬁeithwyd gan
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