
DARLLENWCH
Ioan 11: 1 - 44

ADNODAU
ALLWEDDOL

Ioan 11: 25 a 26
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Astudiaeth 2 Bethania – Wrth y Bedd

Beth amser wedyn, daeth Iesu i Fethania eto.  Mae’n debyg ei fod yn dod yno’n eithaf aml. 

■C Pa adnod yn y Darlleniad o’r Beibl sy’n dweud wrthym sut roedd Iesu’n teimlo
am y teulu ym Methania? 

CROESAIR
CLIWIAU I LAWR
2. Dywedodd Iesu fod gwaeledd Lasarus 
yn _ _ _ _ _ _ _ _ i Dduw. 
3. Roedd y disgyblion yn meddwl y byddai 
Lasarus yn _ _ _ __ _. 
4. Roedd ar y disgyblion ofn mynd i Jwdea 
gan fod yr Iddewon wedi ceisio 
__ _ _ _ __ _ _ Iesu. 
6. Dywedodd Iesu bod Lasarus 
yn  _ _ _ _ (adnod 11) 

CLIWIAU AR DRAWS
1. Dywedodd Iesu y byddai Mab Duw yn 
cael ei _ _ _ _ _ __ _ trwy waeledd Lasarus.
5.  Lle’r oedd Martha, Mair a Lasarus yn byw?
7. Pan glywodd y newyddion, arhosodd yn y fan lle’r oedd am __ _ _ ddiwrnod arall. 

■C Pan gyrhaeddodd Iesu i Fethania, dyma beth a ddigwyddodd.  
Llanwch y bylchau. 

Roedd Lasarus wedi’i gladdu ers  ________ diwrnod. Roedd llawer o’r  ______________

wedi dod o Jerwsalem i gysuro Mair a Martha. Dim ond ___ ________ i ffwrdd oedd

Jerwsalem. Aeth ______________ allan i gyfarfod â Iesu ond arhosodd ___________ yn y tŷ. 

Maes o law, daeth y ddwy chwaer at Iesu. Y peth diddorol yw bod y ddwy wedi dweud yr un
peth pan welson nhw ef. 

■C Beth ddywedon nhw? 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Luc 23: 39-43    1 Corinthiaid 15    Philipiaid 1: 21-23 
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Daeth Iesu â chysur a gobaith iddynt.  

■C Ysgrifennwch yr Adnodau Allweddol. 

Roedd Iesu’n gofyn i Martha a oedd hi’n barod i ymddiried ynddo ar gyfer bywyd tragwyddol.
Mae’n fwy na thebyg nad oedd Martha yn deall yn iawn beth roedd Iesu’n ei ddweud achos
roedd yn siarad am ddau fath o farwolaeth. 

1) Marwolaeth Gorfforol neu Naturiol. 
Mae hyn yn digwydd pan fydd ein cyrff ni, 
fel Lasarus, yn mynd yn sâl ac yn marw. 

2) Marwolaeth Ysbrydol. 
Canlyniad pechod yw hyn.  Mae’n golygu 
cael ein gwahanu oddi wrth Dduw. 
Os na fydd Duw wedi maddau ein 
pechodau pan fyddwn yn marw, byddwn 
yn cael ein gwahanu oddi wrtho ac yn cael ein cosbi ganddo am byth. 

Er bod diwedd ein bywyd yn dod a ninnau’n marw, os byddwn wedi ymddiried yn Iesu, byddwn
yn mynd ato ef am byth i’r Nefoedd. I Gristnogion, nid yw marwolaeth yn ddiwedd i’n bywydau.
Darllenwch Philipiaid 1: 21-23. 

■C Darllenwch Ioan 3:16 ac Ioan 5:24 ac ysgrifennwch beth yw’r addewid i bobl 
sy’n credu yn Iesu. 

Ydych chi wedi credu yn Iesu ac wedi cael ei addewid Ef? 

Yna, dangosodd yr Arglwydd Iesu bod ganddo awdurdod dros farwolaeth trwy godi Lasarus o
farw’n fyw. 

■C Edrychwch ar y 10 adnod olaf yn y Darlleniad o’r Beibl. 

Beth wnaeth Iesu a ddangosodd mai dyn fel ni ydoedd? 

Beth wnaeth Iesu a ddangosodd ei fod yn Dduw? 
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