
DARLLENWCH
Ioan 12: 1-11 

ADNOD
ALLWEDDOL

1 Ioan 4:19

Gwers 3 Bethania – Ymweliad Arall

Pan fydd rhywun wedi bod yn garedig
iawn wrthon ni ac wedi’n helpu ni i
ddatrys problem, rydyn ni’n hoffi
dangos iddyn nhw ein bod yn
ddiolchgar.  Felly roedd Mair a
Martha’n teimlo.  Roedd Iesu wedi
dangos ei fod yn eu caru trwy godi
Lasarus o farw’n fyw.  Nawr roedden
nhw eisiau gwneud rhywbeth i ddiolch
iddo. 

■C Darllenwch adnod 2 ac ysgrifennu ychydig eiriau i ddweud beth 
wnaethon nhw i ddiolch i Iesu. 

■C Mae pedwar o bobl yn cael eu henwi yn y stori.  Tynnwch linell o 
bob enw i ddangos beth wnaeth y person hwnnw.

LASARUS cwyno
MAIR gweini’r bwyd
MARTHA eistedd wrth y bwrdd
JWDAS ISCARIOT eneinio traed Iesu 

Dewch i ni edrych ar bob un o'r pedwar.

Jwdas
■C Rhowch ✓ neu ✗ ar ôl bob brawddeg:-

Jwdas oedd yn gofalu am arian y disgyblion.  ...................
Roedd Jwdas bob amser yn barod i helpu pobl dlawd. ...................
Roedd Jwdas yn hollol onest. ...................
Roedd Jwdas yn lleidr. ...................

Lasarus
■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i ddisgrifio Lasarus.

Y B W __  __  __  __  __
U S A H P __  __  __  __  __
DD O F E D Y N L I  __  __  __  __  __  __  __  __
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Pan fyddwn ni’n cael bywyd newydd trwy gredu yn Iesu Grist, gallwn ni fod yn
ddefnyddiol iddo hefyd trwy sôn wrth bobl eraill amdano.

■C Darllenwch adnodau 10 ac 11 ac ysgrifennwch frawddeg i ddweud

sut roedd Lasarus yn ddefnyddiol i Iesu.

Martha
■C Edrychwch yn ôl ar wers 1. (Luc 10:38-42)

Beth wnaeth Martha y diwrnod hwnnw?  Lliwiwch yr ateb cywir.

Y tro hwn, roedd Martha’n falch o gael gweini 
ar yr Arglwydd Iesu.

Mair
■C Beth oedd yn llestr Mair?

■C Beth wnaeth hi â’r peth oedd yn y llestr

■C Beth wnaeth hi â’i gwallt?

■C Beth ddigwyddodd i’r tŷ pan wnaeth Mair hyn?

Roedd Mair yn caru Iesu’n fawr iawn ac roedd hi eisiau dangos pa mor
ddiolchgar oedd hi iddo.  Ydi Iesu’n werthfawr i chi?  Ydych chi’n ei garu fel y
mae ef wedi’ch caru chi ac wedi dod yn Waredwr i chi?

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol. 

(Nid Efengyl Ioan yw llyfr 1 Ioan.  Llythyr yw 1 Ioan ac mae yn agos at ddiwedd
y Testament Newydd.) 
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Cwyno.
Wylo.

Eistedd wrth draed Iesu.
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