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Ioan 11: 25 
Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 
am yr adnod hon.

Stori 2 Iesu’n rhoi Bywyd.

Ydych chi’n cofio bod yn drist erioed? Efallai
bod un o’ch teganau wedi torri neu’r gath
neu’r ci wedi marw.  Roedd Martha a Mair yn
drist iawn pan oedd eu brawd yn sâl. Roedden
nhw eisiau i Iesu ddod ac felly fe anfonon nhw
neges ato.  Roedden nhw’n gwybod y gallai e
wella Lasarus.  Ond dewisodd Iesu beidio â
dod.  Roedd e’n gwybod beth oedd orau i
Mair a Martha.  Roedd yn gwybod beth
fyddai’n digwydd yn y diwedd.

■C Pwy oedd yn sâl iawn?  L _ _ _ _ _ _ .

■C Pwy oedd Mair a Martha eisiau ei weld yn dod?  I _ _ _ .

Cyn hir, fe wnaeth Lasarus farw.  Cafodd ei gorff ei lapio mewn darnau o
ddefnydd a'i roi mewn ogof â charreg fawr ar draws ei cheg.  Roedd Mair a
Martha'n meddwl na fydden nhw byth yn gweld Lasarus eto.  Roedden nhw’n
teimlo’n drist iawn. Ar ôl rhai diwrnodau, penderfynodd Iesu fynd i weld Mair a
Martha.  Pan glywodd Martha fod Iesu’n dod aeth hi i gwrdd ag ef.  Roedd hi’n
meddwl tybed pam na ddaeth Iesu’n gynt.  Dywedodd Iesu y byddai Lasarus yn
dod yn fyw eto.  Mae’n siwr bod Martha’n teimlo’n well wedyn.  Mae pawb sy’n
credu yn Iesu yn cael byw am byth yn y Nefoedd.

■C Pa chwaer aeth i gwrdd â Iesu gyntaf?   M __________________ .

Cyn hir, daeth Martha adref a
dweud wrth Mair bod Iesu
eisiau ei gweld.  Roedd Mair
yn dal yn drist ac roedd hi’n
crïo.  Aethon nhw â Iesu at
fedd Lasarus.
Wrth i Iesu feddwl am ei
ffrind annwyl Lasarus, roedd
e’n drist iawn hefyd ac fe
wnaeth e lefain.
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Yna, gwnaeth Iesu rywbeth rhyfedd Iawn.
Gofynnodd i rai o’r bobl a oedd ger y bedd i symud
y garreg fawr.  Wedyn gwaeddodd “Lasarus, tyrd
allan!”  Roedd pawb yn synnu pan gerddodd Lasarus
o’r bedd a’r darnau defnydd yn dal amdano.
Roedd Iesu wedi gallu codi Lasarus o farw’n fyw.
Roedd Mair a Martha’n gwybod yn awr ei fod yn
ffrind arbennig iawn.  Roedd Iesu’n deall eu bod
nhw’n drist ac roedd ef wedi rhoi ei fywyd yn ôl i
Lasarus.

■C Llanwch y Pos Geiriau.

1. Gair arall am “maen”.

2. Roedd Martha yn 

__ _ _ _ _ i Lasarus.

3. Ers sawl diwrnod roedd Lasarus 
yn y bedd?

4. Beth waeddodd Iesu ar Lasarus? 

“_ _ _ _  allan”

5. Pwy oedd wedi codi Lasarus o 

farw’n fyw?

■C Lliwiwch y gair sy’n rhedeg i lawr y Pos Geiriau ac sy’n dweud 
beth wnaeth llawer o’r Iddewon (Adnod 45)

Cyn codi Lasarus o farw’n fyw, dywedodd Iesu wrth Martha “Myfi yw’r
atgyfodiad a’r bywyd.”  Mae hyn yn golygu bod Iesu’n gryfach na marwolaeth a’i
fod yn gallu rhoi bywyd sy’n para am byth.  Mae’n gallu rhoi bywyd i ni am byth
yn y Nefoedd os ydyn ni’n credu ynddo.

■C Llanwch y bylchau i ddangos beth ddywedodd Iesu wrth Martha.

Myfi yw’r 

a __  __  __  __  __  __  __  __  __   

a’r  __  __  __  __  __ .
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