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ADNOD 
ALLWEDDOL 

Marc 5: 42

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 

am yr adnod.

Stori 4  Merch oedd wedi marw’n dod yn fyw!
Roedd Jairus yn ddyn pwysig yn ei
dref. Roedd ganddo ferch 12 oed.
Roedd hi'n sâl iawn a doedd neb yn
gallu ei helpu.  Yna, meddyliodd
Jairus am Iesu.  Roedd e'n gallu
helpu pobl!
Gwthiodd Jairus trwy’r dyrfa i
gyrraedd Iesu.  Cwympodd wrth
draed Iesu a gofyn iddo ddod i wella
ei ferch.  Gwelodd Iesu fod Jairus yn
drist iawn ac aeth adref gydag ef.

■C Pwy oedd yn sâl?   __ __ __ ___ Jairus. 

■C Pwy aeth Jairus i chwilio amdano?    __  __  __  __ .

Tra oedden nhw ar y ffordd,
daeth dynion â newyddion
drwg.  "Mae dy ferch wedi
marw," medden nhw.  "Does
dim rhaid i ti boeni Iesu
nawr." Mae'n siŵr bod Jairus
yn drist iawn wrth feddwl
bod Iesu'n rhy hwyr.  Ond
rhoddodd Iesu dipyn bach o
obaith i Jairus.  “Paid â bod
ofn. Creda,” meddai wrth
Jairus.  Cyn hir, cyrhaeddon
nhw gartref Jairus.  Roedd
llawer o bobl wedi dod yno i
gydymdeimlo â’r teulu.  Aeth
Iesu â rhieni’r ferch a thri o’i
ddisgyblion i’r ystafell lle’r
oedd y ferch.
Gafaelodd yn dyner yn llaw’r
ferch a dweud wrthi am godi.
Roedd pawb yn synnu o weld
y ferch yn codi ac yn cerdded
o gwmpas!  
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Fe gafodd rywbeth i’w fwyta.  Allwch chi ddychmygu sut oedd Jairus yn teimlo ar
ôl i Iesu ddod gydag ef a dod â’i ferch yn ôl yn fyw?

■C Faint oedd oed y ferch?   .........

■C Faint o ddisgyblion aeth i’r ystafell gyda Iesu?  .........

■C Beth wnaeth Iesu i’r ferch?  Tynnwch linell trwy’r atebion anghywir.

Anadlodd arni. Gafaelodd yn ei llaw.
Dywedodd wrthi am godi. Cododd ei phen.

■C Gwnewch y pos jig-so trwy ysgrifennu’r geiriau ar y darnau cywir i 
ddangos beth ddigwyddodd.

Gan fod Iesu’n Fab Duw, roedd yn gallu
rhoi bywyd i'r ferch.  Dylen ni ddiolch
bob dydd am gael byw.  Dyna braf yw
cael byw a mwynhau'r pethau da y mae
Duw wedi'u rhoi i ni.  Mae Iesu eisiau i
ni gael math arall o fywyd hefyd - bywyd
tragwyddol.  Os byddwn yn credu yn
Iesu, bydd yn maddau ein pechodau a rhyw ddiwrnod cawn fynd i'r Nefoedd.
Beth am ddiolch i Iesu am farw drosoch er mwyn i chi gael bywyd tragwyddol?

Lliwiwch y geiriau.

Mae DDuuww yn rhoi  bbyywwyydd tragwyddol

yng NNgghhrriisstt  IIeessuu ein Harglwydd.

Rhufeiniaid 6: 23
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