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Astudiaeth 2   Nerth Iesu – Codi’r meirw’n fyw

Dywedodd rhywun rhywdro bod Iesu naill ai’n “Wallgof”, yn “Ddrwg” neu’n “Dduw”!

■C Profwyd hyn mewn tair gwyrth fawr.  Llanwch y bylchau.

Cododd _ _ _ y wraig weddw o farw’n fyw.  (Luc 7:12)

Cododd _ _ _ __ Jairus o farw’n fyw.  (Luc 8:42)

Cododd _ _ _ _ _ Mair a Martha o farw’n fyw. (Ioan 11: 20-23)

■C Darllenwch Rhufeiniaid 1:4 a gorffen y frawddeg hon.

Peth arall sy’n profi ei fod yn Dduw yw ei fod ef ei hunan wedi _ _ _ _ _ _ _ _.

Mae’r digwyddiadau hyn i gyd yn profi pwy yw Iesu mewn gwirionedd.  Yn y Darlleniad o'r Beibl,
cawn wybod am ei nerth.

■C Tanlinellwch y geiriau cywir yn y paragraff hwn.

Pan ddaeth Iesu ‘nôl cafodd ei GASÁU / GROESAWU / ANWYBYDDU gan y dyrfa.

FFARMWR / PYSGOTWR / ARWEINYDD YN Y SYNAGOG oedd Jairus.
GWAEDDODD AR IESU / DAETH AG ANRHEG I IESU / SYRTHIODD WRTH DRAED IESU.
Ymbiliodd ar Iesu i ddod i’w gartref gan fod ei FAM YNG NGHYFRAITH / CHWAER / FERCH

yn marw.   Roedd hi’n 12 / 32 / 46 oed.

Roedd Iesu mor garedig, fe stopiodd
ar y ffordd i dŷ Jairus i helpu rhywun
arall oedd mewn angen.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Luc 7: 11-15    Ioan 11: 1-44    Rhufeiniaid 1: 1-4

“Pe bai wedi dweud 
pethau eithafol a bod y rheiny
wedi'u profi i fod yn gelwydd,
byddai hynny'n profi ei fod yn

ddrwg."

“Pe bai Iesu wedi honni
pethau fel y gwnaeth ac
yna heb allu eu cyflawni,

byddai hynny’n profi ei fod
yn wallgof.”

“Ond, ni wnaeth Iesu honni erioed ei
fod yn gallu gwneud rhywbeth ag

yntau’n methu, ac roedd bob amser yn
dweud y gwir.  Felly rydyn ni’n derbyn

ei fod yn DDUW.”
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GRID GEIRIAU
Darllenwch y stori hon sy’n dangos mawredd Iesu a llenwi’r Grid Geiriau.

1.  Roedd y _ _ _ _ _ _ _ __ yn gwasgu ar Iesu

2.  Roedd _ _ _ _ _ _ yno ac roedd hi’n sâl.

3.  Roedd hi’n sâl ers _ _ _ __ _ __ mlynedd.

4.  Doedd _ _ _ wedi llwyddo i’w gwella.

5.  Daeth at Iesu a _ _ __ _ _ __ ag ymyl ei gôt.

6.  Gofynnodd Iesu pwy oedd wedi cyffwrdd ynddo.

Atebodd Pedr mai’r tyrfaoedd oedd 

yn _ _ _ _ _ _ arno.

7.  Ond meddai Iesu, 

“Fe gyffyrddodd rhywun â _ _."

8.  Dywedodd “Fe synhwyrais fod _ _ _ __ wedi mynd allan ohonof.”

■C Edrychwch ar y Grid Geiriau ac ysgrifennu’r geiriau sy’n rhedeg ar draws ac 
sy’n dangos pa mor sydyn y cafodd y wraig ei gwella.

■C Llanwch y bylchau i ddangos beth ddywedodd Iesu wrth y wraig pan syrthiodd 
wrth ei draed.

“Dy __ _ __ sydd wedi dy iacháu.  Dos mewn _ _ __ _ _ _ _ __.”

Ar ôl tipyn, cyrhaeddodd Iesu i dŷ Jairus. Cyn pen ychydig funudau, roedd wedi dangos ei fod yn
gallu trechu marwolaeth trwy ddod â'r ferch yn ôl yn fyw.

■C Ysgrifennwch yr enwau cywir yn y bylchau ar bwys y brawddegau.

Y bobl             Jairus              Jairus a’i wraig

Pwy oedd yn ofnus? ..............................................

Pwy oedd yn wylo? ..............................................

Pwy oedd yn chwerthin? ..............................................

Pwy gafodd eu syfrdanu? ..............................................

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol sy’n esbonio bod gan Iesu bŵer mawr, hyd yn
oed dros farwolaeth.

Rydyn ni i gyd fel pe baem wedi marw gan ein bod yn bechaduriaid. Ond gallwn ni gael bywyd
newydd sy’n para am byth os credwn ni yn Iesu, fel y mae’n ei ddweud yn yr Adnod Allweddol.
Gan fod Iesu’n gallu dod â merch Jairus yn ôl yn fyw, mae’n gallu ein codi ni o’n marwolaeth
ysbrydol a rhoi bywyd tragwyddol i ni.
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