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Mae'r mwyafrif ohonom ni'n gwybod stori Lasarus ... y dyn a fu farw ond y daeth Iesu ag ef yn ôl yn
fyw. Dyma un o wyrthiau niferus ac amrywiol Iesu, cyflawnodd Iesu wyrthiau dirifedi… nid ydym yn
gwybod faint oherwydd nad ydyn nhw i gyd wedi eu hysgrifennu yn y Beibl. Ond os cymerwn efengyl
Ioan yn unig fel enghraifft yna gallwn weld cyn i Iesu godi Lasarus oddi wrth y meirw y mae eisoes:
Wedi troi dŵr yn win; Iachau mab Swyddog; Iachau dyn a oedd wedi bod yn sâl am 38 mlynedd;
Wedi bwydo mwy na 5000 o bobl; Cerdded ar Ddŵr; ac iachaodd ddyn a anwyd yn ddall.
               Roedd wedi gwneud hyn i gyd a mwy i ddod â Gogoniant i Dduw a dod â Gobaith i'r bobl.
Treuliodd Iesu ei holl amser yn ceisio helpu pobl i ddeall pwy ydoedd er mwyn iddynt gael eu
hachub. Fel y gwyddom bydd y rhai sy’n dilyn dysgeidiaeth Iesu ’ac yn cadw ei orchmynion yn byw
am byth gydag Ef yn y Nefoedd. Mae Iesu’n treulio llawer o’i amser yn dweud wrth y bobl ei fod yn
cwrdd â hyn, ond mae yna rai bob amser nad ydyn nhw’n ei gredu neu nad ydyn nhw’n eu ddeall, ac
mae hyn yn dal yn wir heddiw. Mae yna rai o hyd nad ydyn nhw'n gwybod am ein Gwaredwr
anhygoel a'r hyn a wnaeth i ni. Mae hyn yn bwysig oherwydd pan feddyliwch am y peth, pe bai pawb
yn credu'r hyn a ddywedodd Iesu yna ni fyddai unrhyw reswm am ei groeshoelio, ac yn anffodus
bydd yna bob amser rhai sydd ddim yn credu. Ein gwaith ni yw dweud wrth bawb amdano, fel y gellir
arbed cymaint o bobl â phosibl.
               Ychydig iawn o sôn sydd yn y Beibl am ffrindiau Iesu, mae yna lawer o sôn am ddilynwyr
Iesu ond nid oes llawer yn sôn am y rhai yr oedd Iesu yn eu hystyried yn Ffrindiau agos. Mae
Lasarus a'i chwiorydd ymhlith y bobl hynny yr oedd Iesu'n eu cyfrif ymhlith ei Ffrindiau. Am y
rheswm hwn pan gysylltodd Mair a Martha â Iesu ynglŷn â chyflwr Lasarus, aeth i fod gyda nhw ac
cydymdeimlo â nhw. Roedd yn wylo am y brifo a'r dicter yr oedd Mair a Martha yn eu teimlo, ac yna
daeth â'i ffrind yn ôl yn fyw.
               Pan ddaw Iesu â Lasarus yn ôl oddi wrth y meirw mae yna lawer o rannau o'r stori sy'n
debyg i'w atgyfodiad ei hun. Ac mewn gwirionedd mae Iesu'n defnyddio'r wyrth hon fel ffordd i
ddweud ychydig wrth ei ddisgyblion a'r bobl o'i gwmpas am yr hyn a fydd yn digwydd iddo. Ond mae
Ef hefyd yn defnyddio'r wyrth hon i roi Gobaith i Mair a Martha. Yn dangos iddyn nhw mai Ef yw'r
Arglwydd a'i fod yn gallu gwneud popeth trwy nerth ei Dad yn y Nefoedd.
                Rydyn ni'n ffodus iawn o wybod rhan nesaf stori Iesu. Rydyn ni'n gwybod bod Iesu'n marw
ar y groes droson ni a'i fod wedi codi eto i ddod â ni'n ôl i berthynas gyda'n Tad yn y Nefoedd. Yn
hyn gallwn bob amser fod â Gobaith y byddwn, trwy ddilyn Crist, yn cael ein hachub.

DADBACIO

MARWOLAETH AC ATGYFODIAD LASARUS

https://youtu.be/C8k1bDDJg6c

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Marwolaeth ac Atgyfodiad Lasarus sydd
i’w gael yn llyfr Ioan pennod 11, adnodau 1 i 44.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn arall o'r stori,
rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar YouTube.



ATGYFODIAD - GOBAITH
DARN O RUBAN NEU GWLAN LLIWGAR

 SISWRN

CYFARPAR:

SEFYDLIAD:

TORRWCH DARNAU O RUBAN TUA 6" (15CM)

CYFARWYDDIADAU

WEITHIAU MAE DUW A IESU YN NEWID SEFYLLFA MEWN FFORDD

ANHYGOEL, FEL PAN FYDD IESU'N CODI LAZARUS ODDI WRTH Y

MEIRW.

PA SEFYLLFA YDYCH CHI'N GOBEITHIO A FYDD YN NEWID?

WRTH WEDDÏO RYDYN NI'N CODI EIN GOBEITHION I DDUW.

AM POB PETH RYDYCH CHI'N GOBEITHIO AMDANO, CYMERWCH

DDARN O RHUBAN A'I DDAL AM EILIAD WRTH I CHI WEDDÏO.

YNA CLYMWCH Y RHUBANAU YN RHYWLE LLE BYDDWCH CHI'N EU

GWELD BOB DYDD I'CH ATGOFFA O'CH GOBEITHION A'CH GWEDDÏAU.

IOAN 11 :  40  + 43

“WNES I DDIM DWEUD WRTHOT TI Y CEI DI WELD MOR WYCH YDY

DUW, DIM OND I TI GREDU?”

AR ÔL DWEUD HYN, DYMA IESU'N GWEIDDI'N UCHEL, “LASARUS,

TYRD ALLAN!”



M Y  H O P E  I S  I N  T H E  L O R D
L I F E T R E E  K I D S

h t tp s : / / you tu .be / t J ePCzTaQo4

ht tp s : / / you tu .be / j kWsU7 r L r eo

G O B A I T H
C A N E U O N  A D D O L I  I  B L A N T

Can  Sae sneg



BETHANY

LAZARUS

CHWAER

BRAWD

CLADDU

ATGYFODIBYWYD

WYLO

ATHRO

AROGL

SAL

FFRIND

BEDDROD

MARTHA

MAIR

IESU



Dynion Bara Sinsir

250g Siwgr Eisin

3 llwy fwrdd o ddŵr 

darnau siocled

I wneud y'r eisin, mesurwch eich siwgr eisin i mewn i bowlen ac

yna ychwanegu'r dŵr yn araf. Peidiwch ag ychwanegu'r holl

ddŵr ar yr un pryd oherwydd efallai na fydd ei angen arnoch

chi i gyd. Ychwanegwch ychydig o ddŵr ar y tro a'i gymysgu

nes bod eich eisin yn drwchus ond yn dal i redeg.

Rhowch eich eisin mewn bag pibellu (os nad oes gennych chi

fag pibellu yna bydd bag cloi sip yn wneud y tro) torrwch y

cornel oddi ar eich bag a thaenu'r eisin yn ôl ac ar draws eich

dyn sinsir i roi ymddangosiad rhwymynnau.

Glynwch ddau darn siocled i lawr fel llygaid ac mae eich dyn

sinsir Lasarus yn gyflawn.

Bydd Angen:

(neu creu rhai eich hun)

Cyfarwyddiadau

CREU DYNION SINSIR LAZARUS I'CH
ATGOFFA O'R GOBAITH Y MAE IESU YN EI

ROI INNI YN Y WYRTH O GODI LAZARUS ODDI
WRTH Y MEIRW

RYSAIT AR GYFER DYNION SINSIR: HTTPS://WWW.ANNABELKARMEL.COM/RECIPES/GINGERBREAD-MEN/



OS HOFFECH RANNU UNRHYW BETH YR YDYCH WEDI'I GREU, MAE
CROESO I CHI LWYTHO I FYNY I FACEBOOK NEU TWITTER GAN

DDEFNYDDIO'R DUDALEN O'CH SWYDDOG YPT LLEOL OND GWNEWCH YN
SIŴR BOD Y LLUN YN UN O'CH GWAITH, NID CHI. DIOLCH

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

 

ATGYFODI
LASARUS

Plât

Marciwr sychu sych

Jwg o ddŵr cynnes

Gan ddefnyddio'ch marciwr sychu sych, lluniwch

ddyn ffon ar eich plât a gadewch iddo sychu'n llwyr.

Arllwyswch ddŵr i'r plât a gwyliwch wrth i'ch dyn

ffon godi oddi ar y plât.

Cododd Iesu Lasarus oddi wrth y meirw. Rhowch gynnig

ar yr arbrawf hwn i weld a allwch chi godi Lasarus oddi

ar eich plât.

Bydd angen:

Cyfarwyddiadau




