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Gwers 41 
Mae Iesu’n fyw        
Ioan 20 : 1 - 9          
Nod: 

Fe atgyfododd Crist, fel prawf fod ei aberth 
yn dderbyniol gan Dduw, ac i ddangos y gall 
gynnig bywyd newydd i unrhyw un sy’n troi 
ato.

Adnodau: 

Ioan 20 : 1 - 9.

Gêm: 

Ras yr ŵy

Fe fydd angen dau neu dri ŵy wedi eu berwi 
arnoch (yn dibynnu ar faint y grŵp.)

Fe fydd angen i chi osod rhyw fath o gwrs 
ar lawr yr ystafell i’r timoedd ei ddilyn. Does 
dim angen gormod o waith, dim ond ychydig 
o rwystrau ee, llyfrau iddynt orfod mynd o’u 
hamgylch.

Rhannwch y bobl ifanc yn ddau neu dri tîm 
(yn dibynnu ar faint y dosbarth)

Diben y gêm yw i’r timoedd rowlio’r ŵy o 
amgylch y cwrs gan ddefnyddio’u trwyn yn 
unig. Wedi iddynt orffen mae aelod nesa’r 
tîm yn gwneud yr un fath, nes bod pawb 
wedi cael tro. Y tîm sy’n gorffen gyntaf sy’n 
fuddugol.

Darllen yr Adnodau: 

Darllenwch Ioan 20: 1-9. Gofynnwch i’r bobl 
ifanc ddarllen adnod yr un ar lafar, a mynd o 
amgylch mewn cylch. Gwnewch yn siŵr fod 
pawb yn dilyn pan nad ydynt hwy yn darllen.

Trafod: 

Gofynnwch i’r bobl ifanc roi eu hunain yn 
sefyllfa Mair, Pedr a’r disgybl arall. Sut 
fydden nhw’n teimlo, fod eu ffrind, eu hathro, 
eu harglwydd wedi marw? Ceisiwch gael 
y dosbarth i fynd yn ddyfnach na dim ond 
dweud, trist. 

Sut fydden nhw’n teimlo wedyn o weld y 
bedd yn wag?

Er bod yr ysgrythur yn dweud, er bod Iesu 
wedi rhagfynegi ei farwolaeth fwy nag 
unwaith, nes gweld y bedd gwag, doedd 
y disgyblion ddim yn credu fod Iesu am 
atgyfodi. Be mae’r dosbarth yn feddwl o hyn, 
ydi o’n dangos diffyg ffydd?

Gweithgaredd: 

Un ai – creu baner y Pasg

Os oes digon o adnoddau crefft yn yr ysgol 
Sul, ee, paent a brwsys, gliter, defnydd ayb, 
gellir creu baner i’w rhoi i fyny yn yr ysgol 
sul neu’r capel. Syniad da yw gwneud baner 
ar hen gynfas gwely sengl, neu os nad oes 
un ar gael, gellir prynu rhai yn weddol rhad 
mewn archfarchnadoedd. Gan mai ieuenctid 
yw’r dosbarth gellir gadael y gwaith dylunio 
a chreu’r faner i’r bobl ifanc, a dim ond rhoi’r 
deunydd addas iddynt. Os ydynt eisiau 
ychwanegu adnod, neu’n brin o syniadau 
gellir dangos atodiad 23 iddynt.

Neu;
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Gwarchod yr ŵy 

Rhannwch y dosbarth yn dimoedd o ddau 
neu dri. Fe fydd angen ŵy heb ei goginio ar 
gyfer pob tîm, pentwr o bapurau newydd a 
thâp selo.

Gofynnwch i bob tîm lapio eu hŵy orau y 
gallant.

Wedi rhoi ychydig o amser iddynt wneud 
hyn, fe fydd angen gollwng yr wyau o uchder 
er mwyn gweld a oes un o’r timoedd wedi 
llwyddo i warchod yr ŵy fel nad yw’n torri. Yn 
ddelfrydol dylid gollwng yr wyau o ffenestr 
llawr cyntaf neu ail lawr, ond gellir sefyll ar 
ben bwrdd y tu allan i’w gollwng os nad yw 
hyn yn bosibl.

Gwers: 

Fe fydd angen maneg rwber arnoch.

Gwisgwch y faneg ac yna….

1. Dangoswch yr holl bethau rhyfeddol y gall 
y ‘faneg’ eu gwneud. Gall godi eitemau. Gall 
wasgu pethau. Gall grafu’ch pen. Gall wneud 
dwrn. Gall bwyntio bys. Gall wasgu’ch trwyn… 
gwnewch yn siŵr eich bod yn dechrau pob un 
o’r brawddegau uchod gyda, ‘mae’r faneg yn 
rhyfeddol gall…’

2. Tynnwch eich llaw o’r faneg, ac yna troi 
ati a gofyn iddi wneud rhai o’r pethau a 
ddangoswyd uchod. Gofynnwch i’r dosbarth 
beth yw’r broblem?

Yn amlwg y gwirionedd yw nad y faneg sy’n 
gwneud yr holl bethau hyn, ond y llaw sydd 
y tu mewn iddi. Dim ond y cynhwysydd ar 

gyfer eich llaw yw’r faneg. Heb y llaw mae’r 
faneg yn ddi fywyd. Fe wnaeth Duw ein 
creu ni gyda dwy ran, corff ac ysbryd. Dim 
ond y cynhwysydd yw’r corff. Mae’n rhaid i’r 
corff gael ysbryd y tu mewn, neu fyddai dim 
bywyd, byddai’r corff ddim yn gallu ymateb 
i’r byd, a rhyngweithio gyda’r byd sydd o’i 
gwmpas. Pan ydym yn marw mae’r ysbryd 
yn gadael y corff ac mae’r corff yn ddi-fywyd. 
Mae’r person oedd tu mewn i’r corff yn dal i 
fodoli, ond nid yn y corff. Ond i Gristnogion, 
gall Duw ddod â’r corff a’r enaid yn ôl at ei 
gilydd eto. Dyna’n union ddigwyddodd fore 
Sul y Pasg. Cafodd ysbryd Crist ei roi yn ôl 
yn ei gorff. Fe ddigwyddodd hyn i Iesu ar y 
ddaear, fe fydd yn digwydd i’r Cristion yn y 
nefoedd.

Mae’r Beibl yn pwysleisio nad oes angen i’r 
Cristion – un sydd wedi rhoi ei ffydd yn Iesu 
i fod ofn marwolaeth. Gan mai’r hyn sy’n 
disgwyl unrhyw ddilynwr i Iesu ar ôl y bedd 
ydi nefoedd yng nghwmni Duw.

Amser Addoli: 

Hanes atgyfodiad Iesu ar Sul y Pasg yw 
canolbwynt Cristnogaeth. Fe ddywedodd 
Paul, os nad yw Iesu wedi atgyfodi yna ofer 
yw ein ffydd ni.

Diolchwch i Dduw am yr atgyfodiad, 
diolchwch ei fod yn newyddion da i bawb sy’n 
dilyn ac yn caru Iesu Grist. Yn newyddion da 
gan y golyga fywyd ar ôl marwolaeth, bywyd 
tragwyddol sy’n dechrau’r eiliad y rhown ein 
ffydd yn Iesu. Amen




