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Stori 4  Ioan yn bedyddio Iesu
Tua 30 mlynedd ar ôl geni Iesu,
dechreuodd Ioan Fedyddiwr
baratoi pobl ar gyfer yr adeg pan
fyddai’r Arglwydd yn dod.  Roedd
Ioan wedi bod yn byw yn yr
anialwch, yn bwyta locustiaid a
mêl gwyllt.  Gwyddai fod yr Un
oedd i ddod yn bwysicach o lawer
nag ef. 
Bedyddiwyd Iesu gan Ioan yn Afon
yr Iorddonen.  Doedd Ioan ddim
yn gallu deall pam fod angen i
Rywun mor arbennig gael Ei
fedyddio.
Er bod Iesu yn berffaith ac yn Un
na fyddai fyth angen maddeuant,
doedd E ddim am ymddangos yn
falch neu uwchlaw pobl gyffredin.
Felly, o gael Ei fedyddio, roedd
Iesu yn dangos Ei fod eisiau
adnabod pobl bechadurus fel chi a fi! 
Do, darostyngodd Iesu, Mab Duw, Ei Hun, gan farw ar y Groes
yn y diwedd, er mwyn i ni dderbyn maddeuant am ein pechodau
a dod yn ffrindiau gyda Duw.
Heddiw, 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae miliynau o
bobl yn adnabod ac yn caru’r Arglwydd Iesu.  Ydych chi’n Ei
adnabod ac yn Ei garu fel eich Gwaredwr a’ch Arglwydd?
Ysgrifennwch CYWIR neu ANGHYWIR wrth ymyl y
brawddegau canlynol:-
Roedd angen maddeuant ar yr Arglwydd Iesu. ................. 
Mae angen maddeuant arnom ni. .................
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