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Gofynnwch am help 
i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 3 Stori’r Pasg – Joseff
Bu farw Iesu ar y groes.  Yr union
noson honno, aeth dyn o’r enw Joseff
o dref Arimathea i weld Pilat.  Roedd
Joseff yn ddyn cyfoethog ac roedd yn
credu yn yr Arglwydd Iesu.  Erfyniodd
ar Pilat am gorff Iesu, er mwyn iddo Ei
gladdu.  Cafodd ganiatâd gan Pilat.

■C Llanwch y bylchau:-

Aeth Joseff at P __ __ __ __, 

i ofyn am g __ __ ____ I __ __ __. 

Roedd am Ei g __ __ ____ __ .

Cyn gynted ag y cafodd Joseff y corff,
rhoddodd liain glân amdano a’i osod
yn ei fedd newydd ef ei hun.  Roedd y
bedd hwn fel ogof fechan wedi’i naddu yn y graig.  Rholiodd faen mawr ar draws
y fynedfa.  Daeth Mair Magdalen a rhai gwragedd eraill i weld beth roedd Joseff
yn ei wneud.

■C Cwblhewch y Pos Geiriau, gan ddefnyddio’r cliwiau hyn.

1. Beth ddododd Joseff ar draws
y fynedfa? __ __ __ __ 

2. Roedd y bedd wedi’i naddu mewn 
__ __ __ __ __. 

3. Roedd y wraig hon yn gwylio Joseff.

4. Aeth Joseff ati i ddodi __ __ __ ____ 
Iesu yn y bedd. 
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Roedd yr Iddewon yn meddwl y byddai disgyblion yr Arglwydd Iesu yn dod liw
nos ac yn dwyn Ei gorff.  Yna, efallai y bydden nhw’n ceisio darbwyllo pobl Ei fod
wedi codi’n fyw o’r bedd!  Felly, dyma nhw’n gofyn i Pilat anfon milwyr i warchod
y bedd.

■C Tanlinellwch y geiriau cywir. 

Bu’r (disgyblion, milwyr, Iddewon) yn gwarchod y (groes, tŷ, bedd) er
mwyn gwneud yn siŵr na fyddai neb yn (llosgi, addoli, dwyn)

corff yr Arglwydd Iesu. 

■C Lliwiwch y darlun.

Dyma’r newyddion da - i Dduw, drwy Ei allu rhyfeddol, godi’r Arglwydd Iesu o
farw.  Na, chafodd Ei gorff mo’i ddwyn.  Wnaeth Ei gorff DDIM pydru.  Daeth
Duw ag Iesu allan o’r bedd yn FYW!  Mae hynny’n profi mor fodlon oedd Duw
gyda’r hyn roedd yr Arglwydd Iesu wedi ei wneud, pan fu Ef farw dros ein
pechodau.  Mae’n profi hefyd mai Ef yn wir yw Mab Duw.  Mae Iesu am i chi
ymddiried ynddo Ef fel eich Gwaredwr personol.

■C Lliwiwch eiriau'r angel, o’r Adnod Allweddol.

""NNiidd  yyww  eeff  yymmaa,,
oohheerrwwyydddd  yy  mmaaee
wweeddii  eeii  ggyyffooddii!!""

Mathew 28: 6
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