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Stori 4 Edrych ar Iesu

Roedd Iesu’n dod i Jerwsalem am y tro olaf.  Cyn hir byddai’n bryd
iddo farw fel y gallai Duw faddau’n pechodau ni.  Roedd Iesu’n
gwybod sut roedd i fod i fynd i mewn i Jerwsalem felly gofynnodd i
ddau o’i ddisgyblion ddod ag asyn iddo.  Rhoddon nhw eu cotiau ar
ei gefn ac eisteddodd Iesu ar gefn yr asyn.  Wrth iddo fynd, roedd
llawer o bobl yn taflu eu cotiau ar yr heol fel carped.  

Ar gefn beth oedd Iesu? Rhowch gylch am yr ateb iawn.

Buwch   Cert   Asyn
Roedd y bobl wedi cynhyrfu ac roedden
nhw'n moli Duw.  Roedden nhw'n gwybod
mai Iesu oedd eu Brenin arbennig.

Lliwiwch y llun a’r geiriau yr oedd
y bobl yn eu gweiddi

Mae’n bwysig i ni roi croeso i Iesu yn ein
bywyd.  Pan wnawn ni hynny, mae Duw yn
dweud ein bod yn rhan o’r teulu.

DARLLENWCH
Luc 19: 28-44 

Mae’r stori yma’n 
sôn am:

Iesu’n cael croeso

““BBeennddiiggeeddiigg  yyww’’rr
hhwwnn  ssyy’’nn  ddoodd  yynn

eennww  yyrr  AArrggllwwyydddd!!””
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