
DARLLENWCH
Ioan 20: 1-18

ADNOD 
ALLWEDDOL
Rhufeiniaid 10:9

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 3 Iesu’n atgyfodi

Roedd yn fore dydd
Sul, y trydydd
diwrnod ers i Iesu
farw.  Roedd Mair
wedi codi'n gynnar
iawn yn y bore ac
wedi mynd at y bedd.
Roedd y garreg fawr
wedi cael ei symud o
geg y bedd.  Roedd y
bedd yn wag!
Pwy oedd wedi
symud y corff?
Rhedodd Mair i
chwilio am Pedr ac Ioan i ddweud wrthyn nhw beth a welodd.  Aethon nhw at y
bedd i weld drostyn nhw eu hunain.  Aeth Pedr i mewn i’r bedd.  Gwelodd y
darnau lliain oedd wedi’u lapio am gorff Iesu.  Aeth Ioan i mewn i’r bedd hefyd.
Edrychodd ar y ffordd roedd y llieiniau wedi’u gosod a meddyliodd yn ofalus.
Credodd bod Iesu wedi dod yn fyw eto!

■C Tynnwch linell o’r llun i’r ysgrifen i ddangos beth wnaeth pob un.

Y cyntaf i fynd Y cyntaf i fynd    Yr un a gredodd fod             
at y bedd. i mewn i’r bedd.  Iesu wedi dod yn fyw.  

Ioan Mair Pedr

Aeth Ioan a Pedr adref ond roedd Mair yn teimlo’n ddryslyd iawn.  Arhosodd
yno yn llefain ac yna edrychodd i mewn i’r bedd eto.  Y tro hwn, roedd dau angel
yno.
Gofynnon nhw i Mair “Pam wyt ti’n crïo?”  Dywedodd Mair wrthyn nhw bod
corff Iesu ar goll.
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Trodd Mair a gweld dyn yn sefyll yn yr ardd.  Gofynnodd
ef hefyd pam oedd hi’n crïo.  Roedd Mair yn meddwl
mai’r garddwr oedd e.  Efallai mai ef oedd wedi symud y
corff.
“Mair!” meddai’r dyn dieithr.  Ar unwaith, roedd Mair yn
gwybod o’r ffordd y dywedodd y dyn ei henw mai ei
Meistr, yr Arglwydd Iesu oedd e!
Roedd hi’n llawen iawn a rhedodd ato.  Dyna ffrind
ardderchog oedd e, un oedd yn gallu dod yn fyw ar ôl
marw.  Aeth Mair i chwilio am y disgyblion eto.  Y tro
hwn, roedd ganddi newyddion da iawn iddyn nhw –
MAE IESU’N FYW!

■C Llanwch y bylchau a rhoi’r geiriau yn y pos.
Tynnwch linell o gwmpas y gair sy’n rhedeg am 
i lawr ac yn dweud beth roedd Iesu wedi’i wneud.

1. Gadawodd Pedr a Ioan _ _ _ _ yn yr ardd.
2. Roedd Mair yn sefyll y _ _ allan i’r bedd.  
3. _ _ _ _ _ __ Mair i edrych i 

mewn i’r bedd. 
4. Lliw dillad yr angylion.  _ _ _ _  
5. Gofynnodd yr angylion a Iesu i Mair, 

“Pam yr wyt ti’n _ _ _ _?”     
6. Nid oedd Mair yn _ _ _ _ y dyn nes iddo 

ddweud ei henw.
7. Wedyn roedd Mair yn gwybod 

mai _ _ _ _ oedd e

God raised Jesus from the dead.  Because the Lord Jesus is alive we can know
Him as our Saviour and Friend. Have you asked Him to forgive you? Are you His
friend? - un tamed bach eisiau ei gyfieithu

■C Lliwiwch y geiriau o’r Adnod Allweddol.

““DDuuww  wweeddii  eeii
ggyyffooddii  eeff  ooddddii

wwrrtthh  yy
mmeeiirrww””

Rhufeiniaid 10:9
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