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Stori 4 Iesu’n dod yn ôl.
Roedd ffrindiau Iesu’n falch iawn ei fod yn
fyw!  Un diwrnod, aeth Iesu â’i ddisgyblion i
ben bryn.  Dywedodd Iesu ei bod yn bryd
iddo fynd yn ôl i’r Nefoedd.  Fyddai e ddim
yn gadael y disgyblion ar eu pen eu hunain –
byddai’n anfon yr Ysbryd Glân i’w helpu.

Wedyn, cafodd Iesu ei godi o’r ddaear a
daeth cwmwl i’w guddio.  Roedd y
disgyblion yn edrych i’r awyr a daeth dau
angel atynt.  Dywedodd yr angylion y byddai
Iesu’n dod yn ôl yn yr un ffordd ag yr aeth e.

Roedd y disgyblion yn hapus iawn wedyn!  Dylen ni fod yn hapus
iawn hefyd o wybod y bydd Iesu’n dod nôl. Bydd yn dod i gwrdd â
phawb sy’n ei garu.  Ydych chi’n barod i gwrdd â Iesu pan ddaw e
'nôl?

Gorffennwch y brawddegau trwy dynnu llinell at y
diwedd iawn.

Aeth Iesu â’i ddisgyblion i ben angylion.
Roedd Iesu’n cael ei guddio gan bryn.
Ar ôl i Iesu fynd, gwelodd ei ddisgyblion gwmwl.

Lliwiwch eiriau’r angylion.

““BByydddd  IIeessuu''nn  ddoodd
yynn  ôôll  eettoo..""  
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