Cymuned
Bach!
Y PASG: MAE'N FYW
Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Atgyfodiad Iesu sydd i’w gael yn
llyfr Ioan pennod 20.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar
YouTube.

https://youtu.be/t9t6wc3nZnM

DADBACIP
Pan ddechreuodd Iesu Ei weinidogaeth (dweud wrth bobl am Dduw a'u dysgu sut
y dylen nhw fyw) Roedd yn 30 oed. Casglodd bobl ato a fyddai’n ei ddilyn a gall ei
ddysgu. Yna pan oedd wedi mynd byddent yn gallu parhau i ddysgu pobl am
Dduw.
Pan fu farw Iesu roedd tua 35 oed. Mae hyn yn golygu bod y disgyblion hynny a
gasglodd ato wedi bod yn ei ddilyn ac yn dysgu ganddo ers 5 mlynedd. Felly pan
fu farw Iesu dychmygwch sut y byddent wedi teimlo.
Rwy'n credu y byddent wedi bod ar goll. Ddim yn gwybod beth i'w wneud â'u
hunain nawr nad oedd ganddyn nhw unrhyw un i'w ddilyn, neb i ddysgu ohono.
Roedd ofn arnyn nhw hefyd, roedd ganddyn nhw ofn yr awdurdodau Iddewig a
gymerodd Iesu oddi arnyn nhw. Efallai eu bod yn ofni am eu bywydau eu hunain.
Ond daeth Iesu i farw ar y groes, a phan fu farw nid oedd wedi mynd am byth. Bu
farw Iesu i gael gwared â holl bechodau'r byd i gyd fel y gallem fod yn lân a gallu
bod mewn perthynas â Duw eto. Ond nid oedd bod yn lân a maddau yn ddigon.
Er mwyn inni ddychwelyd i berthynas â Duw roedd angen ffordd arnom i ddod yn
ôl ato, ac yng nghynllun anhygoel Duw y ffordd honno yn ôl oedd Iesu. Pan
ddaeth Iesu yn ôl yn fyw ddydd Sul y Pasg gorchfygodd farwolaeth. Mae hyn yn
golygu pan fydd ein hamser drwyddo ar y Ddaear gallwn fynd i'r nefoedd a byw
gyda Duw am byth.
Felly daeth Iesu yn ôl i roi llwybr uniongyrchol inni yn ôl at Dduw. Ond daeth hefyd
yn ôl i ddweud wrth ei ddilynwyr am anrheg arbennig y byddai'n ei hanfon i'w
helpu i rannu'r newyddion anhygoel am Iesu a'r hyn a ddigwyddodd adeg y Pasg ond stori ar gyfer achlysur arall yw honno.
Felly gadewch i ni ddathlu Iesu a phopeth y mae wedi'i wneud drosom yn ystod y
Pasg. Cymerodd ymaith ein pechodau ddydd Gwener y Groglith trwy farw ar y
groes. Ac ar Sul y Pasg fe gododd oddi wrth y meirw gan drechu drygioni er daioni
a rhoi ffordd yn ôl i berthynas ag Ef a'i dad yn y nefoedd.

CERDDORIAETH
CAN SAESNEG

I BELIEVE
GO FISH

https://youtu.be/I9YMXpjB25g

DATHLIAD Y
PASG

HTTPS://YOUTU.BE/26PUBGLBX7I

GWNEWCH GARDD
PASG EICH HUN

Beth am wneud eich Gardd Pasg eich hun.
Gallwch ddefnyddio beth bynnag sydd gennych o
amgylch y tŷ i wneud gardd i'ch atgoffa o stori'r
Pasg.
Beth am roi cynnig arni a rhannu eich
creadigaethau gyda ni ar ein sianeli
cyfryngau cymdeithasol.
OS HOFFECH RANNU UNRHYW BETH YR YDYCH WEDI'I GREU, MAE
CROESO I CHI LWYTHO I FYNY I FACEBOOK NEU TWITTER GAN
DDEFNYDDIO'R DUDALEN O'CH SWYDDOG YPT LLEOL OND GWNEWCH YN
SIŴR BOD Y LLUN YN UN O'CH GWAITH, NID CHI. DIOLCH
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