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Stori 4 Stori’r Pasg – Y ddau deithiwr 
Roedd dau o ddisgyblion Iesu yn cerdded o
Jerwsalem i Emaus, pentref rhyw saith milltir i
ffwrdd.  Roedden nhw’n drist iawn am eu bod
yn gwybod fod eu Meistr wedi marw.  Doedden
nhw ddim eto wedi clywed y newyddion da
Amdano - Ei fod yn fyw unwaith eto.
Rhowch gylch o gwmpas yr atebion cywir.
Roedd y disgyblion yn cerdded o  
Jerwsalem / Emaus / Bethlehem.
Roedd y disgyblion yn cerdded i 
Bethlehem / Emaus / Jerwsalem.
Yn sydyn, dyma’r Arglwydd Iesu yn ymuno â
nhw!  Dechreuodd gerdded a siarad gyda nhw, ond doedden
nhw ddim yn Ei adnabod!  Gwahoddon nhw’r Dieithryn i aros
gyda nhw.  Aethant ati i baratoi bwyd, ac wrth iddyn nhw
ddechrau bwyta, dyma nhw’n Ei adnabod!  Yna, diflannodd Iesu.
O mor hapus oedden nhw!  Roedden nhw’n hollol siŵr bod yr
union Berson oedd wedi marw ar y groes nawr yn fyw!  Aethant
ar frys i Jerwsalem i ddweud wrth y disgyblion eraill.

Lliwiwch y geiriau.

““BBuu  ffaarrww  CCrriisstt dros ein

pechodau ni, cafodd ei ggllaadddduu,, a’i

aattggyyffooddii..””
Ydych chi wedi ymddiried Ynddo Ef i’ch achub rhag eich
pechodau?  Gwnaeth hyn i gyd er eich mwyn chi!

DARLLENWCH 
Luc  24: 13-35
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Iesu’n fyw!
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