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Luc 24: 13-35

ADNOD 
ALLWEDDOL  

Luc 24: 26

Gofynnwch am help 
i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 4  Stori’r Pasg – Y ddau deithiwr 

Roedd dau o ddisgyblion yr Arglwydd
Iesu yn cerdded ar y ffordd o
Jerwsalem i bentref Emaus, rhyw saith
milltir i ffwrdd.  Roedden nhw’n
teimlo’n drist ofnadwy oherwydd
roedden nhw’n gwybod bod eu
Meistr, yr Arglwydd Iesu, wedi marw
ar y groes.  Doedden nhw ddim hyd
yma wedi clywed y newyddion da
Amdano - Ei fod yn fyw unwaith eto!

■C Ar y map, ysgrifennwch 
enwau’r ddau le sy’n cael eu 
henwi yn y stori.

Wrth i’r ddau gyd-gerdded, roedden
nhw’n siarad am yr hyn ddigwyddodd
i Iesu.  Roedd y cyfan yn gymaint o
siom; roedden nhw wedi teimlo mor
siŵr mai Ef oedd y Crist, neu’r
Gwaredwr, roedd Duw wedi Ei addo. 
Ond nawr, roedd Ef wedi marw!  (O leiaf, dyna roedden nhw’n ei feddwl!)
Doedden nhw ddim yn gallu deall pam roedd hyn i gyd wedi digwydd.  

■C Chwiliwch am y llythrennau cywir i gwblhau’r geiriau hyn:-

Roedd y ___ __ __ ddisgybl yn __ __ __ __ __ oherwydd roedd yr Arglwydd

Iesu wedi Ei  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Doedden nhw ddim yn gallu __ __ __ ____  pam fod rhaid Iddo __ __ __ __ .

Yn sydyn, wrth i’r ddau gerdded, ymunodd Dieithryn â
nhw.  Am ryw reswm, wydden nhw ddim mai Iesu
oedd Ef!  Gofynnodd iddyn nhw pam eu bod yn
edrych mor drist.  Dyma’r ddau yn Ei ateb gan adrodd
yr holl hanes am Iesu yn cael Ei ladd!  Roedd hyn i
gyd, meddent, wedi dryllio pob gobaith oedd ganddynt
mai Ef oedd y Crist.  Dyna’r rheswm pam eu bod mor
drist a chynhyrfus.
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Roedd y Dieithryn yn gallu eu helpu!  Esboniodd drwy ddyfynnu llyfrau’r Hen
Destament fod yn rhaid i Grist ddioddef a marw.  Doedd dim un ffordd arall o
achub pobl rhag eu pechodau.

■C Lliwiwch y geiriau hyn. 

““RRhhaaiidd  ii’’rr
MMeesseeiiaa

ddddiiooddddeeff..””  
Luc 24: 26

Pan gyrhaeddon nhw Emaus, dyma’r ddau yn Ei wahodd i’w tŷ.  Paratowyd bwyd,
ac wrth iddynt ddechrau bwyta, dyma nhw’n Ei adnabod.  Iesu oedd Hwn, eu
Harglwydd a’u Meistr! Mewn eiliad, diflannodd Iesu o’u golwg, ond roedd y ddau
yn gwbl siŵr o’r cyfan Amdano! Roedd yr union Berson Hwn a fu farw ar y
groes wedi atgyfodi’n fyw o’r bedd!  Aeth y ddau ar frys i Jerwsalem i ddweud
wrth y lleill eu bod wedi gweld Iesu - yn fyw!

■C Cwblhewch y Croesair gan ddefnyddio’r cliwiau hyn. 

1. Teitl arall am y “Crist”. 
2. Ymunodd Ef â nhw ar y ___ __ __ ____ 
3. Sylweddolodd y ddau 
mai __ __ __ __  oedd y Dieithryn.
4. Roedd yn rhaid Iddo Ef farw i’n
hachub 
ni rhag ein __ __ ____ __ __ __ __. 
5. Enw’r pentref lle’r oedd cartref y ddau deithiwr. 

Drosom NI y bu Iesu farw.  Drosom Ni y daeth Ef o’r bedd yn fyw.  Rhaid i bob
un ohonom fod yn wir edifar am ein pechodau, ac ymddiried Ynddo Ef fel ein
Gwaredwr.  Pam na wnewch CHI hynny'r funud hon?
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