
DARLLENWCH
Ioan 20: 19-29
Luc 24: 50-53

ADNOD
ALLWEDDOL

Luc 24: 51 

Gwers 3 Yr Arglwydd Iesu yn Gadael

Mae plismyn da yn chwilio am gliwiau i’w helpu yn eu gwaith.  Yna, maen nhw'n gwneud
penderfyniad wedi'i seilio ar y dystiolaeth.Mae llawer o dystiolaeth dros gredu bod yr Arglwydd
Iesu wedi atgyfodi mewn gwirionedd. Dewch i edrych ar dipyn ohono!

■C Darllenwch Ioan 20:19-21 ac yna atebwch y 
cwestiynau hyn.
1.  Pam roedd y disgyblion wedi cloi’r drysau?

2.  Beth ddywedodd Iesu pan gyrhaeddodd?

3.  Yn eich barn chi, pam wnaeth e ddangos ei ddwylo a’i ochr 

iddyn nhw?

4.  Sut roedden nhw’n teimlo pan welson nhw Iesu?

■C Darllenwch adnodau 24 a 25 a llenwi’r bylchau yn y 
paragraff isod:-

Y noson honno, nid oedd .................   yno.  Yn nes ymlaen, dywedodd y ...............

eraill wrtho beth oedd wedi digwydd.  Dywedodd ef na fyddai’n .......................

os na châi roi ei .................... yn ôl yr hoelion a’i law yn ei .......................

Edrychwch ar adnodau 26 – 29 i weld sut y newidiodd
agwedd Thomas.

■C Rhowch √ neu X i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR 
neu’n ANGHYWIR.

Roedd Iesu’n flin/grac â Thomas am ddweud fel y gwnaeth. ..................

Roedd Iesu’n gwybod yn union beth roedd Thomas wedi’i ddweud. ..................

Roedd y drysau i gyd ar agor y tro hwn. ..................

Credodd Thomas am iddo weld. ..................
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Roedd amheuon Thomas i gyd wedi mynd! Roedd e’n hollol siwr fod Iesu’n fyw ac mai Mab
Duw oedd e.

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i ddangos beth ddywedodd 
Thomas am Iesu.

“YF  DDRYLAGW  M’A  WUD”

_  _    _  _  _  _  _  _  _ _    _  _    _  _  _  

Credodd Thomas AM IDDO WELD.  Ond mae'n bosib i ni GREDU HEB WELD. (Darllenwch
ddiwedd adnod 29).  Gall pob un ohonom ni wneud hynny!  Dydyn ni ddim wedi gweld Iesu ond
gallwn ymddiried ynddo fel ein Gwaredwr a’n Harglwydd!
Cyn hir, daeth yr amser i’r Arglwydd Iesu fynd yn ôl i’r Nefoedd.

Y GAIR AM BETH DDIGWYDDODD PAN AETH IESU YN ÔL AT EI DAD YN 

Y NEFOEDD YW “ESGYNIAD”.

■C Darllenwch Luc 24: 50-53 ac 
atebwch y cwestiynau yn y 
blychau.

1.  I ble’r aeth Iesu yn ôl?

2.  Beth yw enw’r pentref?

3.  I ble’r aeth y disgyblion?

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

■C Ceisiwch ddatrys y cod i ddangos sut roedd y disgyblion yn teimlo. 
(1 = a, 2 = b, 3 = c, 4 = ch, etc)

15 / 1 / 27 / 7 / 17             13 / 1 / 27 / 17

__  __  __  __  __                  __   __   __

Fel rheol, os oes ffrind arbennig yn ein gadael, byddwn yn teimlo'n drist.  Ond roedd yn wahanol
i'r disgyblion (adnod 52).  Roedden nhw mor siwr amdano fel na allen nhw fod yn drist!
Roedden nhw'n gwybod nad dyma oedd y diwedd.
Yn ogystal â rhoi gwaith iddyn nhw ei wneud drosto, roedd Iesu wedi rhoi addewidion hyfryd
i’w ddisgyblion fel y gwelwn ni yn y wers nesaf.
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