
DARLLENWCH 
Luc 24: 13-35    

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Luc 24: 26

Gwers 4  Marwolaeth Crist – Geiriau’r Dieithryn
Mae’n beth cyffrous iawn bob tro cyfarfod â ffrind nad ydych chi wedi ei weld/ei gweld ers
amser hir!  Yn ein Darlleniad o’r Beibl, cafodd y ddau ffrind oedd yn cerdded adref brofiad mwy
cynhyrfus fyth, oherwydd dyma nhw’n cwrdd â Rhywun oedd, yn eu tyb nhw, wedi marw!  
Fe newidiodd hynny bopeth yn eu hanes!

GRID GEIRIAU
Cwblhewch y Grid Geiriau.

1. Roedden nhw’n teithio i’r lle hwn.

2. Enw un o’r dynion 

3. Yr enw am dref fechan. 

4. Roedden nhw’n teithio oddi yma.

5. Gelwid Ein Harglwydd yn aml yn “Iesu o . . .".

■C Edrychwch ar y Darlleniad o’r Beibl er mwyn canfod 
tua sawl cilomedr roedden nhw wedi cerdded adref.

■C Rhowch ✓ wrth ymyl y brawddegau cywir a ✗ wrth ymyl y rhai 
anghywir.
Nesaodd Iesu atynt wrth iddyn nhw gerdded. ❑
Dyma nhw’n Ei adnabod ar unwaith. ❑
Gofynnodd Iesu iddyn nhw am beth roedden nhw’n siarad. ❑
Dywedon nhw’r hanes Wrtho am y gwragedd yn canfod y bedd gwag. ❑

Wedi iddyn nhw orffen siarad, dywedodd Iesu wrthynt na ddylen nhw’n wir synnu i’r Iesu orfod
dioddef a marw.  Pe baen nhw wedi deall yr Ysgrythurau (ysgrifeniadau sanctaidd yr Hen
Destament) yn iawn fe fydden nhw’n gwybod bod hynny’n mynd i ddigwydd!

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol

Aeth Iesu ati wedyn i’w helpu i ddeall geiriau’r Hen Destament.  (Doedd y Testament Newydd
ddim wedi ei ysgrifennu bryd hyn!)
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■C Gosodwch y geiriau hyn yn y bylchau cywir yn y paragraff sy’n dilyn.

Ef Ei Hun       Ysgrythurau        Moses        proffwydi

Dechreuodd gyda llyfrau  ..........................., ac yna esboniodd holl lyfrau’r ......................  

Dywedodd wrthynt am y pethau oedd wedi eu 

hysgrifennu yn yr ...............................  amdano ........................  

Dyna i chi astudiaeth Feiblaidd ryfeddol gawson nhw!  Cyn hir, cyraeddasant ben eu taith.
Gofynnodd y ddau i’r Dieithryn ddod i mewn i’w cartref. 

■C Darllenwch adnodau 30 a 31, ac YN EICH GEIRIAU EICH HUN, 
ysgrifennwch beth ddigwyddodd yn eu cartref. 

Ar ôl darganfod fod Iesu wedi atgyfodi o’r bedd, roedd y ddau gyfaill wedi cyffroi gymaint nes
iddyn nhw godi ar unwaith a dechrau ar daith arall.

■C Atebwch y cwestiynau hyn drwy ad-drefnu’r llythrennau.
I ble’r aethon nhw? WEJRSLMEA

Sawl un o’r apostolion oedd yno?  NU RA GEDD 

Sawl cilomedr oedden nhw wedi eu cerdded i gyd y

diwrnod hwnnw? UDA EGDD ADU

Roedd y ffaith fod yr Arglwydd Iesu
wedi ATGYFODI o’r bedd yn gwneud
byd o wahaniaeth i Cleopas a’i gyfaill.
Trowyd eu tristwch yn llawenydd, a’u
hamheuon yn sicrwydd.  Gallwn ninnau,
hefyd, rannu yn llawenydd Ei Atgyfodiad,
a gwybod i sicrwydd Ei fod Ef yn “Fyw
byth bythoedd” (Datguddiad 1:18).

Darllenwch Rhufeiniaid

10:9, a gwnewch chithau,

drosoch eich hun, beth

mae’r geiriau yn ei ddweud!
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