
DARLLENWCH 
Luc 24: 13-35 

ADNOD 
ALLWEDDOL

Luc 24: 26

Astudiaeth 3  Yr Arglwydd Iesu – Ei Weld a’i Glywed

Sul y Pasg cyntaf yw’r enw ar y diwrnod pan atgyfododd Iesu o’r bedd.  Roedd yn ddiwrnod
cyffrous!  Mae’r Darlleniad o’r Beibl yn sôn am un o’r pethau ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw.

CROESAIR
AR DRAWS
1. Gadawodd y ddau ddyn y ddinas hon.
4. Enw un o’r teithwyr.
6. Esboniodd Iesu ysgrifeniadau’r dyn hwn. 
7. Bu’n rhaid i’r Arglwydd wneud hyn cyn mynd i’r
gogoniant. 

I LAWR
2 Ymunodd y Person hwn â’r teithwyr.
3. Roeddent yn mynd i’r dref hon.
5. Ymddangosodd yr Arglwydd atgyfodedig 
i Seimon _ _ _ _ hefyd.
8. Credai’r bobl mai  _ _ _ __ _ _ _ oedd Iesu. 

Yn yr astudiaeth flaenorol, gwelsom fod y
gwragedd, ar ôl iddynt glywed neges yr angylion,
wedi credu fod yr Arglwydd Iesu yn fyw.  Cyfarfu
Cleopas a’i gyfaill gyda’r Crist atgyfodedig Ei hun,
ond doedden nhw ddim hyd yn oed yn Ei adnabod
i gychwyn.

■C O ddarllen adnod 17, sut oedd y ddau ddyn hyn yn teimlo, dybiwch chi?

■C Ysgrifennwch frawddeg i gyfleu’r hyn ddywedodd Cleopas mewn ateb i
gwestiwn Iesu yn adnod 17.

Wrth iddynt siarad â’r ‘Dieithryn’ hwn am y digwyddiadau yn Jerwsalem, dyma nhw’n sôn Wrtho
am eu gobeithion y byddai Iesu o Nasareth yn gwared eu gwlad o’i gelynion.

■C Ym mha adnod roedden nhw’n sôn am y gobaith hwn?

■C Beth oedd wedi digwydd i chwalu gobeithion Cleopas a’i gyfaill? 

Weithiau ni chaiff hyd yn oed ein gobeithion eu gwireddu! 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Actau 1: 1-3       Actau 3: 11-19       Actau 10: 39-43
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Roedd y ddau hyn ymhlith dilynwyr Iesu a glywodd gan y gwragedd fod Iesu wedi atgyfodi o’r
bedd yn fyw. 

■C Beth oedd ymateb Cleopas a’i ffrind i’r newydd hwnnw?

Wrth iddynt gyd-gerdded, aeth yr Arglwydd Iesu ati i esbonio wrthynt a’u cynorthwyo i ddeall
pam y bu’n rhaid Iddo ddioddef a marw.

■C Defnyddiwch y geiriau hyn i lanw’r bylchau yn y brawddegau canlynol.

proffwydi       Moses       gogoniant       gredu       Grist  

Roeddent yn araf i ............. .

Roedd rhaid i .............. ddioddef cyn Iddo fynd i mewn i’w ogoniant.

Defnyddiodd Iesu ysgrifeniadau ............... a’r .............. i’w dysgu amdano’i Hun.

Roedd Cleopas a’i gyfaill yn awyddus i’r ‘Dieithryn’ aros yn fel gwestai eu cartref.

■C Pan oedd Ef yn eu cartref, beth wnaeth Iesu i beri bod Cleopas a’i gyfaill yn Ei 
adnabod? 

Yn ôl yr arfer, y gwesteiwr, sef pennaeth y teulu, fyddai’n torri’r bara.  Pan fydd yr Arglwydd
Iesu’n dod i mewn i fywyd unigolyn, rhaid Iddo ddod i mewn bob tro fel yr Uwch-reolwr. Nawr,
gan eu bod yn gwybod pwy oedd y ‘Dieithryn’ mewn gwirionedd, roedd eu calonnau ar dân gan
lawenydd.

■C Beth wnaethon nhw ar unwaith er mwyn rhannu eu llawenydd ag eraill? 

Cerddodd y ddau un cilomedr ar ddeg (tua saith milltir) wedi
iddi nosi er mwyn rhannu’r newyddion da am atgyfodiad Iesu
gyda’u ffrindiau.  Dilynwch eu hesiampl a rhannwch chithau yr
hyn wyddoch chi am yr Arglwydd Iesu gyda’ch ffrindiau.
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