
Casgla dy fap er mwyn 
ysgrifennu dy atebion ac yna 

gad i ni ddechrau arni ...



1
 Gad i ni fynd!
Mae dau berson yn cerdded o Jerwsalem 
i Emaus. Gad i ni fynd gyda nhw!

? Beth mae’r dyn yn ei wneud?
(Chwilia am yr ateb a rho gylch o’i gwmpas ar dy daflen atebion.)



2
Pwy yw hwn?
Rydyn ni’n dal i gerdded i Emaus and yn 
cyfarfod â rhywun newydd. Mae’r dyn dieithr 
yn gofyn beth sy’n digwydd a pham fod golwg 
mor ddryslyd ar eu hwynebau.

‘Hei!’

‘Oes rhywbeth 
MAWR 
wedi digwydd?’

‘Beth gollais i?’ 
medd y dyn yn 
llawn tynerwch.
‘Fe hoffwn 
wybod wir – 
dywedwch, os 
y medrwch.’

? Pa liw sgarff mae’r dyn hwn yn ei 
wisgo? 
(Chwilia am yr ateb a rho gylch o’i gwmpas ar dy daflen atebion.)



3
Dyn o’r enw Iesu
Mae’r ddau berson yn siarad am Iesu sydd wedi 
bod yn gwneud pethau anhygoel yn ddiweddar! 

‘Mae’r stori hon yn sôn am ddyn 
o’r enw Iesu oedd ar ddod
I achub pobl Dduw o’u gorthrwm, 
dyna oedd ei nod!

       
        

? Pa straeon am Iesu fedri di weld yn 
y llun yma?
(Chwilia am yr atebion cywir ar dy daflen atebion a thynna linell 
rhwng y rhif 3 a phob ateb cywir.)
 



4
Pethau anhygoel
Mae’r ddau’n cofio hyd yn oed mwy o 
straeon anhygoel am Iesu. 

? Am ba straeon y maen nhw’n siarad 
yma?
(Chwilia am yr atebion cywir ar dy daflen atebion a thynna linell 
rhwng y rhif 4 a phob ateb cywir.) 



5
Yn ystod y tri diwrnod diwetha
Mae rhai pethau rhyfedd wedi bod yn digwydd!
Bu Iesu farw ar y groes – 

? Ond pwy sy’n dangos bod ei fedd 
yn wag nawr? 
(Chwilia am yr atebion cywir a rho gylch o’u cwmpas ar dy 
daflen atebion.)



6
Agor y sgrôl
Mae’r dyn yn esbonio beth sydd wedi’i 
ysgrifennu yn yr ysgrythurau.

? Mae’n ein hatgoffa ni am rai o’r 
straeon sydd ar y sgrôl, beth yw rhai 
ohonynt? 
(Chwilia am yr atebion cywir ar dy daflen atebion a thynna linell 
rhwng y rhif 6 a phob ateb cywir.)



7
Dal ati i esbonio
Mae’r dyn yn esbonio mwy am beth sydd 
newydd ddigwydd. Roedd wedi digwydd yn 
union fel y dywedodd Duw y byddai!

? Pa straeon eraill alli di weld ar y 
sgrôl?
(Chwilia am yr atebion cywir ar dy daflen atebion a thynna linell 
rhwng y rhif 7 a phob ateb cywir.)

 ‘Dyma oedd y cynllun, o’r 
dechrau hyd y diwedd.

Am fod Iesu’n eich caru chi 
bob un, dyna’r gwirionedd.’

Bu farw ar y groes 

ond daeth yn ôl yn fyw!

Cododd o’r bedd er mwyn
i ti gael bywyd heddiw!

Mae’r Meseia wedi marw dros ein pechodau ni ... 
wedi’i gladdu a’i godi yn ôl yn fyw ddeuddydd

1 Corinthiaid 15. 3–4
wedyn fel y mae’r ysgrifau’n dweud.



8
Paid â mynd!
Ry’n ni wedi cyrraedd diwedd ein taith 
ond mae’n hwyr!

‘Hei! Paid â 
mynd! ... Paid! 

Fe ’rosa i am noson 
fach, pryd o fwyd ac 
yna cysgu.’

? A fydd y dieithryn yn aros i gael 
tamaid i’w fwyta?
(Rho gylch o gwmpas yr ateb cywir ar dy daflen atebion.) 



9
Iesu sydd yna!
Pan mae’r dieithryn yn diolch am y bwyd, 
ry’n ni’n sylweddoli mai Iesu oedd yna ar hyd 
yr amser!

Mae’r ddau’n agor 
eu llygaid led y pen, 
eu rhwbio a syllu  

BU FARW, OND MAE’N FYW – 
Y dyn yma yw IESU!

? Mae’r dyn wedi cael cymaint o 
syndod beth mae’n ei wneud?
(Rho gylch o gwmpas yr ateb cywir ar dy daflen atebion.)

Mae Iesu’n diflannu a dydy e jyst ... ddim ... yna!!



10
Dwed wrth bawb!
Mae gennym ni’n newyddion mwyaf anhygoel 
– roedd Iesu’n farw ond nawr mae’n fyw! Mae’r 
ddau berson mor hapus, maen nhw eisiau dweud 
wrth bawb.

‘Rhaid dweud wrth bawb i ni weld 
Iesu, awn ar frys, dyna’n bwriad!
Ar garlam i Jerwsalem, rhaid 
peidio gwastraffu eiliad!’ A’r holl amser, Iesu 

oedd e’, yr un a’r 

unig un

Bu’r ddau’n chwilio’r 

ysgrythurau yng 

nghwmni mab 

Duw ei hun.

? I ble maen nhw’n mynd nawr?
(Rho gylch o gwmpas yr ateb cywir ar dy daflen atebion.)



11
Rhanna’r stori
Heddiw, ry’n ni’n dal i ddweud wrth bobl am y 
stori fod Duw yn ein caru ni a bod Iesu’n fyw 
heddiw.

Ac er bod y 
stori’n hen, 
mae’n swnio’n 
newydd sbon 
Am Iesu a 
gyfododd, 
’does dim stori’n 
well na hon!

? Pa ffyrdd o rannu’r stori hon y 
medri di eu gweld yn y llun? 
(Tynna linell at yr atebion cywir ar dy daflen atebion.)


