
DARLLENWCH
Luc 19: 28-44 

ADNOD ALLWEDDOL
Ioan 1: 12 

Gwers 4  Bethania – Ar y ffordd i Jerwsalem
Roedd amser yn mynd yn brin.  Roedd yr Arglwydd Iesu’n gwybod y byddai ei
bobl yn ei wrthod ac yn ei ladd cyn hir.  Ond cyn hynny roedd eisiau dangos
iddynt mai ef oedd eu Meseia a’u Brenin.  Dewisodd wneud hynny mewn ffordd
oedd braidd yn rhyfedd!

■C Wrth i Iesu ddod o Fethania i gyfeiriad Jerwsalem, beth wnaeth 
e anfon dau ddisgybl i’w wneud? 

■C Ysgrifennwch ar reins yr ebol (asyn) beth roedd y disgyblion i fod 
i'w ddweud pe bai rhywun yn eu holi.

Digwyddodd popeth yn union fel y dywedodd Iesu.  Mae hyn yn dangos bod
ganddo reolaeth dros bopeth.

■C Pan ddaethon nhw â’r ebol at Iesu, beth ddigwyddodd?  
Rhowch ✓ neu ✗ ger bob brawddeg.

Rhoddodd Iesu blentyn bach ar ei gefn.   ....................
Rhoddodd y bobl eu cotiau ar yr heol. ....................
Roedd Iesu’n methu rheoli’r ebol. ....................
Roedd y bobl yn drist ac yn wylo. ....................
Aeth Iesu i mewn i’r ddinas ar gefn yr ebol. ....................

Efallai eich bod yn meddwl tybed pam y dewisodd Iesu fynd i mewn i'r ddinas fel
hyn.  Flynyddoedd lawer cyn hynny, roedd Duw wedi addo y byddai’r Meseia’n
gwneud hynny. (Darllenwch Sechareia 9: 9).  Trwy fynd ar gefn yr ebol, roedd yn
dweud wrth ei bobl “Fi yw eich Meseia. A wnewch chi fy nerbyn i?"  Mae'r
Arglwydd Iesu’n dal i ofyn yr un cwestiwn heddiw.  A ydyn ni’n barod i’w wneud
yn Arglwydd ac yn Waredwr i ni?
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Os derbyniwn ni Iesu, fe gawn fendith fawr, fel y dywed yr Adnod Allweddol.

■C Ysgrifennwch yr adnod allweddol.

Roedd y dyrfa’n llawen ac roedd yn ymddangos fel pe baen nhw’n ei groesawu go iawn.

■C Ysgrifennwch beth roedden nhw yn ei weiddi.

Ond doedd hyn ddim yn twyllo Iesu.  Roedd e’n gwybod y bydden nhw’n ei wrthod ac y byddai
arweinwyr yr Iddewon yn ei ladd.

■C Rhowch y geiriau hyn yn y llefydd iawn a gorffennwch y frawddeg 

olaf gan ddefnyddio diwedd adnod 44.

GELYNION     DINISTRIO     JERWSALEM        DDINAS

Wylodd dros _________.  Dywedodd y byddai ei ________ yn ymosod 

arni ac yn  _________ y ______ gyfan.  

Dywedodd y byddai hyn yn digwydd oherwydd 

______________________________________________________.

Bob blwyddyn, mae gennym ni ddiwrnod o’r enw ‘Sul y Blodau’ neu ‘Sul y Palmwydd’ i gofio am hyn.

■C Darllenwch Ioan 12: 12 ac 13 ac ysgrifennwch frawddeg i ddweud 

pam y mae’r diwrnod yn cael ei alw’n Sul y Palmwydd. 
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[i’w nodi gan yr athro]
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