
“DARLLENWCH
Luc 19: 28-44 

ADNOD ALLWEDDOL
Ioan 1: 12 

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 4 Edrych ar Iesu

Roedd Iesu’n gwybod ei fod yn mynd i Jerwsalem am y tro olaf.  Cyn hir
byddai’n bryd iddo farw fel y gallai
Duw faddau’n pechodau ni – dyna
pam y daeth Iesu i’r byd. Yn aml, mae
pobl bwysig yn teithio mewn ceir
mawr crand.  Roedd Iesu’n gwybod y
byddai ef yn mynd i mewn i
Jerwsalem mewn ffordd arbennig – roedd Duw wedi trefnu hynny ac roedd wedi
dweud hynny yn y Beibl ymhell cyn i Iesu gael ei eni.
Pan oedden nhw bron â chyrraedd Jerwsalem, gofynnodd Iesu i ddau o’i
ddisgyblion fynd o’i flaen.  Dywedodd y bydden nhw’n dod o hyd i asyn wedi’i

glymu.  Gofynnodd iddyn nhw
ddod â’r asyn ato ef. 
Cyn hir daeth y disgyblion o hyd
i’r asyn a dod ag ef at Iesu.
Rhoddon nhw eu cotiau ar ei
gefn fel cyfrwy ac eisteddodd Iesu
ar gefn yr asyn.  Wrth iddo
gyrraedd Jerwsalem ar gefn yr
asyn roedd llawer o bobl yn dod
i’w weld ac yn taflu eu cotiau ar
yr heol fel carped.  Roedd y
dyrfa’n cynhyrfu ac yn moli Duw.
Roedden nhw'n gwybod mai hwn
oedd y Brenin arbennig yr oedd
Duw wedi ei anfon iddyn nhw.             

■C Rhowch √ neu X i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn Gywir neu’n 
Anghywir.:-

Roedd Iesu’n dod i Fethlehem.  ................

Byddai’n marw cyn hir. ................

Gofynnodd Iesu i dri disgybl fynd o’i flaen. ................

Daeth y disgyblion o hyd i asyn wedi’i glymu. ................

Rhoddon nhw eu cotiau ar gefn yr asyn. ................

Cerddodd Iesu i Jerwsalem gan arwain yr asyn.  ................
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■C Lliwiwch y geiriau yr oedd y dyrfa yn eu gweiddi wrth i Iesu fynd
heibio ar gefn yr asyn.

Roedd y bobl hyn eisiau cael Iesu’n frenin ond roedd pobl eraill yn y dyrfa nad
oedd yn hoffi Iesu o gwbl.  Roedden nhw’n anfodlon bod cymaint o bobl yn
gweiddi “Hwre!" Roedd Iesu’n gwybod y byddai’r bobl hynny’n cael eu ffordd cyn
hir ac yn trefnu i’w ladd.
Mae gan bawb ohonom ddewis pwysig i’w wneud am yr Arglwydd Iesu.  Naill ai
gallwn ei groesawu i’n bywydau neu gallwn ei wrthod.  Mae’n well ei wahodd i
mewn i’n bywyd ni.  Pan wnawn ni hynny, bydd Duw’n dweud ein bod yn rhan o’i
deulu ef.

■C Rhowch lythrennau’r ddau air diwethaf yn yr Adnod Allweddol yn 
eu trefn.  Mae’n dweud beth sy’n digwydd pan fyddwn ni’n derbyn 
Iesu i’n bywydau  “… rhoddodd iddynt hwy, y rhai sy’n credu yn ei enw, 
hawl i ddod yn                      t a n b l / w u D

__  __  __  __  __  / __  __  __.”

■C Yn y Chwilair, chwiliwch am y pedwar gair hyn o’r stori a rhoi 

cylch o’u cwmpas.

COTIAU
ASYN
TYRFA
BRENIN
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Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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