
DARLLENWCH
Luc 22: 14-20

1 Corinthiaid 11: 23-31

ADNOD 
ALLWEDDOL  

1 Corinthiaid 11: 26

Astudiaeth 3 Y Ffordd Ymlaen – Swper yr Arglwydd

Oes gennych chi luniau i’ch atgoffa am ffrind da neu rywun arbennig y
gwnaethoch chi gyfarfod â nhw rhyw dro? Pan fyddwch chi’n edrych
arnynt, ydyn nhw’n dod nôl ag atgofion da? Mae Iesu wedi gadael
rhywbeth arbennig i’n hatgoffa ni amdano fe. Dim rhywbeth i edrych
arno yw hwn, ond rhywbeth i’w wneud!

■C Darllenwch Luc, pennod 22, ac ateb y cwestiynau 
yn y Croesair

I lawr 
1. Pwy oedd yn eistedd wrth y bwrdd gyda Iesu? 
3. Enw’r pryd bwyd Iddewig pryd y cyflwynwyd Swper yr Arglwydd. 
4. Roedd Iesu’n gwybod y byddai’n _ _ _ _ cyn hir. (Adnod 15) 

Ar draws
1. Eisteddodd Iesu wrth y bwrdd pan ddaeth yr _ _ _. 
2. Enw pryd olaf y dydd. 
5. Cymerodd y bara a  _ _ _ __ _ __ amdano. 

■C Mae’r atebion nesaf i’w gweld yn 1 Corinthiaid 11:23-31. 
Ysgrifennwch y PUM gair sydd ar goll. 

“GWNEWCH HYN  __ __    __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ .” 

Dewch i ni gael gweld yn union beth roedden nhw i fod i’w wneud. 

■C O’r Darlleniad o’r Beibl, tanlinellwch y geiriau cywir yn y brawddegau hyn:-

Dechreuodd y cyfan un (diwrnod, nos,
prynhawn) ychydig cyn i Iesu gael ei
(gladdu, anafu, fradychu.) 

I ddechrau, cymerodd (laeth, win, fara,
dŵr).  Ar ôl diolch i Dduw amdano,
(torrodd ef, rhoddod fenyn arno, taflodd
ef) a dweud wrth ei ddisgyblion am ei
(werthu, gadw, fwyta).  

Yna, cymerodd (botel, ddysgl, gwpan) o
win a’i roi i’w ddisgyblion.

Rhoddodd Iesu ystyr arbennig i’r 
BARA a’r GWIN. (1 Corinthiaid 11) 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
Mathew 26:17-30      Actau 20:7 
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■C Beth ddywedodd Iesu y byddai’r bara a’r gwin yn sefyll drostynt? 
Llanwch y blychau.

=

=

Trwy wneud hyn, roedd Iesu’n dysgu ei ddisgyblion ei fod ef ar fin marw fel y gallen nhw gael eu
hachub. Byddai’n rhoi ei gorff drostynt ar y groes a byddai’n colli eu waed er mwyn iddyn nhw
gael maddeuant. Roedd yn bwysig eu bod nhw’n cofio bob amser faint yr oedd hyn wedi’i gostio
iddo fe. 
Mae’r Arglwydd Iesu eisiau i’w ddilynwyr heddiw gymryd bara a gwin er cof amdano. 

■C Tan pryd y maen nhw i fod i wneud hyn?

Mae hyn yn esbonio pam y mae Cristnogion yn dal i wneud fel
y dywedodd Iesu. Mae’r hyn a ddywedodd Iesu yr un mor
berthnasol i Gristnogion heddiw ag yr oedd i’w ddilynwyr
cyntaf! 
Mae’r Beibl yn defnyddio o leiaf ddwy ffordd o ddisgrifio’r
weithred arbennig hon a wneir i gofio am Iesu. 

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir. 

ROTRI’R ARAB   __ __ __ __ __ ’ __     __ __ __ __

PWRES RY RAYDDLWG  __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ ____ 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

■C Rhowch ✔ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR neu’n
ANGHYWIR:-

Mae’r bara yn symbol o waed Iesu. ................... 

Mae llawer o Gristnogion yn dal i wneud fel y gofynnodd Iesu iddynt. ................... 

Dechreuodd Iesu hyn ar ôl iddo atgyfodi. ................... 

Mae’r cwpan gwin yn symbol o’i waed. .................. 

Mae Iesu yn dymuno i’r rhai sy’n credu ynddo gofio amdano hyd nes y daw yn ôl. ................... 

Dylai rhywun NAD yw’n credu yn Iesu gofio amdano fel hyn. ................... 
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