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MARCHOGAETH I JERWSALEM
Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Marchogaeth i Jerwsalem sydd
i’w gael yn llyfr Luc pennod 19, adnodau 28-40.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar
YouTube.

https://youtu.be/8bjRRNSAYdU

DADBACIO

Ydych chi erioed wedi gweld gorymdaith adeg y Nadolig gyda'i holl ddisgleirdeb,
goleuadau llachar, dawnsio a cherddoriaeth? Mae'n gyffrous iawn gweld yr holl fflotiau
rhyfeddol sydd wedi'u creu gyda chymeriadau o Bantomeimiau a bandiau gorymdeithio,
ac efallai hyd yn oed Siôn Corn. Pan fydd yr orymdaith yn mynd heibio, efallai y byddwn
yn bloeddio ac yn clapio i ddangos pa mor hapus y mae'n gwneud inni deimlo.
Yn ein darlleniad heddiw mae Iesu hefyd yn cymryd rhan mewn gorymdaith gyda phawb
yn bloeddio ac yn hapus i'w weld. Fodd bynnag, pan fydd Iesu’n reidio i mewn i
Jerwsalem Nid dim ond un o nifer o fflotiau ydyw, Ef yw’r unig beth y mae pobl Jerwsalem
wedi dod i’w weld. Nid yw Iesu’n dod â goleuadau, cerddoriaeth, a dawnsio chwaith ond
daw’n ostyngedig ar gefn ebol (asyn ifanc) oherwydd ef yw gwaredwr y bobl. Ei bwrpas
oedd dod i fyw mewn tlodi fel y bobl y daeth i'w hachub, ac er iddo ddod yn ostyngedig
ar asyn mae pobl Jerwsalem yn dal i'w drin fel breindal trwy osod cotiau a dail palmwydd
ar y llawr o'i flaen. Mae'r bobl yn llawenhau ac yn ymgrymu o'i flaen yn gweiddi Hosanna
sy'n golygu Gwaredwr. Maent yn cydnabod mai Iesu oedd Brenin y Brenhinoedd ac
Arglwydd yr Arglwyddi.
Yn yr holl gyffro hwn yna tybed sut roedd Iesu'n teimlo? Mae'n rhaid ei fod wedi teimlo'n
eithaf rhyfedd i Iesu oherwydd ei fod yn gwybod beth oedd i ddod. Roedd yn gwybod
mai'r rheswm iddo orfod dod i Jerwsalem oedd marw ar y groes. Dychmygwch sut mae'n
rhaid bod hynny wedi teimlo - Gwrando ar bawb yn canmol Duw ac yn gweiddi am
lawenydd gan wybod y byddai'r cyfan mewn ychydig ddyddiau yn newid. Rwy'n gwybod
na fyddwn wedi bod eisiau trafferthu gyda'r asyn a'r orymdaith, byddwn wedi bod yn well
gennyf sleifio i mewn heb i neb fy ngweld. Ond roedd Iesu’n gwybod bod yn rhaid iddo
gyrraedd ar asyn yn union fel y dywed yn Sechareia 9: 9 fel y gallai pobl Jerwsalem ei
gydnabod fel eu gwaredwr cyn iddo gael ei ladd.
Ond hyd yn oed wrth i'r orymdaith wneud ei ffordd trwy Jerwsalem roedd yna rai a
geisiodd ei hatal. Gwaeddodd y Phariseaid ar Iesu - “dywedwch wrth y bobl am fod yn
dawel”. Doedden nhw ddim eisiau i bobl ganmol Iesu oherwydd nad oedden nhw'n
credu mai dyna oedd eu Harglwydd, ond mae Iesu'n ateb “Rwy'n dweud wrthych, os
ydyn nhw'n cadw'n dawel, bydd y cerrig eu hunain yn dechrau gweiddi.” Felly hyd yn oed
pe gallai Iesu fod wedi cael y bobl i fod yn dawel ni fyddai wedi gwneud unrhyw
wahaniaeth oherwydd byddai'r cerrig a'r holl greadigaeth yn canu ei glod.
Ar Sul y Blodau hwn gadewch inni ganu clodydd i Iesu wrth inni gofio’r hyn y mae wedi’i
wneud inni yn ystod y Pasg hwn. Wrth i ni ddechrau clywed stori’r Pasg yn cael ei hailadrodd wrthym yr wythnos hon gadewch inni weiddi Hosanna am ein Brenin a bod yn
llawen iddo ddod i’n hachub.
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https://youtu.be/iVwhdqDrfz8

POBWCH EICH FFORDD
TRWY'R WYTHNOS
SANCTAIDD
BETH AM YMUNO Â RACHEL YN Y FIDEOS POBI EICH FFORDD

TRWY WYTHNOS SANCTAIDD. Y FIDEO GYNTAF YW SLEISENAU
DATYS AR GYFER SUL Y BLODAU.
HTTPS://YOUTU.BE/BQQSW9AEI28
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