
DARLLENWCH
Luc 19: 28-41

ADNOD ALLWEDDOL
Ioan 1: 12 

Astudiaeth 4 Bethania – Ar y ffordd i Jerwsalem

Mae’r Arglwydd Iesu’n paratoi at yr hyn a elwir erbyn hyn yn Sul y Blodau neu’r Ymdaith
Fuddugoliaethus i Jerwsalem.  Unwaith eto, mae ger Bethania ac yn barod i ddringo’r rhiw i’r
ddinas fawr am y tro olaf. 
Yn y gyfres hon o astudiaethau, rydym wedi bod yn meddwl am dri thro arall y bu Iesu ym
Methania. 

■C Rhowch y geiriau yn y drefn gywir i’ch atgoffa’ch hunan o’r pwyntiau pwysig yr 
ydym wedi’u dysgu o bob un o’i ymweliadau. 

Yn yr astudiaeth gyntaf, fe ddysgon ni fod fel Mair a ARNOGDW_____________ arno. 
Yn yr ail, fe ddysgon ni fod fel Martha a DECHUR ______________ ynddo. 
Yn y drydedd, fe ddysgon ni fod fel Mair a’i LOIADD ______________ ef. 

Roedd Bethania tua dwy filltir o Jerwsalem a byddai Iesu wedi cerdded yno sawl gwaith o’r
blaen.  Ond y tro hwn fe ddewisodd deithio mewn ffordd wahanol. 

■C Beth ddywedodd Iesu wrth y ddau ddisgybl am ei wneud? 

■C Beth oedden nhw i fod i’w ddweud wrth unrhyw un a oedd yn holi beth 
roeddent yn ei wneud? 

Mae dau beth pwysig yma.  Yn gyntaf, gofynnodd Iesu i’w ddisgyblion wneud rhywbeth
anghyffredin, ac fe wnaethon nhw ufuddhau iddo.  Yn ail roedd perchennog yr ebol (asyn) yn
barod i golli rhywbeth yr oedd yn berchen arno a gadael i’r Arglwydd ei gael. 
A oes rhai pethau y mae’r Arglwydd eisiau i chi eu gwneud ac nad ydych yn barod i ufuddhau
iddo? A oes pethau y mae Ef eisiau i chi eu rhoi iddo ond nad ydych chi’n barod i’w rhoi? 

■C Atebwch DO neu NADDO i’r brawddegau isod:-

Rhoddodd rhai pobl eu cotiau ar y ffordd. ...............
Rhoddwyd cyfrwy lledr ar gefn yr ebol. ...............
Aeth Iesu ar gefn yr ebol. ...............
Gwaeddodd rhai o’r Phariseaid yn erbyn Iesu. ...............
Daeth yr orymdaith i lawr Mynydd yr Olewydd. ...............
Roedd yr Arglwydd Iesu’n falch pan welodd Jerwsalem.. ...............

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Sechareia 9: 9 -13   Ioan 12: 12 -19
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■C Darllenwch y Darlleniad o’r Beibl ac ysgrifennu’r Gân o Foliant a ganwyd y 
diwrnod hwnnw. 

■C Darllenwch Ioan 12:13 ac ysgrifennu brawddeg i esbonio beth arall a wnaethon nhw.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol. 

■C Tua 500 mlynedd cyn hynny, roedd Duw wedi dweud y byddai’r diwrnod hwn yn 

dod. Edrychwch ar y broffwydoliaeth yn Sechareia 9: 9 ac ysgrifennu YN EICH 

GEIRIAU EICH HUNAN sut y gwnaeth yr Arglwydd Iesu i hyn ddod yn wir. 

Y diwrnod hwnnw, croesawyd yr Arglwydd Iesu i Jerwsalem. Ydych chi wedi’i groesawu i’ch
bywyd chi?

Beth am wneud hon yn weddi i chi? 

Ar asyn daeth yr Iesu cu
drwy euraid borth Caersalem dref,
a gwaeddai’r plant â’u palmwydd fry:
Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef!

O boed i blant ein hoes a’n gwlad,
fel cynt gwnâi plant Caersalem dref,
roi clod a mawl i’r Iesu mad:
Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef! cyfanswm
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