
DARLLENWCH
Luc 23: 1-26, 32-43 

ADNOD 
ALLWEDDOL

Luc 23:33

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 1   Iesu’n Marw
Rai nosweithiau ar ôl i Iesu gyrraedd Jerwsalem, fe wnaeth e fwyta swper
arbennig gyda’i ddisgyblion.  Roedd Iesu’n gwybod mai dyma’r tro diwethaf y
bydden nhw’n bwyta gyda’i gilydd cyn iddo
farw.  Ar ôl hynny, aeth Iesu i ardd i weddïo.
Pan oedd e yno, daeth ei elynion â
chleddyfau a phastynau i’w arestio.
Gwaetha’r modd, fe wnaeth un o ddisgyblion
Iesu, Jwdas, eu helpu nhw i ddod o hyd i
Iesu.  Roedd y dynion hyn eisiau i Iesu farw a
drannoeth, daethon nhw ag ef at Pilat, y
Llywodraethwr.  Pilat fyddai’n penderfynu a
ddylai Iesu farw.  Gofynnodd Pilat lawer o
gwestiynau i Iesu ond doedd e ddim yn gallu
gweld bod Iesu wedi gwneud dim o’i le.
Roedd e eisiau gadael i Iesu fynd ond roedd
tyrfa fawr wedi troi yn erbyn Iesu a doedden
nhw ddim eisiau iddo gael mynd yn rhydd.
Roedden nhw’n gweiddi “Croeshoelia ef! Croeshoelia ef!" nerth esgyrn eu
pennau.  Daith gwaith, ceisiodd Pilat ddweud wrthynt nad oedd Iesu wedi
gwneud dim o’i le ond, yn y diwedd, fe wrandawodd ar y dyrfa a dweud y byddai
Iesu'n gorfod marw.

■C Rhowch y digwyddiadau hyn yn y drefn gywir trwy 
ysgrifennu’r rhifau 1 – 5.

Gofynnodd Pilat gwestiynau i Iesu. _______

Daeth ei elynion i’w arestio. _______

Cafodd Iesu swper gyda’i ddisgyblion. _______

Yn y diwedd, gwrandawodd Pilat ar y dyrfa. _______

Aeth Iesu i ardd i weddïo. _______
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Cafodd Iesu ei arwain i’r tu allan i
Jerwsalem i gael ei groeshoelio.
Bu’n rhaid i ddyn o’r enw Simon
ei helpu i gario’r groes fawr bren.
Ar ôl cyrraedd y bryn, rhoddwyd
hoelion trwy ddwylo a thraed
Iesu i’w ddal ar y groes.  Cafodd
dau leidr eu croeshoelio ar yr un
pryd â Iesu, un ar bob ochr iddo.

■C Tynnwch lun y nifer iawn 
o groesau ar y bryn. 
Ysgrifennwch yn y bocs 
enw’r dyn a fu farw ar y 
groes ganol.

Pan oedd Iesu ar y groes, roedd y milwyr yn gwneud
hwyl am ei ben.  Roedd un o’r lladron yn gas iawn wrth
Iesu.  Roedd y lleidr arall yn gwybod bod Iesu’n
wahanol iawn iddyn nhw. Roedd y lleidr hwn yn gwybod
ei fod yn marw am iddo fod yn ddrwg.  Roedd e’n
gwybod hefyd nad oedd Iesu wedi gwneud dim drwg.
Roedd yn sylweddoli pwy oedd Iesu a gofynnodd i Iesu
gofio amdano.  Addawodd Iesu iddo y byddai yn y
Nefoedd gydag ef y diwrnod hwnnw.

■C Tynnwch linell syth o bob enw i’r rhan oedd ganddo yn y stori:-

Jwdas gofynnodd i Iesu ei gofio.

Pilat dywedodd fod raid i Iesu farw.

Simon helpodd elynion Iesu.

Y lleidr cariodd y groes.

Mae’n rhaid i ninnau, fel y lleidr, ddeall nad oedd Iesu’n marw am ei fod wedi
gwneud rhywbeth drwg.  Ond, roedd Iesu’n marw i ddangos cariad mawr Duw
tuag atom ni ac i gymryd y gosb am ein pechodau.  Roedd Iesu’n marw fel y
gallai Duw faddau ein pechodau ni ac fel y gallwn ninnau hefyd fynd i'r Nefoedd.

Bu farw er mwyn maddau bai

a’n gwneud bob un yn dda,

i ni o’r diwedd gael y nef

drwy’r gwaed a’n llwyr lanha.
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