
DARLLENWCH
Luc 23: 1-26, 32-46

ADNOD 
ALLWEDDOL

Luc 23:33

Gwers 1  Yr Arglwydd Iesu yn Marw
Yn fuan iawn ar ôl iddo farchogaeth i Jerwsalem ar gefn yr ebol, cafodd Iesu ei restio.
Digwyddodd llawer o bethau’n gyflym iawn wedyn a, chyn hir, cafodd Iesu ei groeshoelio.

■C Dyma enwau dau ddyn a oedd yn chwarae rhan bwysig yn achos
llys Iesu ac yn ei ddedfrydu.  Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir.

T A P L I

H O D R E

■C Pa un ohonynt a ddywedodd sawl gwaith na allai weld bai yn Iesu? 

Ar ddiwrnod yr achos, roedd Pilat yn fodlon gollwng un dyn yn rhydd – naill ai Iesu neu ddyn
arall.

■C Beth oedd enw’r dyn arall.  Cewch yr ateb trwy nodi llythyren 
gyntaf pob un o’r pethau isod.

___       ___         ___        ___         ___        ___         ___         ___ 

■C Pa beth arbennig a wnaeth Simon o Cyrene y diwrnod hwnnw?
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Cafodd Iesu ei groeshoelio ar fryn y tu allan i Jerwsalem.

■C Darllenwch yr Adnod Allweddol ac yna:-
1.  Tynnwch lun y nifer iawn o groesau ar y bryn.

2.  Chwiliwch am enw’r bryn.

3.  Ysgrifennwch ‘IESU’ uwch ben ei groes.

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR 
neu’n ANGHYWIR
Roedd y bobl yn gwawdio Iesu. ..................

Cynigiodd y milwyr ddiod o ddŵ r iddo. ..................

Rhoddwyd ei ddillad i’r bobl dlawd. ..................

Roedd arwydd uwch ei ben ar y groes. ..................

Gweddïodd Iesu ar ei Dad pan oedd ar y groes. ..................

Roedd agwedd y ddau ddyn arall a gafodd eu croeshoelio gyda Iesu yn wahanol iawn i’w gilydd.
Roedd un ohonynt yn dweud pethau cas amdano.  Roedd y llall yn difaru ei fod wedi bod yn
ddrwg a gofynnodd i Iesu faddau iddo. 

■C Ysgrifennwch:-
1.  1. Beth ddywedodd yr ail leidr am Iesu yn adnod 41.

2.  2. Beth ddywedodd e wrth Iesu yn adnod 42

3.  3. Yr ateb a gafodd gan Iesu yn adnod 43.

Dylai pawb ohonom wneud fel y dyn yma! Mae angen i ni droi oddi wrth ein pechodau ac
ymddiried yn yr Arglwydd Iesu i roi lle i ni ym mharadwys (y Nefoedd).  

Digwyddodd nifer o bethau rhyfedd iawn y diwrnod hwnnw.

■C 1.Beth ddigwyddodd i’r haul?
2. Beth ddigwyddodd i len y deml? 

■C Ysgrifennwch y geiriau diwethaf a ddywedodd Iesu cyn iddo farw.

Wrth i ni ddarllen am Iesu’n marw, mae’n bwysig i ni ddeall bod ei farwolaeth ef yn arbennig
iawn gan iddo farw "dros ein pechodau ni" (1 Corinthiaid 15:3). Bu Iesu farw fel y gellid maddau
ein pechodau ni.  Heddiw, mae Duw yn galw arnon ni i droi ato, gan ymddiried ynddo fe i'n
hachub ni.
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