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ADNOD 
ALLWEDDOL 
Mathew 27: 22

Gwers 2  Marwolaeth Crist – Dewis y Rhaglaw
Wedi i’r Arglwydd Iesu gael Ei arestio a’i roi ar brawf gerbron awdurdodau’r Iddewon, aethpwyd
ag Ef at y Rhaglaw Rhufeinig am brawf arall.

■C Pwy oedd y Rhaglaw?                                                                         

■C Beth oedd y cwestiwn cyntaf ofynnodd y 
Rhaglaw i Iesu?  Beth oedd Ei ateb?

■C YN EICH GEIRIAU EICH HUN, ysgrifennwch frawddeg i ddangos 
beth oedd ymateb y Rhaglaw i’r ffaith na ddywedodd Iesu unrhyw 
beth pan gafodd Ei gyhuddo.

Cynhaliwyd prawf yr Arglwydd Iesu yn ystod adeg y Pasg, sef gwledd neu ŵyl Iddewig fyddai’n
cael ei chynnal bob blwyddyn. 

■C Atebwch GWIR neu ANWIR i’r canlynol:- 

Byddai’r Rhaglaw fel arfer yn rhyddhau un carcharor adeg y Pasg.       ......................

Barabbas oedd y Prif Offeiriad ar y pryd. ......................

Cynigiodd Pilat ryddhau naill ai Iesu neu Barabbas. ......................

Dywedodd arweinwyr yr Iddewon wrth y dyrfa am ofyn am ryddhau Iesu.  ......................

Galwodd y dyrfa am i Iesu gael Ei groeshoelio. ......................  

Mor wahanol yn wir oedd y ddau garcharor hyn!  Roedd Barabbas yn arweinydd ‘gang’- ac yn un
a ddechreuodd reiat yn ogystal â lladd pobl!  Ar y llaw arall, Mab sanctaidd a dibechod Duw Ei
Hun oedd yr Arglwydd Iesu a dim ond daioni a wnaethai Ef erioed.
Roedd yn rhaid i Pilat wneud penderfyniad anodd.  Ddylai e ryddhau dyn euog a dedfrydu i
farwolaeth Un roedd e’n gwybod yn iawn Ei fod yn gwbl ddieuog? 

■C Wrth i’r dyrfa weiddi am i Barabbas gael ei ryddhau, beth oedd 
cwestiwn Pilat i’r bobl a beth oedd eu hateb?  Ysgrifennwch yr 
Adnod Allweddol fel ateb.
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Roedd yn dyrfa’n mynd yn fwy ac yn fwy aflonydd; roedd reiat ar
fin dechrau.  Beth ddylai Pilat wneud?  Gwyddai nad oedd yr
Arglwydd Iesu’n euog ond roedd arno ofn gwneud yr hyn a
wyddai oedd yn iawn, a hynny oherwydd y dyrfa!

■C Beth wnaeth Pilat i ddangos nad oedd am 
wneud dim mwy ag Iesu?  

■C YN EICH GEIRIAU EICH HUN, ysgrifennwch beth wnaeth Pilat 
â’r ddau garcharor yn y diwedd. 

Aethpwyd ag Iesu wedyn i balas y Rhaglaw. 

CROES O EIRIAU
Cewch weld beth ddigwyddodd yno trwy roi cylch 
o gwmpas yr atebion i’r cliwiau ar y GROES O
EIRIAU.  Mae’r geiriau wedi eu cuddio i fyny, i lawr
ac ar draws. 

1. Dododd y milwyr glogyn lliw …. am Iesu 

2. Rhoddwyd hon yn llaw dde Iesu 

3. Gwnaethant goron o’r rhain.

4. ‘……… yr Iddewon’ oedd eu henw Amdano. 

5. Buon nhw’n ….. ar Iesu. 

6. Curwyd . . . . Iesu ganddynt. 

Heddiw, rydym ninnau’n wynebu dewis tebyg i un Pilat.  Rhaid i bob un ohonom benderfynu
beth i’w wneud gyda’r Arglwydd Iesu.  Gallwn naill ai Ei dderbyn fel ein Harglwydd a’n
Gwaredwr, neu wrthod Ei groesawu i mewn i’n calonnau a’n bywydau.  Gadawodd Pilat i bwysau
o du’r dyrfa ddylanwadu ar ei benderfyniad.  Rhaid i ninnau hefyd fod yn ofalus nad ydym yn cael
ein harwain ar gyfeiliorn gan eraill a allai, o bosibl, ein harwain i wneud y penderfyniad anghywir!

■C Ysgrifennwch y geiriau yn Ioan 3:36 a meddyliwch yn ofalus am y 
dewisiadau sydd ar gael i chi. 
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