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ADNOD 
ALLWEDDOL
Rhufeiniaid 5: 8 

Astudiaeth 1 Yr Arglwydd Iesu – Ei Brofi a’i Groeshoelio

Roedd Pilat yn Rhaglaw ar ranbarth Jwda.  Bu’n rhaid i elynion yr Arglwydd Iesu berswadio Pilat
fod Iesu’n haeddu marw. 

■C Ysgrifennwch DDAU o’r cyhuddiadau a ddygwyd yn erbyn Iesu.

Heddiw, mae pobl yn dal i ddweud celwydd am eraill oherwydd eu bod yn dymuno gwneud
niwed iddynt.  Brodor o Galilea oedd Iesu, felly anfonodd Pilat Ef at Herod, llywodraethwr yr
ardal honno.  Fel Pilat, gwyddai Herod nad oedd Iesu yn euog o unrhyw gyhuddiad o drosedd a
ddygwyd yn Ei erbyn.  Roedd y Brenin Herod am i Iesu gyflawni gwyrth i’w ddifyrru, ond
gwrthododd Iesu siarad ag ef hyd yn oed!

■C Sut driniaeth gafodd Iesu gan Herod a’i ddynion? 

Ar y pryd, roedd gan Pilat garcharor arall. 

■C Beth oedd ei enw? 

■C Roedd hwn yn y carchar am iddo gyflawni pa droseddau? 

Cawsai cenedl yr Iddewon ei choncro gan y Rhufeiniaid ac roedd y bobl hyn yn atgas gan yr
Iddewon.  Mae’n bur debyg bod y dyn hwn wedi lladd Rhufeiniwr a byddai nifer o’r Iddewon yn
ymhyfrydu yn hynny. 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Mathew 5: 43-48 Marc 15: 6-15 Ioan 18: 39-40 
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Astudiaethau Beiblaidd o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch,dd,ff,ng,ll,ph,rh,th



Er bod Herod a Pilat yn gwybod fod Iesu’n ddieuog, roedd Pilat yn ofni Ei ryddhau.  Gofynnodd
i’r bobl yn hytrach ddewis p’un ddylai ei ryddhau – Iesu neu Barabbas. 

■C Pan oedd y bobl yn gweiddi o blaid Barabbas, beth oedden nhw’n ei ddewis?  
Tanlinellwch yr atebion cywir.  

Heddwch      Trais      Cariad      Casineb      Llawenydd 

Oherwydd y dewis hwn:-

■C Beth ddigwyddodd i Barabbas? 

■C Beth ddigwyddodd i Iesu? 

Roedd gelynion yr Arglwydd Iesu yn falch o’i weld yn cael Ei groeshoelio. 

■C Pwy oedd yn anhapus pan ddigwyddodd hyn? 

Nid Iesu’n unig gafodd Ei groeshoelio.

■C Pwy arall gafodd eu lladd gydag Ef? 

Y diwrnod hwnnw, gwelodd y bobl Barabbas - dyn euog - yn mynd
yn rhydd.  Cafodd Iesu - Dyn dieuog - Ei groeshoelio.  Roedd Iesu,
nid yn unig yn ddieuog o’r troseddau yr honnai Ei elynion Iddo eu
cyflawni, ond Ef hefyd oedd yr unig Berson nad oedd erioed wedi
pechu yn erbyn Duw.  Ar y groes, bu farw Iesu dros Ei elynion, a
hefyd dros bob un ohonom ni, er mwyn i ni gael bywyd tragwyddol.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a rhowch gylch o 
gwmpas y gair sy’n disgrifio Barabbas yn ogystal â ni ein hunain.

CROESAIR
Ar Draws 
1. Bu farw Iesu er mwyn i ni gael hwn yn dragwyddol.
2. Cyhuddwyd Barabbas o gyflawni’r drosedd hon. 

I Lawr
3. Bu farw Crist drosom pan oeddem yn
dal yn ............... 
(Gweler yr Adnod Allweddol 
4. Dywedodd Iesu y dylem garu’r bobl hyn 
(gweler Mathew 5:44).  

5. Gwyddai Pilat fod Iesu yn .......

Nid yw’r Beibl yn dweud wrthym sut roedd Barabbas yn
teimlo pan welodd yr Arglwydd Iesu yn cael Ei arwain i
farw yn ei le nac ychwaith a fu iddo newid ei ffordd o
fyw.  Er hynny, rydym yn gwybod i’r Arglwydd Iesu farw
dros ein pechodau.  Felly, rhaid i ni droi cefn ar ein
pechodau a chyflwyno ein bywydau i’w ofal Ef. Ydych chi
erioed wedi ymddiried eich bywyd Iddo Ef?  Os ydych, ysgrifennwch atom i ddweud! 
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