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Astudiaeth 2  Yr Arglwydd Iesu – Ei Gladdu a’i Atgyfodi!

Yn dilyn marwolaeth yr Arglwydd Iesu, cawn ein cyflwyno i ddyn nad ydym wedi clywed dim
amdano cyn hyn.  Dywed Ioan 19:38 wrthym ei fod yn un o ddilynwyr dirgel Iesu.

■C Pwy oedd e? 

■C Pam fod y gŵr hwn yn un o ddilynwyr dirgel Iesu? (Gweler Ioan 19:38)

■C Ysgrifennwch GWIR neu ANWIR gyferbyn â’r datganiadau hyn i ddarganfod
mwy amdano:-

Roedd yn byw yn Antioch.  ...................
Roedd yn ddyn cyfiawn a da.  ...................
Roedd yn disgwyl am Deyrnas Dduw.  ...................
Roedd yn saer.         ...................
Gofynnodd i Herod am y corff. ...................
Lapiodd y corff mewn lliain. ...................

Nid nepell o’r fan lle y croeshoeliwyd yr Arglwydd Iesu, roedd gan Joseff fedd (feddrod).  
Ogof oedd y bedd hwn, ac ynddo gosododd Joseff gorff yr Arglwydd Iesu.

■C Pwy oedd yn gwylio Joseff wrth y bedd ac a aeth ati wedyn i baratoi peraroglau 
ac eneiniau?

Dyma’r unig ffordd bellach y gallai ffrindiau Iesu ddangos eu cariad tuag Ato.

■C Sut aeth y gwragedd ati i barhau i ddangos yr union gariad hwnnw yn gynnar ar
ddiwrnod cyntaf yr wythnos?

Roedd y gwragedd hyn yn poeni oherwydd wydden nhw ddim sut i symud
y garreg oedd wrth geg yr ogof.

■C Sut oedden nhw’n teimlo pan welsant nad oedd 
Ei gorff yn y bedd?

■C Beth oedd eu hymateb pan welsant y ddau ddyn?

Roedd gan y ddau ddyn, oedd yn angylion mewn gwirionedd, neges ryfeddol i’r gwragedd.

■C Pam na ddylent fod wedi chwilio am Iesu yn y bedd? 
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■C Pa dri pheth ddywedodd Iesu, cyn hyn, wrth Ei ddilynwyr fyddai’n digwydd Iddo?

■C Ar ôl clywed fod yr Arglwydd Iesu wedi codi o’r bedd, at bwy aeth y gwragedd?

Ni chadwodd y gwragedd y newyddion da iddynt eu hunain.  Dylem ninnau hefyd ddweud y
newyddion da am yr Arglwydd Iesu wrth ein ffrindiau.  Doedd y disgyblion, er hynny, ddim yn
gorfoleddu fel y gwragedd.

■C Pam felly? 

Mae llawer o bobl heddiw yn gwrthod credu’r newyddion da fod yr Arglwydd Iesu wedi marw ac
yna wedi atgyfodi.  

■C Beth wnaeth Pedr? 

■C Beth oedd ei ymateb wrth iddo adael y bedd? 

Wedi marwolaeth Iesu, gwnaeth Joseff a’r gwragedd yr hyn a allent i ddangos eu cariad tuag Ato.
Llanwyd y gwragedd â llawenydd wedi iddyn nhw glywed a chredu’r newyddion da a gyhoeddodd
yr angylion. Cawn ninnau hefyd brofi llawenydd os credwn i’r Arglwydd Iesu farw drosom ac
Iddo godi o’r bedd yn fyw.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a chofiwch ei bod yn wir!

■C Gan ddechrau gyda’r llythyren sydd â chylch o’i chwmpas, chwiliwch am bedwar
gair sy’n gysylltiedig â’r stori.
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