
DARLLENWCH
Luc 23: 44-56 

ADNOD 
ALLWEDDOL

1 Corinthiaid 15: 3 a 4 

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 2  Iesu’n marw ac yn cael ei gladdu

Roedd yn ganol dydd.
Yn sydyn, dyma'r haul
yn stopio disgleirio ac
aeth yn dywyll iawn.
Roedd hi'n dywyll am
dair awr.
Yn ystod yr amser
hwnnw, cafodd Iesu ei
gosbi gan Dduw am ein
pechodau ni. Er bod
dynion wedi gwneud i
Iesu ddioddef llawer,
roedd cael ei gosbi gan
Dduw yn waeth.
Rhaid i ni gredu ei fod
wedi dioddef drosom ni
a diolch iddo am ei
gariad mawr.

Ni wyddom ni,

ni allwn ddweud

faint oedd ei ddwyfol loes,

ond credu wnawn mai drosom ni

yr aeth efe i’r groes.

Yna, ar ôl i’r Arglwydd Iesu ddelio â’n pechod ni, dywedodd “O Dad, i'th ddwylo
di yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd".  Dyma ffordd Iesu o ddweud ei fod wedi
gorffen y gwaith yr oedd ei Dad wedi'i anfon i'w wneud. Mae’n hyfryd gwybod ei
fod wedi gwneud popeth yr oedd yn rhaid iddo’i wneud fel y gallai Duw faddau
ein pechod ni.

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR 
neu’n ANGHYWIR. :-

Aeth yn dywyll yng nghanol y dydd.  ..............

Roedd yn dywyll am bedair awr.  ..............

Tra oedd yn dywyll, cafodd Iesu ei gosbi am ein pechod ni.  ..............

Siaradodd Iesu â’i dad cyn iddo farw. ..............
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Ar ôl i Iesu farw, roedd ei ffrindiau yn
drist iawn.  Doedden nhw ddim yn deall
pam roedd hyn wedi digwydd.  Gwnaeth
dyn o’r enw Joseff rywbeth caredig a
dewr iawn. Aeth at Pilat a gofyn am gorff
Iesu.  Yn ofalus, tynnodd y corff oddi ar y
groes, ei lapio mewn lliain a’i roi mewn
bedd newydd.  Yna, roliodd garreg fawr
i’w rhoi ar draws geg y bedd.

■C Rhowch gylch o gwmpas y geiriau o’r rhan hon o’r stori yn y Chwilair.

Y dyn a ofynnodd am y corff. 

__  __  __  __  __  __

I bwy y gofynnodd e am y corff.

__  __  __  __  __  __ 

Lapiodd y corff mewn __  _  _  _  _ .

Rhoddodd y corff mewn _  _  __.

■C Lliwiwch y geiriau hyn o’r Adnodau Allweddol.

““ii  GGrriisstt  ffaarrww  
dros  eeiinn

ppeecchhooddaauu  nnii,,  
yn ôl yr Ysgrythurau;   

iiddddoo gael ei  gglldddduu ...’

1 Corinthiaid 15: 3 a 4
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