
DARLLENWCH 
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ADNOD
ALLWEDDOL
1 Corinthiaid 

15: 3 a 4 

Gwers 3 Marwolaeth Crist – Bedd y Dyn Cyfoethog

Bu farw’r Arglwydd Iesu tua chwe awr wedi Iddo gael Ei groeshoelio.  Ddylen ni
fyth anghofio Iddo roi Ei fywyd dros bob un
ohonom, a chymryd y
gosb am ein pechodau ni.
Yr awdurdodau
Rhufeinig, fel arfer, oedd
yn gyfrifol am gladdu

pobl oedd wedi’u croeshoelio, ond
roedd gan Dduw gynlluniau eraill ar
gyfer yr Arglwydd Iesu!  Roedd ganddo
Ef eisoes berson i wneud tasg arbennig
iawn Drosto!

■C Cwblhewch y Ffeil Ffeithiau drwy lanw’r manylion am y person hwn.

Roedd Joseff - dyn cyfoethog - yn aelod o’r Cyngor Iddewig fuodd yn cynllunio marwolaeth Iesu,
ond doedd e ddim yn cytuno â’u cynllun creulon.  (Edrychwch ar Luc 23: 50 a 51)

■C DARLLENWCH Mathew 27:57 ac ysgrifennwch frawddeg i 
awgrymu rheswm pam nad oedd e’n cytuno.

Joseff oedd y dyn roedd Duw wedi ei ddewis a’i baratoi i ofalu am gorff Iesu, ar yr union funud
honno!  Gallwch chithau, hefyd, fod yn ddefnyddiol i Dduw, os ydych yn caru’r Arglwydd Iesu, fel
y gwnâi Joseff.  Defnyddiodd Joseff ei safle a’i gyfoeth i gyflawni ewyllys Duw.

■C Pan ofynnodd Joseff am gorff Iesu, beth oedd ymateb 
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■C Cwblhewch y Geiriau hyn:

C _ _ _ _ _ _ _ 

_ R _ _ _

_ _ O _

_ E _ _ _ _ _ _ _ 

S _ _ _ __

Gorffennodd Joseff ei dasg, ac aeth i ffwrdd, heb wybod am y digwyddiad mawr oedd i ddigwydd
tridiau (3 diwrnod) yn ddiweddarach.

■C Er mwyn darganfod beth ddigwyddodd, newidiwch bob gair sydd 
mewn PRIF LYTHRENNAU i air sy’n groes iddo. (Mae’r cyntaf 
wedi ei wneud drosoch)

Cyrhaeddodd y DYNION ............................yn HWYR.......... iawn yn y NOS  ........... ar ddiwrnod

OLAF ..................yr wythnos, a gwelsant fod y garreg FECHAN .................

wedi ei threiglo i ffwrdd, a bod yr Arglwydd Iesu yn FARW ................ .       

■C Uwchben pob llun, ysgrifennwch adran gywir yr Adnodau Allweddol. 

Mae blynyddoedd lawer wedi mynd heibio ers i’r pethau hyn ddigwydd.  Eto i gyd, mae’r Beibl yn
ein dysgu eu bod yn bwysig iawn i ni HEDDIW.  Dim ond trwy farwolaeth yr Arglwydd Iesu y
bydd modd i ni gael maddeuant am ein pechodau, a dod yn blant i Dduw.  Ydych chi’n bersonol
wedi ymddiried ynddo Ef fel eich Gwaredwr, ac wedi Ei dderbyn yn Arglwydd ar eich bywyd?
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1. Cadarnhaodd y dyn hwn fod Iesu wedi marw.
(Swyddog milwrol gyda dros 100 o ddynion dan ei ofal) 

2. Roedd y bedd wedi ei naddu o hwn 

3. Pan gyrhaeddodd y gwragedd, roedd y garreg wedi ei
threiglo a’r bedd ar __ __ __ __. 

4. Daeth y gwragedd â’r rhain i’r bedd. 

5. Enw ar ‘ddiwrnod sanctaidd’ neu ‘ddydd gorffwys’ yr
Iddewon.
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