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Gwers 38 - Iesu’n marw ar y groes   
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Mathew 21: 1-9

Cronoleg y 
digwyddiadau                  

Nos Iau – hanner nos: Iesu a’i ddisgyblion yn 
mynd i ardd Gethsemane.                                

1:00 y.b Gweddi ac ing yn yr ardd. (Mathew, 
Marc a Luc).                         

2:00 y.b Bradychu ac arestio Iesu. (Marc 
14:43-46); Ioan 18:12). Iesu gerbron Annas. 
(Ioan 18:13-23).                               

3:00 y.b Iesu gerbron Caiaffas. (Mathew 
26:57-68; Ioan 18:24). Pedr yn gwadu ei 
Arglwydd. (Ioan 18:15-18;25-27).

6:00 y.b Iesu gerbron y Sanhedrin. (Marc 15:1; 
Luc 22:66-71).              

6:30 y.b  Iesu gerbron Pilat. (Mathew 27:1-2, 
11-14); Luc 23:1-7; Ioan 18:28-38).                            

7:00 y.b Sarhau a gwawdio Iesu gerbon Herod. 
(Luc 23:8-12).       

 7:30 y.b Dedfrydu Iesu i farwolaeth (Mathew, 
Marc, Luc ac Ioan).   

8:00 y.b Fflangellu Iesu. (Mathew, Marc, Luc 
ac Ioan).                                      

9:00 y.b Hoelio dwylo a thraed Iesu i’r groes. 
(Mathew, Marc, Luc ac Ioan). 

12:00 y.b Tywyllwch. (Mathew, Marc a Luc).                                                

3:00 y.p  Marwolaeth Iesu. (Mathew, Marc, Luc 
ac Ioan).

Ni allwn fod yn sicr o’r union amser, ond gadawodd Iesu a’i ddisgyblion yr oruwch ystafell ar ôl bwyta 
gwledd y Pasg, yn agos i hanner nos. Ymhen pymtheg awr byddai Iesu’n llefaru’r gair ‘Gorffennwyd’. Mae 
cyflymder y digwyddiadau’n syfrdanol, gyda chwe threial, cyn i Iesu gael ei ddedfrydu i farwolaeth. Roedd 

y tri threial cyntaf gerbron Iddewon, Annas, Caiaffas a’r Sanhedrin. Cyhuddwyd Iesu o honni mai ef oedd y Meseia 
a Mab Duw, cabledd yng ngolwg y Gyfraith a oedd yn haeddu marwolaeth. Nid oedd hawl cynnal treial yn y nos 
a chyflwynwyd gau dystion. Oherwydd nad oedd gan yr Iddewon mo’r hawl i gondemnio neb i farwolaeth rhaid 
oedd ei drosglwyddo i’r Rhufeiniaid.

Mater crefyddol oedd cabledd, ac er mwyn i Pilat wrando’r 
achos newidiwyd y cyhuddiad i un o deyrnfradwriaeth 
ac annog gwrthryfel (Luc 23:2). I Rufeiniwr teyrngar, nid 
oedd brenin ar wahân i Cesar ac felly byddai unrhyw un 
yn  honni ei fod yn  frenin o bryder mawr i Pilat. Pan na 
chafodd achos yn erbyn Iesu, a chlywed yr enw ‘Galilea’ 
(Luc 23:5), a deall mai Galilead ydoedd Iesu, darganfu 
Pilat ffordd ymwared a chyfeiriodd ef at Herod  a oedd 
wedi cyrraedd Jerwsalem. Safodd Iesu’n fud gerbron 
Herod ac er diddanwch iddo ei hun, dechreuodd Herod 
sarhau’r cyhuddedig, ‘Fe’i gwatwarodd, a gosododd wisg 
ysblennydd amdano’ (Luc 23:11), a’i drosglwyddo’n ôl at 
Pilat.

Ceisiodd Pilat ffordd o ryddhau Iesu; cofiodd am arferiad 
y dydd o ryddhau carcharor o ddewis y bobl. Credai na 
fyddai’r bobl yn dewis rhyddhau Barrabas, gwrthryfelwr 
a llofrudd, ond pan alwodd y dyrfa am waed Iesu roedd 
Pilat wedi ei gornelu, oherwydd wynebid ef gan wrthryfel 
a dyna’r peth olaf a ddymunai. Fel arwydd nad oedd ef yn 
cyfrif ei hun yn gyfrifol, golchodd ei ddwylo a dweud, ‘Yr 
wyf fi’n ddieuog o waed y dyn hwn’ (Mathew 27:24).

Fflangellwyd Iesu a’i orfodi i gario’i groes drwy’r strydoedd 
culion, a’r dyrfa’n ei watwar a phoeri arno, cyn cyrraedd 
bryn Golgotha tu allan i’r ddinas. Uwch ei ben roedd 
arwydd yn cyhoeddi ‘Hwn yw Iesu, brenin yr Iddewon’. 
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I Ddechrau ...

Gêm: Y Cof

Eisteddwch mewn cylch. Dylai’r person cyntaf adrodd y cymal, 
‘Mi es i i’r farchnad i brynu moron i ginio.’ Mae’r ail berson yn ail adrodd 
y cymal yn ei gyfanrwydd ac yn ychwanegu rhywbeth arall, e.e. ‘Mi es 
i i’r farchnad i brynu moron i ginio a chloch newydd i fy meic.’ Os bydd 
rhywun yn methu adrodd pob gair yn gywir, maen nhw allan o’r gêm. 
Parhewch nes bod ond un person ar ôl a rhowch wobr fechan iddynt, 
gan ei llongyfarch (am feddu’r cof gorau).

Trafodwch ystyr Gŵyl y Pasg, gan holi pam y byddwn yn ei ddathlu. 
Pa hanes o’r Beibl fyddwn ni yn ei gofio’n arbennig adeg y Nadolig? 
Esboniwch fod hanes y Pasg mor bwysig, mae’n dda cael cyfle bob 
blwyddyn i gofio am Iesu’n marw ar y groes; ond mewn gwirionedd, 
dylem gofio hyn bob ddydd.

Yr Hanes ...

Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio Beibl Gweithgaredd y Plant neu un 
o’r llyfrau yn y Rhestr Adnoddau. Wedyn, defnyddiwch y syniad canlynol 
i atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu, defnyddiwch y syniad canlynol 
wrth i chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.

Bydd angen bag gyda’r ‘props’ ynddo’n barod.  Adroddwch yr hanes yn 
eich geiriau eich hun wrth symud o un eitem i’r llall, neu cewch chwilio 
am yr adnodau perthnasol, gyda’r plant yn cymryd tro i’w darllen.

1. Bag o geiniogau. Mathew 21:12.  Ymweliad Iesu â’r Deml.
2. Gwydr gwin a darn o fara. Mathew 26:26, 27. Y Swper Olaf.
3. Darn o gerdyn gyda’r rhif ‘30’ arno. Mathew 26:14, 15. Penderfyniad 
Jwdas i fradychu Iesu.
4. Llun dwylo gweddigar. Mathew 26:36. Iesu’n mynd i Ardd 
Gethsemane i weddïo gyda’r disgyblion.
5. Darn o gerdyn gyda rhif ‘3’ arno. Mathew 26:75. Pedr yn gwadu Iesu 
deirgwaith.
6. Powlen o ddŵr. Mathew 27:24. Pilat yn golchi ei ddwylo ar ôl 
cwestiynu Iesu (yn arwydd nad oedd am gael ei gyfri’n gyfrifol am 
farwolaeth Iesu).
7. Darn o ddefnydd coch a choron o ddrain. Mathew 27:28, 29. 
Gosodwyd clogyn coch a choron o ddrain ar Iesu, fel jôc sbeitlyd.
8. Croes fach bren, darn o gerdyn gyda’r geiriau ‘Brenin yr Iddewon,’ 
powlen fach o finegr. Mathew 27:37. Cafodd Iesu ei hoelio ar groes, 
fel troseddwr, a rhoddwyd yr arwydd ar y groes i’w wawdio. Cynigodd 
un o’r milwyr ddiod o finegr iddo.
9. Darn o ddefnydd gellir ei rwygo’n hawdd. Mathew 27:51. Pan fu 
farw Iesu, rhwygwyd y llen yn y Deml o’r gwaelod i’r top. Roedd hyn 
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yn arwydd bod ffordd newydd i ddod at Dduw wedi’i wneud drwy 
farwolaeth Iesu. Doedd dim angen mynd i’r Deml gydag aberthau 
bellach. Mae Duw yn fodlon maddau i bwy bynnag sy’n gofyn iddo 
am fod Iesu wedi marw yn ein lle ar y groes.
10. Carreg. Mathew 27:59, 60, 61. Aeth Joseff, un o ddisgyblion Iesu, 
â chorff Iesu i’w gladdu mewn bedd. Rhoddodd garreg fawr o flaen 
ceg y bedd.

Mae’r cymhwysiad i’r wers yn digwydd drwy ddysgu’r adnod.

Adnod i’w dysgu

‘Hwn yw dydd buddugoliaeth yr Arglwydd; gorfoleddwn a llawenhawn.’ 
(Salm 118:24)

Trafodwch yr achlysuron pan fydd pobl yn dathlu rhyw fuddugoliaeth, 
e.e. pan fydd tîm pêl droed yr ysgol yn ennill gêm. Sut byddan nhw’n 
dangos eu bod yn hapus? Sut fydd pobl yn dathlu?

Defnyddiwch rai o’r syniadau wrth ddysgu’r adnod.

Rhannwch y plant yn ddau grŵp. Mae un grŵp yn adrodd cymal o’r 
adnod gyda symudiad, wedyn, mae’r ail grŵp yn eu copïo.

Dyma awgrymiadau:

Grŵp 1: Hwn yw dydd (gan ddwrdio’r awyr)
Grŵp 2: Hwn yw dydd (gan ddwrdio’r awyr)
Grŵp 1: Buddugoliaeth yr Arglwydd (chwifio breichiau yn yr awyr)
Grŵp 2: Buddugoliaeth yr Arglwydd (chwifio breichiau yn yr awyr)
Grŵp 1: Gorfoleddwn (neidio i fyny ac i lawr wrth droelli)
Grŵp 2: Gorfoleddwn (neidio i fyny ac i lawr wrth droelli)
Grŵp 1: Llawenhawn (gafael yn nwylo person arall a throelli)
Grŵp 2: Llawenhawn (gafael yn nwylo person arall a throelli)

Er bod hanes Iesu’n marw ar y groes yn un trist iawn, mae’r Cristion 
yn credu bod marwolaeth Iesu yn rhywbeth i’w ddathlu! Ar y groes 
cymerodd Iesu gosb ein pechod a bu farw er mwyn ei wneud yn bosibl 
i bwy bynnag sy’n credu, gael perthynas gyda Duw. Roedd y cwbl yn 
rhan o gynllun Duw i gael gwared â phechod ac i baratoi ffordd i bobl 
ddod yn ôl ato. Mae’r Beibl yn disgrifio pechod a marwolaeth a’r diafol 
fel ‘gelynion’: ar y groes trechodd Iesu’r gelynion. Sut ydym yn gwybod 
hyn? Am ei fod wedi atgyfodi ar y drydydd dydd - roedd Iesu’n gryfach 
na’r gelynion, yn gryfach na phechod na marwolaeth na’r diafol. Dyma 
reswm yn wir i’r Cristion orfoleddu a bod yn llawen!

Gweddi

Bara a Gwin i gofio

Dangoswch gwpan o sudd cyrens duon (gwin) a darn o fara i’r grŵp. 

Esboniwch ein bod yn dathlu Swper yr Arglwydd yn y capel i gofio am 
farwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Esboniwch fod yr arwyddion yma’n ein 
hatgoffa fod Iesu wedi marw drosom a’i fod yn cynnig bywyd newydd 
i bawb sy’n credu ynddo. Gofynnwch a hoffai rywrai ddiolch i Iesu am 
farw drosom, neu offrymwch weddi eich hun dros bawb.

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant 
dan 11 oed  Rhodd rad ras tud.153

Gwerslyfrau Golau ar y Gair
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Y Pasg Trwy Lygaid Pedr

Taflenni gwefan amserbeibl.org
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Marw

Cyfres DVD Stori Duw
Stori 47: Iesu ar Brawf

Cyfres Powerpoints Beibl Bach i 
Blant
Stori 57: Y Diwrnod mwyaf Trist

Cwis a Chwilair 
Llyfr Cwis Cynta i Ateb tud 350

Llyfrau Stori 
Stori’r Pasg i Blant Bach
Stori’r Pasg
Rhywun Arbennig Iawn
Y Pasg Cyntaf




