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Mathew 27: 38-66; Marc
15: 25-47; Luc 23:
35-56; Ioan 19: 28-42

1 Dyma'r milwyr wnaeth
groeshoelio Iesu yn
cymryd ei ddillad a'u
rhannu rhwng y pedwar
ohonyn nhw. Ond roedd
ei grys yn un darn o
frethyn o'r top i'r
gwaelod. Felly dyma
nhw'n dweud, “Gadewch
inni beidio rhwygo hwn.
Gadewch i ni gamblo
amdano.” Digwyddodd
hyn er mwyn i'r ysgrifau
sanctaidd ddod yn wir,
“Maen nhw wedi rhannu
fy nillad rhyngddyn nhw,
a gamblo am fy nghrys.”
(Salm 22:18)

2 Roedd mam Iesu yn
sefyll wrth ymyl ei groes,
a Mair gwraig Clopas a
Mair Magdalen. Roedd
Ioan yno hefyd.



3 Pan welodd Iesu ei fam
yn sefyll yno, dwedodd
wrthi, “Mam annwyl,
cymer e fel mab i ti,” ac
meddai wrth Ioan,
“Gofala amdani hi fel
petai'n fam i ti.” Felly o
hynny ymlaen aeth mam
Iesu i fyw gyda Ioan.

4 Roedd y bobl oedd yn
pasio heibio yn gwneud
sbort am ei ben, ac yn
hyrddio enllibion ato,
“Felly! Ti sy'n mynd i
ddinistrio'r deml a'i
hadeiladu eto o fewn tri
diwrnod!? Tyrd yn dy
flaen! Achub dy hun oddi
ar y groes yna!”

5 A dyma un o'r
troseddwyr oedd yn
hongian yno yn dechrau
ei regi hefyd: “Onid ti
ydy'r Meseia? Achub dy
hun, a ninnau hefyd!”

6 Ond dyma'r troseddwr
arall yn ei geryddu.
“Does arnat ti ddim ofn
Duw a thithau ar fin
marw hefyd? Dŷn ni'n
haeddu cael ein cosbi
am yr hyn wnaethon ni.
Ond wnaeth hwn ddim
byd o'i le.” Yna meddai,
“Iesu, cofia amdana i
pan fyddi di'n teyrnasu.”

7 Dyma Iesu'n ateb, “Wir i
ti — cei di ddod gyda mi
i baradwys heddiw.”



8 O ganol dydd hyd dri o'r
gloch y p'nawn aeth yn
hollol dywyll drwy'r wlad
i gyd.

9 Yna am dri o'r gloch
gwaeddodd Iesu'n uchel,
“Eloi, Eloi, lama
sabachthani?” sy'n
golygu, “Fy Nuw, fy
Nuw, pam wyt ti wedi
troi dy gefn arna i?”

10 Dyma un ohonyn nhw'n
rhedeg ac yn trochi
ysbwng mewn gwin sur
rhad, a'i godi ar flaen
ffon i'w gynnig i Iesu i'w
yfed. Gwrthododd Iesu ei
yfed.

11 Ond yna dyma Iesu'n
gweiddi'n uchel, “Dad,
dw i'n rhoi fy ysbryd yn
dy ddwylo di,” yna
stopiodd anadlu a marw.

12 Roedd capten milwrol
Rhufeinig yn sefyll yno
wrth y groes. Pan
welodd sut buodd Iesu
farw, ei eiriau oedd,
“Mab Duw oedd y dyn
yma, reit siŵr!”



13 A dyma'r llen oedd yn
hongian yn y deml yn
rhwygo yn ei hanner o'r
top i'r gwaelod. Roedd y
ddaear yn crynu a'r
creigiau yn hollti, a
chafodd beddau eu
hagor. Cododd cyrff
llawer iawn o bobl
dduwiol allan o'u
beddau, a mynd i mewn
i Jerwsalem, y ddinas
sanctaidd, a gwelodd
llawer iawn o bobl nhw

14 Gan fod y Saboth
hwnnw'n ddiwrnod
arbennig iawn, dyma'r
arweinwyr Iddewig yn
mynd i weld Peilat.
Doedd ganddyn nhw
ddim eisiau i'r cyrff gael
eu gadael yn hongian ar
y croesau dros y Saboth.
Dyma nhw'n gofyn i
Peilat ellid torri coesau
Iesu a'r ddau leidr iddyn
nhw farw'n gynt, ac
wedyn gallai'r cyrff gael
eu cymryd i lawr. Felly
dyma'r milwyr yn dod ac
yn torri coesau'r ddau
ddyn oedd wedi eu
croeshoelio gyda Iesu.

15 Ond pan ddaethon nhw
at Iesu gwelon nhw ei
fod wedi marw'n barod.
Yn lle torri ei goesau,
dyma un o'r milwyr yn
trywanu Iesu yn ei ochr
gyda gwaywffon, a dyma
ddŵr a gwaed yn llifo
allan. Digwyddodd y
pethau hynny er mwyn i
beth sydd yn yr ysgrifau
sanctaidd ddod yn wir:
“Fydd dim un o'i esgyrn
yn cael ei dorri,”a
“Byddan nhw'n edrych
ar yr un maen nhw wedi
ei drywanu." (Salm 34:
20; Sechareia 12:10)



16 Roedd hi'n nos Wener.
Wrth iddi ddechrau nosi
aeth dyn o'r enw Joseff
oedd yn dod o
Arimathea, at Peilat.
Roedd Joseff yn ddyn
duwiol oedd yn disgwyl
am deyrnasiad Duw, a
gofynnodd i Peilat am
ganiatâd i gymryd corff
Iesu. Rhoddodd Peilat
ganiatâd i Joseff gymryd
y corff.

17 Ar ôl prynu lliain dyma
Joseff yn tynnu'r corff i
lawr a'i lapio yn y lliain.
Yna fe'i rhoddodd i
orwedd mewn bedd
oedd wedi ei naddu yn y
graig. Wedyn rholiodd
garreg dros geg y bedd.

18 Dyma'r prif offeiriaid a'r
Phariseaid yn mynd i
weld Peilat. “Syr,”
medden nhw wrtho, “un
peth ddwedodd y
twyllwr yna pan oedd e'n
dal yn fyw oedd, ‘Bydda
i'n dod yn ôl yn fyw
ymhen deuddydd’. Felly
wnei di orchymyn i'r
bedd gael ei wneud yn
ddiogel hyd drennydd."
Felly dyma Peilat yn rhoi
gorchymyn i osod sêl ar
y garreg oedd dros geg
y bedd, a rhoddodd
filwyr ar ddyletswydd i'w
gwarchod.
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