
   
 

 
 

 
 

Pam ydyn ni’n dathlu’r Pasg? Cyfle i fwyta siocled ac efallai cinio Dydd Sul mawr gyda chig oen a 

mint sauce… ond pam fod yr achlysur hwn yn bodoli? Beth sydd i’w ddathlu go iawn? Pwrpas 

astudiaethau’r mis yma yw edrych yn ofalus ar hanes y Pasg yn y Beibl, gan obeithio pan ddaw’r 

ŵyl, byddi di’n gallu ystyried beth yw dy ymateb ti i beth mae Iesu Grist wedi gwneud drosot. 

 

Mae Duw yn siarad gyda ni drwy’r Beibl, felly mae’n bwysig iawn ein bod ni yn ei ddarllen ac yn 

meddwl yn ofalus beth mae Duw yn ei ddweud wrthym ni drwyddo fo. Efallai y bydd yn help i ti 

gael papur a beiro wrth law i gymryd nodiadau. Cyn darllen, gweddïa y bydd Duw’n siarad â thi ac 

yn dy helpu i ddeall ei Air, ac y bydd Ef yn defnyddio’r Beibl i newid dy fywyd. Ar ddiwedd pob 

astudiaeth mae’n bwysig iawn dy fod yn gweddïo ac yn siarad gyda Duw am beth rwyt ti wedi ei 

ddysgu a’r pethau rwyt ti eisiau eu newid yn dy fywyd di. 

 

 

Dydd 1: Y Pasg Cyntaf 

Roedd yr Iddewon yn dathlu gŵyl y Pasg ymhell cyn i Iesu farw ac atgyfodi. Mae yna gysylltiad 

pwysig rhwng Pasg yr Iddewon a Phasg y Cristion. Roedd oen y Pasg yn arwydd gan Dduw i 

bwyntio ymlaen at Iesu Grist. Roedd Duw wedi addo anfon aberth gwell er mwyn achub pobl o’u 

pechodau. 

 

 Darllena Exodus 12:1–13 

 Pam oedd y Pasg yn bwysig i’r Iddewon? 

 Darllena Ioan 1:29 

 Mae Ioan yn galw Iesu yn ‘Oen Duw.’ Sut mae Iesu yn debyg i’r oen yn y Pasg cyntaf? 

(Meddylia am beth ddaeth Iesu i’w wneud.) 

 

Diolch Iesu am dy aberth drosom ni.  

 



   
 

 
 

Dydd 2: Marc 10:32-34, 45 

 

 Beth mae geiriau Iesu yn dangos amdano? 

 Sut mae geiriau Iesu yn dangos ei fod yn fwy na dyn? 

 Beth mae’r geiriau yn dangos am sut mae Iesu yn teimlo am ei bobl? 

 

Diolch Iesu am ddod i’n gwasanaethu ni, heb i ni haeddu hynny. 

 

Dydd 3: Mab y Dyn 

Ddoe, gwelsom Iesu yn galw ei hun yn ‘Mab y Dyn’. Beth mae hyn yn ei olygu? 

 

 Darllena Daniel 7:13-14 

 Beth felly mae Iesu’n pwysleisio wrth alw’i hun yn Fab y Dyn? 

 Yn llyfr Eseciel, mae Duw yn galw’r proffwyd yn ‘Fab dyn’ dros 90 o weithiau, i bwysleisio taw 

dyn creedig ydoedd o flaen Duw anfeidrol. 

 Beth arall felly wyt ti’n meddwl roedd Iesu’n pwysleisio trwy alw ei hun yn Fab y Dyn? 

 Sut mae dyndod Iesu yn gysur i ni? 

 

Diolch Iesu am ddod i’r ddaear, yn Dduw ac yn ddyn, er mwyn ein hachub. 

  

Dydd 4: Iesu’n dod i mewn i Jerwsalem 

Dyma gychwyn wythnos y Pasg - dy ni’n gwybod fod cwpl o wythnosau i fynd tan i ni ddathlu’r 

Pasg, ond mae gymaint o bethau werth sôn am, nid oes modd ffitio nhw mewn i ddarlleniadau un 

wythnos! Ein gobaith yw trwy edrych ar y pethau hyn cyn i’r Basg cyrraedd, byddwn yn gallu 

helpu chi i ddathlu’r Pasg a foli Duw, wrth i chi wir ystyried beth mae Iesu Grist wedi gwneud 

trosom ni! 

 

 Darllena Luc 19:29-40 

 Sut mae’r rhan fwyaf o’r bobl yn ymateb i Iesu?  

 Pam wyt ti’n meddwl ymatebodd y Phariseaid fel wnaethon nhw?  

 Beth yw arwyddocâd ymateb Iesu i'w chwyn?  

 

O Dad, diolch bod y greadigaeth i gyd yn datgan mai Iesu sy’n frenin. Plîs helpa ni i weld Iesu fel ein 

brenin ni. 

 

Dydd 5: Glanhau’r Deml 

 

 Darllena Mathew 21:12-16 

 Beth yn y darn yma sy’n dangos awdurdod Iesu?  

 Unwaith eto mae yna ymatebion gwahanol i’r hyn a gwnaeth Iesu - sut wyt ti’n meddwl 

byddet ti wedi ymateb i weithredoedd Iesu?  

 

Diolch Dad am roi bob awdurdod i Iesu - plîs helpa ni i foli ef fel y plant yn y deml,  

ac i drystio ei awdurdod ef.  

 

 

 



   
 

 
 

Dydd 6: Yr Eneinio ym Methania 

 

 Darllena Marc 14:1-11 

 Beth sy’n arbennig am weithred y wraig? (ad. 3, 6, 8).  

 Oes rhywbeth yn dy daro am ad. 9?  

 Beth yw ymateb y disgyblion i beth wnaeth y wraig?  

 Pam oedd y prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion yn ofni cipio Iesu (ad. 1-2)? O ble gawson nhw 

gymorth (ad. 10-11)? 

 

Beth oedd y wraig yn caru’r fwyaf? Beth oedd Jwdas yn caru’r fwyaf? Beth wyt ti’n ei garu fwyaf? “O 

Dad, helpa fi i garu Iesu gyda’m holl galon, â’m holl enaid, â’m holl nerth.” 

 

Dydd 7: Golchi traed 

Fel arfer, gwaith caethwas oedd golchi traed pobl, ond yn y darn yma o’r Beibl rydym yn gweld 

Iesu ei hunan yn ymostwng i olchi traed ei ddisgyblion.  

 

 Darllena Ioan 13:1-20 

 Beth yw arwyddocâd geiriau Iesu i Pedr yn ad. 8? (Darllena 1 Corinthiaid 6:9-11 hefyd) 

 Beth mae adnod 10 yn ein dysgu am lanhad ysbrydol? 

 Beth mae’r darn yma yn ein dysgu am sut i garu ein gilydd?  

 

Dad, diolch bod Iesu wedi’n glanhau ni unwaith ac am byth. Plîs helpa ni i ‘olchi’n traed’ pan fyddwn 

yn pechu yn dy erbyn – helpa ni i troi nôl atat ti am faddeuant pob tro.  

 

Dydd 8: Y Swper Olaf 

 

 Darllena Luc 22:14-23 

 Beth yw’r gorchymyn yn ad. 19? 

 Pam bod dilyn y gorchymyn hwn mor arbennig i Gristnogion? Efallai bydd 1 Corinthiaid 

11:26 o help hefyd. 

 Beth yw’r rhybudd yn 1 Corinthiaid 11:27-28? 

 

O Dad, helpa fi i holi yn ddwfn yn fy nghalon os ydw i wedi troi i ymddiried yn Iesu Grist. Helpa fi i 

gofio beth mae Iesu wedi gwneud drosof fi. 

 

Dydd 9: Gethsemane 

 

 Darllena Marc 14:32-42 

 Beth ydym ni’n ei ddysgu am gymeriad Iesu? 

 Beth ydym ni’n ei ddysgu am y disgyblion? Mae’n gallu bod yn help mawr i ni weld y 

disgyblion gan eu bod nhw yn aml yn wan fel ni. 

 

Diolch Dad nad yw dy gariad di tuag ataf i yn ddibynnol ar fy ymdrechion i.  

Diolch er fy mod i’n wan ac yn haeddu dim gennyt, bod Iesu dal yn barod 

i weddïo ‘ond yr hyn a fynni di’, ac yn barod i farw ar y groes drosof i.  

 

 



   
 

 
 

Dydd 10: Gweddi Iesu 

Er bod Iesu’n gwybod ei fod ar fin marw ar y groes trosom ni, yn Ioan 17 rydym yn gweld unwaith 

eto gymaint mae’n ein caru ni, wrth iddo weddïo drosom ni!  

 

 Darllena Ioan 17 

 Beth ydyn ni’n dysgu am berthynas Iesu a Duw y Tad yn y weddi hon?  

 Beth ydyn ni’n dysgu am ofal Iesu drosom ni fel Cristnogion?  

 Beth ydyn ni’n dysgu am ein pwrpas ni yn y byd? e.e ad. 18 

 

Diolch Iesu am dy ofal drosof fi. Diolch dy fod yn addo fy helpu ac yn addo fy nghadw yn ddiogel hyd 

nes y bydda i’n hollol saff gyda thi yn y nefoedd. 

 

Dydd 11: Bradychu a Dal Iesu 

 

 Darllena Mathew 26:47-56 

 Beth mae’r disgyblion yn ei wneud pan mae Iesu’n cael ei ddal? (ad. 51, 56)  

 Pam nad yw Iesu’n gwneud yr un peth? (ad. 52-54) 

 

Diolch Iesu dy fod yn caru ni gymaint fel na wnaethost geisio dianc o gael dy gipio, er dy fod yn 

gwybod yr oedd yn golygu marwolaeth erchyll ar y groes.  

 

Dydd 12: Iesu Gerbron y Sanhedrin 

Yn y darn yma mae achos llys yn erbyn Iesu, ond does dim tystiolaeth iawn yn ei erbyn. Mae’r 

archoffeiriad yn cyhuddo Iesu o gabledd (sef dweud pethau anghywir am Dduw).   

 

 Darllena Marc 14:53-65 

 Pam wyt ti’n feddwl nad oedd yr offeiriaid a’r ysgrifenyddion yn gallu rhoi tystiolaeth 

gyson yn erbyn Iesu? 

 Sut mae Iesu’n ymddwyn yn y darn yma?  

 Beth mae Iesu yn ei ddweud am ei hun? 

 

Dydd 13: Pedr yn Gwadu Iesu   

 

 Darllena Ioan 13:36-38; 18:15-18, 25-27; 21:15-19 

 Pam wyt ti’n meddwl nad oedd Pedr eisiau i bobl wybod ei fod yn un o ddilynwyr Iesu?  

 Oes yna adegau pan rwyt ti wedi teimlo’n debyg?  

 Sut mae hanes Pedr yn gysur i ni (meddylia am rannau eraill o’r Testament Newydd hefyd, 

e.e. Actau, llythyron Pedr)? 

 

Diolch Duw am dy ras ryfeddol tuag ataf i. Plîs maddau i fi am gwadu Iesu weithiau a plîs helpa fi i 

beidio bod ag ofn i siarad amdano ef. Helpa fi i garu Iesu Grist yn fwy, a plîs defnyddia fi i rannu’r 

newyddion da am Iesu gyda fy nheulu a’m ffrindiau.  

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Dydd 14: Iesu o flaen Pilat   

Yma welwn y prif offeiriaid yn cyhuddo Iesu o flaen Pilat o alw ei hunan yn frenin yr Iddewon. 

Nad oedd yr hawl gan yr Iddewon i weinyddu'r gosb o groeshoelio ar unrhyw un - roedd rhaid 

iddynt droi at yr awdurdodau Rhufeinig. Nid oedd y Rhufeiniaid yn weld cabledd (cofia darlleniad 

echdoe) fel rhywbeth digon difrifol i haeddu marwolaeth, felly roedd rhaid i’r prif offeiriaid 

cyhuddo Iesu o rywbeth gwleidyddol, ac roedd y teitl o frenin yn cyfleu gwrthryfel yn erbyn 

Cesar.  

 

 Darllena Marc 15:1-15 

 Sut mae ymddygiad Iesu yn debyg i pan oedd e o flaen y Sanhedrin (darlleniad echddoe)? I 

beth ydy e’n ymateb/ddim yn ymateb?  

 A yw Pilat eisiau croeshoelio Iesu? Pam? 

 

Dydd 15: Croeshoelio Iesu   

  

 Darllena Marc 15:16-32 

 Ym mha ffordd roedd pobl yn dangos nad oedden nhw’n parchu Iesu na’i gredu? 

 Iesu ydy Mab Duw, sydd wedi creu’r byd ac oedd wedi arfer cael ei addoli yn y Nefoedd. 

Gan gofio hyn, sut ydych chi’n meddwl ei fod yn teimlo wrth gael ei drin fel hyn?  

 

Diolch Iesu am ddioddef gymaint trosom ni. Plîs helpa ni i weld pa mor ddrud y pris a dalwyd am ein 

pechodau ni. 

 

Dydd 16   

Yn dilyn darlleniad ddoe, mae’r darn yma yn Philipiaid yn ein hatgoffa o beth roedd Iesu wedi ei 

aberthu (rhoi i fyny) pan ddaeth i’r byd a mynd i’r groes.  

 

 Darllena Philipiaid 2:5-8 yn ofalus - cymera dy amser i ddeall be mae’n dweud ac am yr hyn ag 

aberthodd Iesu er dy fwyn di. 

 

Diolch Iesu dy fod wedi rhoi heibio’r hyn oedd gennyt yn y nefoedd er ein mwyn ni.  

 

Dydd 17: Y Ddau Droseddwr 

  

 Darllena Luc 23:32-43 

 Beth ydyn ni’n dysgu am gariad Iesu tuag at bobl yn y darn hwn?  

Beth mae ymateb yr ail droseddwr yn ein dysgu am drystio Iesu?  

 Pa droseddwr wyt ti’n debyg i? Yr un sy’n gwawdio Iesu, neu’r un sy’n troi ato?  

 

Diolch Dad nad yw e erioed yn rhy hwyr i ni droi at Iesu. Plîs helpa ni i beidio â meddwl bod hynny’n 

golygu bod ni’n cael aros i fyw bywyd sy’n plesio ni’n hun yn gyntaf, ond bod trystio yn Iesu yn fater 

mor bwysig nid ydym yn gallu ei gohirio.  

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Dydd 18: Marwolaeth Iesu  

Rydym yn mynd i dreulio ychydig o ddyddiau yn ystyried yn ofalus beth yw arwyddocâd 

marwolaeth Iesu ar y groes.  

  

 Darllena Marc 15:33-41 

 Beth mae geiriau Iesu yn adnod 34 yn dangos am y pris a dalodd Iesu?  

 

Diolch Iesu dy fod yn caru ni gymaint roeddet yn fodlon cael dy wahanu oddi wrth dy Dad nefol.  

 

Dydd 19: Marwolaeth Iesu II 

Heddiw rydym yn edrych ar beth arall dywedodd Iesu ar y groes.   

  

 Darllena Ioan 19:28-30 

 Beth wyt ti’n meddwl yw’r arwyddocâd i Iesu’n dweud ‘Gorffennwyd’? Beth oedd wedi’i 

orffen?  

 

 Darllena Luc 23:44-49 

Yn ôl pob tebyg, dyma oedd geiriau olaf Iesu ar y groes. Mae’r geiriau yn tystio iddo farw o’i 

wirfodd trosom ni - sut mae hynny’n wneud i ti deimlo?  

 

Diolch Dad bod Iesu wedi gwneud pob dim trosom ni ar y groes, diolch nad ydyn ni yn gallu gwneud 

unrhyw beth i ychwanegu at ei aberth ef.  

 

Dydd 20: Marwolaeth Iesu III 

  

 Darllena Marc 15:33-41 eto 

 Mae tywyllwch yn y Beibl yn arwydd o farn Duw. Ar bwy oedd farn Duw yn disgyn fan hyn? 

 Meddylia nôl at y darlleniad cyntaf oll o’r fis yma, am Oen y Pasg. Bu Iesu farw ar y groes i’n 

hachub o gosb Duw am bechod, fel yr oen. Roedd llen y deml yn symbol fod pobl wedi eu 

gwahanu oddi wrth Dduw gan bechod, ond torrwyd y llen i ddangos bod Iesu wedi delio â 

phechod trwy ei aberth ef, fel ein bod ni’n gallu dod at Dduw.  

  Pam fod hyn yn newyddion da i ti, dy deulu, dy ffrindiau, a’r byd? 

 

Beth yw dy ymateb di i farwolaeth Iesu ar y groes? Tristwch? Llawenydd? Diolchgarwch? Beth am 

ymateb trwy foli Duw - mae’r emyn ‘Gorffennwyd! Y Meseia roes...’ yn fan da i gychwyn: 

http://www.gobaith.cymru/gorffennwyd-y-meseia-roes/.  

 

Dydd 21: Ymateb y Canwriad 

  

 Darllena Marc 15:37-39 

 Beth yw ymateb y canwriad i farwolaeth Iesu?  

 

 Darllena Colosiaid 1:15-20  

  Pa wirioneddau mae’r canwriad a Paul yn ei lythyr at y Colosiaid 

yn datgan am Iesu?  

 

Wyt ti’n gweld Iesu yn yr un ffordd? Pam? Pam ddim?  

http://www.gobaith.cymru/gorffennwyd-y-meseia-roes/


   
 

 
 

Dydd 24: Claddu Corff Iesu 

  

 Darllena Ioan 19:31-42 

Mae’r darn hon yn pwysleisio fod Iesu wedi marw go iawn, ac nid tric neu dwyll oedd marwolaeth 

ac atgyfodiad Iesu Grist.  

 Pa fanylion sy’n pwysleisio fod Iesu wedi marw go iawn?  

 Beth yw arwyddocâd ad. 33-37? (Edrycha hefyd ar Exodus 12:46, Salm 34:20, Sechareia 

12:10 a Datguddiad 1:7) 

 

Weithiau rydym yn gallu amau gwirioneddau’r Beibl, ond mae’r manylion hyn yn gallu rhoi hyder i ni i 

drystio beth mae’r Beibl yn dysgu am farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Gweddïa i Dduw am help i 

ddeall ei Air, er mwyn i ti dysgu mwy am Iesu a beth mae ef wedi gwneud drosot ti, er mwyn helpu ti i 

garu Iesu Grist yn fwy. 

 

Dydd 25: Atgyfodiad Iesu 

  

 Darllena Luc 24:1-12 

 Beth mae’r dynion wrth y bedd eisiau i’r gwragedd ei gofio?  

 Beth mae’r gwragedd yn ei wneud nesaf?  

 Pa deimladau gwahanol oedd gan bawb ti’n meddwl? Sut wyt ti’n ymateb i glywed fod Iesu 

wedi dod yn ôl yn fyw?   

 

Wyt ti’n llawenhau? Efallai rwyt yn gweld y peth yn anodd credu. A yw’r atgyfodiad hyd yn oed yn 

berthnasol i ni heddiw? Fory byddwn yn ystyried arwyddocâd atgyfodiad Iesu i ni yn bersonol.  

 

Dydd 26: Atgyfodiad Iesu II 

Beth yw arwyddocâd yr atgyfodiad i ni? 

 

 Darllena 1 Corinthiaid 15:12-23 

 Beth ydyn ni'n derbyn trwy atgyfodiad Crist? (ad. 22) 

 Sut mae'r darn hwn yn dy helpu ti pan fydd pobl yn amau yn yr atgyfodiad? 

 Yn Efengyl Ioan, mae Pedr ac Ioan yn rhedeg i'r bedd, a pan mae'n weld bod y bedd yn wag, 

mae'n dweud am Ioan, 'Gwelodd, ac fe gredodd' (Ioan 20:8). 

 Beth yw dy ymateb di i atgyfodiad Iesu? 

 

Cyfodir ni ag Ef, 

Concrodd Crist, trechodd gras,   

Trengodd angau; 

Teyrnaswn gydag Ef, 

Byw yw Ef: 

Crist gyfodwyd fry o’r bedd! 

('Gwawriodd y bore', Townend & Getty, cyf Dafydd Job) 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Dydd 27: Iesu’n Ymddangos i’r Disgyblion  

 

 Darllena Luc 24:13-35 

 Dydy’r disgyblion ddim yn adnabod Iesu ar y cychwyn. Beth yw’r pethau sy’n ei helpu i 

sylweddoli pwy yw Ef? 

 Beth ydym yn dysgu am bwysigrwydd yr Hen Destament? (ad. 27) 

 Sut wyt ti’n gallu dysgu mwy am Iesu a dod i adnabod ef yn well?  

 

O Dad, diolch am dy Air di sy’n dysgu ni am Iesu a beth y mae ef wedi gwneud trosom ni. Plîs helpa ni 

i dreulio amser yn darllen y Beibl er mwyn i ni ddod i adnabod Iesu’n well ac ymddiried ynddo ef.  

 

Dydd 28: Iesu’n Ymddangos i’r Disgyblion II  

 

 Darllena Ioan 20:19-29 

 Sut ti'n meddwl oedd y disgyblion yn teimlo yn ad. 19-23? 

 Mae Iesu yn rhoi gorchmynion iddynt - byddwn yn ystyried hyn yn fwy yfory. 

 Beth ydyn ni'n gallu dysgu o hanes Thomas? 

 

O Dad, helpa ni i ymddiried yn dy Air di sy'n dysgu ni am Iesu. Plîs maddau ni am amau Iesu weithiau, 

a helpa ni i gredu ynddo Ef. 

 

Dydd 29: Comisiwn Iesu i’r Disgyblion  

Mae Iesu’n esbonio beth sydd wedi digwydd, a pham 

 

 Darllena Luc 24:44-49 

 Beth mae Iesu eisiau i’r cenhedloedd (pobl y byd i gyd) wybod amdano?  

 Beth yw swydd y disgyblion (ad. 48)? 

 Beth mae Iesu’n addo rhoi iddyn nhw i’w helpu?  

 Pan rydym ni’n ymddiried yn Iesu, rydym ni’n derbyn yr un comisiwn a’r un help. Sut wyt 

ti’n gallu fod yn dyst i Iesu? 

 

Diolch Dad am roi’r Ysbryd Glân i fi - plîs helpa fi i garu fy ffrindiau a’m teulu fel mae Iesu wedi fy 

ngharu i, a helpa fi i sôn wrthynt am beth mae Iesu wedi gwneud drosof fi. 

 

 

 

Os oes gen ti gwestiynau neu eisiau trafod mwy am yr hyn rwyt wedi’i ddarllen, beth am ofyn i dy 

rieni neu siarad gyda rhywun yn dy eglwys? Mae hefyd modd danfon cwestiynau i Llwybrau trwy’r 

ddolen ar dop ein gwefan, neu dros Facebook, Twitter ac Instagram - @Llwybrau.  


