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Gofynnwch am help 
i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 1 Stori’r Pasg - Jwdas

Roedd yr amser ar ddod pan fyddai’r Arglwydd Iesu yn cael Ei arestio a’i osod ar
groes.  Mae’n drist adrodd i un o’i ddeuddeg disgybl droi yn Ei erbyn, a’i roi yn
nwylo Ei elynion.

■C Defnyddiwch 
yr wyddor 
luniau i sillafu 
enw llawn y 
disgybl hwn.

Roedd Jwdas mor drachwantus am arian nes iddo benderfynu bradychu Iesu.
Gwyddai y byddai prif offeiriaid yr Iddewon yn rhoi arian iddo am wneud hyn.
Cafodd 30 o ddarnau arian ganddynt, ac addawodd Jwdas eu harwain i’r lle’r
oedd Iesu.

■C Pwy dalodd yr arian i Jwdas? 

Y p __ __ f  

off __ __ __ __ __ __ d.  

■C Sawl darn o arian gafodd
Jwdas?  Ysgrifennwch yr 
ateb ar y god (sach)

4

2

4

amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth
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Lliwiwch y lluniau yn y storïau hyn o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Un noson, aeth yr Arglwydd Iesu a’i holl ddisgyblion, heblaw am Jwdas, i le o’r
enw Gethsemane.  Gardd o goed olewydd oedd hon wrth ymyl Jerwsalem.  Yn
yr ardd, gofynnodd yr Arglwydd Iesu i’w ddisgyblion gadw’n effro a gweddïo.
Aeth Yntau ymhellach i mewn i’r ardd a dechreuodd weddïo ar Ei Dad.  Roedd y
disgyblion yn mynnu syrthio i gysgu!  Dro ar ôl tro, daeth Iesu yn Ei ôl a’u
deffro!  

■C Defnyddiwch y cliwiau hyn i gwblhau’r Pos Geiriau.   

1. Enw’r ardd.

2. Dechreuodd yr Arglwydd 

Iesu __ __ __ __ __ .

3. Roedd llawer o’r rhain yn 

yr ardd __ __ __ __ .

4. NID aeth y disgybl hwn gyda’r 

lleill i’r ardd. __ __ __ __ __ 

5. Syrthiodd y disgyblion i __ __ __ __ __ . 

6. Roedd hi’n dechrau __ __ __ __ pan aethant 

i mewn i’r ardd. 

Cyn hir, cyrhaeddodd Jwdas!  Daeth â nifer o ddynion oedd yn elynion i Iesu
gydag e.  Roedden nhw’n cario cleddyfau a phastynau. Roedd Jwdas wedi dweud
wrthynt y byddai’n cusanu Iesu, yn ôl yr arfer.  Hyd yn oed yn y tywyllwch,
byddai hynny’n dangos i’r milwyr pa berson i’w arestio. Digwyddodd y cyfan
mewn ychydig eiliadau.  Wrth i Jwdas gusanu Iesu, dechreuodd y dyrfa gau
amdano a’i gipio.  Dihangodd y disgyblion, ac arweiniwyd Iesu ymaith yn
garcharor.

■C Ysgrifennwch GWIR neu ANWIR ar ôl y brawddegau hyn:-

1. Daeth Jwdas ar ei ben ei hun i ardd Gethsemane. ...............

2. Bradychodd Jwdas yr Arglwydd Iesu â chusan. ...............

3. Roedd y dyrfa’n cario cleddyfau. ...............

4. Dechreuodd pob un o’r disgyblion ymladd i amddiffyn Iesu. ...............                    

Gwnaeth Jwdas gamgymeriad mawr
pan fradychodd Iesu.  Mae’n
gamgymeriad mawr bob tro gadael i
rywbeth arall (fel arian neu ffrindiau)
gymryd y lle ddylai fod gan Iesu yn
ein bywydau ni.  Peidiwch â’i ‘werthu’
Ef yn gyfnewid am unrhyw beth.  Yn
hytrach, dylech YMDDIRIED Ynddo
a’i DDILYN Ef bob dydd.
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