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Gweithgaredd Dosbarth Gweithgaredd Grŵp

Sgript hwyliog a gafaelgar yn 
seiliedig ar Stori’r Pasg yn y Beibl



 Cymeriadau
       

Storïwr          Iesu          Disgybl                           

Peilat          Angel          Milwr

    
Mae pum sgarff pen wedi'u cynnwys, ond 

gall plant eraill ymuno fel Joseff o Arimathea,
y disgyblion, y milwyr neu bobl yn y dorf.

Golygfeydd

 Golygfa 1     Marchogaeth i Jerwsalem

 Golygfa 2     Y Swper Olaf

 Golygfa 3     Gardd Gethsemane

 Golygfa 4     Arestio Iesu

 Golygfa 5     Iesu gerbron Peilat

 Golygfa 6     Croeshoelio Iesu

 Golygfa 7     Claddu Iesu

 Golygfa 8     Mae Iesu’n Fyw!
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Storïwr Gan ei bod yn adeg dathliadau’r Pasg aeth Iesu   
  a’i ddisgyblion i Jerwsalem. Anfonodd Iesu ddau  
  o’i ddisgyblion i gasglu ebol, er mwyn iddo reidio  
  ar ei gefn i mewn i Jerwsalem.

Iesu  Ewch i’r pentref acw, ac fe welwch yno ebol wedi’i  
  rwymo. Gollyngwch e’n rhydd a dewch ag e i mi.

Disgybl Ond beth os bydd rhywun yn ceisio’n rhwystro ni?

Iesu  Dwedwch fod eich meistr ei angen.

Storïwr Gwnaeth y disgyblion yn union beth ddwedodd Iesu  
  wrthyn nhw, a dod â’r ebol yn ôl at Iesu. Dyma 
  nhw’n taflu eu cotiau ar yr ebol, a dyma Iesu’n   
  eistedd ar ei gefn. Gwelodd y dyrfa Iesu’n dod, a dyma 
  nhw’n gosod eu cotiau ar lawr ar y ffordd a thorri 
  canghennau oddi ar goed palmwydd i’w chwifio.

             Mae’r dyrfa yn llawn cyffro yn gosod cotiau ar 
             lawr, yn chwifio dail palmwydd ac yn gweiddi.

Tyrfa  Hosanna! Clod i fab Dafydd!  Mae’r un sy’n dod i  
(gweiddi) gynrychioli’r Arglwydd wedi’i fendithio’n fawr!   
  Clod i Dduw yn y nefoedd uchaf!

Storïwr Roedd hyn i gyd i gyflawni proffwydoliaeth Sechareia,  
  oedd yn dweud, “Edrych, mae dy frenin yn dod!   
  Mae’n addfwyn ac yn marchogaeth ar ebol asen.”
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Storïwr Daeth y disgyblion at Iesu i ofyn iddo ble roedd  
  eisiau bwyta Gwledd y Pasg.

Iesu  Os ewch i mewn i’r ddinas, byddwch yn gweld   
  dyn yn cario llestr dŵr. Ewch ar ei ôl i mewn i’r   
  tŷ y bydd yn mynd iddo, a gofyn i’r perchennog  
  am ystafell i fwyta Gwledd y Pasg.

Storïwr Gwnaeth y disgyblion yn union beth ddwedodd Iesu.

Disgybl Ble mae’r ystafell i Iesu a’i ddisgyblion fwyta   
  Gwledd y Pasg? 

Storïwr Dangosodd y perchennog yr ystafell lle roedd   
  popeth yn barod iddyn nhw baratoi Gwledd y   
  Pasg. Pan oedd hi’n amser iddyn nhw fwyta,   
  dyma Iesu a’i ddisgyblion yn eistedd wrth y   
  bwrdd. Cymerodd Iesu fara a chwpan o win,   
  adrodd gweddi o ddiolch i Dduw, a dweud: 

Iesu  Wrth i chi dorri bara, cofiwch mai hwn ydy fy   
  nghorff i, sy’n cael ei dorri drosoch chi. Ac wrth i  
  chi yfed y gwin yma cofiwch mai hwn ydy fy   
  ngwaed i, sy’n cael ei dywallt drosoch i selio   
  ymrwymiad newydd. Am fy mod i’n marw bydd  
  modd i bechodau pobl gael eu maddau.

Storïwr Ar ôl swper dyma Iesu a’r disgyblion yn mynd i   
  Ardd Gethsemane i weddïo.
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Storïwr Aeth Iesu a’r disgyblion i mewn i Ardd Gethsemane.

Iesu  Arhoswch yma a disgwyl amdana i, cadw’n effro  
  a gweddïo y byddwch chi ddim yn syrthio pan   
  gewch eich profi. Dw i’n mynd draw acw i weddïo. 

      Iesu’n symud i ffwrdd ychydig oddi wrth y 
      disgyblion ac yn mynd ar ei liniau i weddïo. 

Iesu  Dad! Cymer y cwpan chwerw yma oddi arna i, ond  
  dw i’n mynd i wneud beth rwyt ti eisiau nid beth  
  dw i eisiau.

Storïwr Aeth Iesu yn ôl at ei ddisgyblion a chael ei siomi  
  pan welodd eu bod nhw wedi disgyn i gysgu.

Iesu  Deffrwch, a gweddïo gyda mi.

Storïwr Aeth Iesu yn ôl i weddïo ddwywaith eto, ac roedd  
  y disgyblion wedi disgyn i gysgu bob tro. Yna,   
  daeth Iesu yn ôl at ei ddisgyblion.

Iesu  Deffrwch! Mae’r foment wedi dod. Mae’r bradwr  
  wedi cyrraedd!
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Storïwr Roedd Iesu yn dal i siarad pan ddaeth Jwdas, un  
  o’i ddisgyblion, ato a’i gyfarch â chusan.

Jwdas Helo Rabbi.

Storïwr Dyna oedd yr arwydd i’r milwyr oedd gyda   
  Jwdas mai Iesu oedd i gael ei arestio.

Iesu  Ydw i’n arwain gwrthryfel neu rywbeth? Ai dyna  
  pam mae angen y cleddyfau yma? Dw i wedi bod  
  yn dysgu yn y deml – pam wnaethoch chi ddim  
  fy arestio i yno? Ond mae hyn wedi digwydd er  
  mwyn i’r proffwydoliaethau yn yr ysgrifau   
  sanctaidd ddod yn wir.

Storïwr Yna dyma’r disgyblion i gyd yn ei adael ac yn dianc.
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Storïwr Dyma’r rhai oedd wedi arestio Iesu yn mynd ag e i dŷ  
  Caiaffas yr archoffeiriad. Roedden nhw’n edrych am  
  dystiolaeth yn ei erbyn, ond gawson nhw ddim. Dyma  
  nhw’n ei ddyrnu a’i wawdio ac yna’r bore wedyn yn ei  
  drosglwyddo i’r llywodraethwr Rhufeinig, Pontius Peilat.

Peilat  Felly, ti ydy Brenin yr Iddewon, ie?

Iesu  Ti sy’n dweud.

Storïwr Roedd y prif offeiriaid yn ei gyhuddo o bob math o bethau.

Peilat  Oes gen ti ddim i’w ddweud am y cyhuddiadau yma?

Storïwr Wnaeth Iesu ddim ateb. Adeg y Pasg roedd hi’n arferiad 
  gan y Llywodraethwr Rhufeinig i ryddhau un carcharor  
  – un roedd y dyrfa’n ei ddewis. Dyma Peilat yn gosod  
  Iesu a Barabbas, carcharor arall y gwyddai pawb   
  amdano, o flaen y dyrfa:

Pilate  Pa un o’r ddau yma dych chi eisiau i mi ei ryddhau?   
(wrth y dyrfa) Barabbas neu Iesu?

Y Dyrfa Barabbas!

Peilat  Felly, beth dw i i’w wneud gyda’r Iesu yma?

Y Dyrfa Ei groeshoelio!

Storïwr Peilat yn gweld fod dim pwynt dadlau, felly golchodd  
  ei ddwylo a dweud:

Peilat  Dim fi sy’n gyfrifol am ladd y dyn yma.

Storïwr Felly dyma Peilat yn rhyddhau Barabbas a dedfrydu  
  Iesu i gael ei groeshoelio.
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Storïwr Dyma’r milwyr yn arwain Iesu i ffwrdd. Dyma nhw’n  
  tynnu ei ddillad a rhoi clogyn ysgarlad amdano a  
  choron ddrain ar ei ben. Dyma nhw’n rhoi gwialen  
  yn ei law dde a phenlinio o’i flaen a gwneud hwyl  
  am ei ben.

Milwr  Eich mawrhydi! Brenin yr Iddewon!

Storïwr Roedden nhw’n poeri arno ac yn ei daro gyda’r wialen.  
  Yna dyma nhw’n ei arwain i le o’r enw Golgotha   
  (sy’n golygu, Lle y Benglog). Ar y ffordd dyma   
  nhw’n gweiddi ar ddyn o’r enw Simon o Cyrene.

Milwr  Caria’r groes iddo!

Storïwr Pan gyrhaeddon nhw Golgotha dyma nhw’n hoelio  
  Iesu ar y groes. Yna dyma nhw’n gamblo am ei   
  ddillad a gwneud hwyl am ei ben. Yna ganol dydd  
  aeth yn hollol dywyll drwy’r wlad i gyd hyd dri   
  o’r gloch y p’nawn. Yna gwaeddodd Iesu’n uchel:

Iesu  Fy Nuw! Fy Nuw! Pam wyt ti wedi troi dy gefn arna i?

Storïwr Yna ar ôl gweiddi’n uchel eto, dyma Iesu’n marw.   
  Dyna’n union pryd wnaeth y llen oedd yn hongian yn  
  y deml rwygo yn ei hanner, a dyma’r ddaear yn crynu  
  a’r creigiau yn hollti. Roedd milwr gerllaw wedi ei  
  ddychryn gan yr hyn ddigwyddodd, ac meddai: 

Milwr  Mab Duw oedd e, reit siŵr!

Golygfa 6  Croeshoelio IesuGolygfa 6  Croeshoelio IesuGolygfa 6  Croeshoelio Iesu



Storïwr Ychydig cyn iddi nosi, dyma ddyn o’r enw Joseff  
  o le o’r enw Arimathea yn mynd at Peilat i ofyn  
  am ganiatâd i gymryd corff Iesu i’w gladdu.

Peilat  Rhowch y corff iddo!

Storïwr Cymerodd Joseff gorff Iesu, ei lapio gyda lliain   
  a’i osod yn ei fedd ei hun. Yna y diwrnod    
  wedyn dyma’r prif offeiriaid yn mynd at Peilat i  
  ofyn iddo osod milwyr i warchod y bedd am fod  
  Iesu wedi dweud y byddai yn dod yn ôl yn fyw   
  ddeuddydd ar ôl iddo farw.

Peilat  Cymerwch filwyr a gosod sêl ar y bedd i wneud  
  yn siŵr na fydd disgyblion Iesu yn dwyn y corff.
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Storïwr Pan oedd y Saboth drosodd, dyma Mair Magdalen,  
  Mair mam Iago a Salome yn cymryd perlysiau i   
  eneinio corff Iesu. Pan gyrhaeddon nhw y bedd   
  dyma nhw’n gweld fod y garreg wedi ei rholio i   
  ffwrdd. Wrth gamu i mewn i’r bedd dyma nhw’n   
  gweld dyn ifanc oedd yn gwisgo mantell wen.

Angel  Peidiwch dychryn.  Dych chi’n edrych am Iesu o   
  Nasareth.  Mae wedi dod yn ôl yn fyw! Ewch, a   
  dweud wrth ei ddisgyblion, yr arbennig Pedr, ei fod  
  yn mynd o’u blaenau i Galilea. Cewch ei weld yno,  
  yn union fel roedd wedi dweud.

Storïwr Dyma’r gwragedd yn rhedeg oddi wrth y bedd, yn  
  crynu o ofn ac eto yn hapus hefyd. Wrth adael   
  dyma nhw’n cyfarfod Iesu.

Iesu  Helo. Ewch i ddweud wrth fy nisgyblion eraill i fynd  
  i Galilea.

Storïwr Dyma’r gwragedd yn mynd i ddweud wrth y disgyblion.   
  Yn y cyfamser dyma’r milwyr oedd wedi bod yn   
  gwarchod y bedd yn mynd i ddweud wrth y prif   
  offeiriaid beth oedd wedi digwydd. Dyma’r prif   
  offeiriaid yn rhoi arian i’r milwyr i ledu’r stori fod y  
  disgyblion wedi dwyn corff Iesu.Dros nifer o ddyddiau  
  wedyn dyma Iesu yn dangos ei hun i lawer iawn o’i  
  ddilynwyr, ac roedden nhw i gyd yn rhyfeddu.

Iesu  Ewch i ddweud amdana i wrth y byd i gyd.

Storïwr Dywedodd Iesu wrth y disgyblion am fynd allan i  
  rannu y newyddion da am ei faddeuant a’i gariad,  
  ac yna aeth yn ôl i’r nefoedd.
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