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Cyflwyniad i’r gyfres

Pan sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul fel menter gydenwadol ddeugain mlynedd yn ôl, y nod o’r
cychwyn cyntaf oedd darparu adnoddau a gwerslyfrau addas i blant, ieuenctid ac oedolion Cymru.
Dros y blynyddoedd cyhoeddwyd cyfresi o werslyfrau, megis Cyfres y Gair, Gyda’n Gilydd, ac Ar y
Ffordd. Bu i lawer o’r deunydd yma gael ei gyfieithu o’r Saesneg, gan edrych i gyfeiriad Eglwys yr
Alban, Scripture Union, NCEC a TnT Ministries. Bu cyfieithu erioed yn ateb delfrydol nac yn hawdd,
gan bod cyd-destun yr Ysgol Sul yng Nghymru mor wahanol. Wrth gyflwyno’r gyfres newydd hon
i’ch sylw, rydym yn falch o ddweud bod hon yn gyfres gwbl wreiddiol, wedi codi o lawr gwlad, ar
gyfer y sefyllfa Gymreig. Mae gan Gyngor Ysgolion Sul banel gwerslyfrau cydenwadol, gydag
aelodau profiadol ymysg gweinidogaethu i blant, ac mae’r grþp hwn yn cyfarfod yn rheolaidd i
drafod y maes llafur a chynnwys y llyfrau. Mae’r gwersi yn cael eu paratoi gan Sarah Morris, a
chanddi hithau hefyd blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda phlant mewn ysgolion Sul a
chlybiau plant yng nghylch Llansannan. Hyderwn felly y bydd y gyfres hon yn gymeradwy gan ein
hysgolion Sul, ac yn fodd i arfogi athrawon wrth gyflwyno gwersi o Sul i Sul.

Yr hyn a geir yma yw gwerslyfr athro ar stori neu thema arbennig, a bydd llyfr newydd yn cael ei
gyhoeddi bob mis. Un llyfr sydd ei angen gan bod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel
taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob llyfr ceir:

Cynllun gwersi ar gyfer plant meithrin i 5 oed
Ceir yma amrywiaeth o syniadau o dan y penawdau Amser Chwarae, Amser Stori, Amser Creadigol
ac Amser Canu a Gweddïo. Yn ychwanegol i hyn, ceir detholiad o daflenni gwaith i’w llungopïo.

Cynllun gwersi ar gyfer plant 6-11 oed
Ceir yma ddewis eang o weithgareddau arbennig i rai rhwng 6-8 oed a 8-11 oed. Nodir amcanion
clir ar gyfer pob gwers, gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno a dysgu’r stori, syniadau crefft, cwis,
gemau, drama, gweddïau a deunydd defosiwn. Ceir hefyd dewis o daflenni gwaith ar gyfer y ddau
grþp oed gwahanol.

Cynllun gwersi ar gyfer rhai rhwng 11-14 oed
Ceir yma dri thema yn deillio o’r stori, gydag amrywiaeth o syniadau creadigol a diddorol, a chyfle
hefyd i drafod a sgwrsio.

Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol. Ar y CD sy’n
dod gyda’r llyfr, mae yna ddetholiad ychwanegol o daflenni, rhai yn arbennig gyda phwyslais
addysgol, ar gyfer y sefyllfaoedd hynny lle mae’r stori yn cael ei datblygu yn yr ysgol leol.
Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd
gweledol a chrefft. Cofiwch hefyd bod pob un o’r storïau hyn i’w cael ar ffurf fideo, fel rhan o’r gyfres
Beibl Fideo.

Gwasanaeth Teuluol
Paratowyd gwasanaeth teuluol hefyd ar gyfer bob uned, a gobeithio bydd hyn o gymorth i ddod â
bwrlwm yr ysgol Sul i mewn i fywyd yr eglwys, gan greu cymuned sy’n dysgu ac addoli gyda’i
gilydd.

Cofiwch gysylltu os am gymorth neu gyngor gyda’r deunydd.      Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul
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Cyflwyniad i’r athro: Y Pasg
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Fideos
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Gþr y Gwyrthiau – gan S4C.
Ar gael gan Cyngor Ysgolion Sul.

Worthy is the Lamb a He is Risen:
Animated Stories from the Bible –
Nest Entertainment.
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Taith i Jerusalem
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Y Pasg Cyntaf - llyfr sticeri
Pris £2.95

Wrth i mi eistedd i ysgrifennu’r cyflwyniad hwn, a minnau newydd dynnu’r addurniadau Nadolig
i lawr a’u rhoi yn yr atig am flwyddyn arall, mae’n fy nharo bod gwahaniaeth mawr rhwng
dathliadau’r Nadolig a’r Pasg.

Mae’n ymddangos bod y byd i gyd yn dathlu’r ’Dolig, ond faint o bobl yn eich stryd neu dref
chi sy’n dathlu’r Pasg - heblaw am brynu a bwyta llu o wyau Pasg? Pam felly? Efallai ei bod
hi’n haws dathlu genedigaeth baban na marwolaeth dyn digon rhyfedd! Ond i’r Cristion, mae’r
Pasg yn amser bendigedig a bendithiol, wrth inni gofio cymaint y mae Duw ein Tad wedi ein
caru; cymaint nes iddo weld ei fab ei hun yn cymryd pechodau’r  byd wrth farw ar groesbren.
Dwi mor falch nad oes yr un ‘hype’ yn cwmpasu’r Pasg ag sydd ynghlwm â dathliadau’r
Nadolig! Llai o ffwdan, llai o bwyslais ar wario’n wirion, a mwy o amser a llonyddwch i ystyried
cariad fy Nhad ac aberth amhrisiadwy fy Ngwaredwr.

Mae’n fraint inni fel athrawon Ysgol Sul gael cyflwyno ein plant i Dduw sy’n llawn cariad
a thrugaredd ac i Waredwr sydd â’i freichiau ar led hyd yn oed heddiw i’n derbyn, fel yr ydym,
wrth inni droi ato, am y tro cyntaf neu am y canfed tro. Er bod yr hanes mor gyfarwydd, does dim
diwedd i’r rhyfeddod y gallwn ei brofi, yn blant neu’n oedolion, wrth fyfyrio unwaith eto ar hanes
marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Byddwn yn ceisio edrych ar yr hanesion trwy lygaid Pedr yn y
gyfres hon. Dyma ddyn y gallwn uniaethu ag ef! Ydych chi wedi brathu eich tafod yn lle sefyll
dros y Gwaredwr erioed, yn y gwaith neu o flaen teulu, rhag ofn ichi gael eich erlid neu’ch
bychanu? A fu yna adegau yn eich hanes pan gawsoch amheuon am wirionedd yr Efengyl? A
gawsoch eich drysu gan sefyllfa anodd ryw dro, yn ansicr o bresenoldeb Duw a’i drefn? Os felly,
’dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Cafodd Pedr, a minnau, a llawer o Gristnogion eraill yr
un teimladau a phrofiadau.

Un o’r pethau anhygoel am ein Gwaredwr yw ei ymateb i ninnau, fel ag a brofodd Pedr
(gweler Ioan 21) - maddeuant a derbyniad a statws pwysig yn nheyrnas Duw ei hun. Wrth inni
gadarnhau ein cariad tuag ato, mae e’n ein codi o’n cywilydd a’n dryswch a’n amheuon ac
mae’n ein cofleidio ac yn rhoi pwrpas a chyfeiriad inni. Gweddïwch y bydd eich plant a’ch pobl
ifanc yn profi’r cariad anhygoel yma eu hunain wrth astudio Gair Duw dros gyfnod y Pasg eleni.
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Oed Meithrin – 5
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AMSER CHWARAE

Amcanion:
i gyflwyno hanes Pedr yn gwadu Iesu;
i ryfeddu gyda Pedr wrth y bedd gwag;
i ystyried cariad Iesu tuag at Pedr.

1. Pam wyt ti’n drist?
Edrychwch ar y lluniau yn ‘Atodiad 1’.
Trafodwch pam fod y plant yn y lluniau’n drist
ac a yw’r plant eu hunain wedi cael yr un
profiadau. Beth arall sy’n achosi i’r plant fod
yn drist? Gellwch ganu’r gân “Mr Hapus ydw i/
Mr Trist ydw i” a thrafod wedyn beth sy’n
gwneud i’r plant deimlo’n hapus. Esboniwch y
byddwn yn clywed hanes un o ffrindiau Iesu a
oedd yn drist iawn, iawn a beth a ddigwyddodd
i’w wneud yn hapus.

2. Ydy e’n wir?
Esboniwch wrth y plant eich bod yn mynd i
ddweud rhywbeth amdanyn nhw, ac os yw’n
wir, dylent weiddi “Ydy, mae’n wir!” e.e. Mae
John yn gwisgo esgidiau pinc; mae Dion yn
bwyta afal neu mae Llio yn hoffi gwylio Cyw.

Trafodwch ystyr y gair “celwydd”, a thrafod a
yw’r plant yn credu ei bod hi’n iawn i ddweud
celwydd. Esboniwch y byddwn yn clywed
hanes un o ffrindiau Iesu a ddywedodd
gelwyddau wrth bobl am ei fod yn ofnus.

3. Mae rhywbeth ar goll
Casglwch amrywiaeth o eitemau sydd â
rhywbeth ar goll arnynt, e.e. esgid heb garrai,
cwpan heb handlen, ffrâm llun heb lun ynddo,
dol heb fraich.

Gofynnwch i’r plant ddweud wrthych beth sydd
ar goll. Wedyn, gwnewch jig-sô syml sydd â
darn ohono ar goll. Trafodwch gyda’r plant pa

mor siomedig yw hi pan fo rhywbeth wedi torri
neu os bydd darn ar goll o jig-sô neu gêm.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes Pedr
yn darganfod bod rhywbeth pwysig iawn
wedi mynd ar goll.

4. Gêm bysgota
defnyddiwch gêm bysgota magned

parod neu,
paratowch set o 5 bysgodyn  papur ar

gyfer bob plentyn, wedi’u rhifo o 1 i 5.
Byddai’n syniad cael papur gwahanol liwiau
ar gyfer bob plentyn. Cuddiwch y pysgod o
amgylch yr ystafell o flaen llaw. Gofynnwch
i’r plant i chwilio am y pysgod a’u gosod
mewn trefn - gyda chymorth os bydd angen.

5. Dawns y pysgod
Dangoswch luniau o bysgod i’r plant a
thrafodwch ble y mae pysgod yn byw ayyb.
Chwaraewch ddarn o gerddoriaeth addas ac
anogwch y plant i symud o amgylch yr ystafell
fel pysgod (siarcod, morfilod ac ati).

Esboniwch fod rhai o ffrindiau Iesu yn
bysgotwyr - esboniwch beth yw gwaith
pysgotwr gan ofyn i’r plant os ydynt yn hoffi
bwyta pysgod (neu fysedd bysgod).
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes Iesu
a’i ffrindiau yn cael brecwast arbennig iawn
ar lan y môr.
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AMSER STORI

1. Pedr yn gwadu
Bydd angen paratoi pyped Pedr o flaen llaw
(gweler Atodiad 2). Bydd angen y geg drist ar
gyfer y stori heddiw.
Cyflwynwch Pedr fel un o ffrindiau gorau Iesu.
Esboniwch wrthynt fod Pedr wedi bod gydag
Iesu am dipyn ac wedi gweld Iesu yn iacháu
pobl, yn gofalu am bobl ac wedi ei glywed yn
siarad am Dduw, ei Dad. Gofynnwch i’r plant
beth y maent yn ei sylwi am Pedr - ei fod yn
drist – pam y mae’r plant yn credu ei fod yn
drist? Siaradwch gyda’r pyped a gofynnwch
iddo, “Pam wyt ti’n drist Pedr?” Codwch y
pyped i’ch clust, fel petai’n sibrwd yr ateb. Yna,
trowch at y plant gan ail adrodd ateb y pyped,
e.e.
Pam wyt ti’n drist Pedr?
Rwyt ti wedi gwneud rhywbeth ofnadwy? Beth
ddigwyddodd?
Rwyt ti wedi dweud celwydd? O, mae hynny’n
ddrwg Pedr! Pam ddywedaist ti gelwydd?
Roedd gen ti ofn? Ofn beth, felly?
Ofn y milwyr? Pam oedd gen ti ofn y milwyr?
Roedd y milwyr wedi cymryd Iesu i ffwrdd?
Ond pam?
Roedd rhai pobl yn casáu Iesu? Ac eisiau ei
ladd? Wel, mae hynny’n beth ofnadwy, Pedr.
Doedden nhw ddim yn hoffi gweld Iesu’n helpu
pobl? Nac yn ei glywed yn sôn am Dduw fel ei
Dad. O diar, does dim rhyfedd dy fod ti’n drist
Pedr.
Est ti ar ôl y milwyr? I weld beth oedd yn mynd
i ddigwydd i Iesu? Wnest ti aros tu allan, a
daeth rhywun i siarad efo ti? Roedden nhw
wedi dy weld efo Iesu! Ond dywedaist ti
gelwydd wrthynt a dweud nad oeddet yn
adnabod Iesu? O, Pedr. ’Ryn ni’n gweld nawr
pam dy fod ti mor drist.
Gofynnwch ychydig o gwestiynau i’r plant i
sicrhau eu bod wedi deall pam fod Pedr yn
drist. Esboniwch fod gan y stori hon diweddglo

hapus ac y byddwn yn clywed am yr hyn a
ddigwyddodd nesaf yr wythnos nesaf.

2. Pedr yn credu
Bydd angen pyped Pedr arnoch, gyda cheg
gron (syndod).
Cyn dechrau holi Pedr, dangoswch luniau o
lyfr neu Feibl plant i atgoffa’r plant o’r hanes
blaenorol.  Wedyn, dangoswch “Pedr” a
thrafodwch sut wyneb sydd ganddo (syndod)
a pham y mae hyn. Cynhaliwch sgwrs gyda
“Pedr” fel o’r blaen, e.e.
Wel Pedr, rydyn ni’n falch nad wyt ti’n drist yr
wythnos hon. Ond beth ddigwyddodd i dy
wneud yn llawn syndod?
Mae Iesu wedi bod ar goll? Beth ddigwyddodd
iddo?
Roedd y milwyr wedi ei ladd ond nawr mae
Iesu’n fyw eto? Dydyn ni ddim yn deall, Pedr.
Beth ddigwyddodd?
Ar ôl i Iesu farw, fe gladdodd dau o’i ffrindiau
ef mewn ogof yn yr ardd. Aeth Mair yno i roi
persawr arbennig arno ond roedd e wedi
diflannu!
Roedd dau angel yn y bedd? Dywedasant
wrth Mair fod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw? Es
di i’r bedd hefyd, a gweld nad oedd Iesu yno?
Wel, Pedr. ’Does dim rhyfedd dy fod ti mewn
syndod felly. Beth arall ddigwyddodd?
Est ti yn ôl at ffrindiau eraill Iesu ond doedd
neb yn gwybod yn iawn beth oedd wedi
digwydd i Iesu neu ble’r oedd e?
Daeth Iesu i mewn i’r ystafell i siarad efo chi?
Roedd e wir yn fyw! Roedd Iesu’n siarad efo
chi?
Waw, Pedr, mae hyn yn hollol anhygoel.
Roedd Iesu wedi marw, ond mae’n fyw eto!
Unwaith eto, gofynnwch gwestiynau i’r plant i
wneud yn siþr eu bod wedi deall, gan
bwysleisio pa mor rhyfeddol oedd y ffaith fod
Iesu wedi marw ond wedi dod yn ôl yn fyw.
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AMSER STORI AMSER CREFFT

3. Pedr yn caru
Bydd angen pyped Pedr arnoch, gyda cheg
hapus.
Cyn dechrau holi Pedr, dangoswch luniau
o lyfr neu Feibl plant i atgoffa’r plant o’r
hanes blaenorol.  Wedyn, dewch â “Pedr”
i’r golwg a thrafod sut wyneb sydd ganddo
(hapus) a pham, yn eu tyb nhw, fod Pedr yn
hapus. Cynhaliwch sgwrs gyda “Pedr” fel
o’r blaen, e.e.
Wel Pedr, rydyn ni’n gwybod pam dy fod ti
mor hapus heddiw – mae Iesu, dy ffrind,
wedi dod yn ôl yn fyw!
Beth, oes rhywbeth arall wedi digwydd i dy
wneud yn hapusach fyth?
Mae Iesu wedi maddau iti am ddweud
celwyddau amdano?
O Pedr, dyna newyddion da.
Cawsoch frecwast gyda Iesu ar lan y môr a
dangosodd Iesu wrthyt ei fod dal yn dy garu?
Roeddech wedi mynd i bysgota a welsoch
Iesu ar y lan yn coginio pysgod i chi i
frecwast? Dyna braf. Gofynnodd Iesu i ti os
oeddet yn ei garu? Be’ ddywedaist ti Pedr?
Wel, siþr iawn ... wrth gwrs dy fod yn caru
Iesu! Beth arall ddywedodd Iesu wrthyt ti
Pedr?
Bod ganddo waith arbennig i ti ei wneud?
Fel be’?
I edrych ar ôl ei ffrindiau i gyd ar ôl iddo fynd
yn ôl i’r nef ac i sôn wrth bawb amdano?
Wyt ti’n meddwl gwneud y gwaith yma
Pedr?
Ydy, mae hyn yn waith pwysig iawn, a
gwaith anodd hefyd. Ond mae Iesu’n mynd
i dy helpu?
Rydyn ni’n gallu gweld dy fod ti’n teimlo’n
hapus dros ben nawr Pedr, yn gwybod bod
Iesu wedi maddau iti ac yn dy garu.
Unwaith eto, gwnewch yn siþr bod y plant
wedi deall pam fod Pedr yn hapus drwy holi
cwestiynau iddynt.

1. Ceiliog lliwgar

Bydd angen copi o ‘Atodiad 3’ ar gerdyn ,
plu a glud. Gellwch ddefnyddio tudalennau
o gylchgronau ar gyfer y plu, papur lliw neu
ddefnydd.

Os yn bosibl, dangoswch luniau o geiliogod
i’r plant, gan dynnu sylw at y plu lliwgar.
Ydy’r plant yn gwybod pa sþn mae
ceiliogod yn ei wneud? Esboniwch wrth y
plant fod Iesu wedi dweud wrth Pedr y
byddai’n dweud celwyddau amdano cyn
clywed y ceiliog yn canu, ac felly y bu!

2. Basged wyau a cherdyn cyfarch

Y Fasged
Defnyddiwch y templedi o ‘Atodiad 4’.
Gadewch i’r plant liwio’r fasged cyn ei osod
at ei gilydd. Wrth weithio, trafodwch pwy
sy’n hoffi bwyta wyau Pasg a beth sydd
mewn þy go iawn. Esboniwch yn syml pam
ein bod yn derbyn wyau Pasg; i’n hatgoffa
fod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Rhowch
ychydig o bapur sidan ym mhob basged ac
ychydig o wyau siocled.
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Y Cerdyn

Bydd angen cerdyn ar bob plentyn gyda siâp
þy wedi torri arno (gweler Atodiad 5), paent
melyn, plisg wyau a glud, ffelt pen du, sgwariau
bach o bapur oren wedi’u plygu yn hanner i
greu triongl (y pîg).

Rhowch gerdyn i bob plentyn a’u cynorthwyo
i wneud dau gylch melyn i ffurfio pen a chorff y
cyw rhwng y ddau hanner o’r þy. Wedyn,
gludwch darnau o blisgyn þy i amlinelliad yr
þy. Rhowch lygaid a choesau i’r cyw gyda’r
feiro ddu a gludwch y pîg ymlaen. Ysgrifennwch
deitl i’r cerdyn, e.e. ‘Bywyd Newydd’ neu ‘Mae
Iesu’n fyw!’

3. Pysgod sgleiniog

Gwaith cywaith    (gweler Atodiad 5)
Bydd angen bocs eithaf mawr ei faint, paent
glas a brwsys, siapiau pysgod, “glitter”, papur
crêp gwyrdd a glas, tâp selo, cregyn a thywod
(dewsiol), edafedd neu gortyn tenau, hen
grysau-T yn ffedogau i bawb.

Gadewch i’r plant gymryd tro i baentio tu mewn
y bocs yn las ac i ludo papur crêp glas arno.
Gosodwch ddarnau o gortyn ar draws y bocs
yn barod i hongian y pysgod a’r gwymon arno
(papur crêp gwyrdd). Rhowch dywod a chregyn
ar waelod y bocs (dewsiol).

Rhowch y siapiau pysgod i’r plant i’w lliwio
a rhoi’r “glitter” arno. Tapiwch y pysgod ar
ddarnau o edafedd a’u clymu i’r cortyn.

Gwaith unigol
Bydd angen dau siâp pysgodyn ar bob
plentyn, papur lapio sgleiniog wedi’i dorri’n
siapiau cennau, glud, papur sgrap, edafedd,
tâp selo, styffylwr a’r frawddeg - “Rhoddodd
Iesu frecwast i’w ffrindiau,”  ar ddarn o bapur
i bawb.

Rhowch ddau siâp pysgodyn i bawb a’u
cynorthwyo i ludo’r cennau mewn patrwm
drostynt i gyd. Styffylwch y ddau bysgodyn
at ei gilydd gan adael twll er mwyn “stwffio’r”
pysgodyn gyda’r papur sgrap.  Tapiwch y
frawddeg ar un ochr y pysgodyn a darn o
edafedd i’w hongian.

Wrth weithio, trafodwch waith pysgotwyr a’r
gwaith newydd a roddodd Iesu i’w
ddisgyblion,  sef sôn amdano drwy’r byd i
gyd fel bod pawb yn cael cyfle i ddod yn
ffrind iddo.
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Oed Meithrin – 5
Y Pasg: Ioan 18-21

AMSER CANU A GWEDDÏO AMSERLEN

Wythnos 1:
Amser Chwarae 1;
Stori 1;
Crefft 1;
Gweddi;

Wythnos 2:
Amser Chwarae 2 neu 3;
Stori 2;
Crefft 2;
Rhigwm;

Wythnos 3:
Amser Chwarae 3 neu 4;
Stori 3;
Crefft 3;
Cân.

Rhigwm

Dyma’r bedd lle gorweddai Iesu,
(rhoi dyrnau wrth ei gilydd wedi eu cau yn dynn)
Dyma’r garreg a rholiwyd i ffwrdd,
(un dwrn yn “rowlio” i ffwrdd)
Dyma’r angel sydd â newyddion da,
(ysgwyd bysedd mewn arc)
“Dydy Iesu ddim yn farw,
(ysgwyd un bys yn ôl ac ymlaen)
Mae ef yn fyw!”
(codi dwylo i’r awyr yn llawen)

Gweddïau

Gofynnwch i’r plant a ydynt yn ’nabod rhywun sy’n drist
fel Pedr a gweddïwch drostynt.

Tynnwch lun wyneb hapus ar un ochr o blât papur a
wyneb trist ar yr ochr arall. Dangoswch un wyneb i’r plant
a gofynnwch iddynt feddwl am adegau pan fyddant yn
hapus/trist. Gweddïwch dros bob sefyllfa y mae’r plant
yn eu codi.

Cân:

A yw Duw’n farw (rhif 1, Tyrd i Ddathlu)
(Newidiwch y gair “Duw” i “Iesu”)

A yw Iesu’n farw? Na, mae ef yn fyw.
A yw Iesu’n farw? Na, mae ef yn fyw.
A yw Iesu’n farw? Na, mae ef yn fyw.
Fe’i  teimlaf yn fy nwylo,
Fe’i  teimlaf  yn fy nhraed,
Fe’i teimlaf yn fy nghalon,
Fe’i teimlaf yn fy ngwaed,
Fe’i teimlaf yn fy mywyd i gyd.
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Taflen 1
Y Pasg: Ioan 18-21

Pa fath o aderyn yw hwn?
Lliwiwch ef neu gludwch bapur lliwgar fel plu arno.
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Taflen 2
Y Pasg: Ioan 18-21
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Taflen 3
Y Pasg: Ioan 18-21

Aeth Pedr a’i ffrindiau i bysgota.
Daeth Iesu atynt i wneud brecwast.
Faint o bysgod welwch chi? Pa rai sy’n debyg?
Cysylltwch y rhai sy’n debyg a’u lliwio yr un lliw.
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Oed 6 - 11
Y Pasg: Ioan 18-21

NODIADAU ESBONIADOL I’R ATHRO

Amcanion:
i gyflwyno hanes y Pasg mewn tair rhan
hanes Pedr yn gwadu Iesu
hanes Pedr ar ddydd yr Atgyfodiad
hanes Pedr yn cyfarfod â Iesu ar lan y môr
i ystyried ystyr y groes a’r atgyfodiad.

Cân i’r gyfres:
‘Yn hyn y mae cariad’ (Y Cyntaf a’r Olaf, Curiad 2008)

Adnod i’r gyfres:
“Dangosodd Duw i ni cymaint y maen ein caru trwy i’r Meseia farw trosom pan
roedden ni’n dal i bechu yn ei erbyn!” (Rhufeiniaid 5:8)

Mae hanes marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn gyfarwydd iawn i ni ac i’n plant. Yn y gyfres hon
byddwn yn ceisio gweld y digwyddiadau anhygoel hyn trwy lygaid Pedr, ac felly’n dod â’r
hanesion yn fyw ac yn bersonol iddynt. Mae Pedr yn gymeriad cryf ac amlwg yn yr Efengylau
ac mae ei brofiadau yn rhai cyfarwydd i ninnau hefyd - yn gwadu ei fod yn adnabod Iesu mewn
ofn, munudau ar ôl addo marw gydag ef; yn troi ei gefn ar ei Arglwydd llai nag awr ar ôl sefyll o
flaen y milwyr i’w amddiffyn.

Ac yna’r dryswch o ddod at fedd gwag,  clywed adroddiad Mair ei bod wedi gweld yr Arglwydd
- yn fyw! Sut fedrwn ni ddirnad teimladau’r criw bach y noson honno wrth i Iesu ymddangos
iddynt tra eu bod yn cuddio mewn ofn am eu bywydau? Mae’n rhaid eu bod yn teimlo’n gwbl
anobeithiol, wedi gweld eu Harglwydd yn marw mewn ffordd mor greulon a chas, a’i gorff yn
cael ei osod mewn bedd. Ond y fath lawenydd wrth i Iesu ymddangos iddynt gan ddangos ei
greithiau.

Ystyriwch hefyd dosturi a thrugaredd yr Arglwydd Iesu tuag at Pedr, wrth iddo gynnig nid yn
unig brecwast o bysgod, ond maddeuant a dechreuad newydd iddo. Mae Iesu’n cynnig cyfle i
Pedr i ddatgan deirgwaith ei gariad a’i ymrwymiad i’r un yr oedd wedi ei wadu deirgwaith. Ac
i ddangos bod Pedr wedi cael maddeuant a derbyniad, mae Iesu’n rhoi comisiwn iddo, i ofalu
am ei ddilynwyr a mynd â neges yr Efengyl i’r holl fyd.
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Oed 6 - 11
Y Pasg: Ioan 18-21

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Dawnsio limbo
Bydd angen coes brwsh arnoch.

Heriwch y plant i ddawnsio o dan y goes brwsh,
gan ei ostwng ychydig ar ôl i bawb gael tro. Os
ydynt yn cyffwrdd â’r llawr gyda’u dwylo o gwbl
maent allan o’r gystadleuaeth. Rhowch wobr
fechan i’r enillydd. Trafodwch sut y bu i’r gêm fynd
yn anoddach wrth i’r goes brwsh ostwng. Sawl
aelod o’r grþp a fethodd bara yn y gêm tan y
diwedd? Trafodwch wahanol achlysuron pan
fyddwn yn methu. Cofiwch gynnwys amrywiol
esiamplau o fethu, e.e. methu cadw tymer, methu
cadw cyfrinach. Gadewch i’r plant gynnig
syniadau. Os nad oes digon o amser i wrando ar
bawb, cynigiwch wrando ar eu hanesion nes
ymlaen yn y sesiwn.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes Pedr,
un o ddisgyblion Iesu, dros yr wythnosau nesaf;
sut y bu iddo “fethu” a sut y gwnaeth Iesu ei drin.

Neu, beth am chwarae gemau llaw, e.e. cael peli i
mewn i dyllau neu ffon ar hyd gwifren fetal. Mae’r
gemau hyn yn rhai anodd ac maent yn cadarnhau’r
syniad o “fethu” neu “lwyddo.”

2. Gwir neu Gau
Gofynnwch i wirfoddolwyr o’r grþp i feddwl am stori
fer amdanynt eu hunain, un wir neu gau, i’w hadrodd
i’r grþp. Rhowch esiampl eich hun cyn gofyn i’r
plant adrodd eu hanesion.  Ar ddiwedd pob stori,
gofynnwch i’r grþp i bleidleisio a yw’r stori’n un wir
neu gau. Rhowch wobr fechan i’r storïwr os nad
yw’r grþp yn dyfalu’n gywir.

Trafodwch gyda’r plant beth yw eu barn am
ddweud celwyddau? Os yn bosibl(!), adroddwch
hanes personol i ddangos canlyniad rhyw gelwydd
sy’n hysbys i chi. Mae llawer o bobl yn credu ei
bod hi’n iawn i adrodd “celwydd golau,” ond mae’r
Beibl yn gwbl glir nad ydym i fod i ddweud celwydd,
byth! Dyma un o orchmynion Duw.

Byddwn yn clywed hanes Pedr yn dweud
celwyddau y noson cyn i Iesu farw, a byddwn yn

gweld beth oedd ymateb Iesu i Pedr nes ymlaen,
ar ôl iddo atgyfodi.

3. Ras yr þy
Bydd angen hanner dwsin o wyau wedi’u berwi,
llwyau bwrdd a brwsh llawr.

Rhannwch y plant i dimoedd. Gosodwch rwystrau
ar hyd y llawr (cadeiriau/bocsys).  Nod y gêm yw
bod pob aelod o’r tîm yn gwthio’r þy gyda’r llwy i
ddiwedd y cwrs rhwystr ac yn ôl. Os bydd yr þy
yn chwalu, rhowch þy arall i’r tîm. Amserwch bob
tîm. Wedyn, edrychwch ar wyau’r timoedd i weld
pa rai sydd â’r lleiaf o niwed iddynt, a rhowch
farciau ychwanegol addas i’r timoedd.

Trafodwch yr arferiad o fwyta wyau Pasg.
Pwysleisiwch mai arwydd o fywyd newydd ydynt,
arwydd sy’n ein hatgoffa bod Iesu wedi marw ond
wedi dod yn ôl yn fyw – wedi atgyfodi.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes Pedr
ar ddydd yr Atgyfodiad yn ein stori wir o’r Beibl
heddiw.

4. Hel pysgod
Bydd angen swp o bysgod papur/plastig/sbwng
(o leiaf 10 i bob tîm), llwyau mawr, sosban neu
powlen fawr i ddal y pysgod. Os yw’r tywydd yn
braf cewch chwarae’r gêm hon tu allan - llenwch y
sosban gyda dþr a rhowch y pysgod ynddi.

Rhannwch y plant i dimoedd. Gellwch chwarae’r
gêm fel ras yn erbyn y cloc, gyda’r tîm cyflymaf
yn ennill, neu’n ras gyda’r timoedd yn erbyn ei
gilydd. Nod y gêm yw casglu cyn gymaint o
bysgod ag sy’n bosibl o fewn dwy funud, neu nes
bod pob pysgodyn wedi eu casglu.

Gofynnwch i’r plant os ydynt yn cofio beth
oedd gwaith Pedr cyn iddo fynd yn ddisgybl i Iesu.
Esboniwch fod Pedr wedi penderfynu mynd yn ôl
i bysgota ar ôl i Iesu farw ac atgyfodi, a sut y bu i
Iesu gyfarfod â Pedr ar lan y môr un bore i gael
sgwrs bwysig iawn gydag ef.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r
llyfrau yn y rhestr ‘Adnoddau’ ac yna
dewiswch un o’r syniadau canlynol i
atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu,
defnyddiwch un o’r syniadau canlynol wrth i
chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.

Pwysig
Caiff y cymhwysiad ar gyfer y tri hanes ei
wneud yn ystod eich amser o weddi sydd i’w
weld yn yr adran ‘Gweddïau’.
Gweler hefyd ‘Atodiad 6’, sy’n addas i’r plant
hÿn.

1. Pedr yn gwadu Iesu
(Ioan 18:15-18, 25-27) - Chwarae rôl

Casglwch ychydig o ‘bropiau’ at ei gilydd –
clogyn i Pedr, priciau tân, llun ceiliog (Atodiad
3).

Gofynnwch i un o’r plant actio Pedr, ac wrth i
chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun
dylai Pedr wneud ’stumiau/symudiadau
perthnasol. Gweler Beibl Bach i Blant, tud.
435.

Trafodwch pam fod Pedr wedi gwadu Iesu.
Mae’n debyg mai ofni cael ei arestio fel Iesu
oedd Pedr.

Rydyn ni i gyd yn teimlo ofn o bryd i’w gilydd,
felly rydyn ni’n deall teimladau Pedr. Mae’n
rhaid bod Pedr yn teimlo’n ofnadwy wedyn,
gan ei fod wedi dweud celwyddau am ei ffrind
gorau.

Cawn weld mewn hanes arall yn y gyfres hon
a wnaeth Iesu faddau i Pedr ai peidio.
Neu, defnyddiwch ‘Atodiad 6’, sy’n rhan o
Ddyddiadur Pedr.

2. Pedr yn credu ar ddydd yr Atgyfodiad
(Ioan 20) - Llinyn amser - gweler y G Dd.

Edrychwch ar y llinyn amser a gofynnwch i’r
plant i ddod o hyd i’r llun o Iesu’n marw ar y
groes. Beth sydd yn tynnu sylw yn y llun (yr
hoelion yn ei draed a’i ddwylo; yr arwydd uwch
ei ben; y milwr gyda chleddyf; yr awyr ddu; y
goron ddrain)? Trafodwch deimladau’r plant
wrth iddynt edrych ar y llun a theimladau Pedr
a ffrindiau eraill Iesu o weld eu ffrind gorau’n
marw.

Edrychwch ar lun yr Atgyfodiad. Unwaith eto,
trafodwch beth a phwy sydd i’w gweld yn y llun
a theimladau’r plant a Mair. Esboniwch mai
Mair oedd y cyntaf i weld Iesu’n fyw a bod Iesu
wedi’i danfon at y disgyblion i ddweud wrthynt
ei fod yn fyw.  Darllenwch yr hanes o dan y
llun. Yn yr adran “Y bedd gwag”, pwy y dywedir
sy’n credu? ’Does dim sôn bod Pedr wedi
credu. Efallai ei fod mewn dryswch ac nad
oedd eto’n llwyr wybod beth oedd wedi
digwydd. Trowch i Ioan 20:19,20 a darllenwch
am yr hyn a ddigwyddodd nesaf, sef Iesu’n
ymddangos i’r disgyblion y noson honno. Sut
oedd Pedr yn teimlo nawr ar ôl iddo weld Iesu
ei hun?

Neu, defnyddiwch ‘Atodiad 6’, sy’n rhan o
Ddyddiadur Pedr.

3. Pedr yn caru - brecwast gyda Iesu
(Ioan 21)  Rhoi’r hanes mewn trefn

Bydd angen copïau o ‘Atodiad 7’ ar bapur
gwahanol liwiau, wedi’u torri o flaen llaw.
Hefyd, dau bysgodyn arall, gyda’r geiriau
“Pedr, wyt ti’n fy ngharu?” ar un, a’r geiriau
“Ydw, Arglwydd, ti’n gwybod fy mod i’n dy garu”
ar y llall.
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1. Ceiliogod

Cywaith ceiliog
Bydd angen copi o ‘Atodiad 3’ ar ddarn o
gerdyn, plu a glud. Gellwch ddefnyddio
tudalennau o gylchgronau ar gyfer y plu,
papur lliw neu ddefnydd.

Os yw’n bosibl, dangoswch luniau o
geiliogod i’r plant, gan dynnu eu sylw at y
plu lliwgar. Ydy’r plant yn gwybod pa sþn
a wna ceiliogod? Esboniwch wrth y plant
fod Iesu wedi dweud wrth Pedr y byddai’n
dweud celwyddau amdano cyn clywed y
ceiliog yn canu, ac felly y bu!

Ceiliog gwynt

Bydd angen gwellt yfed,  taciau tenau
1.5cm o hyd a llun ceiliog ar gerdyn tenau
ar bawb, yn ogystal â phensel gyda
chwalwr ar ei ben a thâp selo.

Gadewch i bawb liwio eu ceiliogau.
Gwthiwch y tac trwy ganol y gwelltyn i
mewn i’r chwalwr. Tapiwch y ceiliog i’r
gwelltyn wrth y tac. Gwnewch yn siþr bod
y gwelltyn yn troi’n rhydd.

Oed 6 - 11
Y Pasg: Ioan 18-21

FFYRDD I GYFLWYNO’R
STORI

Gofynnwch i’r plant beth oedd gwaith Pedr
cyn iddo ddod yn ddisgybl i Iesu. Dangoswch
y lluniau o’r disgyblion yn pysgota (Beibl
Lliw y Plant, tud. 206, 207, 210). Esboniwch
sut y bu i Iesu ymddangos o flaen y
disgyblion lawer gwaith yn ystod yr
wythnosau ar ôl iddo atgyfodi; sut y
penderfynodd Pedr a rhai o’r disgyblion
eraill fynd allan i bysgota un diwrnod, a sut
y daeth Iesu i lân y môr i baratoi brecwast
iddynt.

Rhannwch y plant i dimoedd, ac esboniwch
fod pob tîm yn mynd i bysgota am bysgod o
un lliw penodol. Taflwch y pysgod i’r awyr a
gofynnwch i’r plant i fynd ati i gasglu eu
pysgod a’u gosod yn nhrefn y stori.

Ar ôl iddynt orffen, darllenwch yr hanes eich
hun a gadewch i’r plant ail drefnu eu pysgod
os bydd angen.

Dangoswch y pysgodyn gyda’r cwestiwn,
“Pedr, wyt ti’n fy ngharu?” ac esboniwch wrth
y plant fod Iesu wedi gofyn y cwestiwn hwn
i Pedr wrth iddynt fwyta’r brecwast.
Dangoswch ateb Pedr. Esboniwch fod Iesu
wedi gofyn yr un cwestiwn dair gwaith i Pedr,
a gofynnwch i’r plant os oes ganddynt
unrhyw syniad pam iddo wneud hyn?

Roedd gan Iesu waith arall i Pedr nawr - dim
mwy o gasglu pysgod! Roedd Iesu am i Pedr
ofalu am y disgyblion eraill ar ôl iddo fynd
yn ôl i’r nef, at Dduw ei dad. Roedd Iesu
hefyd am i Pedr sôn wrth bobl ymhob man
amdano fel y byddai llawer o bobl eraill yn
dod i gredu yn Iesu a’i garu. Roedd Pedr yn
sicr nawr bod Iesu wedi maddau iddo ac yn
ei garu o hyd. Neu, defnyddiwch ‘Atodiad
6’, rhan o Ddyddiadur Pedr

SYNIADAU
CREFFT
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SYNIADAU CREFFT

2. Torch Iesu
Bydd angen y canlynol ar gyfer pob plentyn:
30 stribed o blastig lliwgar 10cm x 15cm
(wedi’u torri o fagiau plastig), siswrn, gwifren
glanhau pibell hir, glud cryf, bagiau plastig
lliwgar sbâr, haearn smwddio, papur
‘greaseproof’.

Plygwch y wifren i siâp cylch a phlethu’r ddau
ben at ei gilydd gan adael 5cm i greu bachyn.
Plygwch un stribed yn ei hanner a’i osod dros
ymyl y wifren. Tynnwch y ddau ben rhydd
drwy’r ddolen i greu cwlwm. Parhewch nes
bod y cylch wedi’i orchuddio. Torrwch gylch
o blastig i ffitio’r canol a siâp croes mewn lliw
gwahanol. Gosodwch y groes ar y cylch o
blastig ac yna darn o bapur ‘greaseproof’.
Defnyddiwch haearn poeth dros y siapiau -
bydd gwres yr haearn yn achosi i’r ddau ddarn
o blastig lynu wrth ei gilydd. Byddai’n syniad
da i gael cymorth ychwanegol ar gyfer y
gwaith crefft hwn.

Gludwch y cylch ar y dorch a’i adael i sychu.
Bydd y dorch yn edrych yn effeithiol iawn yn
hongian gyda golau y tu ôl iddo.

3. Digon o bysgod

Bisgedi i’w haddurno

Bydd angen bisgedi siâp pysgod, eisin ac
addurniadau bwytadwy/fferins bach i’w
haddurno. Gellwch baratoi’r bisgedi adref os
nad oes amser neu gyfleusterau i goginio yn
y capel. Mae pinnau eisin ar gael mewn
archfarchnadoedd neu gallwch baratoi eisin
eich hun.

Rysáit syml
Rhwbiwch 150g o flawd plaen, 50g o siwgr
mân a 40g o fenyn gyda’i gilydd nes bod y
gymysgedd yn ymdebygu i friwsion bara.
Gwasgwch y cymysgedd at ei gilydd i ffurfio
pelen o does. Torrwch ddarnau o’r toes a
ffurfiwch siapiau pysgod. Gosodwch y
siapiau ar hambwrdd pobi, gan adael lle
iddynt chwyddo wrth goginio. Pobwch am
15-20 munud ar 170 C/ 325 F / nwy 3.
Addurnwch y siapiau.
Cofiwch am faterion Iechyd a Diogelwch ac
am hylendid wrth weithio.

Cerrig i’w paentio
Casglwch amrywiaeth o gerrig llyfn i’r plant
eu haddurno fel pysgod y môr. Byddai’n
syniad da cael llyfrau gwybodaeth ar gael i’r
plant i ymchwilio.
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Dysgu Adnod - Rhufeiniaid 5:8
Bydd angen yr adnod wedi’i hysgrifennu i
bawb gael gweld, darn o gerdyn i bawb
(gwnaiff cerdyn pecyn grawnfwyd y tro’n iawn),
chwaraewr CDd a CDd.

Darllenwch yr adnod ychydig o weithiau a’i
hesbonio. Rhowch y cardiau - un i bawb
namyn un, ar y llawr a chwaraewch y
gerddoriaeth. Anogwch bawb i ddawnsio nes
eich bod yn stopio’r gerddoriaeth; pan fyddwch
yn stopio’r gerddoriaeth dylai pawb geisio
sefyll ar ddarn o gerdyn. Mae’r person sydd
heb gerdyn yn adrodd yr adnod ar ei b/phen
ei hun. Parhewch nes bod y plant i gyd wedi
cael tro i adrodd yr adnod.

Cwis ‘Dewis Pâr’
Defnyddiwch y daflen cwis ac ‘Atodiad 8’.
Mae’r Atodiad yn cynnwys yr atebion, gyda
phob ateb wedi’i rannu’n ddau rhan.

O flaen llaw, argraffwch yr Atodiad ‘Dewis Pâr’
a’i dorri allan.  Gosodwch y papurau, wedi’u
cymysgu a phen i waered, ar y bwrdd o flaen
y plant.

Rhannwch y plant i dimoedd/parau a
gofynnwch y cwestiynau o’r daflen cwis i’r
timoedd yn eu tro. Os byddant yn gwybod yr
ateb cânt ddewis dau o’r papurau a’u troi er
mwyn eu darllen. Os bydd y papurau yn
ffurfio’r ateb cywir cânt gadw’r ateb a chael
tro arall. Os nad ydynt yn ffurfio’r ateb cywir,
rhoddir y papurau yn eu hôl (ben i waered) ar
y bwrdd a bydd y tîm nesaf yn cael eu tro. Wrth
gwrs, bydd y gêm yn mynd yn haws ar ôl
cyfnod, gyda’r plant yn ceisio cofio ble y
gwelsant y rhannau cysylltiedig.

Parhewch nes bod pob cwestiwn wedi’u
hateb. Rhowch wobr fechan i’r tîm buddugol.

Gemau

Rholio’r garreg
O flaen llaw, bydd angen creu ‘carreg’ i bob
tîm i’w rholio.  Mae hen sanau yn adnodd
gwych - dim ond eu rholio i belen sydd ei
angen ac yna rholio’r belen mewn hosan arall
nes eich bod yn methu ychwanegu dim mwy!

Rhannwch y plant i dimoedd a chwaraewch
ras gyfnewid, gyda phob aelod yn cymryd tro
i rolio’r ‘garreg’ i fan penodedig ac yn ôl.
Gellwch greu cwrs gyda rhwystrau i wneud y
dasg yn anos neu osod rheol bod pawb yn
gorfod hercio/sgipio/cerdded tuag yn ôl.

Amser brecwast
Bydd angen tafelli o fara wedi’u  torri’n
chwarteri, menyn/margarîn, jam a marmalêd
a chyllell ar gyfer pob tîm.

Gofynnwch i’r plant beth gafodd Pedr i
frecwast gan Iesu. Wedyn gofynnwch pwy sy’n
hoffi jam ar eu tost amser brecwast a phwy
sy’n hoffi marmalêd?

Gosodwch y bwydydd ‘brecwast’ ar fwrdd ar
un ochr i’r ystafell a’r plant gyferbyn â hwy.
Rhannwch y plant i dimoedd a chwaraewch
ras gyfnewid, gyda phob aelod yn cymryd eu
tro i wneud brechdan jam neu farmalêd. Dylai
pob aelod gymryd dau chwarter o’r bara i greu
un frechdan a’i bwyta cyn dychwelyd at ei tîm.
Y tîm cyntaf i orffen sy’n ennill.
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GWEDDÏAU

Defnyddiwch eich amser gweddi i
gymhwyso’r hanesion.

1. Pedr yn gwadu Iesu
Trafodwch gyda’r plant yr amseroedd hynny
pan fyddant yn teimlo’n drist ac yn crïo fel
Pedr.

Anogwch y plant i siarad gyda Iesu pan
fyddant yn drist, oherwydd mae Iesu’n deall
sut yr ydym yn teimlo ac mae e’n ein caru
gymaint.

Eisteddwch mewn cylch gan gwahodd y plant
i weddïo dros y person sydd yn eistedd i’r ochr
chwith iddynt. Does dim angen gweddi fanwl
- byddai brawddeg fel “Arglwydd Iesu, wnei
di helpu Sam pan fydd e’n drist” yn iawn.

2. Pedr yn credu - ar ddydd yr Atgyfodiad
Edrychwch ar y ddau lun o’r llinyn amser ar y
G Dd. Gofynnwch i’r plant i edrych ar y llun o
Iesu ar y groes ac i weddïo’n dawel i ddiolch
i Iesu am farw yn ein lle. Eglurwch wrth y plant
fod Iesu wedi marw i gymryd cosb ein
pechodau fel y gallwn dderbyn maddeuant
am ein pechodau.

Yna, edrychwch ar y llun o Iesu a Mair wrth y
bedd gwag. Trafodwch deimladau Mair a’r
disgyblion eraill wrth iddynt sylweddoli bod
Iesu’n fyw. Eglurwch fod yr Atgyfodiad yn
newyddion da inni heddiw hefyd oherwydd
rydym yn gwybod bod y gwaith yr oedd Iesu
wedi dod i’r byd i’w gyflawni wedi’i orffen.
Roedd Duw’n fodlon gyda holl waith Iesu ar
y ddaear a chododd Duw Iesu yn fyw o’r bedd.
Anogwch y plant i weddïo’n dawel ac i feddwl
am Iesu’n fyw yn awr yn y nef gyda’i Dad.

3. Pedr yn caru’r Iesu
Bydd angen pecyn o Lovehearts arnoch,
siâp calon fawr a siapiau calonnau bach i’r
plant.

Rhannwch y fferins rhwng y plant gan ofyn
iddynt ddarllen y negeseuon sydd arnynt cyn
eu bwyta. Rhowch siâp calon i bawb, a
gofynnwch i’r plant i liwio’r galon mewn lliw
pastel gyda bordar (yn debyg i’r fferins).
Wedyn, gofynnwch i’r plant i feddwl am
neges yr hoffent ei roi i Iesu wrth feddwl am
hanesion y gyfres. Atgoffwch nhw o’r ffaith
fod Iesu’n barod i faddau i ni, fel y
maddeuodd i Pedr, ond i ni siarad gydag ef
a gofyn iddo o waelod calon.

Gludwch y siapiau ar siâp calon fawr.

AMSERLEN

Pedr yn gwadu:
Cyflwyno’r thema 1 neu 2;
Stori 1; Gweddi; Crefft 1; Drama 1;

Pedr yn credu:
Cyflwyno’r Thema 3; Stori 2;
Gweddi; Crefft 2; Drama 2;

Pedr yn caru:
Cyflwyno’r Thema 4; Stori 3;
Gweddi; Crefft 3; Drama 3

Cofiwch am yr adran “Gweithgareddau
ychwanegol” a’r taflenni gwaith.

Oed 6 - 11
Y Pasg: Ioan 18-21
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Oed 6 - 11
Y Pasg: Ioan 18-21

DRAMA

1.  Pedr yn gwadu Iesu

Rhannwch y plant i ddau grþp. Bydd angen
Beibl Lliw y Plant arnoch.

Grþp 1: i ddarllen ac actio hanes Gardd
Gethsemane. Darllenwch yr hanes o Beibl
Lliw y Plant (tud. 266, 267), gan esbonio
unrhyw eiriau/syniadau anghyfarwydd.
Edrychwch yn ofalus ar y lluniau cyn gofyn
iddynt i actio’r hanes. Gallai rhai o’r plant
darllen yr hanes tra bod y lleill yn meimio.

Grþp 2: i ddarllen ac actio hanes Pedr yn
gwadu Iesu. Darllenwch yr hanes o Beibl Lliw
y Plant (tud. 268,  269), gan esbonio unrhyw
eiriau/syniadau anghyfarwydd.

Edrychwch yn ofalus ar y lluniau cyn gofyn
iddynt i actio’r hanes. Gallai rhai o’r plant
ddarllen yr hanes tra bod y lleill yn meimio.

2. Pedr yn credu ar ddydd yr Atgyfodiad -
cyfweliadau gyda’r prif gymeriadau

Bydd angen copïau o Beibl Lliw y Plant
arnoch.
Edrychwch ar y lluniau ar dudalen 276, Beibl
Lliw y Plant. Trafodwch y cymeriadau sydd i’w
gweld yn y lluniau - pwy ydynt? (Mair
Magdalen, Pedr, Ioan, Angylion, Iesu!) Beth
maen nhw’n ei wneud? Sut oedden nhw’n
teimlo?

Esboniwch eich bod am greu cyflwyniad ar
gyfer rhaglen deledu sy’n cynnwys
cyfweliadau gyda  rhai o gymeriadau hanes y
Pasg. Rhannwch y plant i grwpiau bychain,
gyda phob grþp yn canolbwyntio ar un
cymeriad yn unig. Byddai’n well peidio â
chynnwys Iesu, ond gellwch ychwanegu’r
milwr a fu’n gwarchod y bedd, Mair mam Iesu

a fu wrth y groes, Joseff o Arimathea a
gladdodd Iesu gyda chymorth Nicodemus.
Rhowch amser i’r plant feddwl ac edrych am
syniadau o lyfrau Beiblaidd ac efallai cofnodi
eu syniadau. Yna, cynhaliwch eich
cyfweliadau - efallai yr hoffai un o’r plant
gymryd rôl y cyfwelydd, a bydd angen iddynt
baratoi cwestiynau i’w gofyn i’r gwesteion.
Anogwch y cyfwelydd i ofyn i’r cymeriadau am
eu teimladau, yn ogystal â’r hyn a welsant, a
glywsant a’r hyn a wnaethant.
Gosodwch “set”, ac os yn bosibl, defnyddiwch
gamera fideo i’w recordio.

3. Pedr yn caru - brecwast ar y traeth

Darllenwch yr hanes ar dudalen 280, Beibl
Lliw y Plant, neu gofynnwch gwestiynau i’r
plant i’w hatgoffa am yr hanes.

Trafodwch deimladau posibl Pedr yn yr hanes:
euogrwydd am wadu ei ffrind gorau,
llawenydd bod Iesu wedi atgyfodi, nerfusrwydd
wrth feddwl am yr hyn y byddai gan Iesu i’w
ddweud wrtho, ansicrwydd ynglÿn â’r dyfodol.
Ysgrifennwch y gwahanol deimladau ar
ddarnau o bapur unigol a thrafodwch gyda’r
plant yr adegau hynny pan fyddant yn profi’r
un teimladau.

Rhannwch y plant i grwpiau bychain/parau a
gofynnwch iddynt ddewis un o’r teimladau ac
yna actio hanes sy’n cynnwys y teimlad
hwnnw.

Rhowch gyfle i bawb wneud eu cyflwyniad i’r
lleill.
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Taflen Gwis
Y Pasg: Ioan 18-21

Byddwch angen Beiblau er mwyn cwblhau’r cwis.
Mae’r atebion i gyd yn efengyl Ioan.

1. Ymhle roedd Pedr pan wadodd ei fod yn adnabod Iesu Grist?

2. Pwy oedd y person cyntaf i holi Pedr os oedd yn ddisgybl i Iesu?

3. Beth oedd Pedr yn gwneud wrth aros am newyddion am yr Iesu?

4. Pa aderyn glywodd Pedr, yn ôl Iesu?

5. Pryd aeth Mair Magdalen at fedd Iesu Grist?

6. Beth welodd Pedr yn y bedd?

7. Pryd ymddangosodd Iesu i’w ddisgyblion yn gyntaf?

8. Beth ddywedodd Iesu wrthynt?

9. Wrth ymyl pa fôr ymddangosodd Iesu i’w ddisgyblion?

10. Beth alwodd Iesu i’r pysgotwyr?

11. Beth oedd gan Iesu iddyn nhw i’w fwyta?

12. Ar ôl brecwast, rhoddodd Iesu waith i Pedr - beth oedd y gwaith hwnnw?
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Taflen 4
Y Pasg: Ioan 18-21

Beth sy’n digwydd i Pedr yn y llun yma? Edrychwch yn Ioan 18:15 am gymorth.

Am bwy y mae Pedr yn chwilio? Beth sydd wedi digwydd? Edrychwch yn Ioan
20:3-8 am gymorth.
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Taflen 5
Y Pasg: Ioan 18-21

Sut, yn eich tyb chi, oedd Pedr yn teimlo o wybod bod Iesu wedi
maddau iddo? Mae’r hanes yma yn Ioan 21.
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Taflen 7
Y Pasg: Ioan 18-21

Dyna sioc a gafodd Pedr a’r disgyblion eraill, o weld Iesu’n fyw ac yn siarad gyda nhw!
Gorffennwch y llun drwy ychwanegu mwy o ffrindiau Iesu.
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Taflen 8
Y Pasg: Ioan 18-21
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Taflen 9
Y Pasg: Ioan 18-21
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Oed 11 - 14
Y Pasg: Ioan 18-21

Wythnos 1:

Pedr yn gwadu Iesu
(Ioan 18)

Amcanion:
i drafod pwysigrwydd cyffesu Crist

gerbron eraill

i ystyried beth sy’n anodd am hyn

i ddarganfod beth all ein helpu.

Cyflwyno’r Thema:
Gêm ‘Pwy sy’n dweud y gwir?’
Gofynnwch i dri o’r bobl ifanc i’ch cynorthwyo
wrth i chi geisio twyllo gweddill y dosbarth ynglÿn
ag ystyr gwahanol eiriau. Fe fydd y tri yn darllen
diffiniad posibl o air i weddill y dosbarth, a bydd
angen iddynt benderfynu pa ddiffiniad yw’r un
cywir (rhowch wobr i’r dosbarth os ydynt yn dewis
y diffiniad cywir, neu wobr i’r tri os ydynt yn
llwyddo i dwyllo’r dosbarth). Gall y tri ychwanegu
at y diffiniad er mwyn ceisio twyllo’r dosbarth,
ond ni chânt newid y diffiniad cywir.

Gair 1: Roustabout

Diffiniad 1:  Math o gylchfan ar gamlas i alluogi
llongau i droi i wynebu cyfeiriad arall. (Gau)
Diffiniad 2: Teclyn sy’n troi cig ‘kebab’ i wynebu’r
fflam er mwyn ei goginio. (Gau)
Diffiniad 3: Gweithiwr di-grefft – un sydd heb
sgiliau arbenigol. (Gwir)

Gair 2: Ninon

Diffiniad 1:  Creadur mytholegol sy’n hedfan.
(Gau)
Diffiniad 2:  Math o frethyn Ffrengig. (Gwir)
Diffiniad 3:  Enw ar fath o goridor hir sydd
gan amlaf mewn castell neu balas. (Gau)

Gair 3: Croton

Diffiniad 1:  Math o fara tebyg i croissant. (Gau)
Diffiniad 2:  Planhigyn sydd i’w weld mewn
nifer o erddi.    (Gwir)
Diffiniad 3:  Darnau bach o fara wedi’u ffrio,
sy’n cael eu rhoi mewn cawl. (Gau)

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau i bawb neu gopi o ‘Atodiad
9’.

Mae ein hanes heddiw’n sôn am rywun a
dwyllodd pobl fel na fyddent yn ei adnabod.
Wedi’r Swper Olaf (y pryd bwyd a gafodd Iesu ar
y dydd Iau cyn dydd Gwener y Groglith), fe
ddywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion y bydden
nhw i gyd yn ei adael. Ymateb Pedr i hyn oedd
dweud, “Arglwydd rwy’n barod i fynd i garchar
ac i farwolaeth”.

Darllenwch Luc 22:34, 54-62. Beth am ddarllen
adnod yr un?

Trafod
Gwelwn fod Pedr, pan oedd yng nghwmni Iesu
a’r disgyblion, yn gwbl hyderus na fyddai ef byth
yn gwadu Iesu, hyd yn oed pan oedd hynny’n
golygu marwolaeth. Ond, mewn sefyllfa wahanol
ac wrth wynebu pobl wahanol, fe wadodd Pedr
Iesu deirgwaith.

Gofynnwch:
A yw hi’n haws sôn am Iesu yn y capel / ymhlith
ffrindiau sy’n mynd i’r capel? Pam, yn eich tyb
chi, fod hyn yn wir?

Pa sefyllfaoedd sy’n fwy anodd sôn am Iesu
ynddynt, a dweud wrth bobl eich bod yn ei ddilyn?
Pam?

A allwch chi gydymdeimlo â Pedr? Gallai fod
wedi wynebu marwolaeth pe bai wedi cyfaddef
ei fod yn un o ddilynwyr Iesu. Ydy’r sefyllfa yr un
mor ddrwg i ninnau pan fyddwn yn ei chael hi’n
anodd sôn am Iesu – neu ai poeni yn unig y
byddwn ni nad ydym yn ffitio i mewn?
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Oed 11 - 14
Y Pasg: Ioan 18-21

Ydych chi’n meddwl y byddech chi’n gwadu
neu’n cyffesu Iesu pe baech chi’n wynebu
marwolaeth?

Stori
Mae nifer o Gristnogion ar draws y byd yn
wynebu’r sefyllfa hon yn union. Dyma stori un
ferch a wynebodd y sefyllfa hon, sef Cassie
Bernall. Gellwch sôn bod ei hanes ar gael mewn
llyfr a ysgrifennwyd gan ei mam, sef “She Said
Yes: The Unlikely Martyrdom of Cassie Bernall”.
Ceir llun ohoni ar y GDd.

Roedd Cassie Bernall yn ddisgybl yn Ysgol
Columbine yn America yn ystod y drasiedi yn
1999, pan laddodd dau ddisgybl nifer o athrawon
a disgyblion yno.
Roedd Cassie’n astudio yn y llyfrgell adeg y
saethu a daeth un o’i chyd-ddisgyblion, Eric
Harris, neu Dylan Klebold, i mewn gyda gwn.
Pwyntiodd y gwn at wyneb Cassie a gofyn iddi
– ‘do you believe in God?’
Gwyddai Cassie y byddai’n ei lladd pe bai hi’n
dweud ‘Ydw’, ond dyna a wnaeth – atebodd
‘Ydw’. Bu farw ar 20 Ebrill 1999, yn 17 mlwydd
oed.
Beth yw eich barn chi am yr hyn a wnaeth
Cassie? Oedd hi’n ddewr neu’n ffôl?

Cyfnod Gweddi
Rhowch ddarn o bapur yr un i’r bobl ifanc a gofyn
iddynt lunio gweddi yn gofyn i Dduw i faddau
iddynt am adeg penodol pan y bu iddynt wadu’r
Iesu o bosib’, a gofyn iddo am nerth i gyffesu Iesu
a sôn amdano yn y dyfodol. Cofiwch bwysleisio
bod Duw yn maddau i ni am yr adegau hynny
pan fyddwn yn gwadu Iesu, dim ond i ni edifarhau
a chredu yn Iesu. Fe faddeuodd i Pedr!

Gweithgaredd
Beth am chwarae’r gêm - ‘Pwy sy’n dweud y
gwir?’ unwaith eto a gofyn i’r bobl ifanc i feddwl
am eiriau/eitemau y tro hwn. Gallwch gynnig
gwobrau i’r rhai gorau. Dyma enghreifftiau eraill
os nad ydynt yn gallu meddwl am rai.

Gair - Winklepiker –
Diffiniad 1. Rhywun sy’n casglu cregyn ar y
traeth (Gau);
Diffiniad 2. Math o esgid gyda phwynt ar ei
blaen (Gwir);
Diffiniad 3. Llyfr gan Roald Dahl (Gau).

Gair – Chopin –
Diffiniad 1. Cyllell electronig ar gyfer torri cig
(Gau);
Diffiniad 2. Math o fwyd wedi ei wneud o gyw
iâr (Gau);
Diffiniad 3. Cyfansoddwr o Wlad Pþyl (Gwir).

Gair – Ling –
Diffiniad 1. Pysgodyn a gaiff ei hela am fwyd
(Gwir);
Diffiniad 2. Asgwrn bychan yn y gwddf (Gau);
Diffiniad 3. Math o bry sydd i’w gael yn Tsieina
(Gau).

Wythnos 2:

Pedr yn credu - dydd yr Atgyfodiad
(Ioan 20)

Amcan:
i sylweddoli bod Iesu wedi atgyfodi ac y

dylai’r ffaith hon wneud gwahaniaeth i’n bywyd.

Cyflwyno’r Thema:
Dyma rai posau, rhannwch y bobl ifanc i dimau,
rhowch gopi o’r posau i bob tîm, a rhowch wobr
i’r rhai sy’n llwyddo i ddatrys y posau’n gywir.

Pôs 1
Yn ystod penwythnos yn chwarae ‘paintball’,
roedd pedwar ffrind yn cael amser da. Roedd y
peli paent i’w cael mewn pedwar lliw, sef coch,
melyn, gwyrdd a glas. Yn rhyfedd, roedd
crysau’r pedwar hefyd yn liwiau coch, melyn,
gwyrdd a glas. Defnyddiodd Brenda beli paent
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Oed 11 - 14
Y Pasg: Ioan 18-21

glas. Defnyddiodd y person yn y crys gwyrdd beli
paent melyn. Nid oedd Sion yn gwisgo crys coch.
Defnyddiodd Elliw beli paent gwyrdd ac roedd
hi’n gwisgo crys glas. Simon oedd yr unig un
oedd yn gwisgo crys yr un lliw a’i beli paent. A
allwch chi ddyfalu pa liw crys a pha liw peli paent
oedd gan bob un?

Ateb:
Enw    Crys    Paent
Simon  Coch   Coch
Brenda Melyn Glas
Sion   Gwyrdd Melyn
Elliw    Glas    Gwyrdd

Pôs 2
Roedd 5 merch mewn ras. Gorffennodd Anwen
cyn Belinda ond ar ôl Ceri. Gorffennodd Delyth
cyn Erin ond ar ôl Belinda. Beth oedd y drefn y
gorffennodd pawb yn y ras?

Ateb: Ceri, Anwen, Belinda, Delyth ac Erin

Pôs 3 – Sudoku
2 4

 1 3
4 2

1 3

Ateb:
3 2 4 1
1 4 2 3
4 3 1 2
2 1 3 4

Darllen a deall y Beibl:

Darlleniad
Beth am gael rhai aelodau o’r dosbarth i ddarllen
Ioan 20:1-10 a chael gweddill y dosbarth i actio’r
hanes? (Gweler Atodiad 9)

Pan ddaeth Pedr ac Ioan (mae’n debyg mai Ioan
oedd y disgybl yr oedd Iesu’n ei garu) at y bedd,
gwelsant fod y bedd yn wag ond nid oeddent yn
gwybod beth oedd wedi digwydd. Roedd yn
debyg i’r posau y buoch yn ceisio eu datrys.
Roedd y bedd yn wag ond ni allai Pedr ac Ioan
feddwl pam. Meddyliwch unwaith eto am y
posau – a fyddech chi wedi gallu gorffen y posau
heb y cliwiau? Roedd Pedr ac Ioan wedi cael
digon o gliwiau hefyd ynglÿn â’r hyn a
ddigwyddodd.

Chwaraewch gêm: Cleddyf yn y Wain
Bydd angen i bawb roi Beibl dan eu ceseiliau;
pan fyddwch yn dweud ‘codi’ dylai pawb godi
eu Beiblau uwch eu pennau heb eu hagor. Yna,
dywedwch enw’r llyfr, y bennod a’r adnod, ac yna
‘Ewch’. Y person cyntaf a ddaw o hyd i’r adnod
gywir yw’r enillydd.
Mathew 16:21, Mathew 17:22-23, Marc 9:9

Gofynnwch:
A ddylai Pedr fod wedi gallu datrys y pôs?
Pam ydych chi’n meddwl na wnaeth ef hynny?
A fyddech chi wedi gallu datrys y pôs?

Sgwrs
Pan ddaeth Pedr i ddeall beth oedd wedi
digwydd trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu, fe
newidiodd ei fywyd yn llwyr. Roedd wedi datrys
y pôs mwyaf un ac fe dreuliodd weddill ei fywyd
yn rhannu’r ateb – y newyddion da yma gydag
eraill. Beth oedd yr ateb neu’r newyddion da yma
felly? Bu Iesu farw er mwyn i ni gael maddeuant
am ein pechodau ac fe atgyfododd er mwyn rhoi
prawf inni bod yna fywyd tragwyddol – bywyd
am byth i’r rhai sy’n credu ynddo ac yn rhoi eu
bywydau i’w ddilyn.

Trafodwch:
Ydych chi’n credu bod Iesu wedi atgyfodi?
Pam?

Er nad oes gennym yr un ffordd â Pedr o ddatrys
y pôs, h.y. na allwn fynd i mewn i’r bedd gwag,
na chwaith gyfarfod â Iesu yn gorfforol heddiw,
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mae nifer o gliwiau sy’n dangos inni sut mae
datrys y pôs; ffynonellau hanesyddol Cristnogol
a ffynonellau nad ydynt wedi’u hysgrifennu gan
Gristnogion; adroddiadau llygad dystion
(gofynnwch i un ohonynt ddarllen, 1 Corinthiaid
15:3-8). Wrth i ni roi ein ffydd yn Iesu a chredu
ynddo gallwn gael prawf ei fod wedi atgyfodi
drwy deimlo ei bresenoldeb a’i gwmni gyda ni.
Hefyd, mae tystiolaeth Pedr yn gryf iawn – roedd
ef yn fodlon marw dros y newyddion da bod Iesu
wedi marw drosom ac yna wedi atgyfodi
(cymharwch hynny â Pedr yr wythnos ddiwethaf).

Gweddi
Beth am i chi weddïo dros y bobl ifanc. Gweddïo
y byddant yn dod i dderbyn y newyddion da hwn,
ac yn tyfu i fod yn ddisgyblion grymus dros Grist,
fel Pedr. Gallwch ofyn iddynt hwythau hefyd i
weddïo i Dduw i ddangos ei hun iddynt, a dangos
iddynt bod Iesu wedi atgyfodi go iawn.

Gweithgaredd
Gwnewch gopïau o’r llun yn ‘Atodiad 10’.
Gadewch i’r bobl ifanc dorri’r llun allan, ei
addurno ac yna ysgrifennu’r adnod hon ar y
garreg: “Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw
yr hwn sy’n fyw?  Nid yw ef yma; y mae wedi ei
gyfodi” (Luc 24:5-6)

Gallant ddefnyddio hwn fel llun i’w roi yn eu
Beiblau i’w hatgoffa am yr atgyfodiad.

Wythnos 3:

Pedr yn caru - cyfarfod â Iesu ar ôl yr
Atgyfodiad
(Ioan 21)

Amcanion:
gweld mor bwysig oedd Iesu i’w

ddisgyblion

dysgu fod Iesu’n barod i faddau a rhoi ail
gyfle i ni.

Cyflwyno’r Thema:
Rhowch ddarn o bapur i bawb a gofyn iddynt
feddwl am dri person yr hoffent gyfarfod â nhw
yn fwy na neb, boed yn fyw neu’n farw, a gofyn
iddynt gofnodi enwau’r tri. Pa gwestiynau yr
hoffent eu gofyn i’r bobl hyn, neu ynglÿn â beth
yr hoffent drafod, gofynnwch iddynt ysgrifennu
hyn i lawr hefyd. Trafodwch yr hyn y mae pawb
wedi eu hysgrifennu.

Cyflwyniad i’r Hanes
Wedi ei atgyfodiad, mae Iesu’n ymddangos i’r
disgyblion ac i nifer o bobl eraill dros gyfnod o
amser. Un o’r amseroedd yr ymddangosodd i’r
disgyblion oedd ar lan y môr yn Tiberias, a phan
sylweddolodd Pedr mai Iesu oedd yno, mae’n
neidio i mewn i’r dþr ac yn nofio tuag ato. Iesu
oedd y person yr oedd Pedr eisiau ei weld fwyaf
yn y byd. Cofiwch beth ddigwyddodd bythefnos
yn ôl pan fu i Pedr ei wadu deirgwaith, er hynny,
mae Pedr yn neidio i’r dþr i ruthro tuag ato.

Ydych chi wedi brifo rhywun erioed, ac wrth aros
i’w gweld, yn ofni am y bydd hi’n anodd
ymddiheuro iddynt? Er bod Pedr yn sicr o fod yn
teimlo hyn, mae’n rhuthro at Iesu.

Darllen a Deall y Beibl
Darllenwch yr hanes yn Ioan 21:1-19. Beth am
gael un o’r bobl ifanc yn storïwr, ac yna dau arall
i ddarllen geiriau Iesu a Pedr.

Trafodwch:
Ydych chi’n synnu nad oedd Iesu’n flin â Pedr?

Ydych chi’n meddwl bod Pedr yn edifar ei fod
wedi pechu / troi ei gefn ar Dduw?

Beth sydd wedi newid ym mherthynas Iesu a
Pedr nawr?

Beth, yn adnod 19, sy’n awgrymu wrthym bod y
newid yng nghymeriad Pedr yn un parhaol?
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Sgwrs:
Er bod Pedr wedi siomi Iesu, mae Iesu’n maddau
iddo. Dyna oedd ystyr y groes a’r atgyfodiad, sef
bod Iesu wedi marw trosom, fel ein bod yn gallu
derbyn maddeuant am y pechodau a wnaethom,
ac yn parhau i’w gwneud. Os ydym yn
ymddiheuro i Dduw am ein pechodau, ac â ffydd
bod Iesu wedi cymryd y gosb yn ein lle, gallwn
fod yn sicr y bydd Iesu’n rhoi dechrau newydd
inni, fel ag y gwnaeth i Pedr. Yna, gallwn, fel
Pedr, fyw ein bywydau’n caru Iesu, yn ei ganlyn,
ac yn gweithio iddo.

Gweddi
Bydd angen papur, pensiliau, matsys a sosban
(neu gellwch ddefnyddio peiriant chwalu papur).
Gofynnwch i’r bobl ifanc i ysgrifennu’r pethau
hynny y maent eisiau gofyn i Dduw am faddeuant
amdanynt. Yna, gofynnwch iddynt weddïo i Iesu
am faddeuant, ac yna rhoi’r papur wedi ei blygu
i chi ac yna llosgwch nhw (neu eu torri yn y
peiriant). Yna, gweddïwch i ddiolch i Dduw am y
maddeuant sydd ar gael drwy Iesu.

Gweithgaredd
Bydd angen torth o fara, menyn, caws, cig, salad,
picl neu mayonnaise, platiau a chyllyll menyn.
Beth am gael cystadleuaeth creu brechdan, a
rhoi gwobr i’r un orau. Yna, gadewch i’r bobl ifanc
eu bwyta.

Wrth iddynt fwyta, esboniwch sut yr ydym ni’n
dod yn greadigaethau newydd wedi i ni roi ein
bywydau i Iesu. A byddwn ninnau, fel Pedr, yn
cyfri Iesu’n beth pwysicaf yn ein bywydau, yn lle
ni ein hunain.
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Torrwch un fasged ar ddarn o gerdyn ar gyfer
pob plentyn.
Torrwch y corneli a gwnewch dwll ble y dangosir
hynny.
Torrwch ar hyd y llinellau bras.
Plygwch A a C at B a gosodwch bin-split i’w ddal.
Plygwch Ch a DD at D a gosodwch bin-split i’w
ddal.
Torrwch stribed ar gyfer handlen a’i styffylu i’r
fasged.

A B C

Ch D Dd
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Nos Iau – rhywle yn Jerwsalem
O na! Dyma ddiwrnod gwaethaf fy mywyd i!
Cafodd Iesu ei arestio – dwi ddim yn siþr iawn pam. Mae’r
Phariseaid wedi bod yn aros am gyfle i gael gwared ohono ers
talwm. Roeddwn i wedi mynd gyda Iesu i’r ardd ar ôl cael
swper – roedd Iesu am weddïo. Ar ôl tipyn, dyma Jwdas yn dod
a milwyr gydag ef, ac dyma nhw’n cymryd Iesu!
Es i ar eu hôl nhw i dÿ yr archoffeiriad i weld beth oedd yn
mynd i ddigwydd. Ond tra’r oeddwn i’n aros y tu allan ar y
buarth gyda’r gweision dyma un ohonyn nhw’n dod ataf a
gofyn i mi os oeddwn i’n ffrind i Iesu ...
(Darllenwch Ioan 18:17, 25-27, i weld beth ddigwyddodd
nesaf).

Meddylia!
Sut oedd Pedr yn
teimlo ar ôl gwadu
ei fod yn ffrind i
Iesu?
Ydyn ni’n ei chael
hi’n anodd i ddweud wrth ein
ffrindiau ein bod ni’n treulio
amser yn dod i gapel, gweddïo
a darllen y Beibl er mwyn dod
i nabod Iesu’n well?
Beth allwn ni ei wneud am
hyn?

Nos Wener
Mae e wedi mynd – wedi marw – Iesu, fy Arglwydd. Mae fy
nhgalon yn brifo gymaint-dwi ddim yn gallu stopio crio. Dwi
ddim yn deall. Pam oedden nhw eisiau ei ladd? Dim ond da
wnaeth Iesu trwy gydol ei fywyd. O, Iesu, beth wnai hebddo ti?

Fore Sul
Beth sy’n digwydd? Mae Mair yn dweud ei bod hi wedi gweld
Iesu – ac mae e’n fyw!

Nos Sul
Roedd Mair yn dweud y gwir! Rydyn ni newydd  weld Iesu!
Roedden ni i gyd wedi cloi ein hunain mewn ystafell rhag ofn i
ni cael ein harestio hefyd. Yn sydyn, daeth Iesu i’n plith ...
(Darllenwch Ioan 20:19-23 i weld beth ddywedodd Iesu
wrth ei ffrindiau).

Meddylia!
Sut wyt ti’n teimlo wrth feddwl
bod Iesu wedi marw ar y
groes trosom ni ac wedi
atgyfodi?

Rhai dyddiau wedyn – Llyn Tiberias
Gwelsom Iesu eto heddiw. Roeddwn wedi bod yn pysgota
drwy’r nos heb ddal dim. Galwodd rhyw ddyn o’r lan,
“Bwriwch eich rhwydi ochr arall i’r cwch.” Llenwodd y rhwyd
gyda chymaint o bysgod mae’n rhyfeddol na dorrodd y
rhwydi. Dyna pryd sylweddolodd Ioan mai Iesu oedd yno!
Neidiais allan o’r cwch yn syth – doeddwn i ddim yn poeni
am wlychu! Roedd Iesu wedi cynnau tân a pharatoi brecwast
inni.
(Darllenwch Ioan 21:15-17 i weld beth oedd gan Iesu i’w
ddweud wrth Pedr).

Meddylia!
Roedd Iesu wedi maddau i
Pedr am ei wadu.
Wyt ti’n credu bod Iesu am
faddau dy bechodau di?
Chwilia am yr adnod yn 1
Ioan 1:9 am yr ateb!

Dyddiadur Pedr
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Ioan 18

12 Dyma’r fintai o filwyr a’i chapten a swyddogion yr arweinwyr Iddewig yn arestio
Iesu a’i rwymo. 13 Aethon nhw ag ef at Annas gyntaf, sef tad-yng-nghyfraith
Caiaffas oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno. (14 Caiaffas oedd yr un oedd wedi
awgrymu i’r arweinwyr Iddewig y byddai’n well i un person farw dros y bobl.)
15 Dyma Simon Pedr ac un arall o’r disgyblion yn mynd ar ôl Iesu. Roedd yr
archoffeiriad yn nabod y disgybl arall hwnnw’n dda, felly cafodd fynd i mewn gyda
Iesu i iard tÿ’r archoffeiriad. 16 Ond roedd yn rhaid i Pedr aros wrth y drws y tu allan.
Yna, dyma’r disgybl yr oedd yr archoffeiriad yn ei nabod yn mynd yn ôl ac yn
perswadio’r ferch a oedd yn cadw’r drws i adael Pedr i mewn. 17 Ond meddai hi
wrth Pedr, “Onid wyt ti’n un o ddisgyblion y dyn yna?” Ond dyma Pedr yn ateb,
“Nac ydw.”
18 Roedd hi’n oer, ac roedd y gweithwyr a’r swyddogion diogelwch yn sefyll o
gwmpas tân golosg roedden nhw wedi ei gynnau i gadw’n gynnes. Felly, dyma
Pedr hefyd yn mynd i sefyll gyda nhw i gadw’n gynnes.
25 Tra’r oedd Simon Pedr yn sefyll wrth y tân yn cadw’n gynnes, gofynnwyd iddo
eto, “Wyt ti ddim yn un o’i ddisgyblion ef?”
Ond gwadu wnaeth Pedr, “Nac ydw,” meddai.
26 Wedyn dyma un o weithwyr yr archoffeiriad yn ei herio (perthynas i’r dyn oedd
Pedr wedi torri ei glust i ffwrdd). “Onid ti welais i gydag ef yn yr ardd?” 27 Ond
gwadu wnaeth Pedr eto, a’r foment honno dyma’r ceiliog yn canu.

Pennod 20:   Y bedd gwag
1 Yn gynnar iawn ar y bore Sul, a hithau dal yn dywyll, dyma Mair Magdalen yn
mynd at y bedd a darganfod fod y garreg fawr oedd ar geg y bedd wedi ei symud. 2

Felly dyma hi’n rhedeg at Simon Pedr a’r disgybl arall (yr un oedd Iesu’n ei garu’n
fawr), a dweud wrthyn nhw, “Maen nhw wedi cymryd yr Arglwydd allan o’r bedd, a
dyn ni ddim yn gwybod ble maen nhw wedi ei roi e!”
3 Felly dyma Pedr a’r disgybl arall yn mynd allan i fynd at y bedd. 4 Rhedodd y
ddau gyda’i gilydd, ond dyma’r disgybl arall yn rhedeg yn gynt na Pedr a
chyrraedd yno o’i flaen. 5 Plygodd i edrych i mewn i’r bedd, a gweld y stribedi o
liain yn gorwedd yno, ond ni aeth i mewn. 6 Yna, dyma Simon Pedr yn cyrraedd ar
ei ôl ac yn mynd yn syth i mewn i’r bedd. Gwelodd yntau’r stribedi o liain yn
gorwedd yno. 7 Gwelodd hefyd y cadach oedd wedi bod am wyneb Iesu, ond
roedd hwnnw wedi ei blygu a’i osod o’r neilltu ar wahân i’r stribedi lliain. 8 Yna, yn y
diwedd, dyma’r disgybl arall (oedd wedi cyrraedd y bedd yn gyntaf) yn mynd i
mewn hefyd. Pan welodd ef y cwbl, credodd. 9 (Doedden nhw ddim eto wedi deall
fod yr ysgrifau sanctaidd yn dweud fod yn rhaid i Iesu ddod yn ôl yn fyw. 10 Aeth y
disgyblion yn ôl adre.
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Gwasanaeth  Y Pasg

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys darlleniadau a gweddïau ar gyfer y gynulleidfa gyfan.
Diolch i Morris Puw Morris am ei lunio.

Cofiwch roi cyfle i’r plant ddangos eu gwaith crefft yn ystod y gwasanaeth ac i ganu/adrodd y penillion
maent wedi’u dysgu yn ystod y gwersi.

Croeso
“Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw ... i Dduw y bo’r diolch, yr hwn sydd yn rhoi i ni fuddugoliaeth trwy
ein Harglwydd Iesu Grist.”
“Bendigedig fyddo Duw a thad ein Harglwydd Iesu Grist! O’i fawr drugaredd, fe barodd ein geni o’r
newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw”

Gweddi

Gweddïwn.
Diolch i ti o Dad am godi dy Fab, a rhoi i ni ran yn ei fuddugoliaeth Ef!
Diolch i ti Arglwydd Iesu am ennill bywyd i ni drwy farw ar y groes yn ein lle.
Diolch i ti Ysbryd Glân am ddod i fyw yn ein calonnau a’n helpu i nabod yr Iesu byw.

Agor ein llygaid
i weled yr Iesu,
i ‘mestyn a’i gyffwrdd
a dweud i ni ei garu;
agor ein clustiau
a dysg i ni wrando,
agor ein calon
i ‘nabod yr Iesu.

                                     Amen

Emyn 423

Cyflwyniad: Y Swper Olaf

Bydd angen gwahanol fwydydd neu’r lluniau o fwydydd achlysuron arbennig o’r GDd.
Trafodwch hoff fwydydd gyda’r gynulleidfa.  Os yn bosibl, rhannwch hanes personol am fynd allan i
fwyty am bryd arbennig. Trafodwch ein harferion bwyta bwydydd arbennig ar achlysuron arbennig.
Dangoswch rhywfaint o’r bwydydd i’r gynulleidfa, neu defnyddiwch y lluniau sydd ar y GDd.
Esboniwch fod Iesu wedi cael Swper arbennig gyda’i ffrindiau, y disgyblion, cyn gwahodd rhai o’r
plant i ddarllen yr hanes o ‘Beibl Bach Y Plant,’ tudalen 428, 429 a 430.

Gweddi
Gweddïwn,
Arglwydd, mae llawer o bethau am Iesu sy’n anodd eu deall, ond mae’r hanes am y Groes yn anoddach
na’r cwbwl.
Iesu yn marw yn ein lle ni!
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     Arglwydd, ni fydd y Groes byth yn gwneud synnwyr i ni heblaw dy fod ti yn ein helpu. Helpa ni i
sylweddoli fod y pethau drwg yr ydym yn eu gwneud bob dydd yn dy wneud di’n drist, ac yn torri
unrhyw obaith o berthynas rhyngom â thi. Diolch felly fod Iesu wedi talu ein dyled, ac wedi ennill
maddeuant inni, nes ei bod hi’n bosibl bellach i dy adnabod di, a chael bywyd newydd trwy Iesu, na
fydd byth yn diwedd.
     Maddau i ni eto, Arglwydd, os yw ein calonnau mor galed, nes bod y pethau hyn yn ddiflastod i ni,
a ninnau yn edrych ymlaen i gael mynd o ma. Iesu wedi marw trosom, a ninnau yn rhy brysur neu’n rhy
bwysig i roi ein hamser na’n calonnau iddo.
     Arglwydd, agor ein calonnau drwy nerth yr Ysbryd Glân, fel y byddo i’r cyfarfod hwn newid ein
bywydau, wrth i ni ddod i gredu yn Iesu Grist fel ein Harglwydd a’n Gwaredwr. Amen.

Cyflwyniad: Croeshoelio Iesu

Bydd angen Bynen y Grog (Hot Cross Bun) arnoch.
Dangoswch y gacen i’r plant gan ofyn pwy sy’n hoffi eu bwyta adeg y Pasg? Trafodwch y patrwm sydd
ar y gacen a sut mae siâp y groes yn ein hatgoffa fod Iesu wedi marw a dyma un rhan o ystyr y Pasg.
Cyflwynwch y darlleniad nesaf.

Darlleniad
Mae lluniau sy’n cyd-fynd â’r darlleniad ar y GDd.

Felly, aeth y milwyr â Iesu, a gorfodi iddo gario ei groes ei hun, i’r lle sy’n cael ei alw ‘Y Benglog’. Yno,
cafodd ef a dau leidr eu croeshoelio,– un bob ochr, a’r Iesu yn y canol.

Trefnodd Peilat fod arwydd yn cael ei roi ar y groes yn dweud: ‘Iesu o Nasareth, Brenin yr Iddewon.’
Gwelodd llawer o’r Iddewon yr arwydd, am fod y lle y cafodd Iesu ei groeshoelio yn agos at y ddinas,
a bod yr arwydd mewn tair iaith yr oedd pawb yn eu deall.  Aeth y prif offeiriaid at Peilat i brotestio,
“Ddylet ti ddim ysgrifennu, ‘Brenin yr Iddewon’, ond yn hytrach, ‘fod y dyn yna’n honni mai ef oedd
brenin yr Iddewon’.”

Atebodd Peilat, “Gadewch lonydd iddo, dyna rydw i wedi’i ysgrifennu.”
 Ar ôl croeshoelio Iesu, cymerodd y milwyr ei ddillad a’u rhannu rhwng y pedwar ohonynt. Ond roedd
ei grys yn un darn cyfan o frethyn, felly dyma nhw’n dweud, “Gadewch inni beidio a’i rwygo, gadewch
i ni gamblo amdano.”

Roedd Iesu’n gwybod bellach ei fod wedi gwneud popeth a ysgrifennwyd amdano yn yr Hen
Destament, ac felly dywedodd, “Dwi’n sychedig.”  Roedd jwg o win chwerw rhad gerllaw, felly dyma
nhw’n trochi sbwng yn y gwin a’i rwymo ar gangen isop i’w godi i fyny at wefusau Iesu.  Ar ôl cael diod,
dyma Iesu’n dweud, “Gorffenwyd.”

Yna, plygodd ei ben a marw’n fodlon.

Sgets -   ‘Pwy wyt ti, Pedr neu Mair?’

Mae’r sgets yn cynnwys tri person ifanc mewn dillad ysgol.

Llais1.
Hei, wyt ti wedi clywed, roedd Dad yn dweud ei fod wedi clywed ar y newyddion na fydd raid i
ddisgyblion y chweched fynd i’r gwasanaeth yn yr ysgol o flwyddyn nesa’ mlaen. Grêt.

Llais 2.
Do, glywes i hynny hefyd. ‘About time’, dim rhagor o weddïo a canu a gwrando storïs am ddyn ‘dead’o
lyfr mwy ‘dead’ fyth!
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Llais 3.
Os fyddech chi’n gwrando’n iawn, dweud wnaethon nhw y bydden ni’n cael dewis o hyn ymlaen, nid
bo’ dim rhaid i ni fynd!

Llais 1.
Same difference! Pwy fydde’n dewis mynd i wasanaeth os nad oes raid?

Llais 3.
Mae’n dibynnu. Efallai bod rhai pobl yn hoffi canu, neu hyd yn oed yn mwynhau clywed am Iesu. ‘Dyw
e ddim yn amhosib’.

Llais 1.
Ti’n gall? Pwy wyt ti’n nabod yn blwyddyn ni sy’n freak Capel. Ac anyway, ti’n mynd i’r gwasanaeth a
chlywed y Beibl, ac wedyn yn mynd i ‘Biol.’ a ‘Phys.’ i glywed fod y boi Moses na wedi dweud celwydd.
Pointless mêt. Pointless!

Llais3.
‘Do’n i ddim yn gwybod dy fod ti’n wyddonydd!

Llais 1.
Be’ alwest ti fi?

Llais 2.
Seientist mêt, dim byd câs!

Llais 1.
Reit. Y point yw does neb yn y chweched yn mynd i ‘ddewis’ mynd i gwasanaeth, ‘social suicide’
fydde hynny.

Llais 2.
‘Chwarae teg, fe fydde fe’n beth dewr iawn i’w wneud. Sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi. Dim y
byddwn ni am wneud, ond whare teg bydde fe’n dangos ‘gyts’.

Llais 1.
Be, fath a’r ‘loosers’ hynny sy’n mynd i’r ‘Christian Union’ amser cinio achos bo neb eisiau bod yn
ffrindiau efo nhw. Ie reit, dwi really isio bod yn un o rheiny!

Llais 3.
Wel, dwi’n bwriadu mynd i’r gwasanaeth weithiau.

Llais 1.
Ti’n serious? Dewis mynd i wasanaeth pan nad oes raid!

Llais 2.
Gad lonydd, mae gan bawb hawl i ddewis.
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Llais 3.
Os o’ch chi’n gwrando wythnos diwetha’, jyst cyn iddo fe ddechrau gweiddi ar flwyddyn dau, darllenodd
y ‘Prif’ stori am ddau berson adeg croeshoelio Iesu Grist. Un yn dewis gwadu ei fod yn nabod Iesu, a’r
llall yn sefyll wrth y Groes heb boeni beth oedd unrhyw un yn ei feddwl. Pedr oedd un a Mair oedd y
llall. Y ddau yn gorfod dewis.

Llais 1.
Na i fod yn Pedr felly. No way dwi’n sefyll wrth groes unrhyw un. Looser oedd Iesu, a loosers sy’n
credu ynddo. Os na fyddi di’n ofalus fydd gen ti ddim un ffrind ar ôl yn yr ysgol yma.

Llais 3.
Mae un ffrind da yn ddigon, a dwi newydd benderfynu pwy yw hwnnw.  Hwyl.

Llais 2.
Aros, dwi’n dod. Odd gan y ddynes Mair ma fêts?

Llais 1.
Miliynau ohonyn nhw ym mhob gwlad drwy’r byd!

Llais2.
Ti’n meddwl fod criw y Christian Union yn deall Cymraeg?

Llais 3.
Tyd, awn ni i roi ‘lessons’ iddyn nhw!

Cymhwyso’r sgets

Gweddi
Arglwydd, mae’n anodd dewis weithiau.
Mae pobl yn ein tynnu i bob cyfeiriad, ac mae’n anodd bod yn siþr.
Beth os nad oes nefoedd, na Duw, nac enaid, beth os gollwn ni yr holl sbort, dim ond i gael siom fawr
yn y diwedd?
Sut alla i fod yn siþr fod Iesu wedi marw fel Gwaredwr, ac nid ond fel dyn drwg?
Sut alla i wybod ei fod yn fyw, a sut alla i brofi hynny i eraill?
Gennyt ti y mae’r atebion, neu efallai mai ti dy hun yw’r ateb. Fy nghamgymeriad i felly fyddai edrych
am ffeithiau, yn lle darganfod perthynas.
Ti yw’r un, a’th nabod di sydd yn ateb y cwestiynau i gyd, ac yn rhoi sicrwydd nad ellir ei esbonio, a
ffydd na ellid ei phrofi.
Dduw Dad, anfon yr Ysbryd Glân yn awr, er mwyn inni weld Iesu Grist yn glir, a’i weld fel gwaredwr a
ffrind, fel Arglwydd a chyfaill. Helpa i ni weld mai Ef yw y peth coll o’n bywyd, a’i bod hi’n bryd ei
groesawu i’n calonnau, a dechrau taith newydd i le gwell.

Diolch am dy amynedd a’th gariad, a derbyn ni yn awr fel dy blant, am fod Iesu wedi talu ein dyled, ac
agor y carchar fu’n gartref i ni mor hir.

‘Dof fel yr wyf, ’does gennyf fi
ond dadlau rhin dy aberth di,
a’th fod yn galw: clyw fy nghri,
rwy’n dod, Oen Duw, rwy’n dod.’   Amen.
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Darlleniad  (I’w chyd-ddarllen neu gellid ei chanu ar y gainc ‘Hinnon Ha’ yn null canu Plygain)

Rhown foliant i’r Goruchaf,
        Yr uchel dras a’r isaf,
Am ddiodde’ drosom annaf
        Yng Nghrist, Tywysog hedd;
Y chwys, y gwaed a’r gernod,
        Gan rai fu yn ei wrthod;
A gorffwys tri diwyìrnod
        Cyn dod i’r lan o’r bedd.

Gwahoddwn bawb yn brydlon
        I felys wleddoedd Seion;
Dyrchafwn lef hyd gyrion
        Y ddaear fawr a’r nef,
Er mwyn cael mwy i gredu
        Yn haeddiant dwyfol Iesu,
Cyn delont oll i’w barnu
        Gerbron ei frawdle ef.

Bydd uffern ddu yn fuan
        Yn llawn eneidiau truan;
A bydd y fall ei hunan
        Mewn cadwyn gan ein Duw;
Bydd nefoedd fry yn llenwi
        Gan rai sydd wedi plygu
Eu glin i enw’r Iesu,
        A thrwyddo ef cânt fyw.

Emyn:  416

Cyflwyniad: Y bedd gwag

Bydd angen ty Pasg mawr arnoch.
Cyfeiriwch yn ôl at Fynen y Grog, sy’n ein hotgoffa o farwolaeth Iesu. Gofynnwch i’r plant os ydynt yn
gwybod pa ran o hanes y Pasg y mae’r þy yn ein hatgoffa ohono?
Cyflwynwch y darlleniad nesaf. Eto, mae lluniau ar y G Dd sy’n cyd-fynd.

Darlleniad
Yn gynnar iawn fore Sul, a hithau dal yn dywyll, dyma Mair Magdalen yn mynd at y bedd a darganfod
fod y garreg fawr oedd dros y bedd wedi ei symud.  Felly, dyma hi’n rhedeg at Simon Pedr a’r disgybl
arall, a dweud, “Maen nhw wedi dwyn corff yr Iesu!”
Felly, dyma Pedr a’r disgybl arall yn mynd allan i fynd at y bedd.  Rhedodd y ddau gyda’i gilydd, ond
dyma’r disgybl arall yn rhedeg yn gynt na Pedr a chyrraedd yno o’i flaen.  Plygodd i edrych i’r bedd, a
gweld y lliain yn gorwedd yno, ond ni aeth i mewn.  Yna, dyma Simon Pedr yn cyrraedd ar ei ôl ac yn
mynd yn syth i mewn i’r bedd. Gwelodd yntau’r lliain, a gwelodd hefyd y gorchudd claddu oedd wedi
bod dros wyneb Iesu, ond roedd hwnnw wedi ei blygu a’i osod o’r neilltu.  Yna, dyma’r disgybl arall yn
mynd i mewn hefyd. Pan welodd, credodd.
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Aeth y disgyblion yn ôl adre, ond safodd Mair wrth ymyl y bedd yn wylo. Plygodd drosodd i edrych eto
i’r bedd a gweld dau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle bu corff Iesu.
 Dyma nhw’n gofyn i Mair, “Wraig annwyl, pam rwyt ti’n wylo?”
“Maen nhw wedi cymryd fy Arglwydd,” atebodd, “a dw i ddim yn gwybod i lle.”  Dyna pryd y trodd hi a
gweld rhywun yn sefyll o’i blaen. Iesu oedd yno, ond doedd hi ddim yn ei nabod.
“Wraig annwyl,” meddai Iesu wrthi, “pam rwyt ti’n wylo? Am bwy rwyt ti’n edrych?”
Roedd hi’n meddwl mai’r garddwr ydoedd, a dywedodd, “Syr, os mai ti sydd wedi ei symud, dywed lle
rwyt ti wedi ei roi.”
Yna, dyma Iesu’n dweud, “Mair.”
Trodd ato, ac meddai  ‘Athro!’.
Yna aeth Mair Magdalen at y disgyblion a dweud: “Dw i wedi gweld yr Arglwydd!”

Darlleniad:
Beth am fynd heddiw at y bedd, y bedd lle rhoddwyd Iesu.
Yn llonydd, yn oer, a marwolaeth wedi hawlio ei fuddugoliaeth fwyaf.
Nid cysgu y mae, nid gorffwys; mae’n farw. Mae ei gorff mor ddi-fywyd a’r garreg y mae’n gorwedd
arni.
Gwnaeth y Rhufeiniaid yn siþr o hynny, oherwydd pan ddeallodd Peilat fod Iesu wedi marw, gofynodd
i’r milwyr os oeddent yn sicr. Petaent wedi gweld un symudiad, clywed un ochenaid, mi fyddent wedi
torri ei goesau i brysuro ei farwolaeth.  Doedd dim angen, ond fe drywanwyd ei ochr â gwaywffon i fod
yn saff.
Roedd eu gwaith wedi gorffen.
Dyma ryddhau yr hoelion, gollwng ei gorff, a’i roi i Joseff a Nicodemus.
Joseff o Arimathea a Nicodemus y Pharisead.
Roedd Iesu wedi ateb eu gweddïau hwy, eu gweddi am Feseia.
Fel yr oedd y milwyr yn dyheu am weld Iesu yn farw, roedd y ddau yma yn dyheu am arwydd o fywyd.
Wrth iddynt olchi y gwaed oddi ar ei wyneb, yr oeddent yn gwrando am anadl, yr oeddent yn chwilio
am fywyd; ond, doedd dim bywyd!
Felly, dyma wneud yr hyn oedd yn ddisgwyliedig. Dyma’r ddau yn gorchuddio ei gorff â lliain, a’i roi
ym medd Joseff.
Roedd yna warchodlu wedi ei drefnu i wylio’r bedd. A dyna lle y bu yn gorwedd am dridiau, heb neb yn
cael dod yn agos.
Ond mae bore Sul yn cyrraedd, a gyda’r Sul, goleuni – goleuni yn y bedd. Ni wyddom pa fath o oleuni,
ond daeth goleuni, oherwydd ef yw y goleuni! A gyda’r goleuni, daeth bywyd.
Wrth i’r tywyllwch gilio, mae’r pydru yn peidio. Mae’r nefoedd yn chwythu, mae’r Iesu’n anadlu. Mae ei
frest yn ymestyn, ei wefusau yn agor, ei holl gymalau yn symud.
Ac wrth i ni ddychmygu’r eiliad, safwn mewn rhyfeddod.
Rhyfeddwn at yr olygfa, ond mae’n rhyfeddod yn deillio hefyd o’r hyn a wyddom amdanom ein hunain.
Y byddwn ninnau hefyd farw. Ond mae atgyfodiad corfforol Iesu, a symud y maen yn esgor ar gredo
buddugoliaethus:
“Os rydym wedi ein huno â’i farwolaeth, rydym yn siþr o gael ein huno hefyd â’i atgyfodiad. Mae’r hyn
oeddem, wedi cael ei ladd ar y Groes gyda’r Iesu, er mwyn i’r awydd cryf sydd ynom i bechu ollwng ei
afael, ac i ni beidio ei wasanaethu ddim mwy. Os ydym wedi marw gyda’r Iesu, credwn y cawn ni fyw
gydag ef hefyd! Bydd Iesu byth yn marw eto, am ei fod wedi ei godi yn ôl yn fyw – does gan farwolaeth
ddim gafael arno bellach.” (Rhufeiniaid 6:5-9)
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Gweddi:
Arglwydd,
Dyma ni wedi clywed y newydd gorau a ddaeth i glyw dyn erioed, pethau ‘y mae engyl yn hiraethu
edrych arnynt’. Duw y nefoedd yn anfon ei unig Fab ‘fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo, ond
caffael ohono fywyd tragwyddol.’
Cyffeswn Iesu fel ein Harglwydd a’n Gwaredwr,
Cyffeswn mai ei farwolaeth Ef ar y Groes yw yr unig ffordd y gallwn gael heddwch gyda thi,
Cyffeswn ei fod yn Arglwydd byw, atgyfodedig, ac nad oes gan farwolaeth afael arno mwyach,
Cyffeswn mai ef yw ein Harglwydd dyrchafedig, yn eiriol trosom wrth dy orsedd di,
Cyffeswn mai ef yw ein bywyd, ein gobaith a’n cân,
Iesu Grist, unig fab Duw, ein Gwaredwr, tyrd i’n plith,  a dyrchafa dy Enw.
Arglwydd, y mae llawer ym mhob gwlad sydd eto heb gredu yn yr Iesu, ac heb eu dwyn felly i berthynas
â thi.
Gweddïwn dros dystion Crist ym mhobman, ar eu gwisgo â nerth yr Ysbryd Glân er cyflawni gwyrthiau
a rhyfeddodau lawer i adeiladu’r Deyrnas;
Gweddïwn dros yr eglwys weledig, rho iddi lygaid i weld y gwahaniaeth rhwng ffasiwn a ffydd, rhwng
crefydd a Christ;
Gweddïwn dros genedl Iesu, ar i ti agor eu llygaid i ddarganfod cyflawniad yr addewidion;
Gweddïwn dros Gymru, adfer dy waith yn ein plith, a chwyd eto genhedlaeth fydd yn fwy ffyddlon na
ninnau.
‘Maranatha’, tyred Arglwydd, gwawried y dydd yn fuan pryd y gallwn ganu -
   Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod
bydd pob cyfandir is y rhod

yn eiddo Iesu mawr;
a holl ynysoedd maith y môr
yn cyd-ddyrchafu mawl yr Iôr

dros Wyneb daear lawr.
Mae teg oleuni blaen y wawr
o wlad i wlad yn dweud yn awr

fod bore ddydd gerllaw;
mae pen y bryniau’n llawenhau
wrth weld yr haul yn agosáu

a’r nos yn cilio draw.

Boed felly, yn fuan, Arglwydd.    Amen.

Emyn: 564

Y Fendith:
 Agor ein llygaid
             i weled yr Iesu,
             i ‘mestyn a’i gyffwrdd
            a dweud i ni ei garu;
            agor ein clustiau
            a dysg i ni wrando,
            agor ein calon
            i ’nabod yr Iesu.
                                            Amen.

Gwasanaeth Teuluol
Y Pasg: Ioan 18-21


