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Nod: I esbonio fod ‘gobaith’ y Cristion wedi ei seilio ar ffydd ac ymddiriedaeth. 

Cynnwys y nodiadau:  

 1. Diffinio’r gair ‘gobaith’ a cheisio deall pam fod ganddon ni ‘obaith’. 

 2. Hanes y Pasg, yn defnyddio lluniau gan Martina Peluso o lyfryn Pasg y 

Meaningful Chocolate Company. 

 3. Meddwl mwy am y gobaith sydd yn hanes yr atgyfodiad.  

Adnoddau:  

Nodiadau a chyflwyniad PowerPoint 

Lluniau o www.freeimages.com:  

Diferion glaw / raindrops-1173811-1280x960.jpg - www.freeimages.com 

Bocs cardboard / cardboard-box-155480_1280.png - www.freeimages.com 
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Sut mae diffinio GOBAITH? Mae’n air cyffredin ac mae ei ystyr yn bwysig.  
 
 
Meddyliwch am sefyllfa fel hyn: Mae yna eira trwm yn disgyn wrth iddi 
dywyllu. Wrth i chi fynd i’r gwely fe welwch chi fod pobman yn wyn. 
Rydych chi i fod i fynd i’r ysgol y bore wedyn. Ydych chi’n teimlo’n 
obeithiol y cewch chi aros adre a chwarae yn yr eira?   
 

Sut deimlad ydy’r gobaith yna? Ai cymysgedd o gyffro ac edrych ymlaen? Ydych chi’n 
dychmygu’r posibiliadau – dim ysgol, cael mynd i sledio, cael adeiladu dyn eira neu daflu 

peli eira?  
 
Ond! Sut ydych chi’n teimlo wrth ddeffro yn y bore a gweld bod yr eira 
wedi diflannu. Mae’r cyfan wedi toddi! Mae’r haul yn tywynnu ac mae’n 
rhaid i chi fynd i’r ysgol fel arfer?   
 
Ydych chi’n siomedig? Ydych chi’n teimlo eich bod chi wedi cael eich 

twyllo gan y tywydd? Y noson flaenorol roeddech chi’n gyffrous ac yn edrych ymlaen, ond 
erbyn y bore mae’r gobaith hwnnw wedi diflannu. Efallai eich bod chi’n teimlo bod 
rhywbeth wedi cael ei ddwyn oddi wrthych chi. 
 
Ydyn ni’n gywir felly i ddiffinio ‘gobaith’ fel edrych ymlaen yn awyddus i rywbeth ddigwydd?  
 

Ond, ydy gobaith yn fwy na theimladau?  
 
Dyma esiampl arall. Mae eich teulu wedi addo anrheg arbennig i chi ar 
gyfer eich penblwydd. Ychydig ddyddiau cyn eich penblwydd mae’r 
parsel enfawr yma’n cyrraedd eich tŷ chi. 
 
Be dych chi’n feddwl? Sut ydych chi’n teimlo? Ai cymysgedd o gyffro ac 

edrych ymlaen? A fyddech chi’n siomedig os mai i rywun arall fyddai’r bocs? Efallai, efallai 
ddim. Pam?  
 
Dyma gwestiwn i’w ystyried. Ydych chi’n trystio eich teulu agosaf? Ydych chi’n eu trystio 
nhw i gadw eu gair? I gadw eu haddewid? Ydych chi’n trystio eu gair nhw fod anrheg 
mawr ar ei ffordd i chi? 
 
Ydy o’n gywir i ddweud fod ‘gobaith’ hefyd yn cynnwys elfen o drystio eraill. Gallwn ni 
ddiffinio ‘gobaith’ fel ‘trystio’. Rydyn ni’n trystio ein rhieni a’n teulu i ddweud y gwir wrthyn 
ni. Felly rydyn ni’n gobeithio am yr anrheg am fod ein rheini ni wedi addo ei fod o ar y 
ffordd.  
 
Mae ein gobeithion (a’n breuddwydion) yn bwysig i ni. Felly, os oes rhywbeth yn mynd o’i 
le, a’r hyn rydyn ni’n gobeithio amdano ddim yn digwydd yna mae’n anodd iawn i ni 
dderbyn hynny. Mae’n anodd i ni ddod i delerau â’n teimladau o siom. Efallai y byddwn ni’n 
teimlo ein bod ni wedi cael ein twyllo. 
 
Be sydd gan hyn i wneud â hanes y Pasg? 
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Dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, daeth dyn o’r enw Iesu â neges o 
obaith a chariad i’r byd. Aeth i Jerwsalem ac roedd y bobl yn dathlu ei 
ddyfodiad wrth chwifio canghennau o’r coed Palmwydd yn yr awyr. Ond 
tra fod rhai pobl yn dathlu roedd rhai pobl eraill yn cynllwynio i’w ladd.  

 

Ar y dydd Iau golchodd Iesu draed ei ffrindiau. Gwnaeth hyn i’w dysgu 
bod angen iddyn nhw wasanaethu a helpu eraill 

 
 
 
Wedyn bwytaodd Iesu swper olaf gyda’i ffrindiau. Rhannodd fara a gwin 
gyda’i ffrindiau a dweud wrthyn nhw i gofio amdano bob tro roedden 
nhw’n yfed gwin a bwyta bara. Yn ystod y swper sleifiodd dyn o’r enw 
Jwdas allan o’r ystafell. Roedd o am fradychu Iesu i’w elynion.  
 
 
 
 
Yn hwyrach ar y nos Iau, roedd Iesu wedi mynd i weddïo i Ardd 
Gethsemane. Arweiniodd Jwdas filwyr ato. Arestiwyd Iesu a chafodd ei 
arwain i ffwrdd o’r ardd.  
 
 
Ar y dydd Gwener (y diwrnod rydyn ni’n alw’n dydd Gwener y Groglith), 
dwedodd y llywodraethwr Rhufeinig, Pontius Peilat bod Iesu’n ddyn di-
euog ac nad oedd o wedi gwneud dim o’i le. Ond am fod yr arweinwyr 
Iddewig eisiau ei ladd dwedodd Peilat bod Iesu am gael ei chwipio a’i 
groeshoelio. Galwodd am ddŵr, a golchi ei ddwylo o flaen pawb. “Dim fi 

sy'n gyfrifol am ladd y dyn yma,” meddai. “Chi sy'n gyfrifol!” 

Rhoddodd y milwyr glogyn porffor dros ysgwyddau Iesu a choron ddrain am ei ben..  

 

Cariodd Iesu ei groes drwy strydoedd Jerwsalem. 

 

 

Croeshoeliwyd Iesu yn y canol rhwng dau leidr. Pan fu Iesu farw roedd 
yna ddaeargryn ac aeth y ddaear yn dywyll. Roedd Mair, mam Iesu, yn 
drist iawn. Ar ôl iddo farw, rhoddwyd corff Iesu mewn bedd wedi ei naddu 
yn y graig. Rholiwyd carreg fawr o flaen y bedd. 
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Mae’r hanes yn un gweddol gyfarwydd i ni – efallai ein bod ni’n clywed yr hanes am Iesu 
yn cael ei groeshoelio bob blwyddyn ar adeg y Pasg. Ond, mae yna neges bwysig iawn 
am obaith yn yr hanes. 

Roedd gan ffrindiau Iesu – ei ddisgyblion - obaith. Roedden nhw’n gobeithio mai Iesu oedd 
yr un oedd Duw wedi ei anfon i achub yr Iddewon oddi wrth y Rhufeiniaid. Ar ôl iddo farw 
dwedodd un o’i ffrindiau, “Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia oedd yn mynd i 
ennill rhyddid i Israel.” 

Meddyliwch mor siomedig oedden nhw. Roedden nhw wedi gobeithio fod Iesu’n rhywun 
sbesial, yn berson arbennig wedi ei anfon gan Dduw. Ond roedd o wedi marw, ac yn 
gorwedd yn y bedd. Roedden nhw wedi gobeithio ei fod o am ddod â heddwch a 
chyfiawnder i’r wlad.  

Ar dechrau’r wythnos, ar y dydd Sul, roedd pawb allan yn strydoedd Jerwsalem yn chwifio 
dail palmwydd ac yn dathlu wrth weld Iesu. Ond erbyn y dydd Gwener roedd Iesu wedi 
marw. Roedd gan ei ffrindiau ofn mawr. Roedden nhw’n ofni cael eu lladd hefyd. Roedden 
nhw’n drist ac wedi dychryn. 

Ond roedd gan y disgyblion ffydd yn Nuw. Roedd Duw wedi addo y byddai’n anfon Meseia 
– brenin fyddai’n achub llawer o bobl. Roedden nhw’n dechrau meddwl eu bod nhw wedi 
gwneud camgymeriad, ac mai nid Iesu oedd y Meseia.  

 

Ond, nid dyna oedd diwedd yr hanes. . 

Yn gynnar iawn y bore Sul aeth y gwragedd at y bedd gyda'r perlysiau 
roedden nhw wedi'u paratoi.  Dyma nhw'n darganfod fod y garreg fawr 
oedd ar geg y bedd wedi'i rholio i ffwrdd,  a phan aethon nhw i mewn i'r 
bedd doedd y corff ddim yno!  

Roedden nhw wedi drysu'n lân, ond yna'n sydyn dyma ddau ddyn mewn dillad llachar yn 
sefyll wrth eu hymyl. Roedd y gwragedd wedi dychryn am eu bywydau, a dyma nhw'n 
plygu gyda'u hwynebau ar lawr o'u blaenau. Yna dyma'r dynion yn gofyn iddyn nhw, “Pam 
dych chi'n edrych mewn bedd am rywun sy'n fyw? Dydy Iesu ddim yma; mae yn ôl yn fyw!’ 

Roedd Iesu wedi ei gyfodi, ac fe ddywedodd wrth ei ffrindiau i ddweud 
wrth bawb am gariad Duw.  

Tybed sut oedd ffrindiau Iesu’n teimlo? 

 

Dyma hanes un o ffrindiau Iesu, Mair Magdalene yn dod at fedd Iesu, 

Yn gynnar iawn ar y bore Sul, a hithau'n dal yn dywyll, dyma Mair Magdalen yn mynd at y 

bedd a darganfod fod y garreg fawr oedd ar geg y bedd wedi'i symud.  

Dyna pryd y trodd hi rownd a gweld rhywun yn sefyll yno. Iesu oedd yno, ond doedd hi 

ddim yn sylweddoli mai Iesu oedd e. “Wraig annwyl,” meddai Iesu wrthi, “pam wyt ti'n crio? 

Am bwy rwyt ti'n chwilio?” 
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Roedd hi'n meddwl mai'r garddwr oedd e, a dwedodd, “Syr, os mai ti sydd wedi'i symud, 

dywed lle rwyt ti wedi'i roi e, a bydda i'n mynd i'w nôl e.” 

Yna dyma Iesu'n dweud, “Mair.” 

Trodd ato, ac meddai yn Hebraeg, “Rabbwni!” (sy'n golygu ‛Athro‛). 

Yna aeth Mair Magdalen at y disgyblion a dweud: “Dw i wedi gweld yr Arglwydd!” 

 

Roedd gobaith ffrindiau Iesu yn obaith go iawn. Roedd eu gobaith am Feseia, person 

arbennig wedi ei yrru gan Dduw, wedi dod yn wir. Doedd y ffrindiau ddim yn deall yn iawn 

be oedd wedi digwydd am fod Duw wedi trefnu pethau mewn ffordd annisgwyl iawn. 

Gallwn ni i gyd rannu’r gobaith arbennig yma. Fe ddangosodd Iesu bod mwy i fywyd na 

dioddef a marw. Mae cariad Duw yn fwy na marwolaeth. Dyma’r gobaith mae Duw yn 

gynnig – bod gobaith am byth i bawb sy’n credu yn Iesu.  

Gweddi: 

Drwy ei farwolaeth a’i atgyfodiad daeth Iesu â gobaith arbennig i’r byd. 

Helpa ni i ddweud wrth eraill am y gobaith a’r llawenydd yma wrth ddangos cariad yn y 

ffordd rydyn ni’n trin y bobl o’n cwmpas ni. 

Helpa ni i gysuro’r rhai sy’n dioddef. 

Helpa ni i ddangos cariad i’r rhaid sydd heb gariad.  

Helpa ni i ddod â llawenydd i’r rhai sy’n drist a gobaith i’r di-obaith, fel y gwnaeth Iesu dros 

dwy fil o flynyddoedd yn ôl. Helpa ni i ddangos fod y gobaith yma ar gael heddiw. 

Amen. 


