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Mae gobaith bob amser! 
 

Sut i ddefnyddio’r adnodd: 

Y Meaningful Chocolate Company sydd wedi paratoi’r adnodd. Defnyddir lluniau 

Martina Peluso o’u llyfryn ar gyfer Pasg 2018. 

Pwrpas yr adnodd ydy cynnig amrywiaeth o syniadau ar gyfer rhannu hanes y 

Pasg: cwestiynau, cyfle i feddwl a thrafod, cyfle i addysgu, crefftau a gemau, 

syniadau am addoliad a rysáit arbennig.  

Mae’r adnodd yn cynnwys:  

•  Hanes y Pasg, a’r gobaith tragwyddol sy’n cael ei gynnig drwy atgyfodiad Iesu 

Grist.  

•  Crefftau a gweithgareddau sy’n dathlu’r Pasg ac yn rhoi cyfle i bawb gyfarwyddo 

â Hanes y Pasg.  

• Syniadau ar gyfer addoliad. 

 

Thema’r adnodd – Mae gobaith bob amser! 

Mae’r adnodd wedi ei seilio ar Actau 2:26:  

Felly mae nghalon i'n llawen a'm tafod yn gorfoleddu; mae fy nghorff yn byw mewn 

gobaith. 
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Paratoi 

Mae’r adnodd wedi ei anelu at y teulu cyfan. Mae’r adnodd wedi ei seilio ar daith ar 

fws dychmygol - Bws Gobaith. Wrth gyd-deithio byddwn yn rhannu’r profiad o 

ddysgu mwy am y Pasg Cristnogol, chwarae gemau, canu a chyd-fwyta. 

 

Y Bws 

Does dim rhaid bod yn rhy uchelgeisiol wrth greu’r bws! Byddai’n ddigon i osod 

cadeiriau mewn rhesi, a gosod cadair arbennig i’r gyrrwr yn y blaen. Os ydych yn 

teimlo’n greadigol yna gallwch roi ochrau cardbord i’r bws, a pheintio olwynion ar y 

cardbord. Beth am wneud llyw i’r gyrrwr? 

 

Os oes ganddoch chi’r amser a’r adnoddau yna byddai’n bosib ychwanegu 

elfennau eraill e.e. clipiau sain ar gyfer sŵn peiriannau neu sŵn traffig. Neu beth 

am annog y gynulleidfa / y plant i wneud gwahanol synau peirianyddol. 

 

Rhaid cael gyrrwr bws (sy’n gwisgo cap pig!) ac arweinydd i dywys pobl ar y daith 

ac i arwain yr addoliad. Hefyd, bydd angen gwirfoddolwyr i drefnu’r crefftau a’r 

gemau.  

Syniadau a gweithgareddau ar gyfer y daith: 

1. Cychwyn taith y Pasg 

2. Chwarae ‘Rwy’n gweld â’m llygaid bach i’. 

3. Hanes y Pasg 

4. Selfies! 

5. Hwyl a sbri 

6. Caneuon y Pasg 

7. Gweddi 

8. Picnic a helfa wyau Pasg 
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Cychwyn y daith 

Dyma daith Pasg arbennig! Cyflwynwch Fws Gobaith a rhowch wahoddiad i bawb 

ymuno â’r daith. Cyflwynwch y gyrrwr a rhowch ychydig o wybodaeth 

amdano/amdani. Dwedwch eich bod am fynd ar daith Pasg arbennig ac eich bod 

chi i gyd am gael cyfle i ddysgu, i chwarae, i wneud crefftau, i ganu, i fwyta a chael 

llawer o hwyl. 

 

Er nad yw’r bws yn symud rhaid paratoi pawb am daith. Cofiwch wisgo’r gwregys 

diogelwch! Dyma syniadau i wneud y daith yn un llawn hwyl a sbri -   

• Disgrifiwch y bws a gwnewch reolau addas e.e. cerdded yn ofalus i sicrhau nad 

oes neb yn cwympo wrth ddringo i’r bws; ble ddylen nhw roi eu bagiau; ydy pobl 

yn cael yfed ar y bws? Efallai y medrwch chi helpu rhai pobl i ddod ar y bws a’u 

harwain i’w seti?   

• Ydych chi am roi tocynnau i’r teithwyr? 

• Cofiwch drefnu’r daith – i rywle cyfagos neu hyd yn oed yn ôl mewn amser. 

• Cofiwch stopio mewn llefydd diddorol. 

• Beth am roi cliwiau a gwobrau os yw pobl yn gallu dyfalu i ble mae’r bws yn 

mynd? Beth am roi dillad arbennig i’r gwirfoddolwyr er mwyn gwneud y daith yn 

fwy diddorol? 

• Gofynnwch gwestiynau e.e. Pam fod pobl yn teithio ar fws? Ydych chi wedi bod 

ar fws open-top? Ydych chi’n hoffi teithio ar fws? Os ydych, pam? Ydych chi 

wedi bod ar daith ysgol mewn bws? 

• Gall y gyrrwr weiddi geiriau penodol a threfnu fod pawb yn ymateb - e.e. 

“Dafad!” pawb i weiddi, “Mê, mê, mê”; “Twll” pawb i fownsio lan a lawr; “Twnnel,” 

pawb i ddweud, “Wwwww”.   

• Rydyn ni eisiau gwahodd Duw ar y daith gyda ni felly rydyn ni’n mynd i weddïo: 

 

Dathlu ac addoli – gweddi 

Ein Tad, wrth i ni wrando ar hanes y Pasg, helpa ni i brofi’r gobaith arbennig a 

ddaeth i’r byd drwy dy fab Iesu Grist. Amen. 
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“Rwy’n gweld â’m llygaid bach i…” 

Dyma ffordd hwylus i ddechrau’r daith. 

Adnoddau:  

Cardiau – maint A4 – gyda lluniau addas ar gyfer y Gwanwyn neu paratowch 

sleidiau PowerPoint.  Mae yna rai syniadau isod ond mae croeso i chi ddewis rhai 

eraill. (Mae Ppt o’r sleidiau yma wedi ei baratoi ar eich cyfer ac ar gael i’w lawr 

lwytho ar wahân). 
Bryniau – https://www.freeimages.com/photo/green-hills-1480859 
Cennin Pedr – https://www.freeimages.com/photo/daffodils-4-1377903 
Croes – https://www.freeimages.com/photo/massive-crosses-3-1216857 
Babi – https://www.freeimages.com/photo/happy-girl-1-1435469 
Croesfan – https://www.freeimages.com/photo/zebra-pedestrian-crossing-1448039 
Asyn – https://www.freeimages.com/photo/donkey-1395081 
Car – https://www.freeimages.com/photo/car-3-1449308 
Fflip-fflops – https://www.freeimages.com/photo/sandals-and-other-summer-things-1393619 
Het – https://www.freeimages.com/photo/protection-helmet-1427431 
Cath – https://www.freeimages.com/photo/cat-1377061 
Glöyn Byw – https://www.freeimages.com/photo/butterfly-1550561 
Bylbiau blodau – https://www.freeimages.com/photo/flower-bulbs-1378706 
Bocs wyau – https://www.freeimages.com/photo/good-morning-1566092 
Nyth ac wyau - <https://www.freeimages.com/photo/an-amazing-piece-of-nature-1374827> 
Defaid ac ŵyn- <https://www.freeimages.com/photo/sheep-and-lamb-1375095> 
Iâr a chywion - <https://www.freeimages.com/photo/chicken-1374846> 
Cwningen – https://www.freeimages.com/photo/little-red-bunny-1372114 
Wyau Pasg – https://www.freeimages.com/photo/chocolate-easter-eggs-1-1328540 
Coed yn ei blodau – https://www.freeimages.com/photo/snow-white-spring-1364407 
Glaswellt – https://www.freeimages.com/photo/grass-1374264 
Concyr – https://www.freeimages.com/photo/horse-chestnut-fruit-1362929 
Buwch a bocs teliffon – https://www.freeimages.com/photo/comoonication-1-1239739 
Twnnel - <https://www.freeimages.com/photo/speed-1172607> 
Lori – https://www.freeimages.com/photo/blue-truck-1449910 

 
 

Dwedwch wrth bawb bod y bws ar fin cychwyn (cofiwch wisgo’r gwregys diogelwch) 

ac y bydd bob math o bethau i’w gweld drwy’r ffenestri wrth deithio. Faint o bethau 

fyddan nhw’n gallu cofio tybed? A fyddan nhw’n cofio bob un? 

Gwirfoddolwyr i gerdded heibio’r bws wrth gario’r cardiau A4 neu dangoswch y 

sleidiau Ppt. Gall y gyrrwr hefyd geisio tynnu sylw’r teithwyr oddi ar y cardiau wrth 

ddal ati i weiddi, “Twll” neu “Dafad”!   

Gorffennwch drwy ofyn i’r teithwyr faint o’r lluniau maen nhw’n eu cofio. Neu 

gallwch chwarae gêm cofio: “Pan roeddwn i’n teithio fe welais i gwningen”. Yna 

mae’r teithiwr nesaf yn dweud, “Pan roeddwn i’n teithio fe welais i gwningen a 

chath”, ac yn y blaen, hyd y diwedd. 

Gweddi am gyfle: Mae bywyd yn mynd heibio’n sydyn. Ydych chi’n teimlo weithiau 

eich bod chi wedi colli cyfle? Weithiau mae'n rhaid i ni ddewis beth i’w adael allan 

am fod rhai pethau yn bwysig iawn a dydyn ni ddim eisiau methu cyfle i’w mwynhau 

nhw.   

https://www.freeimages.com/photo/green-hills-1480859
https://www.freeimages.com/photo/daffodils-4-1377903
https://www.freeimages.com/photo/massive-crosses-3-1216857
https://www.freeimages.com/photo/happy-girl-1-1435469
https://www.freeimages.com/photo/zebra-pedestrian-crossing-1448039
https://www.freeimages.com/photo/donkey-1395081
https://www.freeimages.com/photo/car-3-1449308
https://www.freeimages.com/photo/sandals-and-other-summer-things-1393619
https://www.freeimages.com/photo/protection-helmet-1427431
https://www.freeimages.com/photo/cat-1377061
https://www.freeimages.com/photo/butterfly-1550561
https://www.freeimages.com/photo/flower-bulbs-1378706
https://www.freeimages.com/photo/good-morning-1566092
https://www.freeimages.com/photo/little-red-bunny-1372114
https://www.freeimages.com/photo/chocolate-easter-eggs-1-1328540
https://www.freeimages.com/photo/snow-white-spring-1364407
https://www.freeimages.com/photo/grass-1374264
https://www.freeimages.com/photo/horse-chestnut-fruit-1362929
https://www.freeimages.com/photo/comoonication-1-1239739
https://www.freeimages.com/photo/blue-truck-1449910
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Dyma weddi fer iawn! Ein Tad, y Pasg yma rydyn ni’n gweddïo am y pethau pwysig 

yn ein bywydau, fel ein teulu, ein ffrindiau a thi, ein Duw. Helpa ni i wneud bywyd yn 

well i’r rhai sy’n unig, yn drist neu’n bryderus. Helpa ni i ofalu am ein byd. Amen. 

Hanes y Pasg 

Gofynnwch a oedd pawb wedi mwynhau chwarae 'Rwy’n gweld â’m llygaid bach i'. 

Tybed oedden nhw’n cofio gweld lluniau oedd â chysylltiad â’r Pasg? Dwedwch 

hanes y Pasg gan ddefnyddio lluniau Martina Peluso o lyfryn Pasg 2018 y 

Meaningful Chocolate Company. (Gall y gyrrwr ofyn a fyddai pobl yn hoffi 

cerddoriaeth yn y cefndir ac wedyn chwarae darn o fiwsig addas ar y ‘radio’ tra bod 

pawb yn gwrando ar hanes y Pasg). 

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 wrth chwifio canghennau o’r coed Palmwydd yn yr awyr. 

Ond tra bod 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 dieuog ac nad oedd o wedi gwneud dim o’i le. Ond am 

fod y dyrfa eisiau ei ladd dwedodd Peilat bod Iesu am gael ei 
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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. 

 

Be sy’n cysylltu’r hanes gyda ni ac wyau siocled, ŵyn a chwningod?  Wel, nid dyna 

ddiwedd 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.  

 

Ydych chi wedi clywed am rywun yn marw ac yna’n dod yn ôl yn fyw? Yn fyw go 

iawn, fel eich bod yn gallu cerdded gyda nhw? Atgyfododd Iesu a dangosodd ei hun 

i gannoedd o bobl ar ôl iddo gyfodi. Mae rhai pobl yn ceisio esbonio’r hanes fel hyn: 

 

Welwch chi’r bylbiau blodau yma? (Pwyntiwch at lun neu dewch â bylbiau gyda chi 

i’w dangos.) Maen nhw wedi bod yn fy sied i ers canol yr Haf ac maen nhw wedi 

bod yn cysgu. Ni wnawn nhw dechrau tyfu nes cawn nhw eu plannu yn yr ardd yn 



Adnodd ar gyfer pob oed gan y Meaningful Chocolate Company. Addaswyd gan www.beibl.net  
 Tudalen 7 o 11 

ystod y Gwanwyn. Mae’r bylbiau’n farw hyd nes bydd y tywydd a’r pridd yn cynhesu 

unwaith eto. Wedyn fe fyddan nhw’n deffro, yn egino a blaguro. 

Ar ôl Gaeaf hir ac oer mae llawer iawn o anifeiliaid yn geni rhai bach yn y 

Gwanwyn. Mae fel petai’r ddaear i gyd yn deffro yn yr haul cynnes ac yn dechrau 

tyfu o’r newydd. Mae ffermwyr yn gweithio’n galed iawn i baratoi’r tir ar gyfer ei 

hadu. Unwaith mae’r planhigion wedi tyfu rydyn ni’n mwynhau’r cynhaeaf, ac yn 

mynd i’r siopau i brynu bresych a moron, pys a thatws. 

Beth petai ffermwyr yn dweud ‘O wel! Ni fydd fy hadau yn deffro eleni. Maen nhw’n 

edrych yn farw. Well i mi anghofio amdanyn nhw flwyddyn yma. Pam ddylwn i 

obeithio am rywbeth nad wyf yn gallu ei ddeall?’ 

Dydy ffermwyr ddim yn gweithio’n galed drwy’r flwyddyn heb reswm. Maen nhw’n 

gweithio am eu bod yn trystio y bydd yr hadau yn deffro. Maen nhw’n gweithio am 

eu bod yn gobeithio y byddant yn gweld cnydau yn tyfu yn y caeau - moron a phys, 

tatws a bresych. Maen nhw’n trystio y bydd yr hadau yn ffrwythlon ac y byddan 

nhw’n egino ac yn tyfu blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae’r holl beth yn wyrthiol! 

Gwnaeth Iesu rywbeth tebyg. Croeshoeliwyd ef a rhoddwyd ei gorff mewn bedd. 

Rholiwyd carreg fawr o flaen y bedd ac roedd milwyr Rhufeinig yn ei warchod, Ond,  

daeth yn ôl yn fyw ar y trydydd dydd. Fe gerddodd Iesu allan o’r bedd yn fyw. Ydy, 

efallai ei fod yn anodd ei gredu ar y gwrandawiad cyntaf, ond mae’n hollol wir. 

Oherwydd ei atgyfodiad rydyn ni’n trystio Iesu i roi bywyd newydd i ni. Bwriad Iesu 

ydy rhoi diwedd ar ddioddefaint ac ar farwolaeth. Ei fwriad ydy roi diwedd ar 

dristwch ei ffrindiau a gwneud popeth yn brydferth a pherffaith unwaith eto. Drwy 

gredu yn Iesu rydyn ni’n gallu cael perthynas iawn gyda Duw. Dyma pan mae 

Cristnogion yn gallu dweud,  Felly mae nghalon i'n llawen a'm tafod yn gorfoleddu; 

mae fy nghorff yn byw mewn gobaith. 

 

Selfies! 

Cyn bo hir fe fydd y gyrrwr yn stopio’r bws ac fe gawn ni gyfle i dynnu selfie allan yn 

haul braf y Gwanwyn. Mae ganddoch chi 10 munud i dynnu llun o ddiwrnod braf yn 

y Gwanwyn. Be fydd yn eich llun chi tybed?  

 

Beth am ofyn i bawb ddisgrifio’u lluniau a gweld os oes yna bethau sy’n gyffredin 

ynddyn nhw i gyd? Gobeithio y bydd arwyddion o fywyd newydd yn y lluniau. 

Gallwch ofyn a oes rhywun yn gallu gwneud cysylltiad rhwng un o’r lluniau a hanes 

y Pasg. 
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Hwyl a sbri 

Mae yna ddigonedd o grefftau yn ymwneud â’r Pasg. Teimlwch yn rhydd i ddewis 

unrhyw grefft sy’n addas i chi a’r teuluoedd sy’n mynychu eich cyfarfodydd. Wrth 

wneud y crefftau cofiwch siarad am y Pasg. Dyma un syniad: 

 

1. Dail Hosanna!  

Adnoddau:  

Papur gwyrdd 

Pinnau ffelt (felt tips) 

Prennau lolipop 

glud 

sisyrnau 

 

Dyma weithgaredd syml. Mae’r plant yn gwneud amlinelliad o’u dwylo ar bapur ac 

yn eu torri allan gyda siswrn. Dylid gwneud hyn sawl gwaith cyn gludo’r ‘dwylo’ ar 

ddau bren lolipop i wneud dail. 

 

2. Rolio wyau 

Adnoddau: 

Wyau wedi eu berwi a llwybr wedi ei farcio ar y llawr. 

Cystadleuaeth - rowlio’r wy ar hyd y llwybr, gyda’u trwynau! 

 

3. Ras wy ar blât. 

Adnoddau: 

Wyau wedi eu berwi 

Platiau plastig 

Rhedeg ras fer wrth gario 2 wy ar blât! 
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4. Chwilio am……. 

Nid helfa draddodiadol ond cyfle i edrych yn fwy gofalus ar y pethau o’n cwmpas, 

nodi eu nodweddion ac yna phenderfynu os ydynt yn cyfateb i unrhyw ran o hanes 

y Pasg. 

 

Rhywbeth i chwifio Cangen / deilen Palmwydd 

Rhywbeth siâp cylch Y garreg o flaen bedd Iesu 

Rhywbeth hen Y garreg o flaen bedd Iesu 

Rhywbeth porffor Clogyn a roddwyd i Iesu 

Rhywbeth i wisgo ar eich pen Coron ddrain 

Rhywbeth defnyddiol Tywel i sychu ein traed (Iesu yn golchi traed ei 
ddisgyblion) 

Rhywbeth siâp croes Croes 

Rhywbeth trwm Iesu’n cario ei groes 

Rhywbeth i’w fwyta Swper Olaf Iesu 

Rhywbeth sy’n fyw Iesu’n marw ac atgyfodi 

Rhywbeth siâp calon Iesu’n ein caru ni 

Rhywbeth sy’n sgleinio Dillad yr angylion 

Rhywbeth sy’n tyfu Blodau yng Ngardd Gethsemane 

Rhywbeth sy’n wag Y bedd 

 

Taflen ‘Chwilio am…’ ar gael i’w lawr lwytho ar wahân. 
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5. Atgyfododd! Iesu – mae E’n fyw!  

Adnoddau: 

(Tunnocks) tea cake 

Ŵy bach siocled (mini egg) 

Waffer hufen ia  

Eisin gwyrdd 

Desiccated coconut wedi ei liwio gyda lliwiad bwyd gwyrdd 

Cocktail sticks 

Pensiliau a phapur. 

 
 
6. Nythod Rice crispy  
 
Adnoddau: 
 
3 llwy fwrdd o fenyn 
1 x 300g bag o falws melys (marshmallows)  
6 cwpaned o rice crispies 
Bag o mini eggs 
(ar gyfer 6 nyth) 
 
Toddi’r menyn a rhoi’r marshmallows yn y menyn. Troi’r cyfan nes fod popeth wedi 
toddi. Tywallt y cynhwysion dros y rice crispies a throi nes fod popeth wedi ei 
gymysgu’n dda. 
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Iro muffin tin a rhannu’r gymysgedd i wneud 6 nyth. Defnyddio papur pobi i wasgu 

pob nyth i lawr. Gadael y cyfan i oeri. Wedi iddyn nhw oeri codwch nhw allan o’r 

tuniau a’u llenwi â mini eggs. 

 

7. Cywion cerddorol 

Musical Chairs ond gyda mwy o sŵn. Bydd angen cadeiriau, matiau neu gylchoedd 

wedi eu torri allan o gardbord ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan, ac wrth gwrs 

cerddoriaeth! Rhaid i bawb glwcian fel ieir wrth gerdded o gwmpas y cadeiriau! 

 

8.Y Funky Chicken 

Cystadleuaeth i gerddoriaeth y Funky Chicken! Dyma ddolen i’r gân 

<https://youtu.be/sFVrOW8TnJM> . Dylai pawb ddawnsio gorau medran nhw! 

 

Caneuon ar gyfer y Pasg (i’w canu ar y bws) 

Mae plant yn hoffi canu! Dewiswch ganeuon syml, bywiog.  

 

Rhai syniadau: 

A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! (ar wefan www.gobaith.cymru) 

Hosanna, Hosanna, Hosanna i’r goruchaf Dduw (Caneuon Ffydd 273) 

Frenin nef (Caneuon Ffydd 273) 

Pan rwy’n cofio beth wnaeth Iesu i mi. (Tyrd i ddathlu, tud. 69)  

Canaf gân fod Iesu eto’n fyw (Dewch i Foli cyfrol 1, tud.52) 

Diolch Iesu, Iddo Ef (Canu Clod, cyfrol 1, tud.119)  

Haleliwia! Rhoddwn ddiolch. (Caneuon Ffydd 408)  

 

Gweddi, picnic a helfa wyau 

Mae’r amser wedi dod i orffen y daith. Rhowch wahoddiad i bawb rannu picnic yn yr 

haul. Beth am drefnu helfa wyau? Gorffennwch drwy weddïo: - 

Ein Tad, diolch i Ti am gyfle i rannu hanes y Pasg a diolch am arwyddion y 

gwanwyn o’n cwmpas ym mhob man. Diolch am y gobaith a ddaw i bob un sy’n 

credu yn Iesu. Diolch fod ganddo bŵer dros fywyd a marwolaeth. Diolch i ti ein bod 

yn gallu trystio Iesu am ei fod yn ein caru ni. Diolch i ti ei fod yn fyw!  Amen 

http://www.gobaith.cymru/

