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Pam cofio marwolaeth Iesu Grist?
1. Gweddi agoriadol.
2. Emyn: 507.
3. Darlleniad(au) o’r Beibl: Marc 15:21-39 neu/a Marc 15:42-47 neu/a Marc
16:1-8
• Gofynnwch i un o’r gynulleidfa i ddarllen yr adnodau.
• Gellir lawr lwytho lluniau safonol i gyd fynd â’r darlleniad.
http://freebibleimages.org/photos/jesus-dies/
http://freebibleimages.org/photos/jesus-alive/
4. Gweddi. (Gweler Atodiad 1.)
5. Gwyliwch ffilm o’r gyfres ‘Holi Hwn a Holi’r Llall’ neu ‘Ffydd yn y Gwaith’:
https://vimeo.com/showcase/6567761
https://vimeo.com/showcase/6567745
6. Emyn: 482.
7. Gwylio a gwrando ar y Bregeth.
8. Trafod y cwestiynau. (Gweler Atodiad 2.)
9. Emyn: 483.
10. Y Fendith.
Emynau o ‘Caneuon Ffydd.’

ATODIAD 1
BUDDUGIOLIAETH
Duw Cariad,
diolch am fuddugoliaeth fawr y Pasg buddugoliaeth Crist dros ddrygioni,
pechod, casineb,
dros dywyllwch a thros angau.
Diolch am y sicrwydd o fywyd newydd
a maddeuant.
Felly, yn awr, cyffeswn ein beiau,
cydnabyddwn ein gwendid,
sylweddolwn dy ffyddlondeb,
cyflwynwn ein hunain i ti
gan gredu yn dy gariad a'th nerth adferol.
Amen.
RHYFEDDOD Y PASG
O Dduw Byw,
moliannwn di am ryfeddod y Pasg dydd i ddathlu, rhyfeddu a diolch dydd sy'n newid ein ffordd o weithredu,
dydd sy'n newid ein ffordd o fyw,
dydd sy'n newid popeth.
Gorfoleddwn ym muddugoliaeth Iesu Grist,
ei goncwest dros bechod, anobaith
a hyd yn oed angau ei hun.
Moliannwn di,
am na all dim mewn bywyd nac angau
ein gwahanu oddi wrth dy gariad di.
Amen.
(Y Parchg. Olaf Davies)

ARGYHOEDDI NI
Tyred, y Crist byw, i'r canol:
gwna dy hun yn hysbys inni,
dangos inni dy fod wedi concro angau fel na bydd marw i neb a gredo ynot.
Argyhoedda ni dy fod trwy dy aberth
wedi dirymu pechod a sicrhau na chondemnir neb
sydd wedi ymddiried ynot.
Llanwa ein calonnau ni a'th gariad;
tor drwy ein serthedd a'n marweidd-dra ni;
a'th sancteiddrwydd bywioca ein cydwybod;
na ad inni suddo mewn digalondid na phesimistiaeth.
Gan i ti godi o'r bedd i'n cyfiawnhau,
agor ein llygaid i weld gogoniant y bywyd
ddiddarfod
ac anllygradwy yr wyt wedi ei sicrhau inni,
ac yna cawn ninnau dystio wrth ein cenhedlaeth
fod pyrth gorfoledd ar agor led y pen
i'r sawl yr wyt yn ymafael ynddo.
Gwna hyn yn dy drugaredd, fel bo'r gogoniant i ti.
Amen.
(Y Parchg. Dr R. Tudur Jones)

Gweddiau drwy ganiatad Cyhoeddiadau’r Gair.

ATODIAD 2

CWESTIYNAU I’W TRAFOD
1. Oes yna newyddion da (efengyl) heb aberth Iesu Grist?
2. Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth bobl sy'n meddwl mai nonsens ydy
Cristnogaeth?
3. Pam mae'n bwysig deall bod Iesu wedi atgyfodi go iawn?

