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Pasg II – Pasg Bach 
 

CYHOEDDIADAU’R SUL 
  
GWASANAETHAU HEDDIW 
Cynhelir yr Hwyrol Weddi yn yr Eglwys am 6.00pm.   
Darlledir y ddau bodlediad fel arfer.  
 
 
GWASANAETH Y SUL NESAF YN YR EGLWYS 
Bydd gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid yn yr 
Eglwys am 9.00am.  Os ydych yn bwriadu dod i’r 
gwasanaeth hwn a wnewch chi roi gwybod i Marian 
Fairclough trwy e-bost i 
faircloughmarian@gmail.com neu ffonio: 029 2088 
5151 erbyn 4.00 o’r gloch prynhawn Sadwrn fan 
bellaf.   
 
CLOCH DEWI 
Mae Cloch Dewi wedi’i ddosbarthu trwy e-bost ac 
anfonwyd copi caled i’r rhai nad ydynt yn derbyn e-
bost.  Os nad ydych wedi derbyn eich copi a wnewch 
chi gysylltu â Rhys Jones os gwelwch yn dda.  
 
MARWOLAETH 
Yn dilyn marwolaeth ei Uchelder Brenhinol y Tywysog 
Philip, Dug Caeredin, mae Archesgob Cymru wedi talu 
teyrnged iddo ac mae’r Eglwys yng Nghymru wedi 
darparu gweddïau i’w harfer yn ystod y cyfnod hwn o 
alaru cenedlaethol.  Gweler:  
https://www.churchinwales.org.uk/cy/news-and-
events/archbishop-pays-tribute-duke-edinburgh/  
Mae’r gweddïau i’w cael ar ddiwedd y daflen 
wythnosol.  
 
FESTRI’R PASG 
Oherwydd y cyfyngiadau sydd yn parhau i fod mewn 
grym penderfynodd y Cyngor Plwyfol Eglwysig yn y 
cyfarfod diwethaf gynnal Festri’r Pasg dros Zoom ar 
nos Lun 26 Ebrill am 7.00pm. Gwyddom nad pawb 
sydd â mynediad i Zoom, ond bydd cyfle i chi anfon 
unrhyw gwestiynau neu sylwadau i’w hystyried yn y 
cyfarfod.  Manylion pellach i ddilyn.  Gobeithir anfon 
yr Adroddiad Blynyddol atoch yn ystod wythnos nesaf.  
 
CYNGOR PLWYFOL EGLWYSIG 
Os hoffech wasanaethu fel aelod o’r Cyngor Plwyfol 
Eglwysig 2021 – 2022 gofynnaf yn garedig i chi anfon 
neges at Marian Fairclough erbyn dydd Gwener 23 

Ebrill.  Bydd modd cynnig ac eilio yng nghyfarfod y 
Festri.  Os hoffech ragor o wybodaeth o’r hyn mae’n ei 
olygu i fod yn aelod o’r CPE mae croeso i chi gael gair 
â’r Ficer.  Mae’n edrych yn debyg y bydd y mwyafrif o 
gyfarfodydd y cyngor eleni dros Zoom.  Mae’r CPE yn 
cyfarfod tua phedair gwaith y flwyddyn.  
 
FFILMO 
Mae sefydliad sy’n darparu adnoddau digidol i bobl 
sy’n byw gyda dementia wedi gofyn i ni yn EDS i 
recordio cyfres syml o wasanaethau o’r Foreol a’r 
Hwyrol Weddi yn Gymraeg a Saesneg ar gyfer ei 
meddalwedd RITA sy’n cael ei ddefnyddio mewn 
cartrefi gofal ac ysbytai ledled Prydain.  Oherwydd y 
cyfyngiadau dim ond cynulleidfa o 6 y gallwn ni gael i 
recordio. (bydd pawb yn eistedd dau fedr oddi wrth ei 
gilydd ond heb fod yn gwisgo mygydau, sydd yn cael ei 
ganiatáu o dan y rheoliadau presennol ar gyfer 
recordio).  Bydd angen pobl i ddarllen y llithoedd 
hefyd.  Bydd y ffilmio yn digwydd dydd Mawrth 20 
Ebrill rhwng 11.00am a 3.00pm.  Os hoffech chi fod 
yn rhan o’r prosiect hwn neu am ragor o wybodaeth, 
mynnwch air â’r ficer cyn gynted â phosib.   
 
COFFI A CHLONC 
Cynhelir ein bore Coffi a Chlonc bore Sadwrn 17 Ebrill 
rhwng 10.30am a 12.00pm.  Os hoffech ragor o 
wybodaeth cysylltwch â’r Ficer.  Anfonir y manylion 
Zoom dros e-bost.  
 

GWASANAETHAU HEDDIW: Pasg II (Pasg Bach) 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost sy’n cynnwys y daflen hon.  
Hefyd, mae modd ymweld â gwefan yr eglwys i ddod o 
hyd i’n gwasanaethau ar lein.   
 
Bydd podlediad heno am 6.00pm yn wasanaeth o’r 
Hwyrol Weddi.  
 
YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: Cathrin Brynach, 
Enid Davies, John Hicks, Sally Lewis, Catrin Morgan, 
Nia Roberts, Ceri Saunders, Gwen Thomas, ac am 
bawb sy’n gofalu amdanynt. 
 
Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist, a thros bawb y cofiwn am eu 
marwolaeth yr adeg hon o’r flwyddyn. Dyro iddynt, 

YN YR EGLWYS: 
 

 Dydd Sul 18 Ebrill 2021 
Pasg III 

  9.00am  Y Cymun Bendigaid 
 



O Arglwydd, orffwys tragwyddol a llewyrched 
goleuni gwastadol arnynt. 
 
ADDOLI AR YR AELWYD 
Os oes gennych gopi o lyfr Gweddi yr Eglwys yng 
Nghymru ar gyfer y Foreol a’r Hwyrol Weddi (glas 
tywyll 1984), mae croeso i chi ddilyn trefn y 
gwasanaethau ynddo a’i ddarllen i chi eich hun yn 
dawel neu ar lafar, neu ym mha bynnag fodd sy’n 
gyffyrddus i chi.  
 
 
Mae’r Salm a’r darlleniadau ar gyfer y Sul fel y canlyn: 
 
Y Foreol Weddi:     
Salm 113 
Actau 4:32-35 
Ioan 20:19-31 
 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 143:1-11 
Eseia 26:1-9, 19 
Luc 24:1-12 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   
 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y gwasanaeth boreol 
Thema: Wyau Siocled, Cwningod ac Amheuaeth 
Thomas 

Hwn yw y dydd, hwn yw y dydd 
a wnaeth ein Duw, a wnaeth ein Duw, 

cydlawenhawn, cydlawenhawn 
â gorfoledd mawr, â gorfoledd mawr; 

hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, 
cydlawenhawn â gorfoledd mawr; 

hwn yw y dydd, hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw. 
 

Hwn yw y dydd, hwn yw y dydd, 
y cododd ef, y cododd ef, 

cydlawenhawn, cydlawenhawn 
â gorfoledd mawr, â gorfoledd mawr; 

hwn yw y dydd y cododd ef, 
cydlawenhawn â gorfoledd mawr 

hwn yw y dydd, hwn yw y dydd y cododd ef. 
 

Hwn yw y dydd, hwn yw y dydd 
Y daeth hedd i ni, y daeth hedd i ni, 

cydlawenhawn, cydlawenhawn 
â gorfoledd mawr, â gorfoledd mawr 

hwn yw y dydd y daeth hedd i ni, 
cydlawenhawn â gorfoledd mawr 

hwn yw y dydd, hwn yw y dydd y daeth hedd i ni. 
Iddo ef 

Canu Clod 217 

 
Y mae’r Arglwydd yn wir wedi ei gyfodi.  Halelwia! Luc 
24:34 
 
Daethom ynghyd yn deulu Duw yn mhresenoldeb ein 
Tad, i gyflwyno iddo anghenion yr holl fyd ac i geisio ei 
ras, fel y gallwn, trwy ei Fab, Iesu Grist, ein rhoi ein 
hunain i’w wasanaeth.  
 
Dywedodd Iesu: “Y gorchymyn cyntaf yw, ‘Gwrando, 
O Israel, yr Arglwydd ein Duw yw’r unig Arglwydd, a 
châr yr Arglwydd dy Dduw â’th holl galon ac â’th holl 
enaid ac â’th holl feddwl ac â’th holl nerth.’  Yr ail yw 
hwn, ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun’.  Nid oes 
gorchymyn arall mwy na’r rhain.” 
 
Cyffeswn ein pechodau wrth y Tad a cheisio ei 
faddeuant a’i dangnefedd.  
 
 
Cyffeswn  
Dduw trugarog, trown atat gan ymddiried ynot 
i gyfaddef yr adegau hynny pan fu i ni d’amau di: 
maddau i ni a chynorthwya ni; 
i gyfaddef yr adegau hynny 
pan fu i ni guddio rhag dy bresenoldeb: 
maddau i ni a chynorthwya ni; 
i gyfaddef yr adegau hynny 
pan fu i ni betruso cyn cyhoeddi d’ogoniant di: 
maddau i ni a chynorthwya ni; 
i gyfaddef yr adegau hynny 
pan fu i ni oedi cyn llawenhau yn dy ddaioni: 
maddau i ni a chynorthwya ni – 
oherwydd gofynnwn hyn yn enw Iesu. 
Amen. 
 
 
Yr Hollalluog Dduw, 
sy’n maddau i bawb sy’n wir edifeiriol, 
a drugarhao wrthych, a’ch rhyddhau o bechod, 
eich cadarnhau mewn daioni 
a’ch cadw yn y bywyd tragwyddol; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
 
Grist atgyfodedig, 
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti: 
am gymeriadau stori’r Pasg. 
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti: 
am y disgyblion yn glynu gyda’i gilydd i gael sicrwydd. 
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti: 
am Thomas a feiddiodd ofyn am dystiolaeth. 
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti: 
am Mair a gamgymerodd Iesu am y garddwr. 
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti: 
am y disgyblion a fethodd dy adnabod. 
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti: 



am y disgyblion yn methu dal pysgod. 
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti: 
am bob un sydd wedi dy gyfarfod di. 
Ti biau’r gogoniant.  
Amen. 
 
Emyn (Yn lle y Gloria) 

Cododd Iesu! Haleliwia!, Haleliwia! 
Cododd Iesu! Cododd yn wir, Haleliwia! 

 
Cariad a ddaeth, gorchfygu a wnaeth, 

Collodd marwolaeth ei fri. 
O’r bedd yn fyw am byth gyda Duw, 

Iesu ein Harglwydd a’n Rhi. 
 

Cododd Iesu! Haleliwia!, Haleliwia! 
Cododd Iesu! Cododd yn wir, Haleliwia! 

 
Arglwydd yw ef, dros bechod a’r bedd; 

Satan a syrth wrth ei draed! 
Ein Harglwydd sydd fawr, pob glin blyga i lawr; 

Trwy Iesu y goron a gaed. 
 

Cododd Iesu! Haleliwia!, Haleliwia! 
Cododd Iesu! Cododd yn wir, Haleliwia! 

 
Arglwydd yw ef! Ymunwch â’n llef, 

Bloeddiwch ei enw mewn bri. 
Llawen yw’r iaith, addoliad yw’r gwaith, 

Offrwm o fawl roddwn ni. 
 

Cododd Iesu! Haleliwia!, Haleliwia! 
Cododd Iesu! Cododd yn wir, Haleliwia! 

Catrin Alun 
Canu Clod 79 

 
Dysgwn gyda’n gilydd.  
 
Y colect ar gyfer yr Ail Sul yn y Pasg. 
Dad hollalluog, 
rhoddaist dy unig Fab 
i farw dros ein pechodau 
ac i gyfodi drachefn i’n cyfiawnhau: 
caniatâ i ni fwrw ymaith surdoes malais a drygioni 
er mwyn inni dy wasanaethu’n wastadol 
mewn purdeb bywyd a gwirionedd; 
trwy haeddiannau dy Fab Iesu Grist ein Harglwydd 
sy’n fyw  ac yn teyrnasu gyda thi, 
yn undod yr Ysbryd Glân, 
yn un Duw, yn awr ac am byth.  Amen.  
 
Darlleniad I – Actau 4:32-35 
Yr oedd y lliaws credinwyr o un galon ac enaid, ac ni 
fyddai neb yn dweud am ddim o'i feddiannau mai ei 
eiddo ef ei hun ydoedd, ond yr oedd ganddynt bopeth 
yn gyffredin. Â nerth mawr yr oedd yr apostolion yn 
rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr Arglwydd Iesu, a 

gras mawr oedd arnynt oll. Yn wir, nid oedd neb 
anghenus yn eu plith, oherwydd byddai pawb oedd yn 
berchenogion tiroedd neu dai yn eu gwerthu, a dod 
â'r tâl am y pethau a werthid, a'i roi wrth draed yr 
apostolion; a rhennid i bawb yn ôl fel y byddai angen 
pob un. Yr oedd Joseff, a gyfenwid Barnabas gan yr 
apostolion (sef, o'i gyfieithu, Mab Anogaeth), Lefiad, 
Cypriad o enedigaeth, yn berchen darn o dir, a 
gwerthodd ef, a daeth â'r arian a'i roi wrth draed yr 
apostolion. 
 
Salm 133 
Mor dda ac mor ddymunol yw 
I bobl fyw’n heddychlon. 
Mae fel y dafnau ennaint pêr 
Ar farf a choler Aaron.  
 
Mae fel pan ddisgyn gwlith y wawr 
I lawr dros fynydd Seion, 
Lle rhoddodd Duw ei fendith ddrud, 
Sef bywyd byth i’w weision.  
Salmau Cân Newydd 
Gwynn ap Gwilym (1951 -2016) 
 
Darlleniad II – Ioan 20:19-31 
Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr 
oedd y drysau wedi eu cloi lle'r oedd y disgyblion, 
oherwydd eu bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n 
dod ac yn sefyll yn eu canol, ac yn dweud wrthynt, 
"Tangnefedd i chwi!" Wedi dweud hyn, dangosodd ei 
ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr Arglwydd, 
llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt 
eilwaith, "Tangnefedd i chwi! Fel y mae'r Tad wedi fy 
anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi." Ac wedi 
dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud: "Derbyniwch 
yr Ysbryd Glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y 
maent wedi eu maddau; os peidiwch â'u maddau, y 
maent heb eu maddau." Nid oedd Thomas, a elwir 
Didymus, un o'r Deuddeg, gyda hwy pan ddaeth Iesu 
atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, "Yr 
ydym wedi gweld yr Arglwydd." Ond meddai ef 
wrthynt, "Os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a 
rhoi fy mys yn ôl yr hoelion, a'm llaw yn ei ystlys, ni 
chredaf fi byth." Ac ymhen wythnos, yr oedd y 
disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A 
dyma Iesu'n dod, er bod y drysau wedi eu cloi, ac yn 
sefyll yn y canol a dweud, "Tangnefedd i chwi!" Yna 
meddai wrth Thomas, "Estyn dy fys yma. Edrych ar fy 
nwylo. Estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys. A phaid â bod 
yn anghredadun, bydd yn gredadun." Atebodd 
Thomas ef, "Fy Arglwydd a'm Duw!" Dywedodd Iesu 
wrtho, "Ai am i ti fy ngweld i yr wyt ti wedi credu? 
Gwyn eu byd y rhai a gredodd heb iddynt weld." Yr 
oedd llawer o arwyddion eraill, yn wir, a wnaeth Iesu 
yng ngŵydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi eu cofnodi 
yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi eu cofnodi er 
mwyn i chwi gredu mai Iesu yw'r Meseia, Mab Duw, 



ac er mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. 
 
Y Bregeth 
“Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion yn y tŷ, a 
Thomas gyda hwy”.  Ioan 20:26 

Ydych chi wedi bwyta’ch wyau Pasg i gyd eto?  Cyn y 
Pasg, fe welais i un o’r fideos byr hynny sy’n cael eu 
rhannu ar y rhwydweithiau cymdeithasol o riant yn 
ceisio esbonio stori’r Pasg i’w blentyn ifanc.  Roedd yn 
un o’r fideos digri hynny i godi calon.  Ac yn y fideo, 
dyma’r rhiant yn dechrau sôn am stori’r Pasg.  
Soniodd am y groes a Iesu’n marw, soniodd am Iesu 
yn atgyfodi ar y trydydd dydd, a’r gwragedd yn mynd 
yn gynnar yn y bore at y bedd a’i gael yn wag.  Aeth y 
rhiant ymlaen i sôn am Iesu yn ymddangos i’w 
ddisgyblion, a rheini yn llawen ac yn hapus iawn o’i 
weld eto.  Roedd yn esboniad cryno a syml o stori’r 
Pasg.  Ar ddiwedd ei esboniad dyma’r rhiant yn gofyn 
i’w blentyn, “Os gen ti unrhyw gwestiwn?” Ac ar ôl 
eiliad neu ddau o feddwl yn ddwys, dyma’r plentyn yn 
ateb yn hyderus– “ti ‘di anghofio’r gwningen sy’n 
mynd o gwmpas ac yn rhoi wyau siocled i bawb!” “Ble 
mae’r gwningen yn stori’r Pasg?” A chyda hynny, 
dyma’r rhiant yn gorchuddio ei wyneb â’i ddwylo.   

 

 Ac mae’n wir i ddweud, i’r mwyafrif o bobl 
bellach, ac nid i blant yn unig, beth yw’r Pasg ond 
wyau siocled?  Wrth gwrs mae’r ŵy Pasg yn hen, hen 
arferiad, ac yn arwydd o’r bywyd newydd sy’n ffrydio 
o’r bedd, fe cyw yn deor o’r ŵy.  Yr ŵy yw’r bedd, a 
chyda ŵy siocled, y mae’r canol yn wag, oherwydd 
bod y bedd yn wag.  Ymhell cyn i wyau siocled ddod 
yn boblogaidd yr arfer oedd berwi wyau, addurno’r 
masgl cyn cael yr hwyl o’u plisgo a’u bwyta ar Sul y 
Pasg.   Ond i ddod o hyd i draddodiad y gwningen, 
mae’n rhaid mynd yn ôl i draddodiadau cyn-
Gristionogol.  Gyda threigl amser, cyfunwyd yr wyau 
Pasg gyda’r gwningen i greu y delweddau poblogaidd 
y gwelwn adeg y Pasg a’r Gwanwyn.  Wrth gwrs, nid 
yw’r ŵy na’r gwningen yn ymddangos yn y Beibl.  Ond 

eto mae eu harwyddocâd yn gallu bod o fudd i ni wrth 
i ni ystyried ystyr y Pasg a chofio mai tymor gobaith a 
bywyd newydd yw tymor y Pasg. 

 

 Ond eto, mae peryg i ni ganolbwyntio’n 
ormodol ar y delweddau poblogaidd sy’n perthyn i’r 
Pasg wedi’r cyfan, mae rhywbeth llawer mwy cysurus 
mewn edrych ar wyau lliwgar a chwningod, nac 
edrych ar y groes a’r bedd, hyd yn oed pan mae’r 
groes a’r bedd bellach yn wag!  Nid yw Crist yno, “y 
mae wedi ei gyfodi”.  Ond nid hawdd bob tro yw dal 
gafael yn y gwirionedd hwn! Nid hawdd bob tro yw 
dal gafael yn y gobaith a gweld y bywyd newydd sydd 
yn egino.   

 

 Ac mae’r darlleniad o’r efengyl heddiw yn dod 
â ni wyneb yn wyneb â’r ofn, y benbleth, y syndod, yr 
amheuaeth a’r anghrediniaeth oedd yn perthyn i 
ddisgyblion Iesu wrth iddynt dderbyn y newyddion 
gan y gwragedd bod y bedd yn wag.  Cawn yn yr 
efengyl heddiw ddwy olygfa, gydag wythnos gron yn 
gwahanu’r ddwy.   

Yn yr olygfa gyntaf fe gawn y disgyblion ar y 
dydd Pasg cyntaf hwnnw, yn yr hwyr.  Dyna lle’r 
oeddent y tu ôl i ddrysau caeëdig, yn llawn ofn a 
dryswch, ac yn ansicr o beth i’w gredu, yn ceisio 



gwneud synnwyr o’r bedd gwag a thystiolaeth Mair 
Magdalen ei bod hi “wedi gweld yr Arglwydd”.  Dyna 
lle’r oeddent gyda’i gilydd, yn ceisio deall a gwneud 
synnwyr o hyn oll, gan ddwyn nerth a chysur o 
gwmnïaeth ei gilydd.  Ond yr oedd un disgybl bach ar 
goll o’r cwmni dethol hwn, sef Thomas.  Ble oedd 
Thomas y noson honno?  Does neb yn gwybod!  Am 
ryw reswm roedd wedi esgusodi ei hun o’r cwmni.  
Efallai ei fod am gael llonydd a chael amser ar ei ben 
ei hun; amser i feddwl, amser i weddïo, amser i 
adennill ei nerth.  Yr ydym i gyd yn delio â phethau 
mewn ffyrdd gwahanol.  Mae rhai yn hoffi bod yng 
nghwmni eraill, ond mae’n well gan eraill eu cwmni eu 
hunain, fel Thomas.   

 Ta waeth, i ganol y disgyblion a oedd gyda’i 
gilydd yr ymddangosodd Iesu y Pasg cyntaf hwnnw, 
gan ddod i ganol eu hofnau, eu dryswch a’u penbleth.  
Geiriau cyntaf Iesu iddynt oedd “Tangnefedd i chwi”, 
ac wedi dangos iddynt ei ddwylo a’i ystlys clwyfedig, 
llawenychodd y disgyblion.  Gwelsant â’u llygaid eu 
hunain yr Iesu atgyfodedig yn sefyll yn eu canol.  
Mae’n bwysig i ni gofio, mai dim ond rhan o hanes yr 
atgyfodiad yw’r bedd gwag.  Nid yw’r bedd gwag 
ynddo ei hun yn profi dim i ni.  Yr hyn oedd wedi 
cadarnhau a seilio ffydd y disgyblion bod Iesu wedi’i 
gyfodi, oedd ei weld â’u llygaid eu hunain, a phrofi ei 
bresenoldeb atgyfodedig yn dod a thangnefedd i’w 
calonnau ofnus a chythryblus.  Ei bresenoldeb 
atgyfodedig oedd wedi troi eu galar, o’r diwedd, i 
lawenydd.  Ac yr oedd geiriau Iesu, “Fel y mae’r Tad 
wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi” 
wedi rhoi ystyr, cyfeiriad, a phwrpas i’w bywydau 
unwaith yn rhagor.  Wedi’r groes yr oedd y disgyblion 
ar goll, yn ddi-gyfeiriad – ond wedi iddynt gael profiad 
o’r Iesu atgyfodedig, daeth bywyd newydd i’w rhan.  

 Ond beth am Thomas druan?  Pan ddaeth yn 
ôl i ymuno â’r cwmni a chlywed newyddion ei gyd-
ddisgyblion “Yr ydym wedi gweld yr Arglwydd”, ac er 
mor frwdfrydig oedd eu geiriau, er mor egnïol a llon 
oedd eu siarad gan daeru eu bod wedi gweld yr 
Arglwydd, doedd dim yn tycio gyda Thomas.  Er 
cymaint yr oedd ef ei hun yn ymddiried yn ei gyd-
ddisgyblion, roedd sôn am atgyfodiad Iesu yn ormod 
iddo ei dderbyn!   

 

Mae llawer wedi cael ei ddweud am 
amheuaeth ac anghrediniaeth Thomas, fel petai 
amheuaeth ac anghrediniaeth yn bethau negyddol, fel 
rhyw elyn i ffydd.  Ond dydi hynny ddim yn wir!  Mae 
Thomas yn dangos hynny i ni!  Roedd Thomas yn daer 
ei amheuaeth: “Os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, 
a rhoi fy mys yn ôl yr hoelion, a’m llaw yn ei ystlys, ni 
chredaf fi byth”, ond mae’n bwysig nodi, na 
cheryddodd y disgyblion eraill ef.  Efallai eu bod yn 
deall amheuaeth Thomas, oherwydd eu bod hwy ei 
hunain, wedi bod yn yr un fan yn union ag yr oedd 
Thomas ynddi.  Er ei amheuaeth, er ei amharodrwydd 
i gredu, roedd Thomas yn barod i aros yng nghwmni 
gweddill y disgyblion ac yr oeddynt hwythau yn fodlon 
iddo aros gyda nhw.  

Mae rhywbeth yn hanes Thomas sy’n dangos 
inni bwysigrwydd amheuaeth fel rhan o’n ffydd.  Ein 
hamheuon sydd yn ein harwain i ofyn cwestiynau ac 
yn y cwestiynu a’r gwaith o ddod o hyd i’r atebion, y 
daw’r cyfleoedd i ni ddyfnhau ein ffydd a’n 
hymddiriedaeth yn yr Iesu.  Nid amheuaeth na 
chwestiynu yw gelyn ffydd, ond yr amharodrwydd i 
barhau cwestiynu a cheisio’r atebion.   

 Yr oedd dewrder yn perthyn i Thomas - 
dewrder deallusol, ei ddewrder i fod yn agored â’i 
amheuon, ond yn bwysicach fyth, ei ddewrder i aros 
gyda’i gyd-ddisgyblion.  A dyma ni’n dod at yr ail 
olygfa wythnos gron wedi’r olygfa gyntaf.  Daeth yr 
Iesu atgyfodedig eilwaith, pan oedd y disgyblion gyda’i 
gilydd tu ôl i ddrysau caeëdig – ond y tro hwn yr oedd 
Thomas yno gyda hwy.  Fe gafodd Thomas ei Basg 
bach ei hunan pan ddaeth yr Iesu ato, ac fel y gwnaeth 
i’r gweddill, dangosodd ei glwyfau iddo.  Wrth weld yr 
Iesu atgyfodedig, nid oedd angen i Thomas rhoi ei fys 
yn ôl yr hoelion yn nwylo Iesu;  roedd gweld yr Iesu 
atgyfodedig yn ddigon iddo wneud ei gyffes fawr, “Fy 
Arglwydd a’m Duw”.  Oherwydd ei amheuon y daeth 
Thomas i ddealltwriaeth a ffydd ddyfnach o’r hyn yr 
oedd Iesu yn ei olygu iddo.  Ei ddewrder i amau ac i 



barhau â’i amheuon a’i harweiniodd i brofi y bywyd 
newydd a ddaeth trwy ffydd yn yr Iesu atgyfodedig.  

 Ar Sul y Pasg Bach, wythnos ar ôl dydd y Pasg, 
pan ymddangosodd Iesu i Thomas yng nghanol ei 
amheuon, nid i deimlo’n euog am unrhyw amheuon 
sydd gennym ni y cawn ein galw.  Yn hytrach, y mae 
Thomas yn dangos i ni mai trwy aros gyda’n 
hamheuon a’n cwestiynau oddi mewn i gymuned 
ffydd y deuwn ni i adnabyddiaeth ddyfnach a llawnach 
o’r bywyd newydd a ddaw i ni trwy’r Iesu atgyfodedig 
sy’n gweithio yn ein plith.  Amen.     
 
CREDWN 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried  
yn Nuw Dad, a greodd bopeth sydd. 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried  
yn ei Fab Iesu Grist, a brynodd ddynolryw. 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried  
yn ei Ysbryd Glân, sy’n rhoi bywyd i bobl Dduw. 
 
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, 
Mab ac Ysbryd Glân.  Amen. 
 
Emyn  
 

Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd, 
Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd; 

Ei foli wnaf i, clodfori wnaf i, 
Ei addoli a’i garu o hyd. 

 
Nid oes neb fel Iesu yn dysgu’r ffordd i fyw, 
Nid oes neb fel Iesu yn dysgu’r ffordd i fyw; 

Mae’n rhoi gobaith i’n byd drwy ein dysgu o hyd 
Mai trwy gariad Duw byddwn ninnau fyw. 

 
Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd, 
Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd; 

Ei foli wnaf i, clodfori wnaf i, 
Ei addoli a’i garu o hyd. 

 
Mae’n ein dysgu heddiw i garu’n cyd-ddyn tlawd, 
Mae’n ein dysgu heddiw i garu’n cyd-ddyn tlawd; 

Ac mae’n gofyn i ni gofio ateb eu cri, 
Helpu’r llesg a’r gwan, dyna yw ein rhan. 

 
Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd, 
Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd; 

Ei foli wnaf i, clodfori wnaf i, 
Ei addoli a’i garu o hyd. 

 
Heddwch a thangnefedd i bawb drwy’r byd i gyd, 
Heddwch a thangnefedd i bawb drwy’r byd i gyd; 
Cariad Crist ynom fydd yn troi’r nosddu yn ddydd, 

Gall ei gariad ef wneud y byd yn nef. 
 

Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd, 
Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd; 

Ei foli wnaf i, clodfori wnaf i, 
Ei addoli a’i garu o hyd. 

Eddie Jones 
Caneuon Ffydd 410 

 
Y Gweddïau. 
 
Tragwyddol a bythfywiol Dduw yr wyt ti’n fythol 
amyneddgar â ni, a pha byth bynnag a wnawn ni, yr 
wyt ti’n ein cadw ni.  Helpa ni i ddangos dy amynedd 
ag eraill; a chyda’r weddi hon ar ein calonnau ac ar ein 
gwefusau, gweddïwn dros y rheini yr ydym yn eu 
hadnabod a’u caru a chlywn amdanynt y dydd hwn.  
 

Domine Deus, Domine Deus, 
Domnine Deus, rho in hedd. 

Caneuon Ffydd 152 
 
Gweddïwn dros bawb sydd angen heddwch: 
heddwch rhwng cenhedloedd yn rhyfela,  
heddwch rhag y gwrthdaro yng Ngogledd Iwerddon  
heddwch rhag ideolegau gwleidyddol anghyson, 
heddwch rhag ymgecru rhwng credoau’r byd. 
 

Domine Deus, Domine Deus, 
Domnine Deus, rho in hedd. 

 
Gweddïwn dros bawb sydd angen cariad: 
cariad tuag at bobl sydd wedi colli eu hanan-barch, 
cariad tuag at ffrindiau sydd wedi pellhau, 
cariad tuag at berthnasau nad ydynt mor hoff o’i 
gilydd. 
 

Domine Deus, Domine Deus, 
Domnine Deus, rho in hedd. 

 
Gweddïwn dros bawb sydd angen gobaith: 
gobaith ynghanol anobaith pan ymddengys bod 
popeth wedi’i golli, 
gobaith ynghanol ansicrwydd o ganlyniad i effeithiau 
COVID  
gobaith pan fo drygioni yn ymddangos fel petai’n 
ennill, gobaith am ddyfodol gwell i bawb. 
 

Domine Deus, Domine Deus, 
Domnine Deus, rho in hedd. 

 
Gweddïwn dros fyd sydd angen llawenydd: 
llawenydd pan fo achos dathlu, 
llawenydd pan fo lle i ddiolch, 
llawenydd fel modd o gyfranogi yn rhyfeddod y 
greadigaeth. 
 



Domine Deus, Domine Deus, 
Domnine Deus, rho in hedd. 

 
Gweddïwn dros bawb sy’n galaru heddiw, 
gan gofio’r Frenhines a’r teulu Brenhinol. 
Diolchwn am fywyd y Tywysog Philip,  
am ei ymlyniad wrth ddyletswydd 
a’i gefnogaeth o bobl ifanc 
fel sielydd Gwobr Dug Caeredin.   
 

Domine Deus, Domine Deus, 
Domnine Deus, rho in hedd. 

 
Gweddïwn gyda’n gilydd. 
Nefol Dad, 
diolchwn i ti am ein cartrefi a’n teuluoedd,  
am fwyd a dillad  
ac am bob hapusrwydd y gall rhieni a phlant ei 
rannu. 
Gofynnwn 
am i’th gariad ein hamgylchynu, 
a’th ofal ein hamddiffyn 
ac am gael adnabod dy dangnefedd  
bob amser. 
Arglwydd yn dy drugaredd 
derbyn y  gweddïau hyn; 
er mwyn Dy Fab Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen. 
 
Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn 
hyderus: 
Ein Tad, 
yr hwn wyt yn y nefoedd, 
sancteiddier dy enw, 
deled dy deyrnas, 
gwneler dy ewyllys; 
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.  
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol 
a maddau i ni ein dyledion, 
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. 
Ac nac arwain ni i brofedigaeth; 
eithr gwared ni rhag drwg. 
 
Canys eiddot ti yw’r deyrnas, 
a’r gallu, a’r gogoniant, 
yn oes oesoedd.  Amen.  
 
Emyn olaf 
 

Newyddion braf a ddaeth i’n bro, 
Hwy haeddent gael eu dwyn ar go’, 

Mae’r Iesu wedi cario’r dydd, 
Caiff carcharorion fynd yn rhydd 

 
O llawenhawn, cydlawenhawn 
Am ddyfod Iesu Grist i’n byd; 
Efe yw’r Gair, Duw cariad yw, 

Efe yw’r gobaith inni i gyd: 

Halelwia! Llawenhawn, cydlawenhawn 
Am ddyfod Iesu Grist i’n byd. 

 
Mae Iesu Grist o’n hochor ni, 
Ef gollodd ef ei waed yn lli; 

Trwy rinwedd hwn fe’n dwg yn iach 
I’r ochor draw ‘mhen gronyn bach. 

 
Wel, f’enaid, bellach cod dy ben, 

Mae’r ffordd yn rhydd i’r nefoedd wen; 
Mae’n holl elynion ni yn awr 

Mewn cadwyn gan y Brenin mawr. 
John Dafydd, Cytgan Elfed Lewys 
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Mae hawlfraint Y Llyfr Gweddi Gyffredin i’w arfer yn yr 
Eglwys yng Nghymru a phob gwasanaeth sydd ynddo 
yn eiddo Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 1984. Neu Y 
Cymun Bendigaid 2004 
Roots a Chaneuon Ffydd.  
Hawlfraint Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 1984 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng 
Nghymru Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng 
Nghymru 2011. 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr 
Newydd a’r Colectau.  Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr 
yr Eglwys yng Nghymru 2002 Emynau – Caneuon 
Ffydd, Emynau’r Llan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gweddïau i’w harfer yn dilyn marwolaeth Ei 
Uchelder Brenhinol Dug Caeredin 
 
Dduw ein bywydau, 
rhoddwn ddiolch am fywyd y Tywysog Philip; 
diolchwn am ei gariad at ein gwlad 
ac am ei ymlyniad wrth ddyletswydd. 
Ymddiriedwn ef yn awr i’th gariad  
a’th drugaredd di, 
trwy ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen. 
 
Drugarog Arglwydd,  
bydd yn agos at bawb sy’n galaru, 
yn enwedig y Frenhines a phob aelod o’r Teulu 
Brenhinol. 
Boed iddynt ymdeimlo â chysur dy gariad, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. 
 
Dduw tragwyddol,  
diolchwn am fywyd y Tywysog Philip,  
seilydd Gwobr Dug Caeredin. 
Cofiwn am ei weledigaeth a’i ddychymyg, 
ei ddiddordeb mewn pobl ieuainc a’i gefnogaeth 
ohonynt. 
Ysbrydola ni â’r un ymrwymiadi wasanaethu cyfaill,  
cymydog a dieithryn yn ddi-wahân,  

trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GWYLIAU A DARLLENIADAU 
Dydd Llun 12 Ebrill: 
Actau 4:23-33; Salm 2; Ioan 3:1-8 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Bhopal, Eglwys Unedig 
Gogledd India 
Ardal Gweinidogaeth Castell Nedd, Arweinydd y 
Parchedig Ganon Lynda Newman, Cadeirydd Lleyg, 
Mark Ritzmann 
Dydd Mawrth 13 Ebrill:  
Actau 4:32-37; Salm 93; Ioan 3:7-15 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Bida, Eglwys Nigeria   
Plwyf Sgiwen, y Parchedig Chris Coles (Ficer), Susan 
Page (Darllenydd) 
Dydd Mercher 14 Ebrill:  
Actau 5:17-26; Salm 34; Ioan 3:16-21 
Gweddïwn: Esgobaeth Biharamulo, Eglwys 
Anglicanaidd Tanzania 
Staff Swyddfa Talaith yr Eglwys yng Nghymru, Sgwâr 
Callaghan, Mr Simon Lloyd, ysgrifennydd y Dalaith 
Dydd Iau 15 Ebrill: Padarn (6ed ganrif), Esgob 
Actau 5:27-33; Salm 34:15-22; Ioan 3:31-36 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Birmingham, Eglwys Loegr   
Plwyf Llansawel, Briton Ferry, y Parchedig Sandra 
Birdsall (Ficer) 
Dydd Gwener 16 Ebrill 
Actau 5:34-42; Salm 27; Ioan 6:1-15 
Gweddïwn dros: Bywoliaeth Reithorol Castell Nedd, y 
Parchedig Ganon Lynda Newman (Arweinydd), y 
Parchedig Rhun ap Robert (Ficer), y Parchedig Stuart 
Ghezzi (Curad) 
Plwyf Llangatwg a Thonna, y Parchedig Andrew 
Meredith 
Dydd Sadwrn 17 Ebrill:  
Actau 6:1-7; Salm 33; Ioan 6:16-21 
Gweddïwn dros: Esgobaeth Bo, Talaith Gorllewin 
Affrica 
Deoniaeth y Rhondda, y Deon Bro, y Parchedig Ganon 
Ruth Moverley  
 

GWEDDÏAU’R SUL 
Yn ein gweddïau heddiw, gofynnir inni weddïo 

dros: 
 Eglwys Talaith Cefnfor India  
 Plwyf Cwm Nedd, y Parchedig Andrew Davies 
(Ficer), Emma Street (Curad) 

 


