
Mi wn fod 
fy mhrynwr 
yn fyw

Darlleniadau, gweddïau a geiriau o 
obaith yng nghyfnod y Grawys a’r Pasg



Croeshoelio Iesu
Marc 15:21-39

Gorfodasant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o’r 
wlad, Simon o Cyrene, tad Alexander a Rwffus, i gario 
ei groes ef. Daethant ag ef i’r lle a elwir Golgotha, 
hynny yw, o’i gyfieithu, “Lle Penglog”. Cynigiasant 
iddo win â myrr ynddo, ond ni chymerodd ef. A 
chroeshoeliasant ef, a rhanasant ei ddillad, gan fwrw 
coelbren arnynt i benderfynu beth a gâi pob un.
Naw o’r gloch y bore oedd hi pan groeshoeliasant ef. 
Ac yr oedd arysgrif y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud: 
“Brenin yr Iddewon.” A chydag ef croeshoeliasant 
ddau leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Yr oedd 
y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, gan ysgwyd 
eu pennau a dweud, “Oho, ti sydd am fwrw’r deml i 
lawr a’i hadeiladu mewn tridiau, disgyn oddi ar y groes 
ac achub dy hun.” A’r un modd yr oedd y prif offeiriaid 
hefyd, ynghyd â’r ysgrifenyddion, yn ei watwar wrth 
ei gilydd, ac yn dweud, “Fe achubodd eraill; ni all ei 
achub ei hun. Disgynned y Meseia, Brenin Israel, yn 
awr oddi ar y groes, er mwyn inni weld a chredu.” Yr 
oedd hyd yn oed y rhai a groeshoeliwyd gydag ef yn ei 
wawdio. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch 
dros yr holl wlad hyd dri o’r gloch y prynhawn. Ac am 
dri o’r gloch gwaeddodd Iesu â llef uchel, “Eloï, Eloï, 



lema sabachthani”, hynny yw, o’i gyfieithu, “Fy Nuw, 
fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?” O glywed hyn, 
meddai rhai o’r sawl oedd yn sefyll gerllaw, “Clywch, y 
mae’n galw ar Elias.” Rhedodd rhywun a llenwi ysbwng 
â gwin sur a’i ddodi ar flaen gwialen a’i gynnig iddo i’w 
yfed. “Gadewch inni weld,” meddai, “a ddaw Elias i’w 
dynnu ef i lawr.” Ond rhoes Iesu lef uchel, a bu farw. A 
rhwygwyd llen y deml yn ddwy o’r pen i’r gwaelod. Pan 
welodd y canwriad, a oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mai 
gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd, “Yn wir, Mab 
Duw oedd y dyn hwn.”



Claddu Iesu

Marc 16:42-47

Yr oedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod 

yn ddydd Paratoad, hynny yw, y dydd 

cyn y Saboth, daeth Joseff o Arimathea, 

cynghorwr uchel ei barch a oedd yntau’n 

disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd 

fynd i mewn at Pilat a gofyn am gorff Iesu. 

Rhyfeddodd Pilat ei fod eisoes wedi marw, 

a galwodd y canwriad ato a gofyn iddo 

a oedd wedi marw ers meitin. Ac wedi 

cael gwybod gan y canwriad, rhoddodd 

y corff i Joseff. Prynodd yntau liain, ac 

wedi ei dynnu ef i lawr, a’i amdói yn y 

lliain, gosododd ef mewn bedd oedd wedi 

ei naddu o’r graig; a threiglodd faen ar 

ddrws y bedd. Ac yr oedd Mair Magdalen 

a Mair mam Joses yn edrych ym mhle y 

gosodwyd ef.





Atgyfodiad Iesu
Marc 16:1-8

Wedi i’r Saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen, 
a Mair mam Iago, a Salome, beraroglau, er mwyn 
mynd i’w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf 
o’r wythnos, a’r haul newydd godi, dyma hwy’n dod 
at y bedd. Ac meddent wrth ei gilydd, “Pwy a dreigla’r 
maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni?” Ond wedi 
edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i 
ffwrdd; oherwydd yr oedd yn un mawr iawn. Aethant 
i mewn i’r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd 
ar yr ochr dde, a gwisg laes wen amdano, a daeth 
arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, “Peidiwch ag 
arswydo. Yr ydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nasareth 
a groeshoeliwyd. Y mae wedi ei gyfodi; nid yw yma; 
dyma’r man lle gosodasant ef. Ond ewch, dywedwch 
wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr. ‘Y mae’n mynd 
o’ch blaen chwi i Galilea; yno y gwelwch ef, fel y 
dywedodd wrthych.’ ” Daethant allan, a ffoi oddi wrth 
y bedd, oherwydd yr oeddent yn crynu o arswyd. Ac ni 
ddywedasant ddim wrth neb, oherwydd yr oedd ofn 
arnynt.





Yr hoelion
Dim ond un all estyn llaw
A hoelion drwy ei ddwylaw.
 Ken Griffiths

Dim byd
Dim atgyfodiad. Dim Cristnogaeth.
 Arthur Michael Ramsey

Dienyddiwyd Duw
Dienyddiwyd Duw gan bobl boenus o debyg i 
ni, mewn cymdeithas debyg iawn i’r eiddom 
ni ... gan eglwys lygredig, gwleidyddion gwan, 
gwerin anwadal o dan arweiniad cynhyrfwyr 
proffesiynol.
 Dorothy L. Sayers

Calon crefydd
Crefydd yr atgyfodiad yw Cristnogaeth yn ei 
hanfod. Y mae’r cysyniad o atgyfodiad wrth 
galon y grefydd. Os symudir hynny, fe ddinistrir 
Cristnogaeth.
 John Stott

Addewid yr atgyfodiad
Y mae ein Harglwydd wedi ysgrifennu addewid 
yr atgyfodiad, nid mewn llyfrau yn unig, ond ym 
mhob deilen yn y gwanwyn.
 Martin Luther





Y ffordd
Nid yw Iesu’n rhoi rysáit sy’n dangos y ffordd at Dduw fel 
y gwna athrawon crefydd eraill. Ef ei hun yw’r ffordd.
 Karl Barth

Person
Trwy dröedigaeth, ni chewch eich cysylltu’n bennaf â 
threfn, sefydliad, mudiad, credo na rheolau gweithredu – 
fe’ch cysylltir â Pherson. Eilbeth yw popeth arall.
 E. Stanley Jones

Angen am Grist
Mae arnaf angen mawr am Grist; mae gennyf Grist mawr 
ar gyfer fy angen. Mewn llawer ffordd, mae’n haws credu 
mewn Iesu nad yw wedi ei atgyfodi. Mae’r Pasg yn ei 
wneud yn beryglus. Oherwydd y Pasg, mae’n rhaid i mi 
wrando ar ei honiadau rhyfeddol, ac ni allaf dderbyn na 
gwrthod ei ddywediadau fel y mynnaf. Ac yn fwy na dim,
mae’r Pasg yn golygu ei fod yn rhydd, allan fan’na rywle.
 Philip Yancey

Daeth Crist i’r byd
Y mae fy holl ddiwinyddiaeth yn berwi lawr i hyn – daeth 
Crist Iesu i’r byd i gadw pechaduriaid.
 Archibald Arnold

Gwerth Crist
Nid oes gwerth i Grist o gwbl os nad yw ei werth 
uwchlaw’r cwbl.
 Awstin Sant



Dros fai nas haeddai
Dros fai nas haeddai, mae’n syn – ei weled

Yn nwylaw Rhufeinddyn,
A’i brofi gan wael bryfyn,
A barnu Duw gerbron dyn.

 Robert ap Gwilym Ddu

Miliynau o groesau
Miliynau o groesau
A gyst rhyfel o hyd,
Ond un groes yn unig
A bryn heddwch y byd.
  Ifan Roberts



Pan oedd Iesu dan yr hoelion

Pan oedd Iesu dan yr hoelion
yn nyfnderoedd chwerw loes
torrwyd beddrod i obeithion
ei rai annwyl wrth y groes;
cododd Iesu!
Nos eu trallod aeth yn ddydd.

Gyda sanctaidd wawr y bore
teithiai’r gwragedd at y bedd,
clywid ing yn sþn eu camre,
gwelid tristwch yn eu gwedd;
cododd Iesu!
Ocheneidiau droes yn gân.

Wyla Seion mewn anobaith
a’r gelynion yn cryfhau,
gwelir myrdd yn cilio ymaith
at allorau duwiau gau;
cododd Iesu!
I wirionedd gorsedd fydd.
 E Cefni Jones



Y Gân Newydd
 
Mae’r gwaed a redodd ar y groes
O oes i oes i’w gofio;
Rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn
I ddweud yn iawn amdano.
 
Prif destun holl ganiadau’r nef
Yw “iddo ef” a’i haeddiant;
A dyna sain telynau glân,
Ar uchaf gân gogoniant.
 
Mae hynod rinwedd gwaed yr oen,
A’i boen wrth achub enaid,
Yn seinio’n uwch, ar dannau’r nef,
Na hyfryd lef seraffiaid.
 
’Mhen oesoedd rif y tywod mân,
Ni bydd y gân ond dechrau;
Rhyw newydd wyrth, o’i angau drud,
A ddaw o hyd i’r golau.
 
Er adrodd sain pob dosbarth glân
O’r ddirfawr gân ddiddarfod,
Ni bydd eu dawn ond isel fri
Am waed i olchi pechod.
 Robert ap Gwilym Ddu



Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw

Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw,
  A’m prynodd â thaliad mor ddrud;
Fe saif ar y ddaear, gwir yw,
  Yn niwedd holl oesoedd y byd:
Er ised, er gwaeled fy ngwedd,
  Teyrnasu mae ‘Mhrynwr a’m Brawd;
Ac er fy malurio’n y bedd
  Ca’i weled ef eto’n fy nghawd.

Wel, arno bo ‘ngolwg bob dydd,
  A’i daliad anfeidrol o werth;
Gwir awdur, perffeithydd ein ffydd,
  Fe’m cynnal ar lwybrau blin serth:
Fy enaid, ymestyn ymlaen,
  Na orffwys nes cyrraedd y tir,
Y Ganaan dragwyddol ei chân,
  Y Saboth hyfrydol yn wir.

 Thomas Jones o Ddinbych



Molwch ef! Molwch ef!

Mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw 
yn fwy na choncwerwyr drwy gariad Mab Duw; 
er profi gorthrymder neu newyn neu gledd, 
‘does ball ar y cariad agorodd y bedd.

Molwch ef! Molwch ef! Mae’r gad wedi troi 
Molwch ef! Molwch ef! Mae’r gelyn yn ffoi; 
mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw 
yn fwy na choncwerwyr drwy gariad Mab Duw.

Er dychryn marwolaeth, er pechu ein byw, 
er erlid y diafol, mae noddfa gan Dduw; 
er cymaint temtasiwn danteithion y byd 
mae’r grym gurodd angau’n ein cynnal o hyd.

Ni all undim heddiw nac eto i ddod,
nac uchder na dyfnder nac unpeth sy’n bod, 
fyth, fyth ein gwahanu na meddwl ein dwyn 
o gyrraedd gras Duw roes ei Fab er ein mwyn.
 Siôn Aled



Pam y bu Iesu farw?
Iesu yw’r unig un yn hanes y byd sydd wedi dewis cael 
ei eni, ac ef yw un o’r ychydig sydd wedi dewis marw. 
Dywedodd yntau mai’r holl bwrpas iddo ddod oedd i farw 
drosom ni. “[Daeth] Mab y Dyn ..... i roi ei einioes yn 
bridwerth dros lawer” (Marc 10:45).

Dywedodd Iesu ei fod wedi marw ‘drosom ni’. Y mae 
‘drosom ni’ yn golygu ‘yn ein lle ni’. Gwnaeth hynny am 
ei fod yn ein caru ac am nad oedd am ein gweld ni yn 
talu’r pris am yr holl bethau yr ydym wedi’u gwneud sy’n 
anghywir. Ar y groes yr oedd ef yn dweud “Cymeraf fi y 
pethau hynny i gyd arnaf fy hun.”

Fe wnaeth hynny er eich mwyn chi ac er fy mwyn i. 
Petai chi’n unig yn y byd fe fyddai wedi gwneud hynny 
er eich mwyn. Ysgrifennodd Sant Paul, “Mab Duw, yr 
hwn a’m carodd i ac a’i rhoes ei hun i farw trosof fi” 
(Galatiaid 2:20). Allan o’i gariad tuag atom fe roes ei 
fywyd fel pridwerth. Y mae’r gair ‘pridwerth’ yn dod o fyd 
y farchnad gaethweision. Gallai rhywun caredig brynu 
caethwas a’i ollwng yn rhydd – ond yn gyntaf yr oedd 
yn rhaid talu’r pridwerth. Talodd Iesu, trwy ei waed ar y 
groes, y pridwerth i’n gollwng ni yn rhydd.

Ein rhyddhau o euogrwydd
Hyd yn oed os ydym yn teimlo’n euog ai peidio, yr ydym 
i gyd yn euog gerbron Duw oherwydd yr holl droeon yr 
ydym wedi torri ei gyfreithiau ar feddwl, gair a gweithred. 
Yn union fel y mae cosb am droseddau yn erbyn cyfraith 
gwlad, felly hefyd y mae cosb am dorri cyfraith Duw. “Y 
mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth” (Rhufeiniaid 



6:23). Canlyniad yr holl bethau yr ydym yn eu gwneud yn 
anghywir yw marwolaeth ysbrydol – cael ein gwahanu oddi 
wrth Dduw am dragwyddoldeb. Y mae pob un ohonom yn 
haeddu’r gosb. Ond, fe gymerodd Iesu y gosb yn ein lle ni 
fel y gallem gael maddeuant llwyr ac y gall ein heuogrwydd 
gael ei ddileu.

Ein rhyddhau o gaethiwed
Mae’r pethau yr ydym yn eu gwneud yn anghywir yn ein 
caethiwo. Dywedodd Iesu, “[Mae] pob un sy’n cyflawni 
pechod yn gaethwas i bechod” (Ioan 8:34). Bu farw Iesu er 
mwyn ein rhyddhau ni o’r caethiwed hwnnw. Er y byddwn 
yn parhau i syrthio o bryd i’w gilydd, bydd gafael caethiwed 
arnom yn cael ei dorri pan fydd Iesu yn ein gollwng yn 
rhydd. Dyna pam yr aeth yn ei flaen i ddweud, “Os yw’r 
Mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn 
gwirionedd!” (Ioan 8:36).

Ein rhyddhau o ofn
Daeth Iesu er mwyn “diddymu’r hwn sy’n rheoli 
marwolaeth, sef y diafol, a rhyddhau’r rheini oll oedd, 
trwy ofn marwolaeth, yng ngafael caethiwed ar hyd eu 
hoes” (Hebreaid 2:15). Bellach, nid oes angen i ni ofni 
marwolaeth.

Nid marwolaeth yw’r diwedd i’r rhai y mae Iesu wedi 
eu gollwng yn rhydd. Yn hytrach y mae’n ffordd i mewn 
i’r nefoedd, lle byddwn yn rhydd hyd yn oed oddi wrth 
bresenoldeb pechod. Pan fydd Iesu yn ein gollwng yn 
rhydd oddi wrth ofn marwolaeth bydd hefyd yn ein 
rhyddhau oddi wrth bob ofn arall.



Gweddi’r Pasg 

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 angen ei hun.
Moliannwn di,
am na all dim mewn bywyd nac angau
ein gwahanu oddi wrth dy gariad di.
Amen.  

 Olaf Davies



Argyhoeddi Ni

Tyred, y Crist byw, i’r canol:
gwna dy hun yn hysbys inni,
dangos inni dy fod wedi concro angen
fel na bydd marw neb a gredo ynot.

Argyhoedda ni dy fod trwy dy aberth
wedi dirymu pechod a sicrhau na chondemnir neb
sydd â’i ymddiried ynot.

Llanwa ein calonnau ni â’th gariad;
tor drwy ein serthedd a’n marweidd-dra ni;
â’th sancteiddrwydd bywiocâ 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 drygaredd, fel bo’r gogoniant i ti.
Amen.

 R. Tudur Jones



Gan ddymuno Bendithion 
y pasg i chi...

Mi wn fod fy mhrynwr yn fyw
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