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Iesu’n Bwydo’r 5000. 

 

1. Gweddi agoriadol. 
 
2. Emyn: 83 
 
3. Darlleniad o’r Beibl: Marc 6:30-44 

• 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-5000/  
 

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: 377. 
 
7. Gwylio a gwrando ar y Bregeth. 
 
8. Trafod y cwestiynau. (Gweler Atodiad 2.) 
 
9. Emyn: 702. 
 
10. Y Fendith. 
 
Emynau o ‘Caneuon Ffydd.’ 
  

https://vimeo.com/showcase/6567761
https://vimeo.com/showcase/6567745


 
 

 
 

ATODIAD 1 
 
 
Gweddïwn, 
 
O Arglwydd Iesu a wnei di ein helpu i gael y cydbwysedd iawn rhwng 
gwasanaethu a gorffwyso.  Help ni i ddilyn dy esiampl di, Y Gwir Fugail, drwy 
gael ysbryd bugeiliol yn ein gofal dros eraill ac i roi eu hanghenion nhw o flaen 
ein hunain. 
 
Helpa ni i fod yn barod i roi i ti hynny sydd gynnon ni, boed hynny yn amser, 
doniau neu bres, hyd yn oed os nad yw’n fawr iawn, gan ymddiried y byddi di, 
Y Gwir Fara o’r Nef, yn gwneud gymaint mwy hefo nhw. 
 
Diolch Iesu am ddod a’r achubiaeth fwyaf erioed drwy dy groes a’th atgyfodiad 
gan ei wneud yn bosibl i bwy bynnag sy’n galw ar dy enw mewn gwirionedd 
gael maddeuant pechodau a pherthynas efo ti. 
 
Amen 
  



 
 

 
 

 
 

ATODIAD 2 
 
 
CWESTIYNAU I’W TRAFOD 
 

1. Sut wnewch chi sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng gorffwys a gofal dros 
eraill? 

 
2. Beth sydd gennych chi i’w roi i Iesu?  A ydych yn barod i roi beth sydd 

gennych i Iesu, gan ymddiried y bydd yn gwneud gymaint mwy hefo fo 
na beth fedrwch chi byth ei ddychmygu? 

 
3. Ydych chi wedi derbyn yr achubiaeth mae Iesu yn ei chynnig i chi? 
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