
 

 

A Passion for Life Cymru: 

Canllaw Arweinwyr 

 
Gweld y rhai colledig fel y mae Duw yn eu gweld 

  Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun; ar ddelw Duw y creodd ef; 
 yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy.’ 

 Genesis 1:27 

 
Mae’r daflen hon yn amlinelli sut y gallwch fynd ati i drafod prif themâu’r fideo yn ddyfnach. Gallwch addasu’r amseru yn ôl yr 

angen. 
 

Cwestiwn allweddol: Sut ddylai’r ffordd y mae Duw yn gweld y rhai colledig effeithio’r ffordd yr ydyn ni’n eu 

gweld nhw?  
 

Amcan:  Gweld pob person fel rhywun gwerthfawr sy’n rhan o greadigaeth Duw, ond sydd hefyd yn 

bechadur, fel ni, sydd angen gras a maddeuant Duw trwy farwolaeth Iesu. 

 

Trafodaeth Agoriadol (5 munud) 
 

• Pan ydych yn gweld y bobl o’ch cwmpas beth yw’r peth cyntaf sy’n eich taro amdanyn nhw? Beth ddylai fod 

y pethau pwysig i’w nodi? 

 

• Beth sy’n dod i’ch meddwl wrth ystyried y rhai colledig? Nodwch beth sy’n anodd neu sy’n brifo wrth 

feddwl amdanyn nhw. A yw hyn yn cael effaith ar y ffordd rydych chi’n yn eu trin nhw?  

 

Er mwyn rhoi cyfle i bawb, awgrymwn eich bod yn rhannu’n grwpiau bach o dri neu bedwar i drafod. 
 

 

Gwylio fideo Carwyn Graves (tua 15 munud) 

 

Cwestiynau Trafod/ Pwyntiau Gweithredu (15 munud) 

 

Dyma rai awgrymiadau, peidiwch â theimlo rheidrwydd i fynd trwyddyn nhw i gyd! 
 

1. (a) Clywsom fod pawb wedi eu creu ar lun a delw Duw. Sut ddylai hyn effeithio ar y ffordd rydym yn trin eraill? 

(b) O ystyried fod pawb, yn Adda, yn bechaduriaid y mae’r cwymp wedi effeithio arnyn nhw, sut ddylai hyn effeithio 

ein hagwedd tuag at y colledig? 

(c) Ystyriwch agwedd Cristnogion eraill tuag atoch chi cyn i chi ddod i adnabod Crist. A oedd hwnnw’n brofiad da 

neu wael?  

 

2. Ystyriwch y gwirionedd ein bod i gyd wrth natur dan ddigofaint Duw ac yn wynebu barn:  

(a) Os ydym yn onest, ydy hynny yn ein tristáu?  

(b) Mae Iesu wedi dangos ei galon wrth ddod i’n byd i’n hachub. Mae’n dangos hefyd fod y sefyllfa yn ddifrifol. Oes 

brys yn ein hefengylu? 

 

 

 

   Sesiwn 

  2 



 

 

A Passion for Life Cymru: 

Canllaw Arweinwyr 

 
Gweld y rhai colledig fel y mae Duw yn eu gweld 

3. Yn olaf, clywsom fod neb y tu hwnt i ras Duw. Fel Cristnogion rydym wedi derbyn y gwahoddiad rhyfeddol, fel 

sydd yn Eseia 55, i ddod i berthynas â Duw ei hun. 

 

(a) A yw ein profiad o ras Duw yn llywio ein dyhead dros eraill? Ydyn ni’n dymuno iddyn nhw gael yr un profiad o ras? 

(b) Ydy’r bobl o’ch cwmpas yn gweld Duw yn un graslon? Ydyn ni’n arddangos gras Duw yn ein bywydau a geiriau?  

(c) A oes perygl credu weithiau bod rhai pobl y tu hwnt i afael grasol Duw?  
 

Cyfnod o Weddi (12 munud) 

 
Efallai gallwch chi rannu’n grwpiau bach unwaith eto i weddïo.. Bydd yn dda gweddïo am yr hyn sydd wedi annog neu herio 

aelodau’r grŵp; a dyma bwyntiau penodol ar gyfer y sesiwn hwn: 

 
• Diolch i’r Arglwydd am greu pawb yn werthfawr ar ei lun a’i ddelw; ac am anfon Iesu i brynu a rhyddhau 

pawb sy’n credu ynddo o’u pechod. 

• Cydnabod nad ydym wastad yn gweld pobl fel y mae Duw yn eu gweld. Fel Cristnogion mae angen i ni gael 

ein hatgoffa’n gyson o angen pobl am yr Arglwydd Iesu.  

• Nerth yr Ysbryd Glân i dystio i’w ras yn yr efengyl, sy’n rhoi bywyd cyflawn heddiw ac yn nhragwyddoldeb. 

• Arweiniad i feddwl am un person o bob rhan o fywyd (e.e. teulu, ffrindiau, cymdeithas, gwaith) i weddïo’n  

gyson drostyn nhw, ac i fedru rhannu’r efengyl â nhw.  

 

Myfyrdod Beiblaidd (12 munud) 

 

Dyma fyfyrdod ychwanegol o'r Beibl i ystyried y brif thema ymhellach. Gallwch ei ddefnyddio fel rhan o'r sesiwn hyfforddi, neu 

ddosbarthu’r nodiadau fel myfyrdod personol yn ystod yr wythnos 

 
Darlleniad 1 - Ioan 4:1-26. 
 

• Ystyriwch agwedd Iesu tuag at y wraig. Pa gamau mae Iesu yn eu cymryd i feithrin perthynas ac i sgwrsio’n 

naturiol â hi? 

• Meddyliwch am fywyd gymhleth y wraig. Beth mae Iesu’n ei weld? Mae’n ei chyfeirio at ddŵr bywiol fydd 

yn torri ei syched ac yn bodloni am byth. Mae Iesu’n agor ei llygaid i weld ei hangen.   

• Beth yw ein hagwedd at eraill? Ydyn ni’n ymwneud â phobl fel a wna Iesu yn yr adnodau yma? 

 
 

Darlleniad 2 - Luc 11:1-13 

 

• Sut mae Gweddi’r Arglwydd yn ein cynorthwyo i efengylu?  

• Beth mae’r darlleniad yn ei ddysgu i ni am natur Duw (ad. 9,10, 13) 

Beth mae’r darlleniad yn ein dysgu amdanom ni? (ad. 3, 4, 13) 

 
 

I gloi 

 

Gweddïwch ar i’r Arglwydd roi’r Ysbryd Glân i ni fel Cristnogion, i’n nerthu i gyflwyno’r efengyl yn raslon a syml, ac 

yn ei chyfanrwydd; ac ar i’r Ysbryd agor calonnau a rhoi bywyd i’r bobl o’n cwmpas - dyma’r unig ffordd y byddan 

nhw’n dod i wir adnabyddiaeth o Iesu Grist.  
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