
 

 

Jesus taught us many lessons which can help us live meaningful and happy lives. 
These lessons are found in the Bible. In the well known Sermon on the Mount we 
find lessons about anger, relationships, oaths, how we need to treat our enemies, 
giving to the needy, prayer, revenge, false prophets, etc.  

 

“Every tree that does not bear good fruit is cut down 
and thrown into the fire...” Matthew 7: 19 

 

IESU’N DYSGU’R BOBL [2] 
Gwnaeth Iesu ddysgu llawer o wersi all ein helpu i fyw bywydau hapus ac ystyrlon.  Mae’r 
gwersi hyn i’w cael yn y Beibl ym mhregeth enwog ‘Y Bregeth ar y Mynydd’.  Dyn ni 
am edrych ar rai ohonynt - sut i drin ein gelynion, rhoi i bobl sydd mewn angen a sut i 
weddio.

“Felly lle mae ffrwyth da mae coeden iach, 
ond os ydy’r ffrwyth yn ddrwg mae’r goeden 
yn wael.”  Mathew 7:17



 
 

Why do we 
obey Jesus? 

 

Which of these children is 
obeying Jesus?  

 

Pam bod ni yn 
ufuddhau i Iesu?

Pa rai o’r plant hyn sy’n ufuddhau 
i Iesu?



Gwers 12 
IESU’N DYSGU LLAWER O BOBL (2)        

Testun y Beibl:  Cariad at elynion - Mathew 5:43-48

Rhoi i bobl dlawd – Mathew 6:1-4 

Sut i weddio - Mathew 7:1-20

Adnod allweddol:  Mathew 7:17

Pwrpas:  Bydd y plant yn dysgu sut i fyw bywyd sy’n plesio Duw.

1 Yr Adnod Allweddol

a) Darllenwch yr adnod yn uchel:

Felly lle mae ffrwyth da mae coeden iach, ond os ydy’r ffrwyth yn ddrwg mae’r goeden yn 
wael.”  Mathew 7:17

Mae coeden yn ddefnyddiol i’r garddwr os ydy hi’n dod a ffrwyth da yn ei thymor.  Os nad 
ydy hi’n gwneud hynny, dydy hi o ddim defnydd i’r garddwr.  Eglurwch fod Iesu yn son 
am ein bywydau ni fel coeden.  Mae o am i ni ddod a ffrwyth da trwy’r pethau dyn ni’n eu 
gwneud yn ein bywydau.  

b) Gadewch i’r plant gwblhau’r dudalen liwio.

c) Helpwch y plant i ddysgu’r adnod.

Dyma rhai ffyrdd y medrwn ni ddod a ffrwyth da yn ein bywyd.

I Gwersi

a) Cariad at elynion

Darllewch yr adnodau o efengyl Mathew 5:43-48.

Roedd y bobl adeg Iesu yn meddwl mai bod yn glên efo’u ffrindiau yn unig roedd angen 
ei wneud i blesio Duw.  A’i bod yn iawn i gasau bobl oedd yn gas efo nhw.  Ond roedd 
neges Iesu yn wahanol iawn.  Dywedodd o fod Duw isio i bawb sy’n ei garu ddangos 
cariad at y bobl sy’n gas efo nhw, ac nid dim ond wrth eu ffrindiau.  

• Atgoffwch y plant am hanes ‘Y Samariad Trugarog’ [Mae gwers 18 yn ymdrin â’r 
ddameg hon.]  Roedd yr Iddewon yn gas bob amser efo bobl Samaria ond yn y ddameg 
dangosodd Iesu y Samariad yn gofalu am yr Iddew er waethaf hynny.  



b) Rhoi i’r tlodion

Darllenwch yr adnodau o efengyl Mathew 6:1-4

Dywedodd Iesu pan fyddwn yn rhoi rhodd i rywun sydd mewn angen, dylen ni ddim 
gwneud sioe fawr o’r peth.  Mae Duw ein Tad yn gweld beth dyn ni yn ei wneud ac ef sy’n 
bwysig.

Mae’n bwysig i ni gofio fod Duw am i ni rannu y pethau sydd gynnon ni efo bobl a phlant 
sydd efo llai o bethau neu heb ddim.

• Sgwrsiwch am sut y medr y plant rannu’r pethau da sydd gynnyn nhw?

c)  Gweddio

Darllenwch yr adnodau o efengyl Mathew 6:5-14

Dywedodd Iesu pan fyddwn yn gweddio, dylen ni ddefnyddio geiriau syml a siarad efo 
Duw, ein Tad nefol yn onest o’n calon. Rhoddodd Iesu batrwm o weddi i ni, Gweddi’r 
Arglwydd –‘Ein Tad sydd yn y nefoedd …’.

• Ydy’r plant yn medru adrodd y weddi hon?  Dysgwch hi fel grwp.

Cwestiynau adolygu i’r plant

• Sut mae Iesu eisio i ni ymddwyn tuag ag bobl sy’n gas wrthyn ni?

• Beth mae Iesu am i ni ei wneud efo’r pethau sydd gynnon ni?

• Pa fath o eiriau mae Duw eisio eu clywed gynnon ni pan fyddwn yn gweddio?

III Diweddglo

Os medri di gofio’r gwersi yma a’u gwneud yn dy fywyd, byddi di fel coeden sy’n dod â 
ffrwyth da a byddi yn plesio Duw.


