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Gwers 29 - Hanes y ddau dŷ
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Luc 6:46-49

Adeiladaeth Tai
Tŷ un ystafell, yn mesur rhyw 10 troedfedd (3 
medr) sgwâr, gyda tho fflat oedd tŷ aelodau 
tlotaf y gymdeithas yn nyddiau Iesu. Gwnaed 
y muriau o friciau mwd neu gerrig a rwbel, 
gyda chilfachau bychain yma ac acw yn y 
mur ar gyfer storio bwyd a chelfi. Roedd un 
ffenestr fechan, ac uchel, gyda dellt i gadw 
drwgweithredwyr allan (Diar. 7:6). Yn y gaeaf 
gorchuddid y dellt gyda chroen neu rhyw 
fath o len. Yn ystod y dydd, deuai goleuni 
i’r tŷ drwy’r drws agored, ac ar gyfer y nos, 
roedd lamp olew wedi ei gosod mewn cilfach 
neu ar fwrdd bychan. Roedd dwy lefel i’r 
llawr gyda’r teulu’n byw, bwyta a chysgu ar y 
lefel uchaf wedi ei wneud o gerrig.  Ar gyfer 
y to taenid prysgwydd ar draws trawstiau 
sycamorwydden a oedd yn cael eu clymu 
gyda’i gilydd â mwd. Roedd grisiau ger ochr y 
tŷ, ac oherwydd bod y bobl yn treulio amser 
yn hamddena ar y to rhoddwyd parapet o’i 
amgylch. Gallai sylfaeni’r tai amrywio gyda 
rhai wedi eu codi ar dir caled, caregog efallai, 
ac eraill wedyn ar dir meddal, tywodlyd. Yn 
nyddiau’r Hen Destament ystyrid tŷ yn rhodd 
oddi wrth Dduw a threfnwyd iddo gael ei 
gysegru (Deut. 20:5).

Yr oedd Iesu’n athro a phregethwr poblogaidd iawn. Cyfeiria Luc at y ‘llu  niferus o bobl o Jwdea gyfan a 
Jerwsalem ac o arfordir Tyrus a Sidon a oedd wedi dod i wrando arno ac i’w hiacháu o’u clefydau’ (Luc 6:17). 
Dywed Mathew, ‘Dilynwyd ef gan dyrfaoedd mawr o Galilea a’r Decapolis, a Jerwsalem a Jwdea, a’r tu hwnt 

i’r Iorddonen’ (Mathew 4:25).

Daw’r stori yma o’r hyn a adwaenir fel y Bregeth ar y 
Mynydd, er mai ar y gwastadedd y mae Luc yn ei lleoli. Y 
mae’n bosibl fod Iesu wedi llefaru’r geiriau hyn ar ddau 
achlysur ac felly mewn lleoedd gwahanol. Ar wahân i’r 
lleoliad y mae gwahaniaethau eraill rhwng cofnod Luc 
a Mathew o ddysgeidiaeth Iesu. Cyfeiria Luc at bedwar 
‘Gwynfyd’, tra bo Mathew yn cynnwys naw; dilyni’r pedwar 
‘Gwynfyd’ Luc gan bedwar ‘Gwae’, ac y mae dysgeidiaeth 
Iesu gan Luc yn llawer byrrach ac yn cynnwys llai o bynciau 
nag eiddo Mathew.  Y mae Luc yn cynnwys dysgeidiaeth 
Iesu mewn mannau eraill yn hytrach na’i gynnwys gyda’i 
gilydd fel Mathew. 

Llefaru am y bywyd delfrydol y mae Iesu, nid damcaniaethu, 
er, i lawer o bobl, y mae’r safonau a osodir yn y bregeth yn 
anymarferol. Yn yr Hen Destament nid oedd Duw byth yn 
llefaru’n ddamcaniaethol, e.e. dywedodd Duw wrth Israel 
‘ymgysegrwch a byddwch sanctaidd, oherwydd sanctaidd 
ydwyd fi’ (Lef. 11:44). Y mae’r Bregeth yn gosod nod, neu 
safon ddelfrydol o fywyd Cristnogol, i ymgyrraedd ati. 

Y mae teyrnas nefoedd fel y’i cyflwynir gan Iesu yma 
yn awgrymu byd â’i ben i waered. Yn y Bregeth, y tlawd 
sy’n wyn eu byd a’r newynog sydd gyda digonedd. Nid yw 
dinasyddion y deyrnas yn ymladd eu gelynion ond yn eu 
caru a maddau iddynt. Y gyfrinach yw sylfaenu bywyd ar 
air Duw. Nid yn unig gwybod y geiriau ond eu gweithredu.
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I ddechrau

Gêm: Gadewch i’r plant chwarae’r gêm ‘Carreg, 
Papur, Siswrn’ gyda phartner.

Cyfarwyddiadau:. 

1. dau blentyn i wynebu ei gilydd, un llaw yn agored a’r llall wedi ei 
ffurfio’n ddwrn;

2. y plant i daro eu dyrnau ar y llaw agored, unwaith, ddwywaith, yna 
ar y trydydd tro dylent naill ai gadw’r llaw fel dwrn (carreg), neu yn ei 
agor yn fflat (papur) neu agor y ddau fys cyntaf (siswrn);

3. Pwy sy’n ennill? Os yw’r ddau’n dewis yr un ystum, yna cyfartal. 
Fel arall:

Carreg + siswrn: y garreg sy’n ennill (oherwydd gall y garreg dorri’r 
siswrn)

Siswrn + papur: siswrn sy’n ennill (oherwydd gall y siswrn dorri’r 
papur)

Papur + carreg: papur sy’n ennill (oherwydd gall y papur guddio’r 
garreg).

Gosodwch darged – y cyntaf i ennill oddeutu 10 tro;  

neu, 

I’r plant llai: ras gyfnewid yn cario carreg. Os nad oes lle i redeg, gellir 
addasu’r gêm, e.e. pasio carreg yn ôl a blaen 10 gwaith. Pa dîm fydd y 
cyntaf i orffen?

Yr hanes

Mae carreg neu graig yn chwarae rhan bwysig yn y stori Feiblaidd 
heddiw.  

Darllenwch yr hanes o’r Beibl Gweithgaredd neu gallwch ddefnyddio 
un o’r llyfrau ar y Rhestr Adnoddau. Dangoswch y Llinell Amser gan 
gyfeirio at y llun o Iesu’r Athro. Eglurwch fod Iesu wedi dysgu pobl trwy 
ddweud damhegion (storiâu sy’n dysgu gwers).

Trafodwch y tŷ delfrydol gyda’r dosbarth.

Sut fath o dŷ fydden nhw’n ei hoffi? Ymhle fydden nhw’n adeiladu’r tŷ – 
yn agos at lan y môr, neu mewn dinas, ar lan llyn, yn wlad? Beth fyddai 
yn y tŷ?

Gwers 29 - Hanes y ddau dŷ  
Iesu’r Storïwr | Mathew 7:24-27

Beibl Gweithgaredd y Plant / Lleiaf tud. 124

Gwers 29 
Hanes y ddau dŷ

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN /DROS  7 oed
Hanes y ddau dŷ tud 124

BEIBL LLIW STORI DUW
Stori’r ddau dŷ tud 233

BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Y ddau dŷ tud 112

BEIBL NEWYDD Y PLANT
Iesu’r Storiwr tud 155

BEIBL BACH I BLANT
Y ddau dŷ tud 334

Y BEIBL I BLANT MEWN 365 
STORÏAU
Adeiladu’n gywir tud 302
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Adolygu’r stori... dysgu Cân 

‘Paid codi’th dŷ’  (rhif 26, Tyrd i Ddathlu)

‘Y dyn adeiladodd’  (rhif 31, Y Cyntaf a’r Olaf)

Eglurwch fod y ddau dŷ yn y stori yn cynrychioli bywyd y ddau ddyn. 
Mae Iesu am i ni wrando arno, ac ufuddhau iddo. Mae’r Beibl yn rhoi 
cyfarwyddiadau i ni ar sut i fyw ac am gael perthynas gyda Duw. Ffolineb 
yw anwybyddu’r cyfarwyddiadau hynny.

Gweithgaredd

Helfa Drysor: Cuddiwch fag o felysion yn yr ystafell. Lluniwch nifer o 
gyfarwyddiadau a fydd yn arwain y plant o le i le, cyn dod at y ‘trysor’ 
(i’w rannu!). Gall y cyfarwyddiadau fod yn syml ar gyfer y plant lleiaf, 
e.e. ewch at ddrws y capel… ewch at y silffoedd llyfrau… ewch at y Beibl 
mawr… ewch at y Llinell Amser, ac ati, neu yn gliwiau sy’n gofyn am fwy 
o waith meddwl i’r plant hŷn.

Wedi dod o hyd i’r ‘trysor’ eglurwch mai dim ond wrth ddilyn y 
cyfarwyddiadau y daethpwyd o hyd iddo! Rhaid i ni wrando ar Iesu a 
dilyn ei gyfarwyddiadau.

Trafodwch sut y mae gwrando ar Dduw:

e.e. Darllen y Beibl (mae angen help weithiau  i ddeall y Beibl, dyna pam 
fod angen dod i Ysgol Sul/Clwb Capel/Oedfa); gweddïo, llais cydwybod, 
ac ati.

Dysgu adnod

‘Y mae dy air yn llusern i’m troed ac yn oleuni i’m llwybr,’ (Salm 
119:105)  

Neu,

‘Mae dy eiriau di yn lamp i’m traed, ac yn goleuo fy llwybr’.

Defnyddiwch fflach lamp i helpu’r plant i ddysgu’r adnod.

Bydd angen ail adrodd yr adnod nes ei bod yn gyfarwydd. Yna gwnewch 
i’r plant sefyll mewn rhes a gosod y fflach lamp ar gadair o’u blaenau. 
Bydd pob plentyn yn eu tro yn adrodd yr adnod ac yn codi’r fflach lamp 
a’i rhoi ymlaen a’i phwyntio at ei draed ar y geiriau ‘llusern i’m troed/
lamp i’m traed’ ac yn ei bwyntio ymlaen ar y geiriau ‘oleuni i’m llwybr/
goleuo fy llwybr’, cyn ei ddiffodd a’i roi yn ôl ar y gadair. Rhowch gyfle i 
bawb wneud hyn.

Gweddi

Rhowch garreg fach i bob plentyn a gofyn iddynt ofyn i Dduw eu 
cynorthwyo i adeiladu eu bywyd ar eiriau Iesu Grist.

Dywedwch wrthynt am roi’r garreg mewn lle amlwg yn eu cartref i’w 
hatgoffa i weddïo yn ystod yr wythnos.

Gêm ‘Y Graig a’r Tywod’

Bydd angen i’r plant ymarfer ymateb i’r geiriau CRAIG a THYWOD.
Pan fyddant yn clywed craig, dylent sefyll fel dyn cryf yn dangos ei 
gyhyrau. Pan fyddant yn clywed tywod, dylent eistedd i lawr yn syth.
Dywedwch wrth y plant am gerdded o amgylch yr ystafell a phan 
fyddwch yn gweiddi, rhaid iddynt ymateb yn syth. Pwy fydd yr olaf i 
ymateb bob tro?

Adnoddau Ychwanegol

Cyfres PowerPoints Beibl Bach 
i Blant
Cyflwyniad 40: Y Ddau Dŷ

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant 
dan 11 oed  Adeiladwyr doeth a 
dwl tud.126




