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Gwers 33 
Porthi’r Pum Mil    
Mathew 14: 13-21      
Nod: 

Dangos gallu’r Iesu i wneud gwyrthiau ond 
hefyd Ei fod yn gofalu am y rhai sy’n gwrando 
arno drwy ddarparu ar eu cyfer.

Adnodau: 

Mathew 14: 13-21

Cyflwyno’r Hanes: 

Fe fydd angen bisgedi cracer a 2 (neu fwy yn 
dibynnu ar faint y grŵp) cyllell fenyn.

Rhannwch y dosbarth yn dimoedd o dri neu 
bedwar. Rhowch gracer a chyllell yr un iddynt 
a gofyn iddynt dorri’r gracer yn gyfartal 
rhwng 3/4. Esboniwch y byddwch yn edrych 
ar y manylyn lleiaf i weld a yw’n deg, a’ch 
bod yn disgwyl i’r rhannau fod union yr un 
maint. Fe fydd y gweithgaredd hwn bron 
yn amhosibl wrth i’r fisged gracer chwalu’n 
deilchion.

Esboniwch fod hanes heddiw am Iesu yn 
rhannu bwyd mewn ffordd wyrthiol. Os ydym 
ni’n meddwl fod rhannu cracer rhwng 3 / 4 
yn anodd, sut fyddem ni’n rhannu 5 torth a 2 
bysgodyn rhwng 5,000?

Os oes amser, gallwch chwarae gêm arall 
gyda’r cracers ar ddiwedd y wers drwy roi her 
i’r dosbarth fwyta  (a llyncu) 3 bisged gracer 
mewn munud, heb gymorth unrhyw ddiod. 
Dylai hyn fod yn amhosibl. Cofiwch wneud 
yn siŵr nad oes gan unrhyw un o’r dosbarth 
alergedd.

Gweithgaredd: 

I ddangos pa mor rhyfeddol yw hanes 
heddiw, bydd angen dod â 5 rôl o fara a thun 
o sardines neu bilchards (dim angen agor 
y tun!). Ar ôl darllen yr hanes, gofynnwch 
i bawb edrych ar y bara a’r pysgod a 
dychmygu sut mae rhannu’r rhain rhwng 
5,000 o ddynion yn ogystal â miloedd o 
wragedd a phlant hefyd. Dim ond gwyrth all 
wneud yn siŵr fod pawb yn mynd i gael digon 
i’w fwyta.

Darllen yr adnodau: 

Gofynnwch i’r dosbarth nodi tri pheth 
angenrheidiol os ydym am weld yr Iesu’n ein 
helpu i wneud pethau sy’n amhosibl yn ein 
golwg ni.

• Cychwyn gyda’r hyn sydd gennym yn 
barod

• Rhoi’r hyn sydd gennym i’r Iesu

• Bod yn ufudd i’w orchmynion

Gofynnwch i’r dosbarth ddychmygu sut oedd 
y bachgen yn teimlo. Roedd ei fam wedi 
paratoi pecyn bwyd iddo. Roedd ganddo 
ddigon i’w fwyta ond mwya’ sydyn, mae’r 
disgyblion yn gofyn iddo rannu’i fwyd gyda 
nhw! Er hynny, mae’n fodlon iawn rhoi’r cyfan 
i’r Iesu – mae’n ymddiried yn yr Iesu, er ei 
fod yn rhoi ei holl fwyd iddo.

Wrth wneud hyn, roedd y bachgen yn cael 
rhannu yn y wyrth a hefyd yn cael mwy na 
digon i’w fwyta gan yr Iesu.
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Gweithgaredd: 

Fe fydd angen donuts, rhai gyda thwll yn y 
canol, a llinyn / edafedd.

Rhannwch y dosbarth yn barau, a dweud 
wrthynt am roi darn o linyn tua metr o hyd 
(gallwch ddefnyddio llinyn llai, ond po hiraf 
y llinyn - yr anoddaf y gweithgaredd) drwy 
ganol y donut, a gafael yn nau ben y llinyn. 
Mae un aelod o’r pâr i benlinio ar lawr gyda’i 
ddwylo y tu ôl i’w gefn, tra bo’r llall yn sefyll 
ac yn dal y llinyn allan fel bod y donut yn 
hongian wrth geg yr aelod cyntaf. Mae’r un 
sydd ar ei liniau fod i geisio bwyta’r donut, 
heb ddefnyddio’i (d)dwylo.

Wedi iddynt orffen gofynnwch iddynt newid 
drosodd a thrio eto.

Amser addoli: 

Rydym wedi sylweddoli erbyn hyn nad dyn 
cyffredin mo Iesu Grist. Mae ef yn gallu 
gwneud gwyrthiau, mae tyrfaoedd yn heidio i 
wrando arno, i’w weld a’i ddilyn. Gofynnwch i’r 
dosbarth a yw Iesu’n berson arbennig yn eu 
bywyd hwy? Ydyn nhw’n ei ddilyn? Gwrando 
arno? Troi ato am gymorth, fel y gwnaeth y 
disgyblion heddiw?

Gofynnwch i’r bobl ifanc weddïo, gan ofyn 
i Dduw adael iddynt weld Iesu fel person 
arbennig; i’w cynorthwyo i droi ato, i wrando 
arno a’i ddilyn, nid yn unig pan ydym mewn 
trafferthion - ond bob dydd. Amen




