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Cyflwyniad i’r gyfres

Pan sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul fel menter gydenwadol ddeugain mlynedd yn ôl, y nod o’r
cychwyn cyntaf oedd darparu adnoddau a gwerslyfrau addas i blant, ieuenctid ac oedolion Cymru.
Dros y blynyddoedd cyhoeddwyd cyfresi o werslyfrau, megis Cyfres y Gair, Gyda’n Gilydd, ac Ar y
Ffordd. Bu i lawer o’r deunydd yma gael ei gyfieithu o’r Saesneg, gan edrych i gyfeiriad Eglwys yr
Alban, Scripture Union, NCEC a TnT Ministries. Bu cyfieithu erioed yn ateb delfrydol nac yn hawdd,
gan bod cyd-destun yr Ysgol Sul yng Nghymru mor wahanol. Wrth gyflwyno’r gyfres newydd hon
i’ch sylw, rydym yn falch o ddweud bod hon yn gyfres gwbl wreiddiol, wedi codi o lawr gwlad, ar
gyfer y sefyllfa Gymreig. Mae gan Gyngor Ysgolion Sul banel gwerslyfrau cydenwadol, gydag
aelodau profiadol ymysg gweinidogaethu i blant, ac mae’r grþp hwn yn cyfarfod yn rheolaidd i
drafod y maes llafur a chynnwys y llyfrau. Mae’r gwersi yn cael eu paratoi gan Sarah Morris, a
chanddi hithau hefyd blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda phlant mewn ysgolion Sul a
chlybiau plant yng nghylch Llansannan. Hyderwn felly y bydd y gyfres hon yn gymeradwy gan ein
hysgolion Sul, ac yn fodd i arfogi athrawon wrth gyflwyno gwersi o Sul i Sul.

Yr hyn a geir yma yw gwerslyfr athro ar stori neu thema arbennig, a bydd llyfr newydd yn cael ei
gyhoeddi bob mis. Un llyfr sydd ei angen gan bod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel
taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob llyfr ceir:

Cynllun gwersi ar gyfer plant meithrin i 5 oed
Ceir yma amrywiaeth o syniadau o dan y penawdau Amser Chwarae, Amser Stori, Amser Creadigol
ac Amser Canu a Gweddïo. Yn ychwanegol i hyn, ceir detholiad o daflenni gwaith i’w llungopïo.

Cynllun gwersi ar gyfer plant 6-11 oed
Ceir yma ddewis eang o weithgareddau arbennig i rai rhwng 6-8 oed a 8-11 oed. Nodir amcanion
clir ar gyfer pob gwers, gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno a dysgu’r stori, syniadau crefft, cwis,
gemau, drama, gweddïau a deunydd defosiwn. Ceir hefyd dewis o daflenni gwaith ar gyfer y ddau
grþp oed gwahanol.

Cynllun gwersi ar gyfer rhai rhwng 11-14 oed
Ceir yma dri thema yn deillio o’r stori, gydag amrywiaeth o syniadau creadigol a diddorol, a chyfle
hefyd i drafod a sgwrsio.

Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol. Ar y CD sy’n
dod gyda’r llyfr, mae yna ddetholiad ychwanegol o daflenni, rhai yn arbennig gyda phwyslais
addysgol, ar gyfer y sefyllfaoedd hynny lle mae’r stori yn cael ei datblygu yn yr ysgol leol.
Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd
gweledol a chrefft. Cofiwch hefyd bod pob un o’r storïau hyn i’w cael ar ffurf fideo, fel rhan o’r gyfres
Beibl Fideo.

Gwasanaeth Teuluol
Paratowyd gwasanaeth teuluol hefyd ar gyfer bob uned, a gobeithio bydd hyn o gymorth i ddod â
bwrlwm yr ysgol Sul i mewn i fywyd yr eglwys, gan greu cymuned sy’n dysgu ac addoli gyda’i
gilydd.

Cofiwch gysylltu os am gymorth neu gyngor gyda’r deunydd.      Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul
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Cyflwyniad i’r athro: Abraham

Hanes Abraham: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:  tud 34
Beibl Lliw y Plant, tud. 32-41
Beibl Lliw y Teulu, tud. 33
Beibl y Plant Lleiaf, tud. 34
Y Beibl Graffig: Hanes Abraham

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 1: stori 5

Abraham; Cyfres Testament, S4C

Abraham and Isaac: Animated Stories from
the Bible –
Nest Entertainment.
Ar gael o www.amazon.co.uk

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Abraham -
Cyfres y Pysgodyn
Bach
Pris 35c

Pam fod Sara
yn Chwerthin?
Pris 95c

Beth y mae’r gair ‘ffydd’ yn ei olygu i chi? Rydym yn defnyddio’r gair mewn sawl cyd-destun o
ddydd i ddydd: mae gennym ‘ffydd’ mewn doctoriaid; nid oes gennym ‘ffydd’ yn hwn neu’r llall i
gyflawni’r hyn sydd ei angen; rydym yn adnabod rhywun sy’n arddangos ‘ffydd’ mewn
amgylchiadau anodd.

Mae gan y gair ‘ffydd’ ystyr arbennig a phenodol yn y Beibl, ac mae Abraham yn esiampl glir
inni o’r ystyr hwn. Yn syml iawn, credodd Abraham yr hyn a ddywedodd Duw wrtho i’r graddau ei
fod yn barod i adael ei gartref a phopeth oedd yn gyfarwydd iddo i ddechrau ar siwrnai ddirgel. Yn
Genesis 12, cawn hanes Duw yn galw Abraham i fod yn dad i genedl newydd sbon – teulu Duw
ei hun ar y ddaear. Mae Duw yn datguddio ei fwriadau i Abraham i ddefnyddio disgynyddion
Abraham i ddod â bendith i’r holl fyd, ac mae’n rhoi addewidion anhygoel iddo. Mae rhai o’r
addewidion yn bersonol i Abraham – ‘bydd dy enw yn fawr,’- ac eraill yn ymestyn hyd yn oed
atom ninnau heddiw, oherwydd trwy Iesu, un o had Abraham, rydym ni’n derbyn bendithion y nef.
Mae Abraham yn credu gair Duw yn gyntaf ac wedyn, oherwydd ei gred, yn gweithredu. Mae’r
apostol Paul yn ysgrifennu am ffydd Abraham yn ei lythyr at yr Eglwys yn Rhufain ac yn esbonio
wrthynt mai trwy ffydd y daeth Abraham i berthynas iawn â Duw ac mae Iago’n sôn amdano fel
‘ffrind Duw.’

Gyda’r plant iau, byddwn yn gweld ‘ffydd’ Abraham ar waith, wrth iddo symud o’i gartref yn
Haran, o le i le, yn dilyn cyfarwyddiadau Duw. Mae’n dod yn amlwg drwy’r hanes nad oedd
Abraham yn berson perffaith, ond dyn cyffredin a syrthiodd i bechod; cafodd amheuon am gynllun
Duw dro ar ôl tro. Ond eto, cadwodd Duw yn ffyddlon iddo a’r addewidion a wnaeth. Dyma thema
arall y byddwn yn ei dilyn gyda’r plant, sef darganfod addewidion Duw yn ei Air ac ystyried sut y
mae Duw yn ein bendithio o ddydd i ddydd wrth iddo gadw ei addewidion.

Bydd y bobl ifanc yn edrych ymhellach ar ymddiriedaeth Abraham, ac yn ystyried gwaith y
Duw ‘sy’n cyflawni’r amhosibl’. Cawn olwg ar y ffordd y mae gwahanol bobl wedi mentro ar sail
addewidion Duw, ac wedi gweld Ei ffyddlondeb.

Gobeithio y bydd mynd ar daith gydag Abraham yn eich cynorthwyo i fynd ar ‘daith ffydd’, ac
y byddwch yn darganfod y Duw sy’n abl i’n gwneud ninnau yn ‘blant i Abraham’.
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AMSER CHWARAE

Amcanion:
i gyflwyno Abraham a Sara i’r plant

i ddechrau ystyried beth y mae’n ei olygu i ymddiried yn Nuw

i ystyried ufudd-dod Abraham

i gyflwyno addewidion Duw am fab ac am gartref newydd i Abraham

1. Chwarae tywod
Bydd angen twb tywod neu hambwrdd wedi’i
orchuddio â haenen o dywod ac amrywiaeth
o eitemau i chwarae â nhw, e.e. cwpanau
plastig (rhai gyda thyllau yn y gwaelod) i lenwi
a thywallt; ffyrc a llwyau plastig i greu patrymau
yn y tywod; siapiau plastig; camel plastig/
tegan neu lun o gamel (gweler y GDd).
Gadewch i’r plant chwarae yn y tywod am
gyfnod cyn dangos y camelod iddynt.
Esboniwch fod camelod yn gallu teithio mewn
ardaloedd poeth a sych lle mae llawer o
dywod. Cyflwynwch y gair ‘anialwch’ iddynt.
Does dim llawer o bobl yn byw yn yr anialwch
- pam? Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
gwir o’r Beibl heddiw am un o ffrindiau Duw a
deithiodd drwy’r anialwch er mwyn cyrraedd
cartref newydd.

2. Cadw addewidion
Bydd angen bag bach sy’n cynnwys pethau
neis i bawb (grawnwin, syltanas, afal, banana,
pecyn o greonau newydd i bawb gael rhannu).
Dangoswch y bag i’r plant ac esbonio bod
gennych bethau neis iawn yn y bag a’ch bod
yn addo rhoi rhywbeth i bawb os ydynt yn
fodlon gwrando arnoch a bod yn ufudd.
Gofynnwch i bob plentyn yn eu tro i gyflawni
tasg fechan syml, e.e. estyn beiro i lenwi’r
gofrestr, cyfrif faint o blant sy’n bresennol,
estyn hances i chi, cau/agor y drws, tacluso’r
llyfrau/cotiau, chwilio am y bocs creonau.
Ar ôl i bawb gael cyfle i gyflawni tasg, agorwch
y bag a rhannwch y cynnwys. Gofynnwch i’r

plant a oeddent yn credu y byddech yn cadw
eich addewid?
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl heddiw am Dduw yn gwneud
addewid i’w ffrind Abraham a sut y bu i
Abraham gredu Duw.

3. Dod o hyd i ffrind
Bydd angen chwaraewr CDd a CDd arnoch.
Esboniwch wrth y plant y dylent ddawnsio
pan fydd y gerddoriaeth yn chwarae ond sefyll
yn llonydd gyda’u dwylo ar eu pennau pan
fydd y gerddoriaeth yn tewi. Chwaraewch
sawl tro cyn rhoi cyfarwyddyd newydd iddynt,
sef ‘pan fydd y gerddoriaeth yn tewi, dylech
weiddi “Dewis ffrind” a gafael yn nwylo
plentyn arall. Ailadroddwch y gêm, gyda’r
plant yn dewis ffrind newydd bob tro y bydd
y gerddoriaeth yn tewi.
Trafodwch gyda’r plant am y pethau y maent
yn hoffi eu gwneud gyda’u ffrindiau a pha mor
braf yw cael ffrindiau.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
rhywun a oedd yn ffrind i Dduw, ei enw oedd
Abraham.

4. Teithio
Bydd angen amrywiaeth o gerbydau tegan
arnoch, e.e. tractor, car rasio, bws, lori a
hefyd, tegan camel, asyn, ceffyl, eliffant. Os
nad yw hi’n bosibl dod o hyd i’r rhain byddai
llyfr yn gwneud y tro’n iawn. Rhowch yr
eitemau mewn bag yn barod.
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Gofynnwch i’r plant yn eu tro i deimlo un
eitem yn eich bag gan ddyfalu beth sydd
yno. Gadewch i’r plentyn estyn yr eitem
o’r bag a thrafodwch y cerbyd/anifail
gyda’r plant cyn symud ymlaen at y
plentyn nesaf. Bydd angen tynnu sylw’r
plant at y cysylltiad sydd rhwng yr
eitemau, sef eu bod yn cludo pobl neu
nwyddau. Gadewch i’r plant rannu eu
syniadau amdanynt, h.y. pwy sydd wedi
gweld tractor yn gweithio ar y caeau neu’n
tynnu trelar? Pwy sydd wedi bod ar gefn
mul ar lan y môr? Pwy sy’n gwybod bod
eliffantod yn helpu pobl mewn rhai
gwledydd i symud pethau trwm fel coed?
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
gwir o’r Beibl am Abraham. Roedd gan
Abraham lawer o anifeiliaid ac aeth â nhw
ar daith hir i gartref newydd oherwydd
roedd Duw wedi dweud wrtho am fynd.

1. Trwy’r anialwch –
defnyddio twb tywod

Defnyddiwch y twb tywod o ‘Amser
Chwarae’. Cliriwch y teganau o’r twb.
Bydd angen y canlynol ar gyfer adrodd yr
hanes: tÿ allan o flociau ‘Duplo’, neu
rywbeth tebyg; Abraham a Sara  doliau
bach neu fodelau syml o diwbiau cerdyn);
anifeiliaid plastig; darnau bach o
ddefnydd wedi’u clymu i edrych fel bagiau
Abraham a Sara; pebyll bach - sgwariau
o gerdyn lliwgar wedi’u plygu yn eu
hanner ar siâp triongl; 2 blanhigyn neu
ddail i gynrychioli coed.

Gosodwch un planhigyn mewn un cornel
o’r twb tywod gyda’r tÿ, yr anifeiliaid, ac
Abraham a Sara. Gosodwch y planhigyn/
dail eraill yng nghanol y twb.

Esboniwch wrth y plant fod Abraham a
Sara’n byw mewn tÿ braf, gyda llawer o
bethau da o’u cwmpas. Roedd ganddynt
lawer o anifeiliaid (ychwanegwch yr
anifeiliaid) a gweision i ofalu amdanynt.
Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich
hun gan symud y bobl a’r anifeiliaid a’r
pebyll gyda chymorth y plant wrth fynd
ymlaen. Gweler isod am syniad i gyfleu’r
hanes.

Wrth orffen yr hanes pwysleisiwch y ffaith
fod Abraham wedi gwrando ar Dduw ac
wedi credu’r addewidion a wnaed gan
Dduw. Esboniwch fod Duw nid yn unig
wedi addo y byddai Abraham a Sara yn
cael cartref newydd ond hefyd addewid
am fab ac am deulu niferus. Addawodd
Duw y byddai’n rhoi llawer o bethau da i
Abraham a’i deulu. Roedd Abraham yn
credu y byddai Duw yn cadw ei

AMSER STORI
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AMSER STORI

addewidion, ac mae’r Beibl yn dweud fod hyn
wedi plesio Duw ac roedd Duw yn cyfrif
Abraham yn ffrind iddo.

2. Actio’r hanes

Bydd angen blanced i greu pabell, lliain i
eistedd arno, rucksack neu ddau, sosban a
phriciau tân.
Bydd y plant yn ail adrodd y cymal “Pa mor
bell yw’r wlad newydd?” wrth ichi adrodd yr
hanes.

Esboniwch wrth y plant fod yr hanes heddiw
am ddyn o’r enw Abraham a’i wraig Sara yn
mynd ar daith hir i le newydd, oherwydd fod
Duw wedi dweud wrthynt. Wrth iddynt deithio
roeddent yn byw mewn pebyll. Gosodwch y
flanced dros tair cadair fel eich bod yn gallu
eistedd o dan y babell. Parhewch gyda’r stori
wrth eistedd yno:
“Abraham, dwi eisiau i ti a dy wraig symud i
wlad newydd a dwi’n addo bydd pethau da
yn digwydd i ti a dy deulu yno,” meddai Duw
un diwrnod wrth Abraham. Aeth Abraham i
ddweud wrth ei wraig, Sara. Roedd Sara wedi
cynhyrfu hefyd. “Pa mor bell yw’r wlad
newydd?” gofynnodd Sara. Doedd Abraham
ddim yn gwybod ble roedd Duw am iddyn nhw
fynd, ond doedd Abraham ddim yn poeni.
“Bydd Duw yn dangos y ffordd inni Sara, paid
â phoeni. Mae’n bwysig inni fod yn ufudd i
Dduw a gwneud beth mae e’n ei ofyn. Gallwn
ni fod yn siþr y bydd Duw yn gofalu amdanom
ar y ffordd.”
Dywedodd Duw wrth ei nai, Lot, a’r bobl oedd
yn gweithio iddo am addewid Duw. “Mae
Duw am inni symud i wlad newydd i fyw. Mae
e wedi addo bydd pethau da yn digwydd i ni
gyd yno.”
“Pa mor bell yw’r wlad newydd, yncl
Abraham?” gofynnodd Lot.

Oed Meithrin – 5
Abraham: Genesis 12-17

“Dydw i ddim yn gwybod Lot, ond dwi’n
gwybod bydd Duw yn dangos y ffordd ac
mae’n bwysig inni fod yn ufudd i Dduw a
gwneud yr hyn y mae e’n ei ofyn. Gallwn fod
yn siþr y bydd Duw yn gofalu amdanom ar y
ffordd.”

Gofynnwch i’r plant beth y mae’n nhw’n ei
feddwl y byddai’n rhaid i Abraham fynd gydag
ef a gofynnwch iddynt feimio pacio a helpu
codi’r bagiau.

Codwch y bagiau a’r flanced a cherdded yn
araf o amgylch yr ystafell. Wrth gerdded,
esboniwch nad oedd cerbydau ar gael yng
nghyfnod Abraham, felly roeddent yn
defnyddio anifeiliaid i gario’r bagiau a’r bwyd.
Parhewch i adrodd yr hanes wrth ichi ‘deithio.’

Ar ôl ychydig gofynnodd y gweision,
“Abraham, pa mor bell yw hi i’r wlad
newydd?”
Unwaith eto atebodd Abraham, “Bydd Duw
yn dangos y ffordd inni ffrindiau, peidiwch â
phoeni. Mae’n bwysig inni fod yn ufudd i
Dduw a gwneud yr hyn y mae e’n ei ofyn.
Gallwn fod yn siþr y bydd Duw yn gofalu
amdanom ar y ffordd.”

Ar ôl teithio ychydig, codwch y babell, gosod
y priciau fel ‘tân’  gyda sosban ar ei ben gan
feimio paratoi pryd o fwyd.

O’r diwedd cyrhaeddodd Abraham a’i deulu
y wlad yr oedd Duw wedi sôn amdani. Dyma
nhw’n dadbacio ac yn dechrau byw yn y wlad
newydd. Un noson, siaradodd Duw gydag
Abraham unwaith eto, “Edrych i fyny ar y sêr,
Abraham. Wyt ti’n gallu cyfri’r sêr? Dwi’n addo
i ti y bydd dy deulu cymaint â’r sêr. Dwi’n addo
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bydd Sara yn cael babi cyn bo hir. A dwi’n
addo bydd llawer o bethau da yn digwydd i
dy deulu.”
Roedd Abraham yn credu’r holl addewidion
a wnaeth Duw iddo, ac mae’r Beibl yn dweud
bod hyn wedi plesio Duw ac roedd Duw yn
cyfrif Abraham yn ffrind iddo.

3. Creu darlun o daith Abraham
Bydd angen darn o bapur maint A4 i bob
plentyn a’r lluniau o ‘Atodiad 1’ i’w torri allan
a’u gludo.
Cyn adrodd yr hanes, bydd angen lliwio’r
papur cefndir yn felyn, a’r lluniau o Atodiad 1
a’u torri allan yn barod i’w gludo ar y papur
cefndir.
Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun
gan aros yn y mannau perthnasol i ludo’r
lluniau. Dechreuwch gyda lluniau Abraham,
Sara a Lot. Wedyn ychwanegwch y tÿ a’r
anifeiliaid gan esbonio fod Abraham yn
ffarmwr cyfoethog, gyda llawer o anifeiliaid a
gweision i ofalu amdanynt.
Cewch ddefnyddio’r amlinelliad uchod o’r
hanes os hoffech.
Gorffennwch gyda lluniau’r sêr ac addewid
Duw i Abraham am fab. (Gweler y paragraff
olaf uchod.) Pwysleisiwch fod Abraham wedi
credu addewidion Duw iddo ac roedd hyn
wedi plesio Duw yn fawr ac roedd Duw yn
cyfrif Abraham yn ffrind arbennig iddo.

AMSER CREFFT

1. Blodau addewidion Duw
Bydd angen pot blodau gyda phelen o does
yn y gwaelod, tri phensil (hen) a thri siâp
blodyn ar gyfer bob plentyn (gweler Atodiad
2). Hefyd, deunydd lliwio, tâp selo, glud,
sgleiniau (glitter),  paent neu sticeri i
addurno’r potiau (dewisol). Ysgrifennwch yr
addewidion canlynol ar y blodau fel bydd
gan bob plentyn set o dri gwahanol: ‘Dwi’n
gofalu am fy mhlant’, ‘Dwi’n caru fy mhlant’
a ‘Dwi gyda fy mhlant’.
Darllenwch yr addewidion sydd ar y blodau
ac atgoffwch y plant am addewidion Duw i
Abraham. Gadewch i’r plant liwio’r blodau
a’u haddurno gyda sgleiniau (glitter) cyn eu
tapio i’r pensiliau a’u gosod mewn pot.
Gellwch addurno’r potiau hefyd os oes
amser gennych.
Trafodwch hanes Abraham wrth weithio,
atgoffwch y plant am daith Abraham a’r ffaith
ei fod wedi credu addewid Duw ac yn
fodlon bod yn ufudd i Dduw. Atgoffwch y
plant hefyd bod credu ac ufudd-dod
Abraham wedi plesio Duw yn fawr a bod
Duw yn cyfrif Abraham yn ffrind iddo.
Trafodwch hefyd yr addewidion a wnaeth
Duw i’w bobl yn y Beibl. Dyma’r
addewidion sydd ar ein blodau. Bydd y
blodau yn ein hatgoffa am addewidion Duw
i ninnau.
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2. Symudyn sêr

Bydd angen copi o ‘Atodiad 3’ ar gerdyn gwyn/
arian i bob plentyn, gyda’r sêr wedi’u torri allan
yn barod os bydd angen. Hefyd, bydd angen
glud a darnau bach o bapur sgleiniog i
addurno’r sêr (papur siocled, ffoil, glitter) ac
edafedd/gwlân er mwyn cysylltu’r sêr bach
gyda’r un fwyaf.
Ysgrifennwch y frawddeg ganlynol ar y sêr -
un gair ar bob seren; Ffrind Duw oedd
Abraham. Darllenwch y geiriau sydd ar y sêr
a’u gosod mewn trefn. Atgoffwch y plant am
addewidion Duw i Abraham. Treuliwch amser
yn addurno’r sêr cyn eu clymu i’r seren fwyaf.
Clymwch un darn o edafedd i’r seren fwyaf i
orffen y symudyn.

3. Bisgedi sêr

Bydd angen dwy fisged ar gyfer pob plentyn.
Gallwch eu paratoi o flaen llaw neu ddilyn y
rysáit canlynol gyda’r plant yn eich
cynorthwyo. Hefyd, eisin gwyn a pheli arian
i’w haddurno a bagiau bychain i’r plant gael

Oed Meithrin – 5
Abraham: Genesis 12-17

AMSER CREFFT

mynd ag un fisged adref gyda nhw. Cofiwch
fod yn ymwybodol o unrhyw alergeddau bwyd
sydd gan y plant ac am hylendid.

Cynhwysion
125g margarîn meddal; 125g siwgwr brown
neu wyn; 250g blawd plaen; 1 þy; pinsiad o
halen.

Dull
Curwch y margarîn a’r siwgr mewn powlen.
Curwch yr þy cyn ei ychwanegu at y
gymysgedd. Ychwanegwch y blawd a’r halen
a chymysgwch i wneud toes. Rholiwch y toes
a thorri siapiau sêr (gallwch ddefnyddio
Atodiad 3 am dempled papur). Rhowch y
siapiau mewn tun pobi bas wedi ei iro a’u
coginio mewn popty cymharol boeth (tua
190C neu rif nwy 5) am tua 15 munud.
Gadewch i’r bisgedi oeri cyn eu haddurno.
Wrth weithio, atgoffwch y plant am
addewidion Duw i Abraham a sut y bu i
Abraham edrych i fyny at holl sêr y nos wrth i
Dduw addo teulu arbennig iddo; teulu a
fyddai’n fwy niferus na’r sêr hyd yn oed!

4. Murlun ffrindiau
Bydd angen siâp seren fawr arnoch i bob
plentyn gyda’r geiriau “Roedd Abraham yn
ffrind i Dduw” wedi’i hysgrifennu ar y cefn
(defnyddiwch amlinelliad o ‘Atodiad 3’ yn
dempled); lluniau o blant wedi’u torri o
gylchgronau, glud.

Trafodwch ffrindiau gyda’r plant: Pwy yw eu
ffrindiau? Beth fyddwch chi’n hoffi gwneud
gyda’ch ffrindiau? Esboniwch fod Abraham
yn ffrind i Dduw. Darllenwch y frawddeg ar
gefn y seren. Roedd Abraham yn credu yr hyn
a ddywedodd Duw wrtho ac roedd Abraham
yn ufudd i Dduw hefyd, yn barod i wneud beth
bynnag yr oedd Duw yn gofyn iddo.
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AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

Wythnos 1:
Amser Chwarae 1;
Stori 1;
Crefft 1;
Rhigwm;

Wythnos 2:
Amser Chwarae 2 neu 3;
Stori 2;
Crefft 2 neu 3;
Cân;

Wythnos 3:
Amser Chwarae 4;
Stori 3;
Crefft 4;
Gweddi.

Cân
I’r dôn ‘Twinkle, twinkle little star’.

‘Gwelodd Abraham seren dlos
Yn disgleirio yn y nos,
Clywodd Abraham Dduw yn dweud
Dyma’r addewid rwyf yn gwneud.

Cartref newydd, pethau da,
Babi bach a theulu mawr,
Clywodd Abraham Dduw yn dweud
Dyma’r addewid rwyf yn gwneud.

Gwelodd Abraham seren dlos
Yn disgleirio yn y nos.’

Gweddïau

Dros ein ffrindiau a’n teuluoedd. Gofynnwch
i’r plant enwi un ffrind yn eu tro a gweddïwch
dros bob un ohonynt.

Gorffennwch gyda gweddi yn diolch i Dduw
am ein ffrindiau a gofyn i Dduw ein helpu i fod
yn ffrind iddo, fel Abraham.

Neu:
Darllenwch y weddi ganlynol, gyda’r plant yn
adrodd y cymal sydd wedi’i italeiddio.

Diolch Dduw am hanes Abraham …
Helpa ni i fod fel Abraham
Roedd Abraham yn dy gredu di Dduw …
Helpa ni i fod fel Abraham
Roedd Abraham yn gwrando arnat Dduw …
Helpa ni i fod fel Abraham
Roedd Abraham yn ffrind i ti Dduw …
Helpa ni i fod fel Abraham
Amen.

Rhigwm : Ffrind i Dduw

Fedri di fod yn ffrind i Dduw, fel Abraham?
Gallaf siþr!

Fedri di wrando ar Dduw fel Abraham?
Gallaf siþr!

Fedri di fod yn ufudd i Dduw fel Abraham?
Gallaf siþr!

Fedri di siarad â Duw fel Abraham?
Gallaf siþr!

Fedri di gredu Duw fel Abraham?
Gallaf siþr!

Fedri di garu Duw fel Abraham?
Gallaf siþr!
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Taflen 1
Abraham: Genesis 12-17

Roedd Abraham yn ffrind i Dduw. Roedd e’n caru Duw ac yn gwrando arno.

Beth wyt ti’n hoffi gwneud gyda dy ffrindiau di?

Beth mae’r ffrindiau hyn yn gwneud?
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Taflen 2
Abraham: Genesis 12-17

Cafodd Abraham a Sara addewid gan Dduw. Wyt ti’n cofio beth oedd e?

Beth sydd ar goll yn y llun? Fedri di lenwi’r awyr gyda sêr?
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Taflen 3
Abraham: Genesis 12-17

Fedri di helpu Abraham a Sara i ddod o hyd i’w cartref newydd?
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NODIADAU CEFNDIR I’R ATHRO

Amcanion:

i gyflwyno hanes Abraham
i ystyried addewidion Duw i Abraham
i drafod y cysylltiad rhwng credu a bod yn ufudd
i ystyried natur bendithion Duw

Can i’r gyfres:
‘Mae gan Abraham lawer o blant’
(gweler ‘Atodiad 8’ neu mae’r geiriau a’r cerddoriaeth ar y GDd)

Adnod i’r gyfres:
“Credodd Abraham, a chafodd ei dderbyn i berthynas iawn gyda Duw”
(Genesis 15:6)

Mae’r gyfres hon yn dilyn hanes Abraham wrth iddo ymateb mewn ffydd i alwad Duw, gan
adael ei gartref cyffyrddus am fywyd ansicr. Mae’r adnodau ar gychwyn pennod 12 yn allweddol,
mae Duw yn addo bendithio holl dylwythau’r ddaear trwy ddisgynyddion Abraham. Daw’r
addewidion dan fygythiad sawl gwaith yn hanes Abraham. Ym mhennod 13, mae Abraham yn
gadael Lot i ddewis byw ar wastadoedd Canaan - y tir yr oedd Duw wedi ei addo iddo ef yn
gartref. Ac ym mhennod 16, yn ddiamynedd gydag amseriad Duw, mae Abraham yn ceisio
gwireddu addewid Duw am fab trwy gael plentyn gyda Hagar! Trwy hyn oll, a llawer mwy na
fyddwn yn edrych arnynt yn y gyfres hon, nid yw Duw yn cefnu ar Abraham, ac ym mhennod
17, ailadroddir yr addewidion.

Ym mhennod 17, mae Duw’n creu cyfamod gydag Abraham. Mae’r syniad o gyfamod yn un
pwysig iawn trwy’r Beibl. Mae Duw’n ymrwymo i’w bobl ac mae’n disgwyl i’w bobl ymateb
drwy ymrwymo eu hunain iddo ef.

Mae’r addewidion a wnaed i Abraham yn ymestyn tuag atom ninnau heddiw. Oherwydd, trwy
Iesu, etifedd pwysicaf Abraham, y daw holl fendithion y nef i ni.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Sialens a syndod
Bydd angen bag bach sy’n cynnwys rhywbeth
neis i bawb ynddo (grawnwin, syltanas, afal,
banana, pecyn o fferins i bawb eu rhannu).

Dangoswch y bag i’r plant ac esboniwch bod
gennych bethau neis iawn yn y bag a’ch bod
chi’n addo rhoi rhywbeth i bawb os ydynt yn
fodlon gwrando arnoch a chyflawni tasg.

Gofynnwch i bob plentyn yn eu tro i gyflawni
tasg syml neu wirion, e.e. estyn beiro i wneud
y gofrestr, cyfrif faint o blant sy’n bresennol,
gorwedd ar lawr tra eich bod yn rhoi
tudalennau o bapur newydd drostynt, eistedd
o dan y bwrdd gyda’i dwylo ar ei pen a’i
coesau wedi’u croesi, sefyll mewn bag siopa
a neidio i fyny ac i lawr.

Ar ôl i bawb gael cyfle i gyflawni tasg, agorwch
y bag a rhannwch y cynnwys. Gofynnwch i’r
plant a oeddent yn meddwl y byddech yn cadw
at eich addewid?

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl heddiw am Dduw yn gwneud
addewidion arbennig iawn i Abraham, a sut y
bu i Abraham gredu Duw.

2. Gêm - Amser Gwahanu
Dewiswch un plentyn i fod yn Abraham ac un
i fod yn Lot.

Esboniwch sut yr oeddent yn perthyn (ewythr
a nai) a’r cefndir, sef bod gan Abraham a Lot
llawer o anifeiliaid - defaid a geifr - a gweision,
ac roedd yn rhaid iddynt gael digon o fwyd a
dþr i’r anifeiliaid. Felly, fe benderfynon nhw
wahanu (cewch yr hanes yn llawn yn
Genesis13).

Nod y gêm yw i Abraham a Lot wahanu
gweddill y plant mewn modd sy’n golygu eu
bod yn ennill y nifer mwyaf, e.e. mae Abraham
yn gofyn i bawb sydd â brawd i ymuno ag ef.
Ar ôl cyfrif faint sydd wedi ymuno ag Abraham,
gellwch weld pa arweinydd sydd â’r nifer
mwyaf o ‘ddilynwyr,’ a nhw sy’n ennill y
rownd. Yn y rownd nesaf, mae Lot yn dewis
categori, ac mae’r broses yn cael ei
hailadrodd.

Cadwch sgôr a chwarae 4 rownd cyn i ddau
blentyn arall chwarae rôl Abraham a Lot.
Rhowch gyfle i bawb fod yn Abraham neu Lot
a gweld pwy sydd â’r sgôr uchaf.

Mae’r gêm hon yn ffordd dda o gyflwyno
hanes Lot ac Abraham yn gwahanu, a’r
syniad bod Duw yn bwriadu cadw ei addewid
i Abraham am wlad newydd er bod pethau’n
edrych braidd yn anodd.

3. Cwis – O amgylch y byd
Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint neu’r
daflen o’r GDd ar gyfer y cwis.

4. Gêm  - Bendith a Melltith
Dylai’r plant sefyll mewn rhes yng nghanol
yr ystafell. Dewiswch un wal fel wal ‘bendith’
ac un arall fel wal ‘melltith.’ Darllenwch y
rhestr isod o fendithion a melltithion, un ar y
tro. Ar ôl clywed un frawddeg, dylai’r plant
benderfynu os mai ‘bendith’ neu ‘melltith’
ydyw a rhedeg/sgipio/cropian neu hercio at
y wal perthnasol.

Esboniwch cyn cychwyn mai ystyr ‘bendith’
yw ‘rhywbeth da’ ac ystyr ‘melltith’ yw
‘rhywbeth drwg.’
‘Mae Mam yn coginio eich hoff pryd bwyd’ –
Bendith.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R
THEMA

‘Mae rhywun yn dwyn eich cas
pensiliau o’r ysgol’ – Melltith.
‘Mae ffrind yn dweud celwydd
amdanoch’ – Melltith.
‘Mae rhywun yn eich herio’ – Melltith.
‘Rydych yn cael gwahoddiad i aros yn
nhÿ ffrind’ – Bendith.
‘Mae pawb yn eich canmol am ennill
ras yn chwaraeon yr Urdd’ – Bendith.
‘Mae eich ffrind gorau wedi pwdu ac yn
gwrthod siarad â chi’ – Melltith.
‘Mae eich chwaer yn eich helpu
gyda’ch gwaith cartref’ – Bendith.
‘Mae rhywun yn benthyg CDd gennych
ac yn ei dorri’ – Melltith.
‘Rydych yn cael dod â ffrind adref o’r
ysgol i chwarae’ - Bendith.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
heddiw am Dduw yn addo llawer o
fendithion i ddyn o’r enw Abraham a’i
deulu.

FFYRDD I GYFLWYNO’R
STORI

1. Teithio gydag Abraham:
Genesis 12-17
Defnyddiwch ‘Atodiad 4’ wedi’i chwyddo a’i
dorri’n lleoliadau ar wahân, neu, copïwch y
lleoliadau ar ddarnau unigol o bapur a’u gosod
ar draws yr ystafell. Byddai’n dda, pe bai’n bosibl,
i ychwanegu’r ‘props’ sy’n cael eu hawgrymu i
greu diddordeb. Mae gan ‘Beibl Lliw y Plant’
ddarluniau hyfryd o’r hanes hwn (tud. 32). Hefyd,
bydd angen bag bach sy’n cynnwys pethau neis
ar gyfer pawb yn barod ar gyfer cymhwyso’r
hanes.

Adroddwch hanes Abraham yn symud o Haran i
Ganaan gan symud o un lleoliad i’r llall; chwiliwch
am y cyfeiriadau Beiblaidd, meimio’r digwyddiad
a chymryd eich amser i sgwrsio ger pob lleoliad
am y pwyntiau trafod. Gorffennwch drwy eistedd
o dan y babell i drafod hanes Abraham, e’i ufudd-
dod a’i barodrwydd i gredu Duw.

Cymhwyso
Dangoswch eich bag o bethau da. Esboniwch
fod gennych rywbeth ar gyfer pawb yn y bag, a’ch
bod yn addo rhoi rhywbeth i bawb sy’n fodlon
cyflawni tasg syml.

Rhowch gyfle i bawb gyflawni tasg cyn rhannu
yr hyn sydd gennych. Pwysleisiwch y ffaith eich
bod yn cadw at eich addewid.
Roedd Duw wedi rhoi addewidion i Abraham –
ydy’r plant yn cofio rhai ohonynt?
Roedd Abraham wedi credu Duw.

Sut y byddem ni’n ymateb pe bai Duw’n dweud
wrthym am adael ein cartrefi a symud i le newydd
heb ddweud wrthym i ba le y byddem yn mynd?
A fyddem ni’n credu Duw fel ag y gwnaeth
Abraham? Mae Duw’n siarad gyda ni heddiw yn
y Beibl, mae’n bwysig ein bod ni’n credu Duw yn
yr un modd â Abraham. Beth y mae Duw’n ei
ddweud wrthym yn y Beibl?
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

Cyfeiriwch yn ôl at Genesis 15:6.  Y peth
pwysicaf yw bod Abraham yn credu Duw, ac
roedd ffydd Abraham yn plesio Duw ac yn
golygu bod Duw yn cyfrif Abraham yn ffrind
iddo.
Cewch syniadau am addewidion Duw ar y
daflen waith.

2. Amser Dewis i Abraham a Lot:
Genesis 13
Bydd angen Beiblau neu lyfrau hanesion
Beiblaidd arnoch sy’n adrodd hanes Lot ac
Abraham yn gwahanu.
Ar ôl darllen yr hanes gyda’ch gilydd a’i
drafod, darllenwch yr hanes unwaith eto, y tro
hwn gyda chamgymeriadau yn y stori.
Gofynnwch i’r plant i neidio i fyny pan fyddant
yn clywed camgymeriad a rhowch gyfle iddynt
eich cywiro. Ar ddiwedd y gweithgaredd hwn,
gofynnwch i’r plant am eu barn am ddewis
Lot - ceisiwch arwain y plant i sylweddoli bod
Lot wedi gwneud camgymeriad yn dewis o
flaen ei ewythr, ac wrth iddo ddewis fynd i fyw
wrth ymyl y trefi yn y dyffryn, a oedd yn llawn
o bobl ddrwg iawn, nad oedd yn caru Duw.
Tybed a oedd Abraham wedi amau
addewidion Duw? Roedd Duw wedi addo’r
wlad hon i Abraham (Genesis 12:7; 13:14-17),
ond doedd hi ddim yn bosibl eto i Abraham
symud yno. Roedd yn rhaid i Abraham ddal i
gredu y byddai Duw’n cadw ei addewidion
yn ei amser ei hun.
Os nad ydych wedi defnyddio’r cymhwysiad
uchod, byddai’n syniad i wneud hynny ar ôl
yr hanes hwn, gan bwysleisio’r ffaith bod yn
rhaid i bawb aros i dderbyn y wobr a
addawyd. Felly, yn hanes Abraham – nid oedd
pob addewid yn cael eu cyflawni ar unwaith.
Cewch edrych ar lun Moses yn y llinyn amser
ac esbonio nad oedd teulu Abraham wedi
setlo yn y wlad yr oedd Duw wedi ei haddo
iddynt tan tua 500 o flynyddoedd yn
ddiweddarach!

3. Bendithion fel y sêr: Genesis 12 a 21
Bydd angen copi o ‘Atodiad 5’ wedi’i chwyddo
os yn bosibl, gyda’r sêr wedi’u torri a’u gosod
ar y waliau o amgylch yr ystafell. Hefyd, y llinyn
amser neu lun o Abraham yn cyfri’r sêr (gweler
‘Beibl Bach i Blant’).

Atgoffwch y plant beth yw ystyr y gair “bendith”
a thrafodwch yr hyn mae’n ei olygu i “fendithio”
rhywun neu “rhoi bendith” i rywun. Edrychwch
ar y llun o Abraham yn cyfri’r sêr ar y llinyn
amser a darllenwch y paragraff “Abraham”.
Esboniwch wrth y plant fod Duw wedi rhoi sawl
addewid i Abraham wrth iddo adael Haran, ac
yn ystod ei fywyd. Gadewch i’r plant symud o
amgylch yr ystafell i ddarllen am y bendithion
a addawodd Duw i Abraham.

Ar ôl darllen pob un o’r addewidion edrychwch
ar y llinyn amser i weld sut y bu i Dduw
wireddu’r addewidion.

Llun Abraham:
Mae Abraham yn enwog – rydym yn sôn
amdano heddiw hyd yn oed!
Llun Moses a Llun Gwlad yr Addewid:
Ar ôl treulio dros 400 cant o flynyddoedd yn yr
Aifft, daeth pobl Dduw, o’r diwedd, i setlo yng
Nghanaan.
Llun y Barnwyr:
Mae Duw’n helpu ei bobl i drechu eu gelynion
– Duw yn dod â melltith ar y rhai a oedd yn
melltithio ei bobl.
Llun Dyfodiad y Gwaredwr:
Trwy Iesu, un o ddisgynyddion Abraham, mae
bendithion Duw yn dod i’r byd cyfan. Trwy
gredu yn Iesu mae unrhyw un yn derbyn cariad
Duw, maddeuant a bywyd - a fydd yn para am
byth.

Felly, hyd yn oed heddiw, mae’r un addewid a
wnaed gan Dduw yn dod yn wir – rydym yn
cael ein bendithio gan Dduw trwy Iesu Grist!
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1. Blodau addewidion Duw

Bydd angen pot blodau gyda phelen o does
yn ei waelod, tri phensil (hen) ac o leiaf tri siâp
blodyn ar gyfer bob plentyn (gweler ‘Atodiad
2’). Hefyd, deunydd lliwio, tâp selo, glud,
sgleiniau (glitter), paent neu sticeri i addurno’r
potiau (dewisol).

Atgoffwch y plant am addewidion Duw i
Abraham.

Edrychwch am y cyfeiriadau canlynol a
chynorthwywch y plant i weld pa addewidion
sydd yno.
Ioan 11:24 - bywyd tragwyddol;
1 Pedr 5:7 - gofal;
1 Ioan 1:9 - maddeuant;
Mathew 28:20 - presenoldeb Iesu o hyd.

Gofynnwch i’r plant gopïo’r addewidion ar y
blodau cyn eu lliwio a’u haddurno gyda
sgleiniau (glitter). Yna, cânt eu tapio i’r
pensiliau a’u gosod mewn pot. Gellwch
addurno’r potiau hefyd os oes amser gennych.
Trafodwch hanes Abraham wrth weithio.
Atgoffwch y plant am daith Abraham a’r ffaith
ei fod wedi credu addewidion Duw ac yn
fodlon ufuddhau i Dduw. Atgoffwch y plant
hefyd bod crêd ac ufudd-dod Abraham wedi
plesio Duw yn fawr a bod Duw yn cyfrif
Abraham yn ffrind iddo.

Bydd y blodau yn ein hatgoffa am addewidion
Duw i ni.

2. Symudyn sêr
Bydd angen copi o ‘Atodiad 3’ ar gerdyn
gwyn/arian i bob plentyn. Hefyd, bydd angen
glud a darnau bach o bapur sgleiniog i
addurno’r sêr (papur siocled, ffoil, glitter) ac

edafedd/gwlân er mwyn cysylltu’r sêr bach
gyda’r un fwyaf.

Ysgrifennwch y frawddeg ganlynol ar y sêr -
un gair ar bob seren; Ffrind Duw oedd
Abraham. Darllenwch y geiriau sydd ar y sêr
a’u gosod mewn trefn. Atgoffwch y plant am
addewidion Duw i Abraham. Treuliwch amser
yn addurno’r sêr cyn eu clymu i’r seren fwyaf.
Clymwch y darn o edafedd i’r seren fwyaf i
orffen y symudyn.

3. Bisgedi sêr
Bydd angen dwy fisged ar gyfer pob plentyn.
Gallwch eu paratoi o flaen llaw neu ddilyn y
rysáit canlynol, gyda’r plant yn eich
cynorthwyo.

Hefyd, eisin gwyn a pheli arian i’w haddurno
a bagiau bychain i’r plant gael mynd â bisged
adref gyda nhw. Cofiwch bod yn ymwybodol o
unrhyw alergeddau bwyd sydd gan y plant ac
am hylendid.

Cynhwysion
125g margarîn meddal; 125g siwgr brown neu
wyn; 250g blawd plaen; 1 wy; pinsiad o halen.

Dull
Curwch y margarîn a’r siwgr mewn powlen.
Curwch yr þy cyn ei ychwanegu at y
gymysgedd. Ychwanegwch y blawd a’r halen
a chymysgwch i wneud toes. Rholiwch y toes
a thorri siapiau sêr ynddo (gallwch ddefnyddio
‘Atodiad 3’ am dempled papur). Rhowch y
siapiau mewn tun pobi bas wedi ei iro a’u
coginio mewn popty cymharol boeth (tua 190
C neu rif nwy 5) am tua 15 munud. Gadewch
i’r bisgedi oeri cyn eu haddurno.
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SYNIADAU CREFFT

Wrth weithio, atgoffwch y plant am addewidion
Duw i Abraham a sut y bu i Abraham edrych i
fyny at yr holl sêr y nos wrth i Dduw addo teulu
arbennig iddo, teulu a fyddai’n fwy niferus na’r
sêr hyd yn oed!

4. Cerdyn bendith
Darparwch gerdyn gydag amlen i bob plentyn a
gofynnwch iddynt greu cerdyn cyfarch ar gyfer
rhywun y maent yn ei hadnabod sydd angen
anogaeth, efallai rhywun sy’n sâl, neu rywun
newydd i’r ardal.

Atgoffwch y plant am ystyr y gair ‘bendith’ a
thrafodwch sut y gallwn fod yn ‘fendith’ i bobl
eraill.

Trafodwch neges bwrpasol ar gyfer y cerdyn ac
anogwch y plant i roi eu cardiau i’r bobl y maent
wedi bod yn meddwl amdanynt - ar ôl gofyn am
ganiatâd eu rhieni.

Atgoffwch y plant am y bendithion a addawodd
Duw i Abraham a sut y gwireddwyd yr
addewidion.

5. Adnod i addurno
Defnyddiwch ‘Atodiad 6’ wedi’i gopïo ar gerdyn.
Paratowch amrywiaeth o ddeunyddiau y gall y
plant eu defnyddio i’w haddurno.

Trafodwch hanes Abraham a Sara wrth weithio,
a pha mor anodd ydoedd iddynt gredu y byddent
yn cael plentyn, heb sôn am y bendithion eraill.
Cadwodd Duw ei addewidion iddynt, er
gwaethaf eu hamheuon a’u pechod. Bydd
Duw’n cadw ei addewidion i ninnau hefyd.
Gweler y daflen waith i ddarganfod mwy o
addewidion Duw.

GWEDDÏAU

Bydd angen darn bach o does neu glai i
bawb.

Esboniwch wrth y plant, neu eu hatgoffa
am arferiad Abraham i godi allor o gerrig
mewn llefydd pwysig fel cofgolofnau.
Roedd Abraham eisiau cofio bendithion
Duw. Roedd y cerrig yn help iddo gofio
ac yn dystiolaeth i bobl eraill bod Duw
wedi bendithio Abraham. Trafodwch
gyda’r plant sut y mae rhai llefydd neu
bethau yn dod ag atgofion yn ôl i ni.

Rhowch ddarn o glai i bawb a
gofynnwch iddynt greu siâp carreg.
Wedyn, anogwch y plant i feddwl am air
neu lun syml i’w roi ar y garreg i’w
hatgoffa am un o addewidion Duw.
Gweler y daflen waith am syniadau.

Neu, rhowch ddarn o bapur siâp carreg
i bawb a gofynnwch iddynt ysgrifennu
gweddi o ddiolch. Gosodwch y ‘cerrig’
mewn siâp allor gyda’r adnod wedi’i
hysgrifennu islaw.
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Cwis
Bydd angen copi o ‘Taflen Gwis’, pâr o
‘chopsticks’ i bob tîm (neu dau bensil i bob
tîm), pecyn o ‘marshmallows’ a thri bocs, un
wedi’i labeli gyds ‘GWIR’, un wedi’i labeli
‘GAU’ a’r llall wedi’i labeli ‘DDIM YN YR
HANES’.

Rhannwch y plant i dimoedd, gyda phâr o
‘chopsticks’ a phowlen sy’n cynnwys 12
‘marshmallow’. Gosodwch y bocsys ym
mhen arall yr ystafell. Darllenwch y datganiad
cyntaf. Dylai aelod cyntaf o’r timoedd
benderfynu os yw’n ‘WIR’, yn ‘GAU’ neu
‘DDIM YN YR HANES’, ac yna cario un
‘marshmallow’ a’i osod yn y bocs o’i d/
ddewis. Rhowch bwyntiau i’r person sy’n
llwyddo i gael y ‘marshmallow’ i’r bocs cywir
yn gyntaf.  Parhewch nes bod pob cwestiwn
wedi eu hateb. Rhowch wobr i’r tîm buddugol
– efallai y cant fwyta’r ‘marshmallows’?

Gêm - Ar daith gydag Abraham
Bydd angen yr enwau Shechem, Bethel, Yr
Aifft a Hebron, ar ddarnau o bapur maint A4
ar wahanol waliau yn yr ystafell, a bocs/bag
ar gyfer pob plentyn sy’n cymryd rhan yn y
gêm. Gosodwch y bocsys/bagiau yng
nghanol yr ystafell.

Nod y gêm yw cael y plant i deithio o un lle
i’r llall gan gario un o’r eitemau o ganol yr
ystafell. Mae’r plant yn cerdded o amgylch
yr ystafell ar gychwyn y gêm. Galwch enw
un o’r llefydd a modd o deithio yn uchel, e.e.
ar gefn camel, cerdded, rhedeg, ar gefn mul,
a dylai’r plant godi bag yn gyntaf cyn symud
i’r lleoliad cyn gynted â phosibl; bydd y
person olaf allan o’r gêm. Dylai’r plant sydd
ar ôl osod y pecynnau’n ôl yn y canol a
cherdded o gwmpas nes eich bod yn galw

enw lleoliad arall. Parhewch i chwarae hyd
nes mai un plentyn yn unig sy’n weddill.

Adnod i ddysgu
“Credodd Abraham, a chafodd ei dderbyn i
berthynas iawn gyda Duw” (Genesis 15:6)

Bydd angen pêl feddal a chopi mawr o’r
adnod arnoch. Darllenwch dros yr adnod sawl
gwaith a gwnewch yn siþr bod y plant yn deall
ystyr yr adnod. Yn syml iawn, nid yr hyn a
wnaeth Abraham a blesiodd Duw ond y ffaith
iddo gredu Duw. Gan ei fod yn credu Duw
(roedd ffydd ganddo), roedd yn barod i fod yn
ufudd a gadael ei gartref.

Gosodwch y plant i sefyll mewn cylch a
thaflwch y bêl at un o’r plant wrth alw’r gair
cyntaf o’r adnod. Mae’r plentyn yn taflu’r bêl
yn ôl atoch ac yn ailadrodd y gair. Parhewch
i daflu’r bêl o amgylch gan adrodd un gair o’r
adnod ar y tro nes eich bod yn cwblhau’r
adnod. Chwaraewch sawl tro nes bod y plant
yn gallu adrodd yr adnod heb eich arweiniad.
Gofynnwch i’r plant a ydyn nhw’n credu Duw
fel y gwnaeth Abraham a beth y mae’n ei olygu
i “gredu”. Ydyn ni’n credu bod Iesu wedi marw
drosom er mwyn maddau ein pechodau?
Ydyn ni wedi dweud wrth Dduw ein bod yn
credu? Ydyn ni angen cymorth yr Ysbryd Glân
i gredu? Efallai y byddai’n syniad i weddïo
gyda’r plant gan ystyried eu hymatebion.

Taflenni Gwaith
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DRAMA

AMSERLEN

1. ‘Mae gennyf freuddwyd’
Esboniwch eich bod yn mynd i gymryd rhan
mewn sioe deledu. Ar ddiwedd y rhaglen bydd
un person yn cael gwireddu breuddwyd. Bydd
rhaid i chi berswadio’r gynulleidfa mai chi sy’n
haeddu ennill y gystadleuaeth trwy gyflwyniad
llafar.

Paratowch rhestr o freuddwydion o flaen llaw,
un ar gyfer bob plentyn. Cofiwch gynnwys ‘i
fod yn fyd enwog’ a ‘cael baban pan fyddaf yn
gant oed.’ Rhowch bob un o’r breuddwydion
mewn bag a gadewch i bawb ddewis un
ohonynt. Rhowch bum munud i bawb baratoi
araith cyn gwrando ar bawb yn unigol. Ar ôl
gwrando, dylai’r gynulleidfa bleidleisio (h.y.
pawb arall), trwy godi bysedd.

Ar ddiwedd y cyflwyniadau gofynnwch i’r plant
a oeddent wedi sylwi bod dau o’r
breuddwydion yn dod o hanes Abraham. Er
na fu Abraham fyw i weld y ddwy freuddwyd
yn cael eu gwireddu, cafodd weld ei fab, er ei
fod yn 100 oed! Mae’n wir dweud bod Abraham
yn enwog trwy’r byd - rydym yn cofio amdano
heddiw!

2. Dyddiadur fideo
Bydd angen ‘Atodiad 4’- Lleoliadau.
Byddwn yn ceisio cyflwyno rhannau o hanes
Abraham ar ffurf dyddiadur fideo. Efallai bydd
y plant yn gyfarwydd â’r dull yma o gofnodi
digwyddiadau o raglenni teledu. Mae’r
cymeriadau’n eistedd o flaen camera fideo i
adrodd yr hyn sydd wedi digwydd yn ystod y
dydd.

Gyda grþp mawr gellwch ddefnyddio pob
lleoliad, ond gyda grþp llai, gellwch ddewis
dau neu dri o’r lleoliadau. Rhannwch y plant i
grwpiau gyda lleoliad i ddilyn. Dylent ddarllen
yr adnodau a’u trafod, yna ystyried sut y
byddai’r cymeriadau’n teimlo neu’n ymddwyn
yn y sefyllfa sy’n cael ei disgrifio.  Rhowch
amser i bob grþp i ymarfer cyn eistedd o flaen
y camera. Nid oes angen eu ffilmio go iawn -
gallant eistedd ar gadair a dychmygu eu bod
yn siarad â chamera.

Wythnos 1: Hanes Abraham yn gadael Haran
Cyflwyno’r hanes 1/3;
Stori 1; Drama 1/2; Crefft 1/4

Wythnos 2: Hanes Lot ac Abraham yn gwahanu
Cyflwyno’r hanes 2/4;
Stori 2; Drama1/2; Crefft 4/5

Wythnos 3: Hanes geni Isaac
Cyflwyno’r hanes Gêm;
Stori 3; Drama1/2; Crefft2/3.
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CWIS ABRAHAM

1. Enw tad Abraham oedd Terah.

2. Roedd Abraham yn byw yn Haran pan siaradodd Duw gydag ef yn gyntaf.

3. Enw nai Abraham oedd Isaac.

4. Addawodd Duw y byddai Abraham yn byw mewn palas yn yr Aifft.

5. Addawodd Duw y byddai Abraham yn enwog drwy’r byd.

6. Adeiladodd Abraham gwch cyn cychwyn ar ei daith.

7. Enw gwraig Abraham oedd Ruth.

8. Penderfynnodd Abraham a Lot i wahanu gan fod eu gwragedd yn dadlau
drwy’r amser.

9. Daeth tri gþr doeth ag anrhegion i Abraham.

10.  Roedd Abraham yn credu popeth ddywedodd Duw wrtho a dyna pam yr
oedd yn fodlon gadael ei gartref.

11.  Roedd Abraham yn gant oed pan anwyd ei fab.

12.  Enw mab Abraham oedd Jacob.

Atebion:
1. Gwir Genesis11:31 2. Gwir Genesis 11:32
3. Gau Genesis 12:5 Lot 4. Gau Genesis 12:2,3
5. Gwir Genesis 12:2 6. Hanes Noa
7. Gau Genesis 12:5 8. Gau Genesis 13:7 y gweision oedd yn cweryla
9. Hanes y Geni 10. Gwir  Genesis 15:6
11. Gwir Genesis 21:5 12. Gau Genesis 21:3
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Darllenwch yr hanes yn ofalus gan lenwi’r bylchau gyda’r geiriau coll.

Un diwrnod, dywedodd .................. wrth Abraham, “Mae’n amser gadael.”

Felly, dyma Abraham a’i ...................... Sara yn dechrau ar eu taith.

“Ble ydyn ni’n mynd, Abraham?” gofynnodd ................................

“Paid a phoeni Sara, mae Duw wedi ................................ ein bendithio.

Roedd Abraham a Sara yn ................................ Duw.
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Aeth Abraham a Lot i ben y mynydd i ddewis ble yr oeddent am fyw gyda’u holl
anifeiliaid a’u gweision.
Tynnwch lun o’r olygfa o ben y mynydd. Edrychwch yn Genesis 13:10 am
syniadau.

Dyma ddau o fendithion Duw i Abraham, wedi’u cymysgu, – beth ydyn nhw?

Byddi di’n  g o w n e   - - - - -       Bydd dy deulu’n   w r f a - - - -

Pa fendithion fyddwn ni’n eu derbyn bob dydd gan Dduw? Tynnwch lun rai ohonynt.
Dyma rai syniadau…..

w d y b dallid uluet
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Mae’r map yn dangos taith Abraham ond mae angen ei gwblhau.
Darllenwch yr adnodau er mwyn cael hyd i enwau’r llefydd y bu Abraham
ynddynt a thynnwch lun addas wrth ymyl bob un.

Beth am geisio creu ‘map’ o’ch bywydau chi eich hunan? Tynnwch luniau o
ddigwyddiadau pwysig yn eich bywyd os nad ydych wedi symud o gwmpas fel
Abraham!

1. Genesis
11:31

2. Genesis
12:1, 4, 5

5. Genesis
13:18, 15:1-5

3. Genesis
12:6-7

4. Genesis
12:10-13

6. Genesis
20:1
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Cafodd Abraham a Sara addewidion anhygoel gan Dduw (Genesis 12).
Pa addewid oedd yn cyfeirio at y sêr? Cewch yr ateb yn Genesis 15:15

Faint o sêr fedri di osod yn yr awyr?
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Taflen 8
Abraham: Genesis 12-17
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Wythnos 1 –
Ufuddhau (Genesis 12)

Mae’r gyfres hon yn dilyn hanes Abraham wrth
iddo ymateb mewn ffydd i alwad Duw, gan adael
ei gartref cyffyrddus am fywyd ansicr. Mae’r
adnodau ar gychwyn pennod 12 yn allweddol,
mae Duw yn addo bendithio holl dylwythau’r
ddaear trwy ddisgynyddion Abraham. Daw’r
addewidion dan fygythiad sawl gwaith yn hanes
Abraham. Ym mhennod 13, mae Abraham yn
gadael Lot i ddewis byw ar wastadoedd Canaan
- y tir yr oedd Duw wedi ei addo iddo ef yn gartref.
Ac ym mhennod 16, yn ddiamynedd gydag
amseriad Duw, mae Abraham yn ceisio gwireddu
addewid Duw am fab trwy gael plentyn gyda
Hagar! Trwy hyn oll, a llawer mwy na fyddwn yn
edrych arnynt yn y gyfres hon, nid yw Duw yn
cefnu ar Abraham, ac ym mhennod 17,
ailadroddir yr addewidion.

Ym mhennod 17, mae Duw’n creu cyfamod
gydag Abraham. Mae’r syniad o gyfamod yn un
pwysig iawn trwy’r Beibl. Mae Duw’n ymrwymo
i’w bobl ac mae’n disgwyl i’w bobl ymateb drwy
ymrwymo eu hunain iddo ef.

Mae’r addewidion a wnaed i Abraham yn
ymestyn tuag atom ninnau heddiw. Oherwydd,
trwy Iesu, etifedd pwysicaf Abraham, y daw holl
fendithion y nef i ni.

Cyflwyniad

Naill ai
Gofynnwch i’r grþp i ddychmygu eu bod nhw
newydd dderbyn llythyr yn dweud bod yn rhaid
iddynt adael eu cartrefi ar unwaith. (Gellwch
ddefnyddio trigolion Capel Celyn fel enghraifft).
Gofynnwch iddyn nhw pa bethau a phwy y
bydden nhw’n mynd gyda nhw, a pha bethau y
byddai’n rhaid iddyn nhw eu gwneud cyn mynd.
Rhowch losin i’r rhai sy’n cynnig y syniadau
mwya’ gwreiddiol.

Neu
Gofynnwch i’r ieuenctid i gofio’n ôl i’r tro cynta
iddyn nhw fynd i ffwrdd o gartre’.  Efallai i
Langrannog neu Lanllyn gyda’r ysgol, neu i
Goleg y Bala gyda’r capel. Gofynnwch iddynt
gofio sut yr oeddent yn teimlo.  Teimlo’n unig?
Beth oedden nhw’n ei fethu?  Oedden nhw wedi
mwynhau neu yn hiraethu am eu teuluoedd a’u
ffrindiau?

Darllen  a  deall  yr  hanes:

Darllenwch yr hanes gyda’ch gilydd o’r Beibl -
Genesis 12:1–9.

Roedd Abraham yn ddigon cyffyrddus yn Ur.
Roedd ganddo deulu a fferm ac roedd wedi’i
fagu yno. Ond dyma Duw yn gorchymyn iddo
adael y wlad heb wybod lle roedd yn mynd.
Roedd yn rhaid iddo adael popeth ar ôl yn ei
gartref drwy ufuddhau i Dduw.

Actiwch hanes Robert Jermain Thomas. Mae’r
sgript yn ‘Atodiad 7’. Bydd angen o leiaf pump o
ieuenctid arnoch ar gyfer y sgets, ond mae’n
bosib i un person chwarae mwy nag un rhan.
Wrth ddarllen, pwysleisiwch y ffaith bod Robert
Jermain wedi gadael popeth oedd yn gyfarwydd
ac yn gyffyrddus yn ei fywyd i fynd i wlad bell.
Collodd bopeth, gan gynnwys ei fywyd, ond fe
ddigwyddodd pethau mawr oherwydd yr aberth
a wnaeth Robert Jermain.

Cymhwyso
Fe adawodd Abraham bopeth. Yn yr un ffordd,
fe adawodd Robert Jermain Thomas bopeth ar
ôl hefyd.  Mae’r ddwy esiampl yma’n rhai eithafol
o rywun yn gorfod gadael popeth er mwyn
ufuddhau i Dduw.

Mae’n debyg, yn ein bywydau ninnau, ni fyddai
angen i ni adael popeth i ddod yn Gristnogion.
Ni fyddai’n rhaid i ni adael ein teuluoedd neu
symud i wlad bell. Ond, efallai y byddai rhai
pethau y byddai’n rhaid i ni roi’r gorau i’w gwneud
neu dechrau eu gwneud.
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Gofynnwch y canlynol i’r grþp ac ysgrifennwch
yr atebion i lawr:

1. Pa bethau yn eich bywydau chi y byddai’n
rhaid i chi roi’r gorau iddyn nhw oherwydd eich
bod chi’n Gristnogion, neu os ydych chi’n dod
yn Gristnogion?

2. Pa bethau yn eich bywydau chi y byddai’n
rhaid i chi ddechrau eu gwneud oherwydd eich
bod chi’n Gristnogion, neu os ydych chi’n dod
yn Gristnogion?

3. Pa broblemau, dybiwch chi, allai godi yn
eich bywydau chi oherwydd eich bod chi’n
Gristnogion, neu os ydych chi’n dod yn
Gristnogion, e.e. ffrindiau neu frodyr a chwiorydd
yn gwneud hwyl am eich pennau ...

Fe gafodd Abraham a Robert Jermain pob math
o drafferthion oherwydd eu bod nhw’n ufudd i
Dduw. Doedd pethau ddim yn hawdd iddynt.
Wrth edrych ar y cwestiynau uchod, efallai eich
bod chi’n meddwl nad yw bod yn Gristion yn
hawdd.

Ond, mae yna newyddion da. Nid yw Iesu wedi
addo y bydd popeth yn hawdd i’r Cristion ond
mae Iesu’n addo y bydd yn aros gyda’r Cristion
drwy bopeth.  Mae Iesu yn ein cynnal ni, yn ein
harwain ni a’n cysuro ni drwy bopeth.

(Darllenwch Mathew 7:24 – 25 gyda’ch gilydd).
Esboniwch i’r grþp, pan mae Iesu’n sôn am y
graig, mae’n siarad amdano’i hun.  Mae ‘adeiladu
ar y graig’ yr un peth a dweud ‘rhoi ffydd ynof fi
(Iesu)’.  Mae Iesu’n dweud, os byddwn ni’n credu
ynddo ac yn rhoi ein ffydd ynddo, byddwn yn
ddiogel drwy holl stormydd bywyd. Unwaith yr
ydym yn ufuddhau i Iesu, rydym yn ddiogel drwy
bopeth yn ein bywydau.
Mae Iesu’n galw pob math o Gristnogion i bob
math o waith. Rhai i adael ac eraill i aros.  Mae
Iesu’n disgwyl i’r rhai sy’n adnabod Duw i
ufuddhau i Dduw.

Mae Abraham a Robert Jermain yn mynd trwy
llawer, ond mae Iesu yn gwobrwyo eu hufudd-
dod. Mae’n addo gwlad i Abraham ac yn esbonio
y bydd ei deulu’n genedl – a thrwy’r genedl
honno mae Duw’n mynd i fendithio’r byd cyfan.
Mae Robert Jermain yn marw cyn gweld y fendith
yn Corea. Ond, mae Capel Coffa Robert Jermain
Thomas dal i sefyll yno heddiw.

Gweddïo
Dechreuwch drwy edrych ar y rhestr o atebion
i’r cwestiynau uchod a gweddïwch y bydd Duw
yn eich helpu ym mhob un o’r sefyllfaoedd a
restrir. Efallai y gallai pob aelod o’r grþp gymryd
un pwynt yr un a gweddïo’n syml, “Iesu, helpa fi
pan dwi’n wynebu ... (y sefyllfa) ... Amen”.

Hefyd, cymrwch amser i weddïo dros genhadon
ledled y byd ac yn ein gwlad ninnau sydd wedi
ildio llawer er mwyn ufuddhau i Dduw.
Gweddïwch y bydd Duw yn bendithio eu gwaith.

Gweithgarwch ychwanegol
Ewch i siop wyliau lleol a gofynnwch am lyfrau
gwyliau. Gofynnwch i’r grþp dorri lluniau
ohonynt - llefydd yr hoffent ymweld â nhw.
Gludwch y lluniau i ddarn mawr o bapur cyn
gofyn i aelodau’r grþp esbonio pam a phryd yr
hoffen nhw fynd i’r llefydd a ddewiswyd.  Rhowch
losin i’r rhai sy’n cynnig yr atebion mwya bisâr.

Wythnos 2: Rhy Hen?
(Genesis 18)

Cyflwyniad

Naill ai
Fel grþp, gweithiwch allan pwy yw’r person
hynaf yn eich teulu, yn eich pentref, eich ardal
ac yn eich capel. Gofynnwch i’r grþp beth fyddai
eu barn pe baent yn clywed bod un o’r rhain am
gael plentyn! Gweithiwch allan beth fyddai oed
y rhiant pan fyddai’r plentyn yn ddeunaw oed.
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Neu
Meddyliwch am rywbeth sy’n hollol amhosibl.
Gofynnwch pam fod y peth mor amhosib’ ac a
fyddai’r grþp yn disgwyl gweld y fath beth yn
digwydd. Gofynnwch faint fyddai pawb yn fodlon
talu i weld y peth yn digwydd?

Adrodd  a  deall  yr  hanes

Esboniwch ddechrau’r hanes yn eich geiriau
eich hun.

Mae Duw’n dod i gyfarfod ag Abraham o dan
goeden. Pan mae Abraham yn gweld Duw yn
dod, mae’n addoli Duw ac yn mynd i baratoi
bwyd a diod ar ei gyfer. Gweinodd Abraham ar
Dduw tra’r oedd yn bwyta a dyma nhw’n  dechrau
sgwrsio.

Darllenwch Genesis 18:9-15 gyda’ch gilydd er
mwyn darllen sgwrs Duw ac Abraham.

Mae Sara yn hen wraig, mwy na thebyg yr un
oedran â mam-gu pob aelod o’r grþp. Roedd hi’n
rhy hen o bell ffordd i gael plentyn, ond dywedodd
Duw wrth Sara ac Abraham, “Blwyddyn i nawr
mi fydd gennych chi fab!”

Beth yw eich ymateb pan fydd rhywun yn dweud
rhywbeth wrthych sy’n swnio’n amhosibl?
Mae Sara’n ymateb drwy chwerthin, ac rwy’n
siþr fod yna “No Way!” mawr yn mynd trwy ei
meddwl. Nid yw Sara’n credu Duw ei bod am
gael plentyn.  Mae’n chwerthin wrth feddwl am y
syniad.

Ond mae Duw’n troi ati ac yn esbonio unwaith
eto, “Blwyddyn i nawr mi fydd gennych chi fab!”
Mae Sara wedi clywed gan Dduw ei hun ond
mae hi dal yn methu â chredu fod yr hyn a ddywed
Duw yn wir.

Darllenwch y canlynol i’r grþp.
‘Roedd yna ddynes a oedd yn methu cerdded
yn mynd i gapel yng Nghaerdydd. Roedd hi wedi
bod mewn cadair olwyn ers pum mlynedd ar

hugain. Roedd hi’n byw mewn fflat a adeiladwyd
yn bwrpasol ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn.
Un dydd Sul, dyma’r capel yn penderfynu
gweddïo dros y ddynes yma a dyma hi’n sefyll i
fyny a dechrau cerdded o gwmpas.

Dyma hi’n mynd yn ôl i’w fflat i weld y cymdogion
a cawsant oll sioc ei bod hi’n gallu cerdded ar ôl
pum mlynedd ar hugain. Fe anfonodd hi ei
thocyn parcio anabl yn ôl i’r cyngor ac aeth allan
i brynu pâr o sgidiau sodlau uchel am y tro
cyntaf’.

’Sgwn i sut fyddai’r ddynes yma wedi ymateb pe
bai Duw wedi dweud wrthi, “Blwyddyn i nawr mi
fyddi di’n cerdded eto!”?

Cymhwyso
Yr oedd Duw wedi addo gwlad i Abraham, ac
roedd Duw hefyd wedi addo y byddai teulu
Abraham yn genedl fawr. Ond, mae yna un
broblem fawr yng ngolwg Abraham a’i wraig
Sara – doedd ganddyn nhw ddim plant.

Mae Duw yn dod ac yn esbonio “ydych, rydych
chi’n hen ond dwi’n mynd i roi mab i chi.”  Mae
Duw am wneud yr amhosibl - galluogi hen wraig
i roi genedigaeth i faban bach.

Mae Abraham wedi rhoi ei ffydd yn Nuw ac wedi
ufuddhau iddo – trwy adael ei gartref a dilyn
arweiniad Duw. (Fel gwelson ni hyn yr wythnos
diwethaf.)

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r grþp:

1. Pe baech chi yn yr un sefyllfa â Abraham a
Sara, sut fyddech chi’n ymateb?

2. Beth fyddai ymateb eich teulu a’ch ffrindiau
pe baech chi’n mynd atyn nhw i ddweud bod
Duw’n mynd i wneud rhywbeth sydd i’w weld yn
amhosibl yn eich bywydau?

I ddechrau, mae’n siþr fod y ddau wedi ei chael
hi’n anodd i gredu, yn sicr, fel y gwelwn wrth
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ddarllen, roedd Sara yn ei chael hi’n anodd i
gredu. Ond mae’r hen gwpl yma’n dechrau dod i
sylweddoli bod Duw yn cadw at ei air - bod Duw
yn gwireddu ei addewidion.

Meddyliwch yn ôl at y Nadolig. Mae Mair yn cael
newyddion bod Duw’n mynd i wneud rhywbeth
amhosibl yn ei bywyd hithau hefyd - bod Duw’n
mynd i ddod yn ddyn, ac y byddai hi’n rhoi
genedigaeth i faban arbennig.

Mae’r angel yn dod ac yn rhoi’r newyddion i Mair.
Mae Mair yn cwestiynu sut y mae hyn am
ddigwydd gan nad oedd Mair wedi cysgu gydag
unrhyw un.

Darllenwch Luc 1:37 er mwyn darllen ymateb yr
angel.

Nid oes dim yn amhosibl gyda Duw, gall gwneud
unrhyw beth.

Fel yn achos y wraig yn y gadair olwyn, mae
Duw’n gallu newid sefyllfaoedd ac mae ei bywyd
hi wedi ei newid yn llwyr ers iddi gael iachád.
Mae Duw’n dda ac mae’n gwneud pethau da ym
mywydau’r rhai sy’n rhoi eu ffydd ynddo Ef. Mae
hyd yn oed yn gwneud pethau y mae pawb yn
meddwl ei bod hi’n amhosibl eu gwneud.

Mae Duw’n cyflawni ei addewidion. Yr wythnos
nesaf, awn ymlaen i weld bod Duw yn cyflawni
ei addewidion i Sara ac i Mair.

Gweddïo
Cymerwch amser i ddiolch i Dduw am y ffaith ei
fod yn hollalluog, ei fod yn gallu gwneud pob
peth. Rhowch anogaeth i bob aelod o’r grþp i
adrodd gweddi fer, e.e. “Diolch, Arglwydd, dy fod
ti’n gallu gwneud unrhyw beth. Amen.”

Hefyd, gweddïwch dros y rhai sydd angen i Dduw
wneud pethau sy’n ymddangos yn amhosibl yn
eu bywydau, e.e. y rhai sy’n sâl.

Gweithgarwch  ychwanegol
Dosbarthwch bapur a phensiliau i’r grþp a
gofynnwch iddynt dynnu llun o berson hen iawn.
Gofynnwch iddynt enwi eu cymeriadau gyda’r
enwau mwyaf hen ffasiwn posibl, e.e. Cecil,
Cedric neu Clemence. (Ymddiheuriadau os mai
dyma yw eich henw! Ond, peidwich â phoeni,
Derek ydy fy enw i!) Hefyd gofynnwch i bawb
greu ffeil-o-ffeithiau am bob cymeriad, e.e. hoff
fwyd (dylai’r bwyd fod yn hen ffasiwn hefyd,
megis ffagots a phys, neu bacwn ac afu), neu
hoff ddilledyn (e.e. un o’r hetiau plastic tryloyw
yna sy’n cadw pyrms rhag y glaw).

Wythnos 3 – Babanod
(Genesis 21)

Cyflwyniad

Naill ai
Gofynnwch i’r grþp i geisio cofio’n ôl at eu hatgof
cyntaf. Rhowch anogaeth iddynt drwy ofyn iddynt
os ydyn nhw’n cofio bod yn yr ysgol feithrin neu
os ydyn nhw’n cofio eu parti penblwydd yn dair,
yn ddyflwydd neu hyd yn oed yn un oed!
Gofynnwch os ydynt yn cofio eu diwrnod cyntaf
yn yr ysgol.

Neu
Gofynnwch i’r grþp pa enwau yr hoffen nhw enwi
eu plant. Gwnewch yn siþr eu bod yn dewis enw
cyntaf ac ail enw. Ceisiwch greu yr enwau
Cymreiciaf posibl – enwau y byddai’r di-
Gymraeg yn ei chael hi’n anodd iawn eu dweud.
Rhowch losin i’r enwau doniolaf – yna
eisteddwch yn ôl ac arhoswch deng mlynedd i
weld os ydych chi wedi cael unrhyw ddylanwad
ar y plant!

Adrodd a deall yr hanes
Atgoffwch y grþp am yr wythnosau diwethaf, h.y.
fod Duw wedi addo gwlad a theulu i Abraham,
bod Sara ei wraig yn hen iawn ond bod Duw wedi
addo plentyn iddi yn ei henaint.
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Darllenwch Genesis 21:1-7 gyda’ch gilydd er
mwyn gweld a yw’r addewidion yn cael eu cadw.
Mae Abraham a Sara yn enwi’r mab yn Isaac.
Ystyr Isaac yw ‘Mae ef yn chwerthin’.  Mae’r cwpl
mor hapus eu bod wedi cael mab, maent yn
chwerthin dros y lle i gyd. Cynt, roedd Sara’n
chwerthin am ei bod hi methu â chredu; nawr,
mae’n chwerthin am fod yr addewid wedi dod
yn wir.

Mae Abraham wedi troi’n gan mlwydd oed cyn
dechrau teulu. Mae Isaac wedi cyrraedd.  Mae
addewid Duw fod teulu Abraham am fod yn
genedl yn bosibl.

Cymhwyso
Yn y sesiwn cyntaf, gwelsom Dduw yn esbonio
wrth Abraham ei fod am fendithio’r holl fyd drwy
ei deulu. Ac yn y sesiwn diwethaf, edrychom ar
Mair yn derbyn yr addewid ei bod am gael
baban.

Fel y gþyr pawb sy’n mynychu’r Ysgol Sul – mae
Mair yn cael plentyn, a’r plentyn hwnnw yw Iesu
Grist.
Esboniwch wrth y grþp mai Abraham oedd hen
hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen
hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen
hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen
hen hen hen hen dad-cu Iesu (38 hen!).

Fe gafodd y byd cyfan ei fendithio drwy deulu
Abraham. Pan roedd Duw’n sôn am y fendith a
fyddai’n dod i’r holl fyd trwy deulu Abraham,
roedd yn gwybod mai Ef ei hun oedd y fendith.
Roedd Duw’n gwybod ei fod yn mynd i ddod yn
berson ac ei fod yn mynd i wneud hynny drwy
fod yn aelod o deulu Abraham ac Isaac, ei fab.
Mae genedigaeth Iesu yn un gwyrthiol, fel ag yr
oedd genedigaeth Isaac.

Ond beth am y fendith?  Beth oedd y fendith i’r
holl fyd?

Mae Iesu’n dod i greu ffordd i ni gael dod yn ôl at
Dduw. Roedd Duw yn gwybod adeg Abraham
ei fod angen gwneud ffordd i ni gael dod yn ôl
ato Ef. Yr oedd dynoliaeth wedi troi eu cefnau ar
Dduw ac wedi ei adael.

Dechreuodd Duw lunio ei gynllun i wneud ffordd
i ni cael dod yn ôl ato Ef. Ac fe benderfynodd
ddefnyddio Abraham a Sara, hen gwpl o Ur, i fod
yn rhan o’r cynllun.

Mae yna faddeuant i’w gael am y ffaith ein bod
wedi ceisio byw heb Dduw am fod Iesu wedi
cymryd y gosb. Y maddeuant yma yw’r ‘fendith’
sy’n dod o deulu Abraham. Un o deulu Abraham
oedd Iesu.

Fe aeth Iesu i’r groes i gymryd y gosb yn ein lle
ni.  Daeth Iesu i’r byd i’r pwrpas hwn.  Erbyn hyn,
mae Cristnogaeth wedi cyrraedd pob rhan o’r
byd. Mae teulu Abraham wedi darparu bendith
i’r byd cyfan ar hyd y ganrifoedd. Cadwodd Duw
ei addewid i Abraham.

Gofynnwch y canlynol i’r grþp:

1. Ydyn ni wedi ceisio byw heb Dduw?

2. Pa bethau yn ein bywydau sy’n dangos ein
bod wedi ceisio byw heb Dduw?

Pa wahaniaeth ddylai’r ffaith fod yna faddeuant
ar gael ei wneud yn ein bywydau?

Mae Duw’n gwybod beth mae’n ei wneud. Mae
Duw wedi llunio cynllun anhygoel o glyfar a
pherffaith i ddod â ni yn ôl i berthynas ag Ef. Y
cyfan sydd angen i ni ei wneud yw derbyn y
fendith - y fendith sy’n dod o deulu Abraham –
Iesu Grist.
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Gweddïo
Gweddïwch gyda’r grþp, gan ddiolch am y ffaith
anhygoel fod Duw wedi llunio cynllun a
weithredwyd dros bedwar deg o genedlaethau i
ddod â ni yn ôl ato Ef.

Anogwch bawb i weddïo y bydd Duw yn gwneud
hyn yn real iddyn nhw, ac yn dangos iddyn nhw
yr angen i ddod yn ôl ato Ef.

Gweithgarwch Ychwanegol
Gofynnwch i’r grþp lunio coeden deulu bersonol,
gan ddechrau gyda nhw eu hunain a’u brodyr
a’u chwiorydd, gan weithio tuag yn ôl. Mae’n
anhebygol y byddant yn gallu mynd llawer
pellach na’ 3 neu 4 o genedlaethau. Ar ôl iddyn
nhw wneud hyn, esboniwch bod yn rhaid iddynt
ychwanegu perthnasau enwog o hanes i greu
coeden deulu ddelfrydol a doniol.

Rhowch losin i’r un sy’n dewis y bobl mwyaf
rhyfedd i fod yn rhan o’i teulu.
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Arweinydd y Grþp: Dyma hanes Robert Jermain Thomas o Lanofer yng Nghymru, a oedd am fynd â
Beiblau i bobl Corea.

RTJ yn cerdded i fewn i swyddfa Cymdeithas Genhadol Llundain.

LMS: A beth all Cymdeithas Genhadol Llundain ei wneud i’ch cynorthwyo chi Mr Thomas?
RJT: Rydw i angen Beiblau – llond gwlad o Feiblau. Mae angen difrifol yng Nghorea am Air Duw.
LMS: Pa mor gryf yw’r Eglwys yng Nghorea ar hyn o bryd?
RJT: Gwan Syr, wel! Bron nad yw’n bodoli o gwbl. Ond, gyda’ch help chi, gallwn weld hynny’n newid.
LMS: Dyma’r arian, ffwrdd a chi, gyda’n gweddïau am fendith.

LMS yn rhoi llond llaw o arian i RTJ.
Mae RTJ yn camu i mewn i long er mwyn teithio i Gorea.  Crewch gwch gyda chadeiriau a rhowch un o’r
bobl ifanc i rwyfo.

Arweinydd: Dyma Robert Jermain yn cychwyn ar ei daith i Gorea.
RJT: ‘Sgwn i sut mae’r tywydd yng Nghorea?
Y Rhwyfwr: Reit boeth mae’n siþr, gobeithio dy fod ti ‘di pacio dy Speedos.
RJT: A beth am y bwyd? Dim yn rhy sbeislyd gobeithio?
Y Rhwyfwr: Wel, mae’r bwyd yn reit ddiddorol!
RJT: Gobeithio ddim, dwi’m ffansi cael ‘deiaria’ yng Nghorea!
Y Rhwyfwr: Nawn ni obeithio na fyddi di mor sâl a’r jôc na!
Y Rhwyfwr: (ar ôl oediad) Land ahoy!

Arweinydd: Cyn iddynt gyrraedd y traeth, fe ymosododd y bobl leol ar y llong a dwyn y Beiblau gan ladd
Robert Jermain Thomas tra ei fod dal ar y cwch.

Yna, mae dau neu dri o Goreaid yn ymosod ar y llong ac yn dwyn y bocs o Feiblau (gwnewch hyn mewn
ystum ara deg i edrych yn effeithiol!)

Arweinydd: Mae’r trigolion wedi eu siomi mai llyfrau yn unig oedd yn y bocs a dyma nhw’n dinistrio’r cwbl...
oni bai am un.  Mae un llyfr yn mynd adref i’w ddefnyddio i bapuro’r wal.

Maent yn agor y bocs ar y traeth ac yn edrych ar ei gilydd yn siomedig.  Y Coreaid yn mynd a’r Beibl adref
ac yn dechrau papuro’r wal.

Arweinydd: Un diwrnod, tra’n mwynhau paned o de wrth y tân fe ddechreuodd un o’r Coreaid ddarllen eu
papur wal.  Aeth ati i ddarllen y wal gyferbyn ag ef, ond yn anffodus yr oedd wedi defnyddio llyfr
Lefiticus i bapuro’r wal ac felly nid oedd yn deall llawer.

Y Coreaid yn troi i wynebu’r wal arall.

Arweinydd: Trodd at y wal gyferbyn a darllenodd Efengyl Ioan.  Pan gyrraeddodd y geiriau uwchben y drws
syrthiodd ar ei liniau a derbyn Iesu fel ei Waredwr.

Arweinydd :Galwodd y dyn ar ei gymdogion i ddod i ddarllen ei bapur wal ysbrydoledig a chyn bo hir
roedd sawl un yn credu ac fe sefydlwyd capel cyntaf Corea.

Y Coreaid yn cyrraedd ac yn disgyn i’w gliniau hefyd.

Arweinydd: Diolch i Dduw am Robert Jermain Thomas o Lanofer yng Nghymru!
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Profi Abraham

Mae’r gwasanaeth hwn yn deillio o waith y plant a’r ieuenctid yn yr Ysgol Sul yn edrych ar hanes Abraham dros
yr wythnosau diwethaf, a sut y cafodd ei brofi gan Dduw a para’n ffyddlon. (Gallwch ddewis yr elfennau sydd
fwyaf addas i chi eu cyflwyno o’r gwasanaeth hwn). Diolch i’r Parch Huw Powell-Davies am ei baratoi.

Defosiwn

Gweddi: Diolch Dduw am gael cyfarfod yma heddiw yn enw Iesu Grist ac yn nerth dy Ysbryd Glân i d’addoli
Di. Diolch iti am y Beibl lle y dysgwn am bobl o ffydd a ymddiriedodd ynot, er nad oedden nhw’n gallu dy weld
di, nac yn gwybod beth a fyddai’n digwydd nesaf wrth iddyn nhw dy ddilyn Di. Cryfha ein ffydd ninnau yma
gyda’n gilydd wrth inni glywed eu hanes, a gwna ni’n fwy tebyg i Iesu Grist, yr un mwyaf ffyddlon erioed, a fu’n
fodlon rhoi ei fywyd er mwyn i ninnau gael byw. Amen.

Emyn/Cân

Cyflwyniad 1
(Bydd angen bylb golau neu’r pecyn a oedd yn ei ddal).
Mae’r rhan fwyaf o bethau a brynwn o’r siopau yn cael eu profi’n fanwl ac yn drylwyr cyn iddynt gael eu
gwerthu i ni. Y pwysicaf yw’r gwrthrych, y mwyaf o brofion a gaiff. Gellwch fod yn siþr bod y Playstation neu’r
PSP neu’r teclun Wii a gafodd rhai ohonoch y Nadolig hwn, wedi cael eu profi’n fanwl iawn yn y ffatri. Cawsant
eu profi er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio pan fyddwch yn rhoi eich gemau ynddyn nhw i’w chwarae am y
tro cyntaf. Os nad ydynt yn gweithio’n iawn yn y ffatri, yna nid ydynt yn cael eu dosbarthu i’r siop i’w gwerthu.
Os nad ydynt yn pasio’r prawf, yna ni ellir eu defnyddio.
[Dangos y bylb neu’r pecyn]
Bwlb (ynni isel) ydy hwn, ac fe ddigwyddodd yr un peth i hwn. Fe gafodd ei brofi. [Gellwch gyfeirio at yr hyn a
ddywed y pecyn, h.y. dweud y dylai bara am hyn a hyn o flynyddoedd].
Cyn iddo allu gadael y ffatri roedd yn rhaid iddo gael ei brofi i weld a oedd yn cyrraedd y safon Ewropeaidd.
Mae Duw’n awyddus i’n defnyddio ninnau fel pobl hefyd. Mae o am wneud pethau rhyfeddol gyda’n bywydau
ni, os ydym yn gadael iddo. Ond cyn i Dduw ein defnyddio ni, mae o’n ein profi ni. Os byddwn yn pasio’r profion
bach mae o’n eu rhoi inni, fe fydd o’n gallu ymddiried pethau mwy i ni; ond os byddwn yn eu methu, fe fydd rhaid
inni aros tan y bydd Duw yn ein profi ni eto. Mae Duw am wybod ein bod ni’n barod i ymddiried popeth iddo ac
y gall o ymddiried ynom. Y mwyaf yw’r peth y mae o am i ni ei wneud, y mwyaf y bydd o’n ein profi ni. Fe fyddai
Abraham yn dod yn dad i genedl gyfan. Fe fyddai ei brawf ef yn un anodd.

Eitemau gan y plant:
Y plant i gyflwyno unrhyw waith a wnaethpwyd ganddyn nhw ar Abraham.

Cân:
Mae gan Abraham lawer o blant (gweler ‘Atodiad 8’ neu’r GDd)

Darlleniad
Gadewch inni glywed am y ffordd y cafodd Abraham a Sara eu profi wrth ddarllen yr hyn a ddywedwyd am eu
ffydd yn y llythyr at yr Hebreaid.
Hebreaid 11:1-3, 8-19 (ar gael ar y Powerpoint fel addasiad o ‘Beibl.net’)

Emyn / Cân
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Cyflwyniad 2
Dangoswch gopi o’r tabl isod ar y sgrîn drwy gyfrwng y Powerpoint – ‘Prawf Dewis AB’ neu gwnewch gopi
tryloyw ohono ar gyfer taflunydd dros ysgwydd.
Dywedwch wrth y gynulleidfa eich bod am roi prawf iddyn nhw. Mae’n debyg eu bod wedi gweld yr holiaduron
sydd i’w cael mewn cylchgronau lle byddwch yn dewis yr atebion ac yna bydd yr holiadur yn dweud wrthych
sut fath o berson ydych chi!
Dyma holiadur i weld a ellir ymddiried ynoch neu beidio!

Os ydy’r mwayfrif o’ch hatebion o focs ‘A’, yna ‘dydych chi ddim yn hollol barod i gael eich defnyddio gan Dduw
eto.
Os ydy’r mwayfrif  o’ch hatebion o focs ‘B’, yna efallai y gall Duw eich defnyddio, ac efallai y byddwch yn
pasio’r prawf y bydd Duw’n ei roi i chi, fel y gwnaeth Abraham.

Cyflwyniad 3
Gallech ddefnyddio platiau ‘D’ ar gyfer rhai sy’n dysgu gyrru a gofyn i’r gynulleidfa faint o droeon y gymerodd
hi iddyn nhw basio eu prawf gyrru – llaw i fyny am 1,2,3,4 ac yn y blaen ..! Dim ond ar ôl i ni basio’r prawf gyrru
y cawn ein gollwng yn rhydd ar y ffordd fawr mewn cerbyd ar ein pennau ein hunain.

Hanes Chevalier Blondin
(Ceir ychydig o’i hanes yn llyfr Alun Tudur – ‘Nawr te blant’, tud. 28).
Gellwch ddangos y ddau sleid cyntaf sydd ar y Powerpoint – neu eu hargraffu i’w dangos. Eu diben yw egluro
cam neu naid o ffydd. Mae’r llun cyntaf o bysgodyn yn neidio i bowlen fwy yn cael ei ddefnyddio ar wefan
eglwys a oedd yn barod i symud i adeilad mwy ac yn symud ymlaen mewn ffydd i wneud hynny.
Mae’r ail lun yn dangos gwraig yn camu oddi ar ddibyn ac yn barod i blymio cannoedd o droedfeddi. Gellwch
ofyn wrth ddangos y llun hwn: ym mha beth y mae’r gwraig yn ymddiried ynddo? Fe fydd hi’n gobeithio bod y
rhaff sydd am ei chanol yn ddigon cryf i’w dal hi. Gallech ofyn i’r gynulleidfa a oes yna rywun wedi gwneud naid
‘bynji’ erioed, neu drefnu gyda rhywun ymlaen llaw, a gofyn iddo/i sut deimlad oedd o.
Syniad arall fyddai cael gwirfoddolwr o blith y plant i gynnig syrthio yn ei ôl i’ch breichiau. Gallech brofi i weld a
oes gan y gwirfoddolwr ffydd y byddwch chi yno i’w dal nhw, neu a ydyn nhw’n cloffi ac yn edrych yn ôl neu’n
atal ei hun cyn ichi ei dal nhw. (Mae angen gofod clir i wneud hyn).
Yn y sleidiau nesaf cawn luniau o ddyn o’r enw Chevalier Blondin:

ei enw iawn oedd Jean Francois Gravalet
ganed yn Ffrainc yn 1824

Dweud wrthyn nhw am fod
yn fwy clên. Fydden nhw
ddim yn hoffi petai rhywun
yn dweud pethau felly
amdanyn nhw.

Mae rhywun yn eich galw’n enw cas.
Ydych chi’n?

Colli eich tymer ac yn ei
taro.

Yn ei hanwybyddu nhw.

Rydych chi’n ceisio dweud wrth rywun
am Dduw. Maen nhw’n chwerthin.
Ydych chi’n?

Peidio sôn am Dduw
wrthyn nhw byth eto.

Ceisio eto ’nes ymlaen.

Rydych chi’n methu prawf yn yr ysgol. Ydych chi’n? Rhoi’r ffidil yn y to a
pheidio trïo eto.

Gweithio’n galed i basio’r
prawf y tro nesaf.

Mae eich ffrindiau’n dweud pethau cas am y
person newydd yn yr ysgol. Ydych chi’n?

Ymuno gyda nhw gan
ddweud pethau cas am y
person newydd.

A B
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Gwasanaeth Teuluol
Abraham: Genesis 12-17

bu’n rhan o Syrcas Barnum yn teithio o amgylch America
daeth i Brydain unwaith i berfformio yn ym Mhalas Grisial, Llundain - 55 medr i fyny uwchben llawr
concrid
ei gamp fwyaf oedd croesi’r Niagra ar raff hanner cilomedr o hyd (ceir lluniau ohono’n gwneud hyn a llun
‘llusern hud’ o’r cyfnod)
croesodd rhaeadr y Niagra 17 o weithiau ar raff gan wneud rhywbeth gwahanol bob tro, e.e gwthio berfa,
cario stôf a gwneud omlet hanner ffordd.
cariodd ei reolwr drosodd unwaith (ceir llun ohono’n gwneud hynny). (Mae hanes iddo gario ei fam drosodd
mewn berfa rhywdro hefyd!)

Roedd bywyd y person a oedd yn cael ei gario gan Blondin yn dibynnu’n llwyr arno ac roedd yn rhaid iddo
ymddiried yn llwyr y gallai Blondin ei gario drosodd.
Mae hyn yn ddarlun o’r ffydd y mae Duw am inni ei gael ynddo ef. Ffydd y bydd Duw yn ein cynnal ac yn ein
harwain pe bawn yn mentro’n hunain iddo.

Dysgu’r adnod:
Hebreaid 11:1(ar ddiwedd y cyflwyniad Powerpoint ac yn cysylltu gyda’r darlleniad ar y dechrau)
‘... y mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir eu gweld’.
Dysgwch yr adnod gyda’r gynulleidfa. Rhoddir fersiwn arall ohoni yn Beibl.net ac ar ddechrau’r darlleniad.
Dywed sut y gallwn ddal ein gafael yn yr hyn y mae Duw wedi ei addo inni, er nad ydym ni’n gallu gweld ei
gyflawniad eto. Cydiodd Abraham yn y ffaith fod Duw wedi gaddo gwlad iddo, ac hefyd gaddo y deuai cenedl
fawr ohono a gellir dweud iddo eu gweld trwy lygaid ffydd am ei fod yn ymddiried yn Nuw.

Sgets: hanes Robert Jermain Thomas
Ceir sgets am Robert Jermain Thomas yn y gwerslyfr - Atodiad 7. Gellir ei chyflwyno yma neu yn ystod y
gwasanaeth. Gwelodd ef bobl Corea yn dod at Grist trwy lygaid ffydd, ac fe gyflawnodd Duw hynny, er na fu ef
fyw i weld hynny.

Gweddi: (Awgrym) – Diolch Dduw am y bobl sydd wedi credu ynot ti a cherdded ymlaen mewn ffydd, heb
weld cyflawniad sicr dy addewidion iddyn nhw yn ystod eu hoes, ond wedi cael cip arnyn nhw trwy lygaid ffydd
ac wedi bod yn ffyddlon iti ar waethaf popeth. Diolch am Abraham a Sara a gredodd ynot ti, a’th ddilynodd di, ac
fe gawsant eu profi a gwelwyd eu ffydd yn gyfiawnder iddyn nhw. Helpa ninnau i weld trwy lygaid ffydd yr hyn
yr wyt ti’n ei addo inni, i ble’r wyt ti’n ein harwain ni a sut yr wyt ti’n ein profi ni. Rho fwy o ffydd i ni’n rhodd Iesu
a dysga ni i ddibynnu arnat bob amser.
Yn Enw Iesu, Amen.

Emyn / Cân i gloi

Bendithio’n gilydd trwy ddweud y Fendith wrth y naill a’r llall.

Awgrymiadau am emynau:

Caneuon Ffydd: 142; 231; 368; 409; 685; 729

Tyrd i Ddathlu: 2;10;15;17


