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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: Elias

Hanes Elias: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:  tud 232
Beibl Lliw y Plant, tud. 68-71
Beibl Lliw y Teulu, tud. 33
Beibl Newydd y Storïwr, tud. 58
Y Beibl Graffig: Hanes Elias

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 2: stori 9

Cyfres Testament:  Elias – gan S4C.

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

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Pam fod Elias yn cuddio?
Pris 95c

Elias: Testament
Pris £4.99

Elias a’r Cigfran
Pris 60c

Roedd fy nhad-cu’n cadw colomennod rasio mewn cwt bach ar ochr y bryn tu ôl i fy nghartref ym Mhontypridd.
Erbyn i mi gael fy ngeni, roedd y colomennod wedi hen fynd, ond wrth dyfu i fyny mae gen i sawl atgof o
dad-cu’n siarad am ei golomennod, yn dangos lluniau o adar i  mi a hyd yn oed cof ohono’n gwneud sþn
y gwahanol adar! A mwy nag unwaith, clywais ef yn datgan, wrth iddo feddwl am y creaduriaid bach, “Dwi
ddim yn deall sut mae pobl yn amau bodolaeth Duw - mae’n amhosibl credu bod yr adar wedi dod i
fodolaeth drwy hap a damwain. Edrych pa mor rhyfeddol maen nhw! Mae’n rhaid bod Duw wedi’u creu.”
Dyma oedd gan Paul mewn golwg hefyd wrth iddo ysgrifennu ei lythyr at yr Eglwys yn Rhufain. Mae ef
hefyd yn datgan bod y byd o’n cwmpas yn cyhoeddi bodolaeth y Crëwr.

Wrth drafod hanes y proffwyd Elias yn y gwerslyfr yma, mae’n anodd credu fod pobl Dduw wedi dod
i’r fath sefyllfa o wrthryfel yn erbyn Duw. Nid yn unig roedd y byd o’u cwmpas yn eu cyfeirio at Dduw, yn eu
hanes fel cenedl, roedd ganddynt hanesion di-ri o nerth a thrugaredd Duw’n gweithio o’u plaid.

Erbyn hyn, mae’r genedl wedi’i rhannu’n ddwy: Israel i’r gogledd,  gan gynnwys deg o’r llwythau; a
Jwda i’r de, yn cynnwys y ddau lwyth arall. Mae Llyfr y Brenhinoedd yn olrhain hanesion brenhinoedd
Israel a Jwda - y rhan fwyaf ohonynt yn ddrwg! Dro ar ôl tro mae Duw’n anfon negeseuon at ei bobl, drwy’r
proffwydi, yn eu rhybuddio i droi oddi wrth addoli eilunod a phob math o bechodau erchyll. Weithiau,
byddai’r bobl yn edifarhau ac yn troi’n ôl at Dduw, gan geisio bod yn ufudd iddo. Ond, dros dro mae’r
ymrwymiad newydd, ac yn fuan iawn maen nhw’n cefnu ar Dduw unwaith eto.

Mae Elias yn dod â neges i’r Brenin Ahab, yn ei rybuddio y bydd sychder mawr yn dod dros y tir
oherwydd anufudd-dod y brenin, a’r ffaith ei fod wedi arwain y bobl ar gyfeiliorn. Rydym am ddilyn hanes
Elias a gweld sut y mae Duw yn ei gynnal drwy’r cyfnod helbulus hwn. Byddwn yn pwysleisio sut y mae
Duw yn dangos ei nerth a’i gariad wrth iddo ddarparu bwyd a chwmni i’w was ffyddlon. Hefyd, byddwn yn
treulio amser yn ystyried hanes Elias yn cyfarfod â phroffwydi Baal ar ben Mynydd Carmel a’r modd y bu i
Dduw ddangos ei nerth a’i frenhiniaeth mewn ffordd ryfeddol.

Wrth gyflwyno hanes Elias i’r plant a’r bobl ifanc, mae’n gyfle i ni ystyried sut olwg sydd gennym ar
Dduw. A yw ein Duw yn hollalluog, yn hollwybodol, yn gweld y cyfan? Neu, a’i duw o’n gwneuthuriad ein
hunain sydd gennym, un sy’n haws i’w ddeall ac yn fwy ‘diogel’! Pan glywn hanesion am allu Duw ar waith
yn ein byd heddiw, sut fyddwn ni’n ymateb? A fyddwn ni’n ei chael hi’n anodd credu fod Duw yn gweithredu
gyda nerth goruwchnaturiol? Neu, a fyddwn, gydag Elias, yn derbyn mai hwn yw’r Duw hollalluog, sy’n
teilyngu ein bywyd â’n hufudd-dod?

Diolch yn fawr i Derek Rees am baratoi gwersi’r pobl ifanc ac i’r Parchedig Ronald Williams, Caernarfon
am baratoi’r gwasanaeth teuluol.
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AMSER CHWARAE

Amcanion:
i gyflwyno Elias y proffwyd
i weld sut y bu i Dduw gynnal Elias drwy’r sychder
i gyflwyno Duw nerthol Elias fel ein Duw ni.

1. Bara i Elias
Bydd angen llawer o ddarnau o ‘fara’ wedi’u
cuddio o amgylch yr ystafell (fe wnaiff darnau
bach o bapur neu ddefnydd y tro), ffon i Elias.

Dewiswch un o’r plant i fod yn Elias, a’i osod i
sefyll ar un ochr yr ystafell gyda’r ffon yn ei
law. Esboniwch wrth y plant fod Elias angen
bwyd ond does dim bwyd yn tyfu yn y wlad
oherwydd bod Duw wedi stopio’r glaw rhag
disgyn. Danfonodd Duw adar gyda bwyd i
Elias.

Gofynnwch i’r plant, un ar y tro, i chwilio am
fwyd i Elias a mynd ag ef ato, tra eich bod yn
cyfri i 10 gyda’r plant eraill. Mae’r plentyn yn
chwilio am fwyd nes eich bod yn cyrraedd 10.
Nodwch sawl darn o fara sydd wedi eu casglu.
Dewiswch rywun arall i fod yn Elias, a rhywun
arall i chwilio am y bwyd. Parhewch nes bod
pawb wedi cael tro i chwilio ac yna cewch weld
pwy sydd wedi casglu’r nifer fwyaf o fwyd i
Elias.

Esboniwch y byddwn yn clywed mwy am
hanes Elias yn ein stori wir o’r Beibl heddiw.

2. Amser Rhannu
Bydd angen bwydydd syml y gall y plant eu
paratoi a’u rhannu gyda phlant y
dosbarthiadau eraill, e.e. pethau i wneud
brechdanau neu gracers, ffrwyth i’w torri,
bisgedi.
Cofiwch fod yn ymwybodol o unrhyw
alergeddau ac am hylendid bwyd.

Treuliwch amser yn paratoi platiau o fwyd,
fel bod gan bob plentyn/pâr blât i’w gario.
Rhannwch y bwyd gyda’r dosbarthiadau
eraill - byddai’n syniad rhybuddio’r athrawon
o’ch cynlluniau ymlaen llaw!

Cofiwch gadw rhywfaint o’r bwyd i chi cael
tamaid hefyd!

Trafodwch hoff fwydydd y plant wrth ichi fwyta
gyda’ch gilydd. Ewch ymlaen i drafod o ble y
daw ein bwyd. Efallai bod rhieni rhai o’r plant
yn tyfu llysiau yn yr ardd, a hefyd, mae llawer
o ysgolion yn ceisio tyfu llysiau. Mae’n ddigon
posibl felly, y bydd y plant yn gyfarwydd â’r
syniad bod llawer o’n bwyd yn tyfu o’r pridd.
Mae angen pwysleisio beth sydd ei angen
ar blanhigion i dyfu’n gryf, yn enwedig yr
angen am ddþr.

Ydy’r plant yn gwybod beth sy’n digwydd os
nad oes glaw?

Yn ein stori wir o’r Beibl heddiw, byddwn yn
clywed am beth ddigwyddodd i rywun pan
nad oedd glaw wedi disgyn am gyfnod hir, a
bod prinder bwyd yn y wlad oherwydd hynny.
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3. Bara i bawb
Bydd angen amrywiaeth o fara gwahanol ,e.e.
bara brown, gwyn, pita, ffrengig, naan, rôl,
ayyb. Hefyd, rhywbeth i’w roi ar y bara -
menyn, jam, mêl, caws meddal. Hefyd, pecyn
o flawd ac, os yn bosibl, tywysennau ÿd (ar
gael o siopau blodau). Cofiwch fod yn
ymwybodol  o unrhyw alergeddau ac am
hylendid bwyd.
Gosodwch y bara ar blât mawr o flaen y plant,
gan ofyn iddynt pwy sy’n hoffi beth?
Gadewch i’r plant flasu’r gwahanol fara.
Dangoswch y blawd a’r tywysennau ÿd i’r plant,
gan esbonio sut mae blawd yn cael ei
gynhyrchu ar gyfer bara.
Trafodwch beth sydd ei angen ar y planhigion
i dyfu, gan bwysleisio’r angen am law i ddyfrio’r
planhigion. Gofynnwch i’r plant beth sy’n
digwydd i blanhigion os nad oes glaw?
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl heddiw am bobl a oedd yn byw mewn
gwlad lle nad oedd glaw wedi disgyn am
gyfnod hir.

4. Dawns y tân
Bydd angen siâp fflam ar gyfer pob plentyn,
creonau melyn, coch ac oren, darnau o
ddefnydd neu stribedi hir o bapur crêp yr un
lliwiau a cherddoriaeth fywiog.
Rhowch siâp fflam i bawb a gofynnwch iddynt
eu lliwio. Gosodwch y siapiau at ei gilydd i greu
siâp tân. Trafodwch gyda’r plant y pethau da
a drwg y  mae tân yn ei achosi.
Rhowch y papur crêp i’r plant a gofynnwch
iddynt ddychmygu eu bod yn fflamau yn
dawnsio yn y tân. Gofynnwch iddynt wrando
yn ofalus ar y gerddoriaeth - maent i symud o
amgylch tra byddant yn clywed y gerddoriaeth
ond i blygu i lawr ac aros yn gwbl lonydd pan
fydd y gerddoriaeth yn tewi.
Anogwch y plant i chwifio’r papur lliw o amgylch
yn egnïol, i greu ‘fflamau’.
Esboniwch wrth y plant y byddwn yn clywed
hanes gwir o’r Beibl heddiw am dân.

1. Cuddio yn Cerith
Bydd angen Beibl Bach i Blant. Hefyd, llun o
ddiferyn o law - maint A4.

Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun,
gan ddangos y lluniau sydd ar dudalen 234 -
237.
Esboniwch wrth y plant eu bod yn mynd i helpu
gyda’r stori heddiw a bob tro y byddwch yn
codi’r diferyn o’u blaenau, mae’n rhaid iddyn
nhw ddweud gyda’i gilydd “na, dim glaw.”
Tud. 232 - ‘Rhai drwg oedd y brenin Ahab a’i
wraig Jesebel. Doedden nhw ddim yn caru Duw
nac yn gofalu am ei bobl chwaith’.
Tud.233 – ‘Adeiladodd Ahab ddelw, a
gweddïodd arno. Enw’r ddelw oedd Baal’.
Tud. 234 - Roedd gan Elias neges gan Dduw.
“Mae hi’n mynd i fod yn sych, heb ddim glaw o
gwbl nes y bydd Duw yn dweud yn wahanol.”
Codi’r diferyn, a’r plant yn dweud gyda’i gilydd,
“Na, dim glaw.”
Tud. 235 - Roedd Elias yn iawn. Ni ddaeth glaw.
Codi’r diferyn, a’r plant yn dweud gyda’i gilydd,
“Na, dim glaw.”
Aeth dyddiau, wythnosau a misoedd heibio.
Dim glaw o gwbl. Codi’r diferyn, a’r plant yn
dweud gyda’i gilydd, “Na, dim glaw.”
Roedd pawb yn dechrau poeni. Heb y glaw
doedd dim bwyd yn tyfu. Heb y glaw doedd
dim dþr i’w yfed. Codi’r diferyn, a’r plant yn
dweud gyda’i gilydd, “Na, dim glaw.”
Tud. 236 - Roedd y brenin Ahab yn flin iawn
gydag Elias. Roedd Ahab yn gweld bai ar Elias
am nad oedd glaw. Codi’r diferyn, a’r plant yn
dweud gyda’i gilydd, “Na, dim glaw.”
Tud. 237 - Ond, roedd Elias yn ddiogel. Duw
oedd yn gofalu amdano. Cuddiodd Elias wrth
afon fach, a bob dydd, daeth adar â bara a
chig iddo. O’r diwedd sychodd yr afon fach
hefyd. Beth fyddai’n digwydd i Elias tybed?
Esboniwch wrth y plant bod Duw yn flin gyda’r
brenin Ahab a’i wraig ac roedd am ddangos
iddynt mai Ef oedd yr unig Dduw. Trwy’r cwbl
mae Duw yn gofalu am Elias.
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2. Cymorth gwraig weddw Sareffath
Bydd angen y lluniau o Atodiad 1 wedi’u torri
ar wahân a’u lliwio.

Dangoswch y llun cyntaf ac esboniwch beth
sy’n digwydd ynddo: “Dyma wraig dlawd yn
casglu brigau i wneud tân.”

Wrth ddangos yr ail lun, ail-adroddwch yr hyn
a ddywedoch am y llun cyntaf ac ychwanegu’r
rhan newydd o’r hanes. “Dyma wraig dlawd
yn casglu brigau i wneud tân. Dyma Elias yn
gofyn iddi am ychydig o fara a diod o ddþr.”

Y trydydd llun: “Dyma wraig dlawd yn casglu
brigau i wneud tân. Dyma Elias yn gofyn iddi
am ychydig o fara a diod o ddþr. “Ond syr,”
meddai’r wraig wrtho, “dim ond digon o flawd
ac olew sydd gennyf ar ôl i wneud bwyd i fi
a’m mab.”

Y pedwerydd llun:  “Dyma wraig dlawd yn
casglu brigau i wneud tân. Dyma Elias yn
gofyn iddi am ychydig o fara a diod o ddþr.
“Ond syr,” meddai’r wraig wrtho, “dim ond
digon o flawd ac olew sydd gennyf ar ôl i
wneud bwyd i fi a’m mab.” “Paid â phoeni,”
meddai Elias wrthi hi, “dos i wneud rhywbeth
imi ei fwyta. Mae Duw yn dweud na fydd yr
olew na’r blawd yn gorffen nes iddi fwrw glaw.”
A dyna a ddigwyddodd! Arhosodd Elias gyda’r
wraig a’i mab ac roedd digon o olew a blawd
iddynt gael bara bob dydd i’w fwyta - yn union
fel y dywedodd Duw.

Pwysleisiwch y ffordd ryfeddol y bu i Dduw
ofalu am Elias yn y stori hon. Dylai’r blawd a’r
olew fod wedi rhedeg allan, ond fe wnaeth
Duw wyrth, ac roedd digon ar gyfer bob dydd
nes i’r glaw ddod eto.

3. Ar ben mynydd Carmel
Bydd angen Beibl Bach i Blant, taflen waith
3 wedi ei chopïo ar gerdyn a’i thorri allan yn
barod, a thâp selo.

Darllenwch dudalen 240-241, a dangoswch
y lluniau i’r plant yn gyntaf. Yna, defnyddiwch
y darnau o’r daflen waith i esbonio sut y bu i
Elias a phroffwydi Baal godi allorau.

Gorffennwch ddarllen yr hanes o’r Beibl Bach
(tud. 244-247). Os ydych wedi gwneud
dawns y tân ar gychwyn y wers, caiff y plant
chwifio’r ‘fflamau’ wrth i chi ddarllen am y tân
yn disgyn ar allor Elias. Os nad ydych wedi
gwneud dawns y tân, beth am ei gwneud i
orffen y wers a’i adolygu?
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1. Cigfran
Bydd angen dau gwpan ‘styrofoam’ ar gyfer
pob plentyn, maint gwahanol os yn bosibl;
papur du; papur lliwiau amrywiol; siswrn; glud;
bwyd ar gyfer un cwpan, e.e. syltanas, afal,
banana, bisged; plu a defnydd - dewisol.

Defnyddiwch y cwpan mwyaf, ben i
waered, i greu Elias, ac un llai i greu cigfran.

Torrwch gylchoedd papur i greu llygaid
i’r ddau a’u gludo ar y cwpanau. Torrwch
hanner cylch ar gyfer ceg Elias a’i ludo ar y
cwpan.

Torrwch drwyn, pig ac adenydd gan
ddefnyddio’r patrwm yn Atodiad 2. Plygwch y
pig a’r trwyn fel y nodir, a’u gludo ar y
cwpanau.

Torrwch ddarnau o bapur i greu gwallt a
barf i Elias (mwstas yn ddewisol), a’u gludo
ar y cwpan.

Efallai yr hoffech ludo plu ar gwpan y
gigfran a darnau o ddefnydd/papur sidan ar
gwpan Elias.

Gosodwch ychydig o fwyd yng nghwpan
y gigfran, a gwahoddwch y plant i adrodd
hanes y gigfran yn dod â bwyd i Elias.

2. Gwneud bara
Er mwyn gwneud bara ffres eich hun, prynwch
becyn o furum sych a dilyn y cyfarwyddiadau
sydd ar y cefn, neu ddilyn y rysáit isod.

Bydd angen:
500g blawd plaen cryf; 50g siwgr; 1 pecyn
bach burum ‘easy blend’; 50g menyn neu
fargarîn wedi’i dorri’n fân; 120ml llaeth cynnes;
120ml dþr cynnes.

Rhwbio’r menyn/margarîn i mewn i’r
blawd gyda’r dwylo.

Ychwanegu’r siwgr a’r burum a’i
gymysgu’n dda.

Ychwanegu’r llaeth a’r dþr a’u cymysgu.
Yna, gweithio’r does yn dda.

Os oes gennych amser, gorchuddio’r
gymysgedd a’i adael mewn lle cynnes i godi.
Yna, gweithio’r toes eto.

Rholio’r toes i roliau.
Pobi  am 10-15 munud 220°C/ 450°F

3. Powlen a jwg o does
Bydd angen toes ‘self hardening’ (ar gael o
siopau celf a chrefft). Hefyd, jwg bach a
phowlen i’r plant gopïo. Cofiwch am fagiau i’r
plant gario’u gwaith adref gyda’r
cyfarwyddiadau i adael y toes i sychu dros
nos cyn ei beintio.
Dangoswch y jwg a’r fowlen i’r plant, a’u
hatgoffa o hanes y wraig dlawd yn gwneud
bwyd i Elias. Ydyn nhw’n cofio beth oedd yn
y fowlen? Beth oedd yn y jwg? Efallai yr
hoffech osod ychydig o flawd ac olew ynddynt
i’w dangos i’r plant.
Rhowch ddarn o does i’r plant a’u hannog i
greu siâp powlen, a’r un peth wedyn i greu
jwg. Gadewch i’r plant chwarae gyda’r
eitemau, yn esgus tywallt y blawd a’r olew a
gweithio’r toes dychmygol i wneud bara.
Efallai yr hoffech gadw’r eitemau yn yr Ysgol
Sul a’u peintio yn y sesiwn nesaf.

4. Ffon ‘glaw’
Bydd angen rholyn cardfwrdd ar gyfer pob
plentyn - cofiwch beidio â defnyddio rholyn
papur tÿ bach. Hefyd, papur lapio neu baent
i addurno’r ffyn, glud, tâp selo a reis;
cylchoedd o bapur i gau’r ddau ben.
Gadewch i’r plant addurno rholyn bob un, gan
ei beintio neu ludo papur arno.
Tapiwch gylch o bapur ar un pen a rhowch
ychydig o reis i bob plentyn i’w roi y tu mewn.
Tapiwch gylch o bapur dros y pen arall - a
dyma ni - ffon ‘glaw’!
Efallai yr hoffech adrodd rhan o’r hanes er
mwyn i’r plant ddefnyddio eu ffyn i greu sþn
y glaw.
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AMSER CANU A GWEDDÏO

Cân
‘Mae’n Duw ni mor fawr’
(151, Caneuon Ffydd)
Os nad yw’r plant yn gyfarwydd â’r gân,
cânt ddilyn y symudiadau wrth i chi ganu.

‘Mae’n Duw ni mor fawr,
(codi breichiau i ymestyn i’r awyr)
Mor gryf
(plygu breichiau i ddangos cyhyrau)
Ac mor nerthol, (codi dwrn i’r talcen)
Does dim y tu hwnt iddo fe.
(Ysgwyd bys yn egniol i ddweud ‘Na!’)
Fe wnaeth y mynyddoedd,
(creu mynyddoedd gyda’r dwylo,)
a chreodd y moroedd,
(creu tonnau gyda’r dwylo)
Duw roddodd y sêr yn eu lle.
(agor a chau’r dwylo fel sêr yn disgleirio.)
Mae’n Duw ni mor fawr ayyb.’

Gweddïau
Diolch am y glaw

Defnyddio’r siâp diferyn glaw. Gofynnwch
i’r plant feddwl am y pethau da mae’r glaw
yn ei achosi. Ysgrifennwch eu syniadau
ar y diferyn. Yna, dywedwch weddi o
ddiolch am y pethau a nodwyd gan y plant.
Efallai y gall y plant adrodd y brawddegau
ar eich hôl.

Diolch am dy ofal, O Dduw
Edrychwch ar taflen waith 1 a thrafodwch
gyda’r plant sut mae Duw yn gofalu
amdanom, fel y gofalodd am Elias.

Anogwch y plant i ddewis un peth o’r daflen
i ddiolch amdano ac i ddweud gweddi
syml, e.e. ‘Diolch Dduw am mam a dad
sy’n edrych ar fy ôl i.’

AMSER CREFFT

5. Taflenni gwaith
Cyfarwyddiadau ar gyfer taflen 3

Llungopïwch y daflen ar gerdyn.

Torrwch o amgylch pob siâp a
phlygwch ble y dangosir

Lliwiwch bob darn.

Plygwch ddarn arall o gerdyn yn ei
hanner a gludwch yr allor ar ei ben, fel y
dangosir

Gludwch y fflam ar ochr yr allor a
gosodwch y bustach tu mewn

Lliwiwch o amgylch yr allor yn las –
dyma’r dþr a dywalltodd Elias dros yr allor

Pan fydd y plant yn agor y cardiau,
bydd yr allor yn codi.

AMSERLEN

Wythnos 1:
Amser Chwarae 1, Amser Stori 1,
Amser Creadigol 1 neu 4,

Wythnos 2:
Amser Chwarae 2 neu 3, Amser Stori
2, Amser Creadigol 2 neu 3,

Wythnos 3:
Amser Chwarae 4, Amser Stori 3,
Amser Creadigol  4 neu 5.
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Doedd hi ddim wedi bwrw glaw 
ers ‘talwm. 
Doedd dim byd yn tyfu. 
Roedd Elias eisiau ychydig o 
fwyd. 
Beth oedd ar ôl gennyf? 
Digwyddodd rhywbeth rhyfedd 
iawn – wyt ti’n cofio beth? 

Cysyllta’r dotiau i weld beth oedd gan y wraig dlawd ar ôl i’w rannu gydag Elias
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Amcanion:
i gyflwyno Elias y proffwyd a’r hanesion amdano;
yn cael ei gynnal gan Dduw yn Cerith a Sareffath;
yn cynnal gornest gyda phroffwydi Baal;
i ystyried nerth Duw a’i ddymuniad i’w bobl fod yn ufudd
iddo.

Cân i’r gyfres: ‘Bydd yr Arglwydd Ei Hun’, Y Cyntaf a’r Olaf, Curiad

Adnod i’r gyfres:
‘Bydd yr Arglwydd yn mynd o’th flaen, a bydd ef gyda thi; ni fydd yn dy adael nac
yn cefnu arnat. Paid ag ofni na dychryn’. (Deuteronomium 31:8)

1. Bwydo Elias
Bydd angen darnau o ‘fara’ a ‘chig’ (fe wnaiff
darnau o bapur lliw melyn a brown y tro) - tua
10 ar gyfer bob tîm. Ar gefn y darnau dylech
nodi sgôr, rhwng 10 a 50.
Rhannwch y plant yn dimoedd, gyda’r ‘bwyd’
ar ochr arall yr ystafell. Gwnewch yn siþr bod
rhif cyfartal ar gyfer pob tîm yno. Esboniwch
mai nod y gêm yw casglu’r bwyd ar gyfer y
tîm. Mae aelodau’r tîm yn cymryd tro i nôl darn
o fwyd. Ar ôl casglu’r ‘bwyd’, maen nhw’n
cyfri’r sgôr sydd ar gefn y darnau - dyma sgôr
y timoedd. Rhowch wobr fechan i’r tîm
buddugol.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl heddiw am y proffwyd Elias, a sut y
bu i Dduw ddarparu bwyd ar ei gyfer mewn
ffordd ryfeddol iawn.

2. Yn y blawd!
Bydd angen sawl bag o flawd rhad arnoch,
basn pwdin, pethau bach i’w cuddio yn y
blawd a phlyciwr (tweezers) neu ‘chopsticks’
a hambwrdd ar gyfer pob tîm.

Rhowch flawd yn y basn gyda rhai o’r eitemau
bach - dylid cael o leiaf un eitem ar gyfer pob
aelod o’r tîm. Trowch y basn ben i waered yn
ofalus iawn ar ben yr hambwrdd. Nod y gêm
yw bod aelodau o’r timau’n cymryd eu tro i
ddod o hyd i un o’r eitemau yn y blawd. Cewch
roi marciau ychwanegol i’r tîm sy’n cadw siâp
y domen orau!!!!

Rhannwch y plant yn dimoedd, gyda’r
tomennydd blawd ar ochr arall yr ystafell. Mae
aelodau’r timau’n cymryd tro i redeg/sgipio/
hercio at y bwrdd a cheisio dod o hyd i un o’r
eitemau gan ddefnyddio’r ‘plyciwr’ neu’r
‘chopsticks.’  Mae’r eitemau’n cael eu gadael
ar yr hambwrdd wrth ymyl y blawd. Ar ôl dod
o hyd i eitem, dylai’r aelod redeg yn ôl at ei
dîm/thîm a dylai’r person nesaf ddechrau.
Parhewch nes bod pob eitem wedi’u
darganfod. Rhowch wobr i’r tîm buddugol ar
ôl ystyried pa ‘domen’ yw’r daclusaf!
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am Elias ac ychydig o flawd!
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FFYRDD I GYFLWYNO’R
THEMA

3. Mae’n Duw ni mor fawr!

Cân
Canwch y gân, ‘Mae’n Duw ni mor fawr’ (rhif
151, Caneuon Ffydd) gyda’r plant a
thrafodwch yr holl bethau rhyfeddol a
greodd Duw sydd o’n cwmpas. Byddai’n braf
cael rhannu rhai ffeithiau rhyfeddol gyda’r
plant. Mae cyflwyniad ar gael ar y GDd.
Efallai yr hoffech ail ganu’r gân gan osod
geiriau eraill o ddewis y plant.

Rhestr pethau pwerus/meimio

Bydd angen darn o bapur a phensel ar
bawb.

Gofynnwch i’r plant lunio rhestr o bethau
pwerus, gyda’r addewid am wobrau i’r rhestr
sy’n cynnwys y peth mwyaf pwerus a’r rhestr
hiraf.

Rhowch 4 munud iddynt greu’r rhestr.
Cyn edrych ar y rhestrau, gofynnwch i bawb
feimio un peth sydd ar eu rhestr, gyda
phawb arall yn ceisio dyfalu beth sydd
ganddynt dan sylw.

Nesaf, dewch o hyd i’r rhestr hiraf a
gofynnwch i’r person hwnnw ddarllen ei
restr, tra bod pawb arall yn marcio’r pethau
sydd ganddynt yn gyffredin.
Yna, ceisiwch ddod o hyd i’r peth mwyaf
pwerus ar y rhestrau.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am Elias a sut y bu i Dduw ddangos
ei bþer anhygoel ef i holl bobl Israel.

FFYRDD I GYFLWYNO’R
HANES

1. Elias gerllaw nant Cerith
(1 Brenhinoedd 17:1-6)

Bydd angen Beibl Bach i Blant a’r daflen
waith.

Darllenwch yr hanes o’r Beibl Bach i Blant
cyn troi at y daflen waith i adolygu’r hanes
a’i chymhwyso.

Cofiwch sôn wrth y plant fod Duw yn drist
ac yn flin gydag Ahab am addoli’r delwau
a’r duw Baal. Roedd wedi anghofio am
Dduw, ac nid oedd yn ufudd i reolau Duw,
ac roedd yn annog pobl Dduw i wneud yr
un peth.

Trafodwch sut y gwyddom beth sy’n plesio
Duw.

Beth ddylen ni ei wneud os ydym yn torri
rheolau Duw ac yn gwneud pethau nad
ydynt yn plesio Duw?

Mae’r Beibl yn ein dysgu bod Duw yn barod
i wrando arnom pan fyddwn yn cyffesu ein
pechodau ac yn gofyn am faddeuant.

Byddai’n dda cael amser tawel i’r plant
feddwl am hyn, ac yna i weddïo, gan
ddiolch i Dduw am ei barodrwydd i faddau
inni, ac yna, fel esiampl i’r plant, gofynnwch
am faddeuant am y pethau drwg rydym
wedi eu meddwl, eu dweud neu eu
gwneud.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R HANES

2. Elias a’r wraig o Sareffath
(1 Brenhinoedd 17:7-24)

Bydd angen copïau o Atodiad 3 (map o Israel
a Jiwda), Beiblau, pensiliau, enwau’r llefydd
canlynol a’r cyfeiriadau ar ddarnau o bapur
A4 wedi’u gosod ar y waliau o amgylch yr
ystafell:
Thisbe - 1 Brenhinoedd 17:1
Cerith - 1 Brenhinoedd 17: 3, 4
Sareffta - 1 Brenhinoedd 17:9
Carmel - 1 Brenhinoedd 18:20 – efallai yr
hoffech esbonio wrth y plant y byddwn yn
clywed beth ddigwyddodd ar fynydd Carmel
yn y sesiwn nesaf.

Rhowch gopi o’r map i bawb, neu un rhwng
dau. Esboniwch y byddwn yn dilyn taith Elias.
Dechreuwch wrth ymyl Thisbe, a
chynorthwywch y plant i ddod o hyd i’r cyfeiriad
Beiblaidd ac i chwilio am ateb y cwestiwn sydd
wrth ymyl Thisbe ar y map.

Gyda grþp o blant iau, gellwch ddarllen yr
adnodau iddynt.

Parhewch nes eich bod wedi dod o hyd i’r
atebion i gyd.

Gwahoddwch y plant i dynnu lluniau addas
wrth ymyl y llefydd ar y map.

Cymerwch amser i feddwl eto am y ffordd y
mae Duw’n gofalu amdanom trwy ein
teuluoedd a’n ffrindiau. Mae cael cwmni a
chariad ein ffrindiau yn bwysig iawn. Treuliwch
amser yn gweddïo gyda’r plant yn diolch am
y bobl sy’n bwysig i ni.

3. Elias a phroffwydi Baal
(1 Brenhinoedd 18)

Bydd angen Beibl Lliw y Plant neu’r
cyflwyniad PowerPoint sydd ar y GDd. Y
daflen waith ‘Ar ben mynydd Carmel,’ a 5
marc cwestiwn mawr (gweler Atodiad 4).
Darllenwch y stori neu gwyliwch y PP ac yna
ail-ddarllenwch gyda’r plant yn meimio  wrth
ichi fynd ymlaen. Efallai yr hoffech benodi
un person i fod yn Elias, un i fod yn Ahab, a
rhai i fod yn broffwydi Baal.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol, gan
ysgrifennu’r atebion ar un o’r marciau
cwestiwn, cyn symud ymlaen i’r cwestiwn
nesaf a marc cwestiwn newydd.

Beth wnaeth proffwydi Baal?
Gweddïo’n uchel ac yn daer i Baal.

Beth wnaeth Baal?
Dim byd.

Beth wnaeth Elias?
Dywedodd wrth y proffwydi i weiddi’n uwch
rhag ofn nad oedd Baal yn eu clywed. Pan
gafodd ef ei gyfle, tywalltodd ddþr dros yr
allor a’r aberth 12 gwaith.

Beth wnaeth Duw?
Danfonodd Duw dân a llosgi pob dim gan
ddangos i bawb pa mor nerthol yw ef.

Beth ddylen ni ei wneud?
Cofio mai ein Duw ni yw’r unig Dduw a’i fod
ef yn holl-nerthol.

Byddai’n dda gorffen gyda gweddi am
gymorth Duw i gredu ac i gofio ei fod ef yn
Dduw nerthol heddiw.
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DRAMA

1. Stori mewn lliw
Hanes Elias gerllaw nant Cerith
(1 Brenhinoedd 17:1-9)
Bydd angen rhubanau neu ‘streamers’ lliw du,
brown, coch, aur a gwyrdd. Wrth i chi adrodd
yr hanes am Elias wrth nant Cerith, dylai’r plant
chwifio’r rhubanau lliw perthnasol.

Roedd gan y Brenin Ahab galon galed a du.
(Mae’r plant yn chwifio’r rhubanau du mewn
siâp cylch, ac yn parhau tan y lliw nesaf).
Roedd wedi bod yn frenin drwg o’r cychwyn
cyntaf.
Cododd deml i Baal a dysgodd pobl Dduw i’w
addoli.

Danfonodd Duw’r proffwyd Elias i’r llys gyda
neges ofnadwy, ni fyddai glaw am lawer mis.

Trodd y ddaear yn frown
(chwifio rhuban brown wrth y traed)
ac yn sych,
doedd dim byd yn tyfu, dim bwyd i’r bobl nac
i’r anifeiliaid.

Gwylltiodd Ahab. Trodd yn goch
(chwifio’r rhubanau coch mewn cylch),
‘Bai Elias yw hyn i gyd, ble mae e’n cuddio?’

Arweiniodd Duw Elias i rywle ddiogel,
A gerllaw Nant Cerith, daeth cigfrain â bwyd
iddo.
(chwifio’r rhubanau du yn yr awyr uwchben).

Ymhen amser, sychodd y nant,
(chwifio rhuban brown wrth y traed).
Ond roedd gan Dduw gynllun ar gyfer Elias.

‘Dos i Sareffath,’ meddai Duw,
‘Mae yno wraig a fydd yn dy helpu,’
(chwifio rhubanau aur).

Gofalodd Duw am Elias bob mis, bob
wythnos, bob dydd a phob awr, nes y
danfonodd law a throdd y caeau’n wyrdd
unwaith eto.
(chwifio rhubanau gwyrdd).

Felly, mae’r lliwiau yn ein stori,
(chwifio’r rhubanau i gyd)
yn ein hatgoffa bod Duw yn ein caru.
Gallwn ymddiried yn ei ofal,
Heb fod angen poeni am yfory.

2. Duw yn darparu
(1 Brenhinoedd 17)
Darllenwch y bennod i’r plant, neu darllenwch
yr hanes o Beibl Lliw y Plant (gweler y dudalen
adnoddau) - hanes Elias gerllaw nant Cerith
a’r wraig o Sareffath sydd dan sylw.

Rhannwch y plant yn dri grþp, os yn bosibl.
Gyda grþp llai o blant, cewch ddewis un o’r
adrannau, neu geisio cyflwyno’r tair adran.
Cyn cychwyn, esboniwch wrth y plant y
byddwn yn darganfod sut y dangosodd Duw
ei nerth anhygoel ym mywyd y proffwyd Elias.
Eglurwch mai person a ddaeth â negeseuon
gan Dduw i’w bobl oedd proffwyd yng
nghyfnod yr Hen Destament.

1 Brenhinoedd 17:1-7. Elias yn cael ei
fwydo gerllaw nant Cerith.

1 Brenhinoedd 17: 8-16. Olew a blawd
y wraig weddw yn para’n wyrthiol.

1 Brenhinoedd 17:17-24. Elias yn codi
mab y wraig weddw o farw’n fyw.

Dewiswch un o’r darllenwyr hyderus i ddarllen
yr adnodau perthnasol i weddill y grþp.
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DRAMA

Gofynnwch i bob grþp feddwl am yr hyn a
wnaeth Duw i ddangos ei nerth yn yr adran
hon o’r stori, a sut y daeth nerth Duw â bywyd
(bwyd i Elias, bywyd i’r wraig a’i mab trwy’r
bwyd, bywyd i’r mab a oedd wedi marw).
Anogwch y plant i ddramateiddio eu rhan nhw
o’r hanes trwy feimio neu actio. Yna, gadewch
i bob grþp gyflwyno’r ddrama i bawb arall a
gofynnwch i’r grwpiau eraill i feddwl wrth wylio
sut y bu i nerth Duw gael ei arddangos yn yr
adran.

Os oes gennych amser dros ben, gallwch
‘gyfweld’ rhai o’r cymeriadau.

3. Tân o’r nef
(1 Brenhinoedd 18)
Bydd angen copi o’r hanes, ‘props’ a chamera.
Byddai’n syniad cael cymorth oedolyn arall er
mwyn tynnu’r lluniau. Os yn bosibl,
defnyddiwch gamera digidol a gliniadur, fel y
gallwch weld y lluniau ar ddiwedd y sesiwn.
‘Props’: dillad i Elias, coron i Ahab; lliain gwyn
i greu cerflun Baal; bocsys yn gerrig i’r allor;
darnau o bren; bwced; defnydd coch/fflamau
tân papur.

Darllenwch yr hanes wrth y plant o Feibl y Plant
gan ddangos y lluniau wrth ddarllen.

Yna, gofynnwch i’r plant pa mor bwysig oedd
y lluniau i’w helpu i ddeall yr hanes? Edrychwch
ar rai o’r lluniau eto, gan chwilio am fanylion
nad oeddent wedi sylwi arnynt y tro cyntaf.

Esboniwch wrth y plant y byddwch yn creu
‘darluniau’ o’r hanes gyda’ch gilydd er mwyn
cymryd ffotograff ohono. Efallai yr hoffech
ddefnyddio’r lluniau i greu llyfr stori eich hun!

Treuliwch amser yn trafod y ‘golygfeydd’ isod
ac yn dewis ‘props’ cyn ffurfio’r ffrâm a
chymryd y llun.

Y Gystadleuaeth - Elias yn herio Ahab
a’i broffwydi. Pennod 18:17-19.

Elias yn dweud wrth y bobl i ddewis Baal
neu Dduw. Pennod 18:20.

Gosod yr allorau. Pennod 18:23, 24.

Proffwydi Baal yn ‘perfformio.’ Pennod
18; 25-29. (mwy nag un llun?)

Elias yn adeiladu ei allor. Pennod 18:30-
34. (mwy nag un llun?)

Elias yn gweddïo. Pennod 18:36, 37.

Mae’r tân yn disgyn ac mae’r bobl yn
addoli Duw. Pennod 18:38, 39.

Mae Elias yn rhedeg wrth i’r glaw trwm
ddisgyn. Pennod 18:45.

Os nad oes modd gweld y lluniau yn syth,
cofiwch ddod â nhw’r wythnos nesaf.
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SYNIADAU CREFFT

1. Cigfran
Bydd angen dau gwpan ‘styrofoam’ ar gyfer pob
plentyn, maint gwahanol os yn bosibl; papur du;
papur lliwiau amrywiol; siswrn; glud; bwyd ar
gyfer un cwpan, e.e. syltanas, afal, banana,
bisged; plu a defnydd - dewisol.

Defnyddiwch y cwpan mwyaf, ben i
waered, i greu Elias, ac un llai i greu cigfran.

Torrwch gylchoedd papur i greu llygaid i’r
ddau a’u gludo ar y cwpanau. Torrwch hanner
cylch ar gyfer ceg Elias a’i ludo ar y cwpan.

Torrwch drwyn, pig ac adenydd gan
ddefnyddio’r patrwm yn Atodiad 2. Plygwch y
pig a’r trwyn fel y nodir, a’u gludo ar y cwpanau.

Torrwch ddarnau o bapur i greu gwallt a
barf i Elias (mwstas yn ddewisol), a’u gludo ar y
cwpan.

Efallai yr hoffech ludo plu ar gwpan y
gigfran a darnau o ddefnydd/papur sidan ar
gwpan Elias.

Gosodwch ychydig o fwyd yng nghwpan
y gigfran, a gwahoddwch y plant i adrodd hanes
y gigfran yn dod â bwyd i Elias.

2. Gwneud bara
Er mwyn gwneud bara ffres eich hun, prynwch
becyn o furum sych a dilyn y cyfarwyddiadau
sydd ar y cefn, neu ddilyn y rysáit isod.

Bydd angen:
500g blawd plaen cryf; 50g siwgr; 1 pecyn
bach burum ‘easy blend’; 50g menyn neu
fargarîn wedi’i dorri’n fân; 120ml llaeth cynnes;
120ml dþr cynnes.

Rhwbio’r menyn/margarîn i mewn i’r
blawd gyda’r dwylo.

Ychwanegu’r siwgr a’r burum a’i
gymysgu’n dda.

Ychwanegu’r llaeth a’r dþr a’u cymysgu.
Wedyn, gweithio’r does yn dda.

Os oes gennych amser, dylid
gorchuddio’r gymysgedd a’i adael mewn lle
cynnes i godi. Wedyn, gweithio’r does eto.

Rholio’r does i roliau
Pobi  am 10-15 munud ar 220°C/ 450°F.

3. Ar y sgrîn
Bydd y plant yn creu teledu syml gyda lluniau
o’r hanes i’w harddangos.’

Bydd angen copïau o’r  lluniau o Atodiad 1 a
5 ar gyfer pob plentyn, hen bapur wal, glud,
siswrn, pinnau ffelt, 2 ddarn o bapur plaen
sydd yr un maint â’r lluniau ar yr atodiadau.
Hefyd, bocs ar gyfer pob plentyn wedi’u torri’n
barod fel y dangosir i greu’r ‘teledu.’

Torrwch stribedi o bapur wal ymlaen llaw sy’n
ddigon hir ar gyfer gludo’r lluniau arnynt, gyda
bwlch o tua 10cm rhwng pob llun. Bydd angen
papur sbâr ar bob pen hefyd er mwyn gosod
y papur trwy’r tyllau sydd ar ochr y bocs.
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GWEDDÏAU

AMSERLEN

Wythnos 1:
Hanes nant Cerith. Cyflwyno’r Thema 1;
Cyflwyno’r Stori 1; Crefft 1; Drama 1

Wythnos 2:
Hanes y wraig o Sareffath. Cyflwyno’r Thema
2; Cyflwyno’r Stori 2; Crefft 2; Drama 2

Wythnos 3:
Hanes Mynydd Carmel. Cyflwyno’r Thema 3;
Cyflwyno’r Stori 3; Crefft 3 neu 4; Drama 3

1. Diolch Dduw am dy ofal.
Rhowch amlinelliad tÿ syml i bawb a
gofynnwch iddynt dynnu lluniau neu
ysgrifennu rhestr o’r pethau a’r bobl y mae
Duw’n eu rhoi inni sy’n gwneud ein
bywydau’n hapus a diogel.
Treuliwch amser yn diolch i Dduw am y
pethau y mae’r plant wedi’u nodi ar y llun.
Anogwch y plant i weddïo eu hunain, gan
ddewis un neu ddau beth o’r llun.

2. Mae ein Duw ni mor fawr!
Bydd angen fflamau bach melyn, coch ac
oren, o leiaf un ar gyfer pob plentyn, darn
mawr o bapur a glud.
Gofynnwch i’r plant feddwl sut y dangosodd
Duw ei nerth a’i bþer yn hanes Elias.
Rhowch fflam i bob plentyn sy’n cynnig ateb,
a’i g/wahodd i ludo’r fflam ar y papur mawr
er mwyn creu siâp tân.
Yna, gofynnwch i’r plant am ffyrdd y mae
Duw’n dangos ei nerth heddiw, a gludo mwy
o fflamau gyda phob ateb.
Adroddwch weddïau syml y gall y plant eu
hail-adrodd yn cydnabod nerth Duw ac yn
diolch i Dduw am ddefnyddio ei nerth i helpu
Elias ac i’n helpu ninnau heddiw.

CREFFT

Gofynnwch i’r plant liwio’r lluniau’n
ofalus ac i dynnu llun Elias a’r Brenin Ahab
ar un darn o bapur plaen- cânt gopïo’r llun
sydd ar dudalen 234 o’r Beibl Bach i Blant
- a llun i osod ar ddechrau’n cyflwyniad ar
y darn arall.

Gludwch y lluniau ar y stribedi papur
wal, gan adael bwlch ar y cychwyn a rhwng
y lluniau. Dylech osod lluniau’r plant yn
gyntaf, cyn lluniau’r atodiadau.

Gosodwch y stribed drwy’r tyllau, a’i
dynnu’n ofalus er mwyn gweld y lluniau ar
y ‘sgrîn.’ Anogwch y plant i adrodd yr hanes
wrth bartner wrth ddangos y lluniau.

4. Cywaith
Beth am ddefnyddio rhai o’r lluniau o
Atodiad 1, 3 neu 5 am syniadau ar gyfer
cywaith unigol neu waith grþp?
Cynorthwywch y plant i ddewis teitl addas
i’r gwaith. Byddai geiriau’r adnod yn addas
iawn (gweler uchod – Deuteronomium
31:8).
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Cwis
Bydd angen y daflen gwis, papur a phensiliau,
dis. Rhannwch y grþp yn dimoedd, gyda darn
o bapur a phensel.
Nod y cwis yw adeiladu ‘allor’ trwy dynnu llun
cerrig. Os bydd y tîm yn cynnig ateb cywir, cânt
daflu’r dis. Dyma rifau’r cerrig y maent yn cael
eu ‘gosod’, h.y. tynnu llun ohonynt ar y papur.
Parhewch nes bod pob cwestiwn wedi’u hateb.
Efallai yr hoffech ychwanegu cwestiynau sy’n
adolygu hanesion blaenorol.
Rhowch wobr fechan i’r tîm sydd â’r allor â’r
nifer fwyaf o gerrig.

Gemau
 Dþr i’r ‘allor.’

Mae hon yn gêm i’w chwarae y tu allan!
Bydd angen powlen o ddþr, jwg mesur ar gyfer
pob tîm a chwpan plastig ar gyfer pob tîm -
sydd â thyllau ynddo!
Rhannwch y plant yn dimoedd neu’n barau.
Nod y gêm yw bod y timoedd yn cario dþr o’r
fowlen i’w jwg gan ddefnyddio’r cwpan.
Gellir chwarae fel ras, pob tîm yn erbyn ei
gilydd, neu yn erbyn y cloc, gyda’r tîm sy’n
cludo’r nifer fwyaf o ddþr mewn amser penodol
(2 funud?), yn ennill y gystadleuaeth.

 Gêm parasiwt
Mae’r gêm hon yn pwysleisio gofal a chariad
Duw tuag atom.
Mae pawb yn sefyll o amgylch y parasiwt gan
ddal yr ymylon. Wrth godi’r parasiwt, mae’r
arweinydd yn galw enwau dau o’r plant o fewn
y frawddeg, ‘Mae Duw’n gofalu am ....... a ....’.
Mae’r ddau blentyn a enwyd yn newid lle wrth
redeg o dan y parasiwt. Mae’r arweinydd yn
galw dau enw arall yn yr un modd. Ar ôl galw
enwau’r plant i gyd fel hyn, gellir gwahodd y
plant i newid lle os ydynt yn un o’r categorïau
canlynol, neu rhai tebyg:

Mae Duw yn caru pawb sydd â brawd/
chwaer/esgidiau du/band gwallt/yn hoffi
creision wd i frecwast/yn gwylio Rownd a
Rownd/yn hoffi gwneud symiau/yn medru
reidio beic/yn cefnogi Man. U, ayyb.
Atgoffwch y plant o’r holl ffyrdd y bu Duw yn
gofalu am Elias a’u hatgoffa bod Duw yn
gofalu amdanom ninnau gan ei fod yn ein
caru.

Dysgu’r Adnod
‘Bydd yr Arglwydd yn mynd o’th flaen, a bydd
ef gyda thi; ni fydd yn dy adael nac yn cefnu
arnat. Paid ag ofni na dychryn.’
(Deuteronomium 31:8)
Ysgrifennwch yr adnod ar siapiau fflamau
papur, gydag ychydig o eiriau ar bob fflam.
Gosodwch yr adnod ar y bwrdd o flaen y plant
yn y drefn gywir a’i darllen. Esboniwch ystyr
yr adnod ac mai dyma eiriau Moses wrth
Josua, y dyn a oedd yn mynd i arwain pobl
Dduw ar ôl Moses. Mae Moses yn gwybod y
bydd Duw yn edrych ar ôl Josua a does dim
angen iddo boeni am ddim byd. Yn yr un
modd, mae’r hanesion o’r Beibl yn ein dysgu
bod Duw yn gofalu am ei bobl ymhob oes -
ac mae hynny’n golygu bod Duw’n gofalu am
ei bobl heddiw (efallai yr hoffech esbonio mai
pobl Dduw heddiw yw’r rhai sy’n caru Duw
ac sydd wedi gofyn i Iesu Grist faddau eu
pechodau a dod i fyw yn eu calonnau).
Cesglwch y papurau a’u taflu i’r awyr.
Gofynnwch i’r plant godi’r fflamau a cheisio
eu rhoi yn y drefn gywir. Darllenwch yr adnod
eto. Yna, cuddiwch un o’r fflamau a cheisiwch
ddarllen yr adnod, gan lenwi’r bylchau.
Parhewch nes bod y plant yn gallu adrodd yr
adnod heb gymorth gweledol.
Beth am ganu cân y gyfres sy’n seiliedig ar
yr adnod hon o Deuteronomium?
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Lliwia’r llun o Elias wrth Nant Cerith. Beth fedru di ei ychwanegu at y llun?

Llenwch y bylchau i orffen yr hanes am Elias.
Cewch hyd i’r hanes yn 1Brenhinoedd 17.

 Rhai drwg oedd y brenin ……….. a’i wraig Jesebel.
 Doedden nhw ddim yn caru ……….. nac yn gofalu am ei bobl chwaith.
Adeiladodd Ahab ddelw, a gweddïodd ar y ddelw. Enw’r ddelw oedd ………………
Roedd gan Elias neges gan Dduw. “Mae hi’n mynd i fod yn sych, heb ddim
……………o gwbl, nes y bydd Duw yn dweud yn wahanol.”
Roedd Elias yn iawn. Daeth dim………….. Aeth dyddiau, wythnosau a misoedd
heibio. Dim glaw o gwbl.
Roedd pawb yn dechrau poeni. Heb y glaw doedd dim ……………yn tyfu.
Heb y glaw doedd dim dþr i’w …………..
Roedd y brenin Ahab yn flin iawn gydag Elias. Roedd Ahab yn gweld bai ar Elias am
nad oedd glaw.
Ond, roedd Elias yn ddiogel.  ……………. oedd yn gofalu amdano.
Cuddiodd Elias wrth …………..fach, a bob dydd daeth …………..  a bara a chig
iddo.
O’r diwedd sychodd yr ……………… fach hefyd.

Pam nad oedd Duw yn danfon glaw ar y wlad?

Sut allwn ni fyw i blesio Duw?

Beth petaem yn gwneud rhywbeth nad yw’n
plesio Duw?
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Meddylia am yr holl bethau sy’n gwneud dy fywyd yn hapus ac yn gyfforddus!
Tynna luniau ohonynt yn y tÿ – neu gwna restr ohonynt.
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Lliwia’r llun o Elias a phroffwydi Baal
ar ben mynydd Carmel.

Mae llawer o hanesion yn y Beibl sy’n datgan nerth anhygoel Duw.
Dyma rai o’r cymeriadau sy’n ymddangos ynddynt:
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Wythnos 1:
Derbyn (1 Brenhinoedd 17:1-24)

Cyflwyno’r Thema
Naill ai
Gorchuddiwch lygaid aelodau’r grþp gydag hen
sgarff a gofynnwch iddynt flasu amryw o
fwydydd heb eu bod yn gweld beth sydd ar eu
llwyau.  Dewiswch bethau fel mwstard, sôs coch,
mêl, marmite, ffa pob, bara lawr neu grefi.
Rhowch wobr, h.y. gweddill y botel o farmite i’r
enillydd!!

Neu

Gofynnwch i’r grþp gofio’n ôl i’r pryd o fwyd
mwyaf rhyfedd a gawsant erioed. Gofynnwch
iddyn nhw gofio beth oedd y bwyd, yn lle gawson
nhw’r bwyd a gyda phwy?  Gofynnwch pa bryd
o fwyd oedd fwyaf blasus a pha bryd o fwyd

oedd y mwyaf afiach. Gofynnwch pwy goginiodd
y pryd bwyd rhyfedd iddyn nhw?

Darllen a deall y Beibl
Cyn dechrau, esboniwch wrth y grþp beth yw
proffwyd er mwyn iddynt ddeall mwy am bwy
oedd Elias.  Yn yr Hen Destament, mae Proffwyd
yn un sydd wedi ei ddanfon gan Dduw er mwyn
rhoi neges arbennig i rywun neu rywrai arbennig.
Yn aml, byddai’r proffwyd yn dod â neges oddi
wrth Dduw i’r brenin neu i’r wlad gyfan.
Enghreifftiau eraill o broffwydi yn y Beibl yw
Jeremeia, Eseciel a Ioan Fedyddiwr.

Darllenwch yr hanes gyda’ch gilydd o’r Beibl - 1
Brenhinoedd 17:1-24.

Yr oedd Elias yn cerdded yn agos at Dduw ac
yr oedd yn clywed llais Duw. Fe glywodd Elias
Dduw yn dweud wrtho am fynd i guddio wrth

Hanes Elias (1 Brenhinoedd 17-18)
Mae llyfrau 1 a 2 Brenhinoedd yn cyflwyno hanes pobl Dduw o deyrnasiad Solomon hyd at
gwymp Jerwsalem yn 587BC. Mae’r penodau cyntaf yn olrhain hanes Solomon yn sefydlu’r
deyrnas, adeiladu’r Deml a phrosiectau crand eraill. Er doethineb amlwg Solomon, yn y pen
draw, ffolineb Solomon yn gormesu’r bobl a phriodi nifer o wragedd, rhai yn baganiaid, sy’n
arwain at ddiwedd trist ei deyrnasiad.

Yn dilyn eneinio Rehoboam, mab Solomon, yn frenin, mae deg llwyth yn Israel  yn torri
cysylltiad i ffurfio ‘Israel’ yng ngogledd y wlad o dan frenhiniaeth Jeroboam. Mae’r ddau lwyth yn
y de yn ffurfio ‘Jwda.’ Mae  llyfrau 1 a 2 Brenhinoedd yn adrodd hanesion y brenhinoedd sy’n
teyrnasu dros Israel a Jwda. Roedd Brenhinoedd Israel yn ddrwg i gyd, yn troi oddi wrth addoli
Duw ac yn addoli duwiau a delwau paganaidd gan ddilyn defodau crefyddau paganaidd y
gwledydd cyfagos.  Ar ôl sawl rhybudd a blynyddoedd o ddangos trugaredd, mae Duw yn caniatáu
i Asyria orchfygu Israel yn 721BC. Cafodd  27,000 o Israeliaid eu caethgludo a daeth miloedd o
estroniaid i fyw yn y wlad gan ddod â’u crefyddau a’u traddodiadau eu hunain.
Mae’n debyg bod brenhinoedd Jwda ychydig yn well, ond yn dal i oddef eilun addoliaeth yn y
wlad. Felly, er i Jwda ddal ei thir am 200 o flynyddoedd, cafodd ei goresgyn gan ymosodiad
Babilon yn y flwyddyn 586BC.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae Gair Duw yn dod i’w bobl drwy’r proffwydi, dynion Duw sy’n
datgan bwriadau a rhybuddion Duw. Dro ar ôl tro mae’r proffwydi’n rhybuddio’r bobl y bydd Duw
yn eu cosbi os nad ydynt yn edifarhau am eu pechodau ac yn troi’n ôl at Dduw mewn ufudd-dod.
Mae’r ddau lyfr yma’n adrodd hanesion o fethiant y brenhinoedd i arwain y bobl yn ffyrdd cyfiawn
Dduw, ac yn y diwedd, cosb ydy’r unig ffordd i gael y bobl i droi’n ôl ato, ac mae Duw yn caniatáu
i genhedloedd eraill gipio Ei bobl a’u tir.
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ymyl nant.  Roedd yn rhaid i Elias guddio
oherwydd yr oedd wedi proffwydo wrth y brenin
Ahab y byddai’r wlad yn mynd trwy gyfnod heb
law.  Yr oedd gwraig Ahab, Jesebel, yn casáu
Duw a phawb oedd yn dilyn Duw yn lle ei duw hi
- Baal.  Felly, roedd hi’n beryglus iawn i Elias ar
ôl iddo broffwydo.

Mae Duw yn cynnal Elias tra ei fod yn cuddio, a
hynny ddwywaith. Y tro cyntaf, anfonodd gigfran
i fwydo Elias, ac yna’r eilwaith yn wyrthiol, trwy
beidio gadael i olew a blawd gwraig weddw ballu.
Roedd Duw yn ffyddlon i Elias ac i’r fenyw trwy
ddod â’i mab hi yn fyw ar ôl salwch a achosodd
y bachgen i farw.

Yr oedd yna ddyn yn fy nghapel i yng
Nghaerdydd a oedd yn gweithio ledled Cymru
gyfan. Yr oedd yn treulio’r wythnos yn teithio i
gyfarfod â phobl wahanol, gweinidogion
gwahanol neu gapeli gwahanol ar draws y wlad.
Un diwrnod, pan aeth i ddechrau ar ei daith yr
oedd ei gar yn gwrthod dechrau ac felly galwodd
am y dyn trwsio ceir i edrych ar ei gar.  Roedd
tipyn o’i le ar y car a doedd gan y teulu ddim
arian i dalu i drwsio’r car.  Heb y car yr oedd
gwaith gwerthfawr y dyn yn gorfod stopio. Y bore
canlynol, pan ddaeth y post, roedd yna siec
mewn amlen, siec a roddai digon o arian iddo
brynu car newydd. Fe gafodd ei gynnal gan yr
Arglwydd.

Cymhwyso
Y mae Duw yn edrych ar ein holau bob

dydd.  Wrth i ni edrych yn ôl dros y dyddiau a’r
wythnosau a fu, rydym yn gallu gweld ôl bysedd
Duw ar ein bywydau. Cymerwch funud neu
ddwy i drafod ym mha ffyrdd y mae Duw yn ein
cynnal.

Mae pawb yn derbyn cynhaliaeth o law
Duw.  Mae’r Beibl yn dweud fod popeth da a
pherffaith yn dod oddi wrth Dduw. Felly, mae
popeth fel bwyd a diod a dillad yn rhodd oddi
wrth ein creawdwr. Yr un a greodd bopeth, yw’r
Un sy’n rhoi popeth inni.

Mae’r Beibl hefyd yn esbonio fod Duw yn
Dad sydd yn hoff o roi yn hael i’w blant. Dydy’
hyn ddim yn golygu fod pob Cristion yn derbyn
miliynau o bunnoedd, ferraris neu weision
personol, ond mae’n golygu fod Duw yn hoff o
roi’r hyn yr ydym ei angen mewn sefyllfaoedd
gwahanol. Mae Duw’n rhoi’r hyn sy’n dda i ni,
yr hyn sy’n llesol inni.

Mae’n hawdd iawn gweddïo mewn
argyfwng ac anghofio am Dduw gweddill yr
amser. Mae’n bwysig gweddïo mewn argyfwng,
mae’n bwysig gofyn am gymorth yr Arglwydd,
ond mae’n rhaid inni droi at Dduw yn gyson ‘ym
mhob peth’.

Yr oedd Elias yn un a oedd yn byw’n agos
at Dduw. Fel y gwelwn mewn sesiwn arall, mae
Elias yn anghofio’r hyn y mae Duw wedi’i wneud
iddo ar adegau ond mae Elias yn sicr o’i
berthynas gyda Duw. Mae Elias yn un sydd yn
siarad â Duw ac yn clywed ganddo.

Darllenwch adnodau 2-5 a 8-10 eto.
Gofynnwch y cwestiynau:
1. Beth sy’n ddiddorol am ymateb Elias i
gyfarwyddiadau mor rhyfedd?

2. Ydyn ni’n barod i ufuddhau i Dduw fel hyn?

3. Ydyn ni’n disgwyl i Dduw ein cynnal fel ag y
mae’n cynnal Elias?

Gweddi
Cymerwch y rhestr o bethau a gafodd eu dweud
fel atebion i’r cwestiwn ‘ym mha ffyrdd y mae
Duw yn ein cynnal ni?’  Gweddïwch drwy’r rhestr
gan ddiolch i Dduw am bob un.  Gweddïwch
hefyd a gofynnwch i Dduw ein helpu i ufuddhau
ac i fod yn ddisgwylgar. Gorffennwch trwy
weddïo dros rai sydd angen cynhaliaeth
ymarferol ac ysbrydol.

(Anogwch bob aelod o’r grþp i weddïo.
Anogwch bob aelod i ddweud un frawddeg fer
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ac i bawb arall ddweud ‘Amen’ yn uchel ar ôl
pob brawddeg.)

Gweithgaredd Ychwanegol
Ewch â chynhwysion diddorol ar gyfer gwneud
brechdanau i’r ysgol Sul.  Ar ôl y sesiwn
gwahoddwch y grþp i greu’r frechdan fwya’
ddiddorol gyda’r cynhwysion sydd gennych.
Rhowch bwyntiau am flas, cyflwyniad ac
unigrywiaeth y frechdan. Peidiwch â gadael
iddynt fwyta gormod, mae’n siþr fod yna ginio
rhost yn eu disgwyl!!

Wythnos 2:    Un Duw
(1 Brenhinoedd 18 : 19- 40)

Cyflwyno’r Thema
Naill ai
Defnyddiwch Atodiad 6 er mwyn cynnal cwis
‘Gwir neu Gau’. Gofynnwch y cwestiynau i’r grþp
a gofynnwch iddyn nhw pa atebion sy’n gywir a
pha atebion sy’n gau. Pwysleisiwch mai dim ond
un sy’n wir.

Neu

Defnyddiwch Atodiad 7.  Ar Atodiad 7 ceir sawl
fersiwn o’r un adnod. Gofynnwch i’r grþp
benderfynu pa adnod sy’n gywir. Unwaith eto,
pwysleisiwch mai un yn unig sy’n gywir. (Yr
atebion: 1, Ioan 3:16;  2, Ioan 6:35; 3, Ioan 1:1 -
3).

Darllen a deall y Beibl
Trwy eu hanes cyfan, roedd yr Iddewon wedi
symud yn ôl ac ymlaen rhwng Duw a duwiau
eraill.  Weithiau yr oeddynt yn gweld
cenhedloedd eraill yn dilyn duwiau gwahanol ac
yn penderfynu dilyn eu duwiau nhw.  Dyma a
ddigwyddodd yng nghyfnod Elias. Mae’r brenin
a’r frenhines wedi dewis dilyn Baal yn lle Duw.
Mae Elias yn mynd i weld y brenin unwaith eto
gyda neges arall gan Dduw. Darllenwch yr

hanes gyda’ch gilydd - 1 Brenhinoedd 18:19-
40.

Mae Elias yn gwahodd proffwydi Baal a
phroffwydi duw arall, sef Asherah (850 i gyd), i
gwrdd af ef ar ben Mynydd Carmel. Mae Elias
yn penderfynu ei bod hi’n hen bryd i’r bobl
benderfynu pa Dduw y maent am ddilyn, ac felly
mae pobl Israel yn dod i wylio.

Dyma’r prawf, un allor yr un, un fuwch yr un, ac
un cyfle’r un i ofyn i’w duw nhw i roi’r offrwm neu
aberth ar dân. Os ydych chi’n ddisgyblion da yn
yr ysgol, byddwch yn cofio’r athrawon yn mynd
ymlaen ac ymlaen am arbrawf teg.  Ond nid yw
Elias yn gwrando, mae’n gwneud yn siþr bod yr
arbrawf yn annheg iawn iddo ef trwy daflu dþr
dros ei allor.

Mae Elias yn gadael i broffwydi Baal fynd yn
gyntaf ac maent yn dechrau gweiddi a gweiddi
trwy’r dydd yn y gobaith y byddai Baal yn danfon
tân.  Ond nid oes tân yn dod.  Mae Elias yn eu
gwatwar trwy ofyn iddynt a yw ei duw nhw ar
wyliau neu yn y tÿ bach!?

Pan ddaw tro Elias, mae Duw’n danfon y tân yn
bwerus ac mae’r Iddewon yn addoli Duw gan
gyfaddef mai ef yw’r gwir Dduw.

Cymhwyso
Rydym yn byw mewn byd sy’n dweud nad oes
yna un gwirionedd bellach. Mae cymdeithas
heddiw’n barod i ddweud bod gwirionedd un
person yn gywir tra bod gwirionedd person arall
yr un mor gywir, hyd yn oed os yw’r ddau
safbwynt yn gwrth-ddweud. Ond mae’r Beibl yn
ein dysgu fod yna un gwirionedd absoliwt. Mae’r
Beibl yn esbonio mai Duw yw Duw hyd yn oed
os yw pawb arall yn credu’n wahanol.

Dyma beth sy’n digwydd ar ben Mynydd Carmel.
Mae Elias yna fel cynrychiolydd Duw ac mae
bron pawb arall yno yn cynrychioli Baal, duw
arall. Mae’r genedl wedi bod yn dilyn Baal yn
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lle’r Arglwydd ond dydy hynny ddim yn golygu
bod Duw wedi stopio bod yn Dduw. Mae Duw’n
eu cosbi trwy gadw’r glaw oddi wrthyn nhw.

Ar Fynydd Carmel, mae Duw’n profi nad yw
Baal yn bodoli, h.y. mae Baal yn eilun, (efallai
fod angen esbonio bod ‘eilun’ yw rywbeth y mae
pobl yn ei addoli, ond nid yw’n haeddu cael ei
addoli) ac yn cyflawni gwyrth i ddangos i bawb
mai ef, Duw’r Iddewon, yw’r Duw go iawn.

Mae pobl Israel yn gofyn am brawf.  Mae pobl
Israel yn gofyn am arwydd i ddangos iddynt pwy
yw Duw. Mae Duw’n ateb eu gofynion ac yn
dangos iddynt yn glir mai Ef yw Duw.  Yn aml,
rydym yn amau Duw neu’n poeni ac yn gofyn a
yw Duw yn bodoli.  Mae’n iawn i ni hefyd ofyn i
Dduw am arwydd neu am brawf o’i fodolaeth.

Gofynnwch i’r grþp sut y maent yn teimlo am
hyn a gwahoddwch nhw i weddïo gyda chi.
Cymerwch amser i weddïo a gofyn i Dduw, “Os
wyt ti’n bodoli, gwna dy hun yn real i mi.”

Mae yna stori am genhadwr a aeth i ynys bell i
rannu’r newyddion da gyda’r bobl yno.  Yr oedd
yna ryw fath o wrach ar yr ynys a bob tro yr oedd
rhywun yn sâl, byddent yn mynd at y wrach.
Roedd y wrach wedi gwylltio bod y cenhadwr
yma wedi dod i’r ynys a’i fod yn pregethu am y
gwir Dduw.

Cafodd y cenhadwr ei fygwth gan y wrach ac fe
benderfynodd y wrach ladd y dyn a’i deulu.  Fe
aeth y wrach at dÿ’r cenhadwr un noson i ladd y
teulu ond wrth iddo gyrraedd y drws gwelodd ef
a thrigolion y pentref ddau angel yn sefyll wrth y
drws.  Gadawodd y wrach yr ynys ac fe ddaeth
sawl un o’r trigolion yn Gristnogion.  Fe brofodd
Duw mai ef yw Duw.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r grþp:
1. Ydych chi’n amau bod Duw yn bodoli a pham?

2. Pa ddylanwadau eraill y mae pobl yn eu dilyn
yn lle Duw?

3. Ydy Duw wedi dangos ei hun yn eich bywyd
chi?

Gweddi
Gweddïwch unwaith eto gan ddiolch i Dduw mai
Ef yw’r gwir Dduw. Gweddïwch dros bobl sy’n
dilyn dylanwadau eraill yn hytrach na Duw, h.y.
dylanwadau ysbrydol a bydol.  Gweddïwch y
bydd pobl yn dod i ‘nabod y Duw go iawn.

(Anogwch bob aelod o’r grþp i weddïo. Anogwch
bob aelod i ddweud un frawddeg fer ac i bawb
arall ddweud ‘Amen’ yn uchel ar ôl pob
brawddeg.)

Gweithgaredd Ychwanegol
Rhannwch y grþp i ddau dîm (neu dri os oes
gennych grþp mawr) er mwyn chwarae gêm
arall gwir neu gau.  Gofynnwch i bob tîm feddwl
am dair stori, un sydd yn wir ac un sy’n gau.
Mae’n rhaid i’r grþp arall ddyfalu pa un o’r tair
stori sy’n wir. Rhowch wobr i’r tîm sy’n fuddugol.
Dyma enghraifft bersonol:

1. Unwaith, nes i rwygo fy nhrwyn ar agor wrth
neidio i mewn i bwll nofio awyr agored ar wyliau.
Roedd yna waed ym mhob man ac roedd yn
rhaid i bawb adael y pwll.

2. Unwaith, ym mlwyddyn deg, bu’n rhaid i Mr
Williams yr athro chwaraeon dynnu splinter
enfawr allan o’m mhen ôl yn ystod gwers yn y
gampfa.

3. Unwaith, nes i dorri asgwrn yn fy mraich drwy
chwarae’r ffidil yn rhy frwdfrydig yn ystod
eisteddfod cylch yr Urdd. Y trombôn yw fy offeryn
o ddewis yn awr.

Yn anffodus rhif 2 sy’n wir.
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Wythnos 3:  Cofio
(1 Brenhinoedd 19:1–18)

Cyflwyno’r Thema
Naill ai
Gofynnwch i’r grþp gofio digwyddiad yn eu
bywydau pan fu rhywun yn garedig iawn iddyn
nhw, neu wedi sefyll i fyny drostyn nhw, neu wedi
eu helpu nhw. Gofynnwch i’r grþp sut yr oeddynt
yn teimlo ar ôl y digwyddiad.

Neu

Gofynnwch i’r grþp beth yw’r stori ddifyrraf a
glywsant gan eu mam-gu a thad-cu/nain a thaid.
Gofynnwch iddynt hefyd beth yw eu hatgof
cyntaf o’u neiniau/teidiau.

Darllen a deall y Beibl
Atgoffwch y grþp am stori’r wythnos ddiwethaf,
stori Elias ar ben Mynydd Carmel (Brenhinoedd
18:19- 40).  Yr ydym yn dychwelyd at Elias y
diwrnod canlynol ac y mae Jesebel, y frenhines,
wedi clywed am ddigwyddiadau Mynydd
Carmel.

Darllenwch gyda’ch gilydd o’r Beibl - 1
Brenhinoedd 19:1–18.

Mae Elias wedi digalonni. Y digwyddiadau ar ben
Mynydd Carmel oedd diwrnod mwyaf ei fywyd.
Yr oedd Elias wedi cael ei brofi’n gywir, yr oedd
proffwydi Baal, gelynion Elias wedi cael eu lladd
- yr oedd pethau’n mynd yn dda.  Ond dyma ni
yn darganfod Elias o dan goeden yn pwdu.  Yr
oedd Elias yn barod i farw.  Yr oedd Jesebel
wedi bygwth ei ladd ac yr oedd Elias yn ofnus.
Yr oedd wedi anghofio nerth a phþer Duw y
diwrnod canlynol!!

Ond dyma Dduw yn danfon angylion i edrych ar
ôl Elias unwaith eto a dyma Elias yn derbyn
bwyd gan yr Arglwydd ac yn cerdded i Fynydd
Sinai.

Tra bod Elias ar y mynydd mae’n aros i glywed
llais Duw. Mae Duw’n anfon gwynt mawr, yna
daeargryn, yna tân, ond nid yw llais Duw yn dod
trwy un o’r pethau mawr, pwerus, ofnus hyn.
Mae Duw’n siarad â Elias yn y tawelwch.

Cymhwyso
Yr oedd Elias wedi clywed llais Duw sawl gwaith
ac yr ydym wedi gweld pa mor agos oedd Elias
yn byw gyda’r Arglwydd, ond pan mae Jesebel
yn ceisio ei ladd mae Elias yn mynd yn isel iawn.
Mae Elias yn anobeithiol ac yn isel ei ysbryd.
Mae Elias yn anghofio beth y mae Duw wedi’i
wneud yn ei fywyd.

Mae Elias wedi gweld Duw yn ei fwydo’n wyrthiol,
wedi gweld bachgen yn dod yn ôl yn fyw ac wedi
gweld Duw yn rhoi’r allor ar dân ar ben Mynydd
Carmel. Ond pan mae Elias yn ofnus mae’n
anghofio pþer Duw.

Mae’n rhywbeth sydd mor hawdd i’w wneud fel
Cristion. Pan mae Duw’n gwneud pethau mawr
mae popeth yn wych ac mae popeth yn edrych
yn dda - mae’n hawdd cofio am bþer a nerth
Duw pan fo popeth yn dda. Ond unwaith y mae
rhywbeth yn mynd o’i le, rydym yn dueddol o
anghofio bod Duw yn gallu newid sefyllfaoedd.
Mae’n bwysig bod y Cristion yn cofio beth y mae
Duw wedi’i wneud yn eu bywydau. Mae’n syniad
da i’r Cristion gadw cofnod o sut y mae Duw
wedi siarad â ni, sut mae Duw wedi ateb
gweddïau a sut y mae Duw wedi newid
sefyllfaoedd.  Yna, mewn adegau anodd ac unig,
mae’r Cristion yn gallu cofio’n ôl.

Gofynnwch i’r grþp pa bethau y mae Duw wedi
gwneud yn eu bywydau, ac os oes ganddynt
enghraifft o ateb i weddi, un bersonol neu stori
am rywun arall.

Sawl gwaith yn ystod stori Elias y gwelsom pa
mor agos yr oedd Elias at Dduw. Yr oedd ganddo
berthynas glos lle’r oedd yn clywed llais Duw.
Mae Elias wedi digalonni ond mae Elias yn
parhau i ufuddhau.
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Mae Elias yn ysu am gael clywed llais Duw. Mae
Elias yn aros ar y mynydd i glywed llais Duw.
Mae’r gwynt, y daeargryn a’r tân yn dod heb
iddo glywed dim byd. Mae Elias yn cael ei atgoffa
bod Duw yn siarad trwy sibrwd yn y tawelwch.
Weithiau, fel Cristnogion, rydym yn disgwyl i
Dduw siarad â ni trwy bethau mawr. Rydym yn
disgwyl i Dduw siarad â ni trwy wyrthiau neu
arwyddion mawr. Mae’n bwysig ein bod yn cael
ein hatgoffa bod Duw yn siarad â ni, yn syml ac
yn dawel. Mae Duw’n siarad â ni trwy’r Beibl,
trwy eraill, trwy gyd-ddigwyddiadau, trwy newid
ein dyheadau - weithiau yn uniongyrchol.

Gofynnwch i’r grþp:
1. Ydych chi erioed wedi clywed am rywun yn
clywed llais Duw?

2. Ydych chi’n disgwyl clywed llais Duw?

3. Ydych chi erioed wedi gofyn i Dduw siarad â
chi?

Gweddi
Gweddïwch a gofynnwch i Dduw i siarad â chi.
Ewch o amgylch y grþp a gweddïwch, “Duw,
rydym am glywed dy lais, wnei di siarad â ni?”
Hefyd, gweddïwch dros rai sy’n isel ac yn
ddigalon a gofynnwch i Dduw i agosáu atyn nhw
yn eu hunigrwydd.

(Anogwch bob aelod o’r grþp i weddïo. Anogwch
bob aelod i ddweud un frawddeg fer ac i bawb
arall ddweud ‘Amen’ yn uchel ar ôl pob
brawddeg.)

Gweithgaredd Ychwanegol
Casglwch tua 20 o eitemau bach ar hambwrdd
gyda lliain yn eu gorchuddio. Defnyddiwch
wrthrychau fel allweddi/goriadau, beiro, arian,
gemwaith, oriawr ayyb. Dangoswch yr eitemau
i’r grþp a gofynnwch iddyn nhw astudio’r
eitemau am 30 eiliad cyn i chi orchuddio’r
hambwrdd a gofyn iddyn nhw enwi pob
gwrthrych. Rhowch wobr i’r un sy’n cofio’r nifer
fwyaf o wrthrychau.
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Atodiad 2
Elias: 1 Brenhinoedd 17-19
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Atodiad 3
Elias: 1 Brenhinoedd 17-19

Pwy oedd yn dod o’r
lle yma?
1 Brenhinoedd 17:1

Beth gafodd Elias
i’w fwyta yn y lle
yma?
1 Brenhinoedd 17:6

Pwy roddodd fwyd i
Elias yn y lle yma?
1 Brenhinoedd 17:9

Pwy aeth i’r lle yma?
1 Brenhinoedd 18:19
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Atodiad 4
Elias: 1 Brenhinoedd 17-19
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Atodiad 5
Elias: 1 Brenhinoedd 17-19
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Atodiad 6
Elias: 1 Brenhinoedd 17-19
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Elias: 1 Brenhinoedd 17-19

1. “Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n
credu ynddo ef beidio â mynd i’r Rhyl ond cael bywyd da.” Ioan 3 : 16

2. “Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n
credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.” Ioan 3 : 16

3. “Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi un o’i feibion, er mwyn i bob un sy’n
credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.” Ioan 3 : 16

1. “Myfi yw bara’r bywyd.  Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n plygu glîn, ac ni
bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof fi.” Ioan 6 : 35

2. “Myfi yw bara’r bywyd.  Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n mynd at mam-
gu, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof fi.” Ioan 6 : 35

3. “Myfi yw bara’r bywyd.  Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni
bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof fi.” Ioan 6 : 35

1. “Yn y diwedd yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair.”
Ioan 1:1

2. “Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, ond nid Duw oedd y
Gair.” Ioan 1:1

3. “Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair.”
Ioan 1:1
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Gwasanaeth Teuluol
Elias: 1 Brenhinoedd 17-19

Mae’r oedfa hon yn seiliedig ar hanes Elias a
phroffwydi Baal yn 1 Brenhinoedd 18.
Diolch i’r Parchedig Ron Williams, Caernarfon
am ei baratoi.
Bydd cyfle i’r plant gymryd rhan yn ystod y
gwasanaeth trwy gyflwyno ychydig o’r gwaith a
gyflawnwyd yn ystod gwersi’r Ysgol Sul.
Beth am geisio cael rhai o’r plant/pobl ifanc i
gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?

Defosiwn
Gair o groeso
Cydweddïwn.
Dad, gweddïwn ar ddechrau ein haddoliad am i
Ti gynorthwyo pob un ohonom i’th addoli.
Rydym am dy glodfori a chanmol dy enw.
Rydym am ddiolch i ti am ddod i’n daear yn dy
Fab a’n Harglwydd Iesu Grist.
Dad, diolch i Ti am dy Ysbryd Glân –
Gweddïwn  am i’th ysbryd  gael  gafael arnom
o’r newydd yn yr addoliad hwn.
‘Tyrd Ysbryd Glân i’n c’lonnau nawr’.
Amen.

Cyflwyno thema’r gwasanaeth
 (Gellir dangos yr enwau ar P.P, neu os nad oes
P.P, dweud yr enwau)
HERMON, NEBO, SINAI, CARMEL, ARARAT,
TABOR.
Pwy sy’n gwybod  be’ ydi rhain?
(Dylech gael yr ateb yn weddol gyflym! Os na,
bydd rhaid i chi ddweud mai enwau rhai o
fynyddoedd y Beibl ydynt).
Yn ein haddoliad, ‘rydym am ddringo un o’r
mynyddoedd . Cyn fy mod yn enwi’r mynydd
gadewch i ni fynegi ar gân ein cariad i’r Un sy’n
mynd i’n helpu yn ein haddoliad heddiw.

EMYN: 46 (C.Ffydd)

Cyflwyniad 1: Y Cefndir
Y mynydd sydd am gael sylw gennym heddiw
yw ???????  Pwy sydd am roi cynnig arni?

Ar ben y Mynydd

(Sleid P.P. nôl ar y sgrîn neu adrodd yr enwau
eto). Allwch chi ddyfalu enw’r mynydd?  Cyn fod
neb yn galw’r enw, rydw i am roi un cliw i chi –
fe gafodd y mynydd hwn sylw yn yr Ysgol Sul yn
ystod yr wythnosau diwethaf yma, (h.y –os
wnaethoch ddilyn Cyfres Golau ar y Gair!).
Yr Ateb yw : Mynydd Carmel. (Chwiliwch am lun
o’r mynydd i’w roi ar y P.P)

Rydw i am gyflwyno tri pherson sydd yn ganolog
i’n hanes heddiw .
Y cyntaf yw Mr AHAB, (dangoswch  sleid o
Ahab) - fe yw’r Brenin.
Y person nesaf yw Mr OBADEIA, (dangoswch
sleid o OBADEIA) -  gwas y Brenin yw hwn.
A’r trydydd person yw Mr ELIAS, (dangoswch
sleid o ELIAS) - gwas Duw yw Elias.

Mae’n  bwysig ein bod yn cael cefndir i’r hyn a
ddigwyddodd ar fynydd Carmel.
Gwrandewch:
(P.P:llun o Feiblau ar y P.P gan nodi’r llyfr a’r
bennod)

Yn llyfr 1, Y Brenhinoedd yn yr Hen Destament,
pennod 18, cawn ein cyflwyno i Ahab; seithfed
brenin Israel a fu ar ei orsedd am 22 o
flynyddoedd. Fe oedd y brenin gwaethaf a
gafodd Israel erioed! Un o’i gamgymeriadau
mwyaf oedd priodi tywysoges baganaidd ddrwg.
O dan ei dylanwad hi, trodd Ahab ei gefn ar wir
Dduw Israel.
Pan gododd Ahab allor i Baal yn y deml roedd
Duw yn flin ofnadwy. Roedd yn benderfynol o
rwystro’r drwg rhag mynd ymhellach.
Dechreuodd llawer o bobl Israel addoli eilunod.
Trodd yr holl genedl ei chefn ar Dduw ac addoli
a gwasanaethu Baal, y dduwies Asera a duwiau
ffug eraill.
Dewisodd Duw broffwyd o’r enw Elias i rybuddio
Ahab, “Mae Duw yn dweud na fydd diferyn o
law na hyd yn oed gwlith am ychydig o
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flynyddoedd nes i mi ddweud, meddai Elias wrth
brenin.

Roedd Ahab yn flin fel tincer, “Chdi sydd wedi
codi’r helynt yma” gwaeddodd ar Elias.
“Na, dim fi sy’n gyfrifol” atebodd Elias.
“Chdi sydd wedi achosi helynt trwy anufuddhau i
Dduw. Dywed wrth dy bobl am fynd i fynydd
Carmel a thyrd â holl broffwydi Baal efo chdi”
Daeth y bobl i gyd at ei gilydd ar ben mynydd
Carmel a heriodd Elias hwy- “Fi ydi’r unig
broffwyd i’r Duw byw”, meddai, “ac mae yna 450
o broffwydi Baal. Gadewch i’r ddwy ochr baratoi
offrwm. Galwch chithau ar Baal i anfon tân i lawr
i’w losgi ac mi ofynnaf innau’r un peth i Dduw. Y
gwir Dduw fydd yr un fydd yn anfon tân.”

EMYN
‘Bendigedig enw yr Iôr’ (Tyrd i Ddathlu); neu
‘Molwch ar yr Utgorn’ (55 C.Ff.), neu
‘Addolwn Dduw ein Harglwydd mawr’ (14 C.Ff.)

Cyflwyniad 2:   Sgets  (Rhannwch y
gynulleidfa’n ddwy)
Un rhan i weiddi: ‘Baal … Tân os gweli’n dda.
Tyrd. Tania’r allor nawr!’
Y rhan arall i roi eu dwylo ynghyd i ddangos eu
bod yn  gweddïo.
Hefyd, bydd angen person i ddarllen rhan Elias
a pherson i fod yn llefarydd

Elias: Adeiladwch allor i Baal. Rhowch goed
arni ac yna aberth i Baal ar ben y coed. Galwch
ar Baal - mi ddylai ef o bawb allu  anfon mellt i
losgi’r aberth (meimio’r cyfan).

Tyrfa: Baal...   Tân os gweli’n dda.   Tân....
tyrd....  Tania’r allor os gweli di’n dda.

Llefarydd: Wyddoch chi be’ - ddigwyddodd dim
byd. Aeth Elias ati i’w pryfocio.

Elias: Efallai bod  Baal yn brysur. Rhowch
gynnig arall arni. Neu, efallai ei fod yn  cysgu.
Ceisiwch eto. Ceisiwch ei ddeffro.

Tyrfa: Baal...  Tân os gweli’n dda.   Tân....
tyrd....  Tania’r allor os gweli di’n dda.

Llefarydd: O’r diwedd, roeddent wedi llwyr
ymladd ac wedi anobeithio.  Daeth Elias ymlaen
ac meddai:

Elias: Dewch â dþr i’w dywallt dros yr aberth.
(meimio rhoi dþr) Rhagor eto. Mwy o ddþr.

Llefarydd:  Yna, mae’n dechrau gweddïo
(cynulleidfa i roi eu dwylo at ei gilydd).

Elias: “O Dduw, ti yw Duw Abraham, Issac a
Jacob. Dangos heddiw trwy anfon tân mai ti
sydd  Dduw yn Israel.”

Llefarydd: Yr eiliad nesaf gwelodd y dorf
fflamau yn goleuo’r allor. Mewn amrantiad,
yswyd yr aberth gan dân. Llosgwyd y coed, a
hyd yn oed gerrig yr allor, gan fflam eiriasboeth.
Safai’r bobl mewn syndod. Syrthiasant ar eu
hwynebau gan weiddi:
‘Yr Arglwydd  sydd  Dduw!  Ef yw’r unig
Dduw’. (Beth am i bawb ddweud y geiriau yna
drosodd a throsodd?)

CANEUON:
‘Mae’n Duw ni mor fawr’, (151, C.Ff.); ‘Da yw
Duw, codwn’ (231 C.Ff.)

Cyflwyniad 3: Myfyrdod
Meddyliwn am her yr hanes.

CWESTIWN
(P.P –  arwydd marc cwestiwn /dwy ffordd)

O flaen pa allor y plygwn ni?- Allorau Baal neu
Dduw?
Be ydy allorau Baal? 1) Fy hunan – Bobl bach
rwy’n bwysig. Fy nerth i sy’n ddigon. Fe sortia i
bethau ar fy mhen fy hun. Dydwi ddim isio neb
arall.
2) Materoliaeth –Dim ond i mi ennill y loteri bydd
fy holl broblemau drosodd- tybed?
3) Arwyr Rygbi/Pêl-droed/pobol y sgrîn – bydd
awr fach yn eu cwmni yn newid pob dim
4) Eraill – gofynnwch am ymateb gan y
gynulleidfa!
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GWNAWN BENDERFYNIAD
(P.P o adnod 21 a lluniau o  siglen, ac ati). ‘Pa
hyd yr ydych yn cloffi rhwng dau feddwl’?’ ad.
21. Gellid cyfeirio at eraill yn y Beibl a oedd
wedi gorfod penderfynu pwy i ddilyn:

Josua (Jos 24:15)   “Oni ddymunwch
wasanaethu’r ARGLWYDD, dewiswch ichwi’n
awr pwy a wasanaethwch: ai’r duwiau a
wasanaethodd eich hynafiaid pan oeddent y tu
hwnt i’r Afon, ai ynteu dduwiau’r Amoriaid yr
ydych yn byw yn eu gwlad? Ond byddaf fi a’m
teulu yn gwasanaethu’r ARGLWYDD.”

Y Disgyblion (Ioan 6:66)  O’r amser hwn trodd
llawer o’i ddisgyblion yn eu holau a pheidio
mwyach â mynd o gwmpas gydag ef.  Yna,
gofynnodd Iesu i’r Deuddeg, “A ydych chwithau
hefyd, efallai, am fy ngadael?”  Atebodd Simon
Pedr ef, “Arglwydd, at bwy yr awn ni? Y mae
geiriau bywyd tragwyddol gennyt ti, ac yr ydym
ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw Sanct
Duw.”
Cawn ein hysbrydoli wrth gofio am ymroddiad
dilynwyr Iesu ar hyd y canrifoedd.

GWEDDI ELIAS: ‘Pwy sy’n Dduw?’
(P.P lluniau o’r dwylo gweddigar neu lun o
Iesu’n gweddïo yn yr ardd: mynydd Calfaria)
Gweddi Elias (ad. 37) “Ateb fi, O Arglwydd, ateb
fi, er mwyn i’r bobl hyn wybod mai tydi, O
Arglwydd, sydd Dduw, ac mai ti sydd yn troi eu
calon yn ôl drachefn. Ar hyn disgynnodd tân yr
Arglwydd….”
Mae Elias yn gofyn i Dduw i ddangos i bawb,
unwaith ac am byth, pwy sy’n Dduw.
Mae Duw’n datguddio ei hun i bawb ar ben
Mynydd Carmel, a does dim amheuaeth pwy
yw’r Duw byw.
Canlyniad y gweld oedd credu - nid yn nuwiau
Baal ond yn Nuw Yahweh, Duw Israel.
Mae’r glaw yn dechrau disgyn ac mae Elias yn
rhedeg am gysgod.

GWEDDI IESU
Mae Ioan yn cofnodi gweddïau Iesu noson cyn
iddo gael ei groeshoelio.

Yn y weddi mae Iesu’n dweud ei fod wedi
dangos i’r disgyblion ogoniant a nerth Duw, ac
maen nhw’n credu.
Mae Iesu’n diolch i’w dad bod y disgyblion wedi
derbyn ei eiriau - maen nhw wedi dewis ei garu
a’i ddilyn.
Mae Iesu’n gofyn i Dduw i’w hamddiffyn rhag yr
un drwg ac i’w gwneud yn bobl pur sy’n llawn o
gariad gan Dduw.
Mae’n mynd ymlaen i weddïo y bydd pawb sy’n
credu ynddo yn y dyfodol hefyd, fel y byddant i
gyd un diwrnod yn cael ei weld yn y nefoedd!

Heddiw, cawn ddiolch bod Iesu wedi dangos
Duw inni mewn ffordd nerthol a chlir. Trwy farw
ar y groes mae’n dangos grym cariad y Tad, a
thrwy atgyfodi mae’n dangos grym ei nerth dros
bechod a marwolaeth.
(llun mynydd Calfari) Ar ben mynydd Calfari
mae Duw yn dangos ei hun unwaith eto ac
mae’n ein galw i benderfynu a’i ddewis ef yn
Dduw i’w ddilyn, neu beidio.

Efallai yr hoffech gyfeirio at emyn Elfed (717
C.Ff.) sy’n ein harwain i ystyried pwysigrwydd
gweddi wrth inni geisio byw i’r Arglwydd (‘rhag
imi gael fy nhwyllo (duwiau Baal) gan ddim
daearol fri.’).

EMYN: 801 (C. Ff.) ‘A ddoi di i’m dilyn i…’

Gweddïau
Beth am roi papur i bob aelod i ’sgrifennu ei
gweddïau ar wahanol themâu?
Themâu, e.e.
Holi’n hunain
Dyfnhau ein hymddiriedaeth yn Nuw
Cyfaddef ein gwendid a bod yn edifeiriol
Diolch i Dduw am ei faddeuant a chofiwn
ddioddefaint Iesu Grist.
Gofynnwn am gymorth yr Ysbryd Glân i gadw’n
golygon ar Iesu a bod yn ffyddlonach i’w eiriau.

Emyn: (799 C.Ff.) ‘O Dduw clyw ein cri’ (ar ein
heistedd) neu (584 C.Ff.) neu (277 C.Ff.)

Y Fendith


