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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 ynglÿn â 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: Gideon

Rhestr Adnoddau
Gideon

Llyfrau Stori:

Pam fod Gideon yn poeni
Cyhoeddiadau’r Gair, 99c

Gelyn Mawr, Duw Mwy!
Hanes Gideon
Cyhoeddiadau’r Gair £1.25

Stori Gideon; Beiblau lliw:

Beibl Lliw y Plant, tud 96
Stori: Galw Gideon

Beibl Bach i Blant, tud 148
Stori: Dynion Gideon

Cyfres y Beibl Fideo, Tâp 2, stori 3
Gideon

Y Beibl Graffeg, Stori Gideon

Gideon, ffermwr ofnus a ddaeth yn ddiweddarach yn arweinydd byddin lwyddiannus. Dyn
cyffredin a ddewiswyd gan Dduw ar gyfer antur gyffrous. Mae’r hanes am ymwneud Duw â’i
bobl yn Llyfr y Barnwyr yn rhoi inni ar y naill law rybudd, ac ar y llaw arall anogaeth gref. Mae’r
Israeliaid wedi ymsefydlu yng Nghanan, wedi eu harwain o’r Aifft ac o amgylch yr anialwch am
ddeugain mlynedd gan Moses. Yn ystod y cyfnod hwn, cyfnod o tua 400 o flynyddoedd, bu
iddynt droi yn gyson o addoli’r gwir Dduw ac ufuddhau i’w orchmynion, tuag at gofleidio duwiau
eu cymdogion paganaidd, a’r gymysgedd foesol a ddaeth yn sgil hynny. Cododd Duw Farnwyr
yn y tir i’w rhybuddio am ganlyniadau eu pechod, ac i’w harwain yn ôl at Dduw. Byddai’n fynych
yn caniatáu iddynt ddioddef o dan law eu gelynion er mwyn iddynt ddod i le o argyhoeddiad ac
edifeirwch.

Down wyneb yn wyneb â Gideon gyntaf tra’r oedd yn dyrnu gwenith mewn gweisg gwin.
Mae’n cuddio yno oherwydd y Midianiaid, llwyth oedd yn byw yn neheubarth gwlad Canan. Bu’r
rhain yn rheibio cnydau ac anifeiliaid yr Israeliaid am gyfnod o saith mlynedd, a hynny yn ystod
adeg y cynhaeaf, tra byddai’r Israeliaid yn dianc i ogofau i guddio. Wrth weithio, mae angel yr
Arglwydd yn ymddangos i Gideon, gan ei alw i wasanaeth. Mae yntau yn ymateb gydag
amheuaeth fawr ar y cychwyn, er bod yr angel yn cyfeirio ato fel ‘rhyfelwr’. Caiff ei argyhoeddi
wrth i’r angel ddifa ei aberth â thân o garreg, ond mae angen mwy arno, arwyddion gweledig o
bresenoldeb a phwrpas Duw cyn iddo arwain ei fyddin i wynebu’r Midianiaid. (Barnwyr 6:36-40;
7:13-15).

Mae Duw yn ei alw i ufudd-dod ac ymddiriedaeth. Mae’n rhoi rhesymau yn Ei ras, yn rhoi
tystiolaeth sicr fel sail i’r ymddiriedaeth. Mae Gideon yn cael gweld Duw ar waith, yn cael clywed
Ei lais - ac eto, mae’n rhaid i Gideon gymryd cam mewn ffydd.

Yn y gyfres hon o wersi, yr ydym am ystyried gyda’r plant a’r ieuenctid rhai o’r gwersi
pwysig mae’r hanes yn eu cyflwyno. Er enghraifft, a oes gan Dduw gynllun ar gyfer fy mywyd i,
ac os felly, sut mae darganfod y cynllun hwnnw? Yr ydym am ofyn sut mae ymddiried yng Ngair
Duw heddiw. Pa gysur sydd inni yn y Gair hwnnw? Pa orchmynion, pa gyfarwyddiadau sydd
yno, a sut y medrwn gerdded mewn ufudd-dod, gan fyw bywydau sydd yn rhyngu bodd Duw?
Ar yr un pryd, byddwn yn cael golwg ar drugaredd anhygoel Duw yn Ei ymwneud â phobl, pobl
sydd yn fynych yn anufudd, a’i awydd i’w hadfer, i faddau iddynt, i fod yn Dduw iddynt, yn Frenin
yn eu bywydau.
Geiriau rhyfeddol o gysur a gobaith, i bobl gyffredin – yr adeg honno a heddiw!
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AMSER CHWARAE

1. Gêm Gwrando
Bydd angen paratoi nifer o offerynnau, un ai rhai
gwir neu deganau, neu rhai gwrthrychau fydd
yn gwneud sþn, er engraifft cloch, cloc larwm,
brws dannedd trydan, cynhwysydd gyda reis
neu basta ynddo, potel o ddþr, dwy lwy i guro
gyda’i gilydd. Byddai’n dda cael trwmped tegan
i’w ddangos - peidiwch a gadael i’r plant chwythu
hwn - Iechyd a Diogelwch! Gadewch i’r plant
chwarae gyda’r rhain ac yna eu cuddio mewn
bag er mwyn chwarae’r gêm. Gofynnwch i’r plant
droi eu cefnau fel na allant eich gweld.
Cymerwch un offeryn allan o’r bag, creu sþn
gyda’r offeryn/gwrthrych sydd gennych a gadael
i’r plant ddyfalu pa un ydyw.
Trafodwch pa mor bwysig yw ein clustiau i
wrando ar bethau a phobl. Eglurwch fod ein stori
wir heddiw am ddyn oedd wedi gwrando yn
ofalus ar Dduw.

2. Jig-so camel
Bydd angen copïo llun y camel, Atodiad 1, ei
ludo ar ddarn o gerdyn a’i dorri i ddarnau fel jig-
so. Cuddiwch y darnau fel y gall y plant ddod o
hyd iddyn nhw - ydi’r plant yn gwybod beth yw
enw’r anifail? Ydi’r camel yn edrych yn debyg i
anifail arall mae nhw’n gwybod amdano?
Cyfeiriwch y plant i ddyfalu ei fod yn debyg i
geffyl, ac yna dywedwch fod pobl yn
marchogaeth camelod mewn rhai gwledydd. Os
yn bosib, paratowch luniau o gamelod i
ddangos. Efallai bod y plant wedi gweld camelod
yn y sþ?

Eglurwch bod dynion drwg yn
marchogaeth camelod ac yn dwyn bwyd ac
anifeiliaid oddi wrth bobl Dduw yn y stori wir o’r
Beibl heddiw. Neu, a yw’r plant yn cofio’r stori

AMCANION:
I gyflwyno Gideon fel person cyffredin a gafodd ei ddewis
gan Dduw i gyflawni swydd arbennig iawn.
I ddangos sut y gwrandawodd Gideon ar Dduw ac
ufuddhau iddo.

wythnos ddiwethaf sut oedd dynion drwg wedi
marchogaeth ar gamelod a dwyn bwyd ac
anifeiliaid gan bobl Dduw? Gofynnwch rai
cwestiynau i’w hatgoffa o’r stori.

3. Chwarae postmon
Sgwrsiwch am y postmon yn dosbarthu
llythyrau, cardiau a pharseli i ni. Mae’n dod â
negeseuon i ni gan bobl eraill. Paratowch fag
yn cynnwys amrywiaeth o amlenni ynddo, digon
fel bod y plant yn cael un bob un. Efallai hoffech
roi sticer neu losin yn yr amlenni. Penderfynwch
os ydych am i’r plant agor yr amlenni pan maent
yn eu derbyn, neu eu hagor gyda’i gilydd ar
ddiwedd y gêm. Eisteddwch mewn cylch a
gadewch i un plentyn gerdded o amgylch y cylch
gan ddal y bag. Byddant yn aros y tu ôl i un o’r
plant ac yn rhoi amlen iddynt, gan ddweud
“Dyma neges i ti.” Yna, byddant yn rhoi’r bag i
chi, i’w roi i blentyn arall fydd yn gwneud yr un
peth. Parhewch nes bydd pob plentyn wedi cael
tro. Atgoffwch y plant i ddweud “diolch” wrth
iddynt dderbyn amlen.

Roedd y dyn yn ein stori wir o’r Beibl
heddiw yn ffarmwr, ond rhoddodd Duw swydd
bwysig iddo wneud. Neu, a yw’r plant yn cofio
fod y dyn yn y stori yr wythnos ddiwethaf yn
ffarmwr, ond rhoddodd Duw swydd bwysig iddo
wneud? Gofynnwch rai cwestiynau er mwyn eu
hatgoffa.

4. Sgwrsiwch am bobl sydd yn gwneud swyddi
gwahanol. Paratowch amryw o hetiau mewn bag
e.e. Het galed adeiladwr, het blismon, het dyn
tân, het ffarmwr, het nyrs, het cogydd - byddai
un neu ddau o esiamplau yn gwneud y tro. Wrth
i chi gymryd yr hetiau o’r bag eglurwch swydd y
person - beth maent yn ei wneud, sut mae nhw’n
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ein helpu? Neu, gellid edrych ar lyfr lluniau
perthnasol a thrafod gwahanol swyddi.

Eglurwch bod y dyn o’r stori wir yn y Beibl wedi
cael swydd arbennig gan Dduw, a bod Duw wedi
ei helpu i gyflawni’r swydd. Neu, a all y plant
gofio pa swydd arbennig oedd gan y dyn yn stori
wythnos diwethaf? Gofynnwch rai cwestiynau
er mwyn eu hatgoffa am y stori.

AMSER STORI

Efallai y byddwch am rannu’r stori yn ddwy ran.
Rhan un fyddai sut mae Duw yn galw Gideon, a
rhan dau sut mae Gideon yn ufuddhau i Dduw
ac yn curo’r Midianiaid.

Mae’n syniad da i adrodd y stori yn eich
geiriau eich hun, yn hytrach na darllen i blant
iau, gan ddangos y lluniau wrth i chi adrodd.
Gallwch ddefnyddio unrhyw lyfr addas – gweler
y dudalen Adnoddau am syniadau.

1. Paratowch gyfres o amlenni, gyda lluniau o’r
stori ynddynt. Gweler Atodiad 2. Gall y plant
gymryd tro i agor amlen ac egluro beth sy’n
digwydd. Os yn bosibl, arddangoswch  y llun ac
yna mynd ymlaen at yr amlen nesaf. Os ydych
yn dewis dweud y stori mewn dwy ran,
defnyddiwch y lluniau perthnasol.

2. Paratowch wrthrychau o’r stori i ddangos wrth
i chi adrodd y stori e.e llun neu degan meddal
camel (y Midianiaid yn dod i ddwyn bwyd ac
anifeiliaid), gwenith neu het ffarmwr (Gideon y
ffarmwr), angel (addurn Nadolig), darn o gnu,
cannwyll/torts, potyn clai a thrwmped. Os ydych
am ddweud y stori mewn dwy ran yna
defnyddiwch y gwrthrychau perthnasol.

3. Am syniadau eraill gweler y dudalen ‘Syniadau
Ychwanegol.’

AMSER CREADIGOL

1. Creu utgorn
Addurnwch gonau hufen iâ gyda phinnau eisin
ac addurniadau cacen. Torrwch y darn cul o’r
côn a rhoi darn o edau i gario’r côn adref os
nad ydych am i’r plant fwyta eu ‘hutgorn’ yn y
wers.
Sgwrsiwch am Gideon a’i fyddin yn defnyddio
utgyrn am mai dyna oedd cynllun Duw. Roedd
Gideon yn cymryd gofal ei fod yn gwrando ar
Dduw a gwneud yn union yr hyn yr oedd yn ei
ofyn, am ei fod yn gwybod y byddai cynllun Duw
yn sicr o weithio. Eglurwch fod gelynion Gideon,
y Midianiaid, wedi dychryn wrth glywed sþn yr
utgyrn ac wedi rhedeg i ffwrdd.

2. Creu torts
Bydd angen cylch tua 13cm diamedr ar gerdyn
tenau i bob plentyn. Torrwch ac addurnwch y
cylch cyn creu siap côn. Gludwch ddarnau coch/
melyn o bapur i ben y côn er mwyn creu’r ‘tân’.
Sgwrsiwch am Gideon a’i fyddin yn ysgwyd eu
tortshis tanllyd am mai dyma oedd cynllun Duw.
Roedd Gideon yn cymryd gofal ei fod yn
gwrando ar Dduw a gwneud yn union beth yr
oedd yn ei ofyn, am ei fod yn gwybod y byddai
cynllun Duw yn sicr o weithio. Eglurwch fod
gelynion Gideon, y Midianiaid, wedi dychryn wrth
weld y tân ac wedi rhedeg i ffwrdd.

3. Creu potyn clai
Copïwch yr amlinelliad yn Atodiad 2 maint A4.
Gludwch ddarn o gortyn o amgylch amlinelliad
y potyn. Gadewch i’r plant ddefnyddio paent
bysedd neu stampiau e.e stampiau o datws.
Sgwrsiwch am Gideon a’i fyddin yn torri’r potiau
clai am mai dyma oedd cynllun Duw. Roedd
Gideon yn cymryd gofal ei fod yn gwrando ar
Dduw a gwneud yn union beth yr oedd yn ei
ofyn, am ei fod yn gwybod y byddai cynllun Duw
yn sicr o weithio. Eglurwch fod gelynion Gideon,
y Midianiaid, wedi dychryn wrth glywed sþn y
potiau yn torri ac wedi rhedeg i ffwrdd.
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4. Anfon neges
Creu cerdyn gyda neges syml y tu mewn iddo,
er engraifft ‘I mam, Diolch am edrych ar fy ôl,
Cariad mawr.’ Gadewch i’r plant eu lliwio a gludo
sgleiniau arnynt. Byddai’n bosib torri lluniau o
hen gardiau i’w gludo ar y blaen.
Sgwrsiwch am y neges a gafodd Gideon gan
Dduw, a sut y gwnaeth Gideon wrando ar y
neges. Gallwch egluro sut mae Duw wedi anfon
negeseuon atom, ac maent yn y Beibl.
5. Beth am ddefnyddio un o’r taflenni gwaith?

AMSER CANU A GWEDDÏO
Rhigwm
Mae Duw eisiau rhywun i helpu
(Symudiadau mewn ‘italics’)
Mae Duw eisiau rhywun i helpu x2
Rho dy law ar dy dalcen fel pe baet yn chwilio
am rywun
Pwy wnaiff o ddewis?
Rho dwy law o dy flaen yn wynebu i fyny
Dyn tal, mawr a chryf x2
Ymestyn i fyny i ddangos taldra
Pwy wnaiff o ddewis?
Rho dwy law o dy flaen yn wynebu i fyny
Dyn ifanc, bychan a gwan x2
Rho dy ddwylo wrth dy ochr yn wynebu i lawr i
ddangos dyn byr
Pwy wnaiff o ddewis?
Rho dwy law o dy flaen yn wynebu i fyny
Mae Duw eisiau rhywun i helpu x2
Rho dy law ar dy dalcen fel pe baet yn chwilio
am rywun
Pwy wnaiff o ddewis?
Rho dwy law o dy flaen yn wynebu i fyny

Cân
“Diolch Dduw” i’r dôn ‘Here we go round the
Mullberry bush’

Diolch i ti Dduw am ddewis Gideon x3
Yn union fel yr oedd
Diolch i ti Dduw am fy newis i x3
Yn union fel yr wyf
Diolch i ti Dduw am ein dewis ni x3
Yn union fel yr ydym

Gweddïau
Dywedwch,  “Gwrandawodd Gideon ar
Dduw.” Rhowch eich dwylo tu ôl i’r
clustiau fel arwydd ‘gwrando’ a gofyn i’r
plant wneud hyn hefyd. Plant i ymateb
“Helpa fi i wrando hefyd.”
Gofynnwch i’r plant pwy y dylent wrando
arnyn nhw. Defnyddiwch eu
hawgrymiadau mewn gweddi, er engraifft
“Helpa fi i wrando ar Mam.” Gallwch ofyn
i’r plant ail-adrodd hyn.

Os ydych wedi defnyddio hetiau yn
‘amser chwarae’ yna gellir eu defnyddio
eto yma. Estynnwch het a dweud “Diolch
Dduw am….” er engraifft, ‘Diolch Dduw
am blismyn,’ ac yn y blaen.

Os ydych wedi sôn am ffermwyr neu
bostmyn yn ‘Amser Chwarae’ yna gellir
diolch i Dduw amdanynt, ffermwyr yn rhoi
bwyd, a phostmyn yn dosbarthu llythyrau
i ni. Gellir dal rhai o’r props i’w hatgoffa, a
dweud brawddegau syml fel gall y plant
eu hailadrodd.

Wythnos 1 Wythnos 2 Wythnos 3

Amser Chwarae 1 Amser Chwarae 2 i Amser Chwarae 3 i
atgoffa’r plant o’r stori atgoffa’r plant o’r stori

Stori syniad 2 Stori - syniad 1 Amser Creadigol 4

Amser Creadigol 1 Amser Creadigol 2 / 3 Gweddi - syniad 3
Rhigwm, gweddi neu gân

Awgrym am ddefnydd o’r adnoddau
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Gwneud Penderfyniadau 1, oed 6-8
Edrychwch ar y lluniau yn Atodiad 3, a dewis
pwy fyddech yn:
1. Mynd i’w weld os ydych yn sâl
2. Achub eich cath o goeden uchel
3. I weld os oes gennych ddannodd
4. Helpu gyda’ch gwaith cartref Mathemateg
5. Paratoi eich cinio
6. Eich dysgu i dynnu llun.
Trafodwch atebion y plant, efallai gofyn i
wahanol blant egluro rhai atebion. Rydym ni’n
dewis pobl arbennig ar gyfer swyddi gwahanol
oherwydd ein bod yn gwybod fod ganddynt
sgiliau arbennig i allu helpu. Eglurwch fod Duw,
yn ein stori o’r Beibl heddiw, yn dewis person
arferol iawn heb sgiliau arbennig i wneud swydd
arbennig iawn iddo.

2.Gwneud Penderfyniadau 2, oed 8-11
Rhowch ddarn o bapur i bob plentyn a gofyn
iddynt ysgrifennu un enw ar gyfer ateb y
cwestiynau canlynol.
Pwy fyddech yn dewis:
1. I roi help i chi gyda’ch gwaith cartref?

AMCANION:

I ystyried fod Gideon yn ddyn cyffredin, wedi ei ddewis gan
Dduw ar gyfer rhywbeth arbennig.

I edrych ar sut y gwnaeth Gideon ufuddhau i Dduw.

I edrych ar sut y gwnaeth Gideon ymddiried yng nghynllun
Duw i achub Ei bobl.

2. I roi help i chi os oes pibell yn gollwng adref?
3. I wneud cinio i chi?
4. I roi cyngor i chi os oes gennych chi ddolur
gwddf?
5. I aros dros nos yn eich tÿ?
6. I drwsio’r teledu os yw wedi torri?
7. I drwsio’ch beic?
8. I ganu gyda chi yn yr eisteddfod?
Trafodwch atebion y plant, efallai gofyn i
wahanol blant egluro rhai atebion. Rydym ni’n
dewis pobl arbennig ar gyfer swyddi gwahanol
oherwydd ein bod yn gwybod fod ganddynt
sgiliau arbennig i allu helpu. Eglurwch fod Duw,
yn ein stori o’r Beibl heddiw, yn dewis person
arferol iawn heb sgiliau arbennig i wneud swydd
arbennig iawn iddo.

3. Ymddiried oed 6-11
Paratowch gwrs rhwystr rhwydd, gan
ddefnyddio cadeiriau neu gonau, gyda chadair
ar y pen er mwyn eistedd arno. Gofynnwch am
wirfoddolwyr i fynd o amgylch y cwrs gan wisgo
gorchudd ar eu llygaid, gan ddilyn
cyfarwyddiadau partner. Ydi’r gwirfoddolwr yn
ymddiried yn ei bartner er mwyn cyrraedd y pen
draw yn ddiogel? Os yw’r holl blant yn y dosbarth

Adnod ar gyfer y gyfres:
“Ymddiried yn llwyr yn yr Arglwydd, a phaid â dibynnu ar dy ddeall dy hun”.

Diarhebion 3:5

Cân ar gyfer y gyfres: “Nid Mega Arwyr” Tyrd i Ddathlu
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am gael tro yna gellir eu hamseru er mwyn gweld
pwy yw’r cyflymaf.

Sgwrsiwch am ystyr y gair “ymddiried” -
Beth mae’n golygu i ymddiried mewn rhywun?
Yn y gêm, a oedd hi’n anos ymddiried am nad
oeddech yn gallu gweld unrhyw beth, a ddim yn
gwybod os oeddech yn ddiogel? Dywedwch fod
Gideon wedi gorfod ymddiried yng nghynllun
Duw er ei fod yn gynllun rhyfedd ac nad oedd
Gideon yn gallu bod yn sicr o lwyddiant.

4. Ufuddhau 6-11
Un ai,
Chwarae ‘Mae Seimon yn dweud’, pwrpas y
gêm yw i bwysleisio GWRANDO’N OFALUS, ac
UFUDDHAU.

Neu,
Rhowch ddarn o bapur newydd a rhestr o
gyfarwyddiadau i greu het syml i bob plentyn.
Gweler Atodiad 1A.

Gwnewch y pwynt fod gan bob gêm reolau i’w
dilyn, ac os nad ydym yn eu dilyn, byddwn yn
methu. Roedd yr Israeliaid, pobl Dduw, wedi
dewis anufuddhau i Dduw. Roedden nhw’n
addoli delwau ac yn gwneud llawer o bethau
annoeth. Anfonodd Duw y Midianiaid oherwydd
roedd yn gwybod y byddent yn troi yn ôl at Dduw
yn y pen draw. Roedd gan Dduw gynllun i achub
ei bobl, ac roedd Gideon yn rhan bwysig o’r
cynllun. Roedd yn rhaid i Gideon ufuddhau a
gwrando ar gynllun Duw.

5. Beth ydym ni’n ofni? Oed 8-11
Rhowch ddarn o bapur plaen A4 i bob plentyn,
a dweud wrthynt ysgrifennu’r gair ‘OFN’ yn ei
ganol. Yna gofynnwch iddynt ysgrifennu neu
dynnu lluniau’r pethau y maent yn cysylltu gyda’r
gair OFN e.e. tynnu llun pry cop, y tywyllwch,
ysgrifennu’r gair “uchder,” “tywyllwch” ac yn y
blaen. Mae’n syniad da gwneud hyn eich hun
fel bod y plant yn cael syniadau.

Eglurwch fod y Beibl yn dweud y bydd Iesu yn
ein helpu os ydym mewn ofn. Rydym yn medru
ymddiried ynddo Ef bob amser am ei fod yn ein
caru, ac yn arbennig iddo. Eglurwch fod yn rhaid
i Gideon ymddiried yn Nuw pan oedd yn arwain
ei fyddin yn erbyn y Midianiaid. Roedd yn
debygol fod Gideon yn ofnus, ond roedd yn
gwybod fod Duw gydag ef, ac yn credu yr hyn a
ddywedodd Duw wrtho.

FFYRDD I DDWEUD Y STORI

Efallai byddwch yn dewis adrodd yr hanes mewn
2 ran:
Rhan 1:  Galwad Gideon Llyfr y Barnwyr Pennod
6.
Rhan 2:  Trechu’r Midianiaid Pennod 7.
Cewch ddarllen yr hanes o lyfr addas i ddechrau
(gweler y dudalen Adnoddau) ac yna dewis un
o’r syniadau canlynol i atgyfnerthu. Neu, gellwch
ddefnyddio un o’r syniadau canlynol wrth
gyflwyno’r stori.

1. Darllen y stori    oed 6-8
Darllenwch y stori o lyfr addas, er enghraifft ‘Y
Beibl Bach i Blant’. Dangoswch Llyfr Y Barnwyr
yn y Beibl, gan egluro fod yr hanes yn yr Hen
Destament, ac wedi digwydd amser maith cyn
geni Iesu.

2. Beth sydd yn y bag? Oed 6-8
Casglwch nifer o wrthrychau o’r stori er mwyn
eu defnyddio tra eich bod yn adrodd yr hanes
yn eich geiriau eich hun. Er enghraifft, llun neu
degan meddal o gamel, grawnwin neu dywysen
ÿd, darn o wlân neu gnu, côn hufen iâ fel corn
dafad (neu gorn go iawn os oes un gennych!),
cannwyll/y dorts, potyn/ jwg, darn o bapur gyda
‘300’ wedi ei ysgrifennu arno.

3. Darllen efo symudiadau  oed 6-11
Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hunain,
neu defnyddiwch y sgript, gyda’r symudiadau i
gyd-fynd. Pan fydd y geiriau bras canlynol yn
cael eu hadrodd, gofynnwch i’r plant wneud y
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symudiad sy’n cyd-fynd. Gideon - “Pwy, Fi?” a
phwyntio at eich hun, Grawnwin - “Slwts, slwts,”
a chodi eich traed, Ofnus - Cnoi eich ewinedd a
churo eich pengliniau at ei gilydd, Angel - Rhoi
eich dwylo gyda’u gilydd fel eich bod yn
gweddïo, Midianiaid - “bþ, tsss” wrth roi dwylo
wrth eich ceg mewn siâp cwpan, Byddin -
“Faint?” a chodi tri bys, un ar y tro, Duw -
“Gwrandewch yn ofalus” a rhoi llaw wrth eich
clust.

4. Gorffen y lluniau  oed 8-11
Defnyddiwch y lluniau o Atodiad 2. Copïwch y
lluniau, eu helaethu os yn bosibl, a’u torri i luniau
unigol. Plygwch y lluniau yn hanner a’u gludo ar
ddarn o bapur plaen. Gofynnwch i un o’r plant
orffen y llun - nid yw’r lluniau i gyd yn gymesur
felly dylai hyn fod yn ddiddorol!

Cymhwyso’r stori

Ar ôl adrodd yr hanes cymerwch ddarn A4 o
bapur, neu mwy, ac ysgrifennwch “DUW” yn y
canol. Gofynnwch y cwestiynau canlynol, mae’r
atebion mewn italics, ac ysgrifennu’r atebion yn
fyr o amgylch “DUW” (atebion posib mewn
llythrennau bras)

1. Pam oedd Duw am helpu’r Israeliaid i gael
gwared â’r Midianiaid?
Roedd yn eu caru nhw er eu bod nhw wedi
anufuddhau, ac yn addoli delwau. Roedd am
iddynt droi yn ôl ato Ef ac i edifarhau am eu
pechodau (Bydd angen esbonio ystyr
“edifarhau” -  gofynnwch i’r plant os ydynt wedi
gwneud rhywbeth erioed ac wedi teimlo’n edifar,
efallai dweud rhywbeth cas am ffrind, a brifo’ch
ffrind. Rydych yn difaru dweud y peth cas ac yn
penderfynu peidio â gwneud y peth yna eto a
dechrau gwneud yr hyn sydd yn iawn- dyna ydy
ystyr edifarhau).Roedd Duw am iddynt ddechrau
ufuddhau iddo Ef.

2. Beth oedd yn arbennig am Gideon- oedd
ganddo sgiliau arbennig?

Na, roedd Gideon yn ffarmwr, yr ieuengaf yn ei
deulu. Ond dewisodd Duw ef.

3. Beth wnaeth Duw er mwyn cynorthwyo
Gideon i ymddiried yn Ei gynllun, a chredu y
byddai ei fyddin yn ennill?
Yn gyntaf, rhoddodd Duw ddau arwydd i
Gideon. Llosgodd ei aberth, a gwneud y gwlân
yn wlyb fel y gofynnodd Gideon.
Yn ail, dywedodd Duw wrth Gideon y byddai’n
ennill.
Yn drydydd, rhoddodd Duw freuddwyd i filwr
Midianaidd, a chlywodd Gideon am hyn.

Edrychwch ar yr hyn yr ydych wedi ysgrifennu
ar y papur, ac ewch drwy bob un a’u gymhwyso.
Mae Duw yn ein caru, er ein bod yn troi ein
cefnau a gwneud pethau sy’n anghywir.
Mae Duw am i ni droi’n ôl ato Ef, ac edifarhau
am ein pechodau a dechrau ufuddhau iddo.
Mae Duw wedi rhoi arwyddion i ni hefyd i’n helpu
i gredu ynddo Ef. Mae’r arwyddion hyn i’w gweld
yn y Beibl ac yn y byd y mae Duw wedi ei greu.
Pan fyddwn yn darllen y Beibl, y mae Duw yn
siarad gyda ni, ac yn dweud pethau wrthym.
Nid ydym  yn clywed llais Duw, ond mae gennym
eiriau Duw wedi eu hysgrifennu. Mae Duw yn
gallu siarad gyda ni trwy eraill hefyd, fel y
gweinidog, athrawon Ysgol Sul, neu Gristnogion
eraill, sy’n ein helpu i ddeall y Beibl.

Byddai’n syniad da yma i ddweud gweddi
syml gyda’r plant, gan ofyn i Dduw i’n helpu i
ddeall yr hyn mae’n ei ddweud wrthym ni heddiw,
ac i’n helpu i gredu yn Ei air.

CREFFT

1. Creu Utgorn
Addurnwch gonau hufen iâ gyda phinnau eisin
ac addurniadau cacen. Torrwch y darn cul i
ffwrdd, a rhoi darn o edau drwyddo er mwyn
cludo’r utgorn gartref os nad ydych am i’r plant
eu bwyta yn y wers.
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Siaradwch am Gideon a’i fyddin yn defnyddio’r
utgyrn am mai dyma oedd cynllun Duw. Roedd
Gideon yn ofalus i wrando ar Dduw a gwneud
yr hyn oedd Ef yn ei ddweud, am fod Gideon yn
gwybod fod cynllun Duw yn mynd i lwyddo.
Eglurwch fod y Midianiaid, gelynion Gideon, yn
ofnus iawn pan glywsant sþn yr utgyrn, ac
roeddent wedi drysu, gan redeg i ffwrdd.

2. Creu cylchoedd
“Ymddiried yn Iesu”.
Trafod gyda’r plant pa bryd fyddai’n dda cael
cymorth Duw e.e. os ydym yn ofnus, efallai yn
gorfod mynd at y deintydd neu i ysgol newydd;
os ydym yn sâl, neu aelod o’r teulu yn sâl; os
ydym yn drist neu os ydym yn siomedig.
Rhowch ddau gylch cerdyn i bob plentyn,
Atodiad 4. Gall y plant dynnu lluniau addas ar y
cylch sydd wedi eu rhannu yn bedwar yn dangos
pryd rydym yn medru gofyn i Dduw am gymorth.
Gall y plant addurno’r ail gylch mewn unrhyw
ffordd a bydd yr ail gylch yn cael ei osod ar ben
y cylch cyntaf gyda’r “split pin.” Gellir defnyddio’r
cylchoedd er mwyn gweddïo am bobl eraill, er
enghraifft “Plîs Dduw helpa….pan mae hi’n
unig.” “Plîs helpa….pan maen nhw’n ymweld â’r
deintydd/ysbyty.”

3. Creu arfbais i fyddin Gideon.
Eglurwch yn y gorffennol, pan oedd milwyr yn
ymladd, byddent yn aml yn cludo tariannau gyda
lluniau ar eu blaen. Roedd y lluniau fel arfer yn
cynrychioli rhywbeth yn gysylltiedig gyda’u
byddin neu eu gwlad. Esboniwch y byddent
efallai yn edrych fel y “logo” sydd ar siwmperi
ysgol y plant. Gallwch hefyd edrych ar ddarnau
o arian.

Trafodwch pa luniau a ellir eu defnyddio ar gyfer
byddin Gideon. Awgrymwch dorts, jar ac utgorn
- gweler Atodiad 2. Gellir defnyddio’r lluniau yma,
neu ddefnyddio eu syniadau eu hunain. Gellir
defnyddio bocsys grawnfwyd ar gyfer y darian
(efallai wedi addurno â ffoil neu bapur) neu

gardfwrdd lliwgar. Meddyliwch am arwyddair i
ysgrifennu ar y darian - eto, efallai bod arwyddair
ar eu siwmperi ysgol. Gweler Atodiad 5 am siâp
tarian.

Defnyddiwch yr amser i atgoffa’r plant am yr
hanes, a gofyn cwestiynau. Pwysleisiwch fod
Duw yn gallu ein helpu ymhob sefyllfa, a gallwn
ymddiried ynddo am Ei fod yn ein caru, ac rydym
ni’n arbennig iddo Ef. Gall Duw ein helpu i fod
yn ddewr fel roedd Gideon yn ddewr. Efallai bod
gan Dduw swydd arbennig i ni i’w wneud. A
byddwn yn darllen y Beibl er mwyn gwybod beth
y mae Duw yn ei ddweud wrthym?

DRAMA

1. Darllenwch y sgript
Gwnewch hyn ar y cyd, gyda’r symudiadau
perthnasol.

2. Helpwch fi!
Meddyliwch am sefyllfaoedd pan fuoch yn ofnus,
ac wedi derbyn cymorth. Er enghraifft, mynd ar
goll mewn archfarchnad ac aelod o staff yn eich
helpu; gorfod mynd i dÿ person newydd am y
tro cyntaf a’r plant yn gwneud ymdrech i chwarae
gyda chi; mynd i ysgol newydd a rhywun yn eich
gwahodd adref i chwarae ar ôl ysgol; cymryd
rhan mewn cyngerdd neu eisteddfod a mam yn
addo syrpreis at nes ymlaen. Gallai’r plant
weithio mewn grwpiau er mwyn creu deialog
syml gyda symudiadau perthnasol.

3. Sgets
Darllenwch a pherfformiwch y sgets ‘Y Map.’
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Plentyn Syr, da ni di mynd heibio i’r goeden yna o’r blaen!
Athro 1 Nonsens. Sut y gelli wybod hynny? Mae’r goedwig yma yn llawn coed!!
Plentyn Dwi yn gwybod hynny syr – ond fe ddywedoch wrthym am y clefyd oedd ar y goeden

yma.
Athro 2 Mae’n bosibl ei fod yn iawn, Mr Jones. A ydych yn siwr nad ydym wedi bod ar hyd y

ffordd yma o’r blaen?
Athro 1 Mr  Evans, a ydych yn awgrymu nad wyf yn gwybod ble dwi’n mynd?
Athro 2 Wel, Mr Jones, mae’n edrych yn debyg ein bod yn mynd o amgylch mewn cylchoedd.
Plentyn O!, Syr, dwi bron a marw eisiau toiled.
Plentyn Mae’n nhraed i yn brifo’n ofnadwy!
Plentyn Mae’n siwr ei bod bron yn amser cinio – dwi bron a llwgu!
Athro 1 IAWN, iawn – mae’r daith wedi bod yn hir, ond dwi yn gwybod i ble yr ydym yn mynd,

dwi wedi cerdded y daith yma o’r blaen.
Athro 2 Aethoch chi ar goll y tro hwnnw hefyd?
Athro 1 Wel, a deud y gwir ….
Plentyn Beth? Yr ydych wedi bod ar goll o’r blaen yn y goedwig yma? Mae hyn yn ‘pathetic’ Syr!
Plentyn Mi fydd gan fy nhad rywbeth i’w ddweud am hyn. Mae o yn Gadeirydd Llywodraethwyr!
Plentyn Sut gyrhaeddoch chi adre y tro diwethaf Syr?
Athro 1 Cwrddais â ffermwr, ac aeth hwnnw â fi yn ôl at y ffordd.
Plentyn Oes rhywun yn gweld ffermwr?
Plentyn Dwi’n meddwl fod yna sþn chwibanu - ffordd hyn.
Ffermwr Helo. Mynd am dro yn y goedwig heddiw? Ydych chi’n mwynhau?
Athro 2 Wel, a deud y gwir, rydym ar goll!
Plentyn A bron a llwgu – nid ydym wedi bwyta dim ers diwrnodau!!
Plentyn Ac mae fy nhraed yn boenus ofnadwy.
Plentyn Dwi bron a byrstio eisiau mynd i’r toiled.
Plentyn Yr ydym yn cerdded mewn cylchoedd. Rwyf wedi gweld y goeden yma ganwaith yn

barod!
Ffermwr Peidiwch â phoeni. Nid ydych yn bell o’r maes parcio – dilynwch fi. (Mae’n edrych ar

athro 1 sy’n ceisio cuddio y tu ôl i’r plant) Rwyt ti’n edrych yn gyfarwydd, bu inni gwrdd
o’r blaen rywbryd?

Athro 1 Y...y...
Plentyn O, plîs Syr, rhaid imi gael rhywbeth i’w fwyta, rwyf ar fin llewygu.
Athro 1 Mae gennyf ddarn o siocled yng ngwaelod y bag yma. (Mae’n agor y bag, ac yn estyn

amryw o bethau allan wrth chwilio, yn eu plith, y map! Mae athro 2 yn edrych arno
mewn syndod.)

Athro 2 Mae gen ti fap yn y fan hyn. Pam na fuaset wedi ei ddefnyddio? Fyddai yna ddim perygl
inni fod yn crwydro am oriau os byddet wedi defnyddio hwn!

Athro 1 D’oedd dim angen edrych arno. Rwy’n adnabod fy ffordd yn y goedwig yma.
Pawb O, Syr!

Oed 6 - 11
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7
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Sgript – Galwad Gideon

Gellir defnyddio un neu ddau storïwr, Gideon, a grþp cefndir sy’n gwneud y synau ategol canlynol wrth i’r
geiriau penodol gael eu llefaru. Midianiaid = “Bþ, Tsss;”  Ofnus/ofn = Cnoi ewinedd a dweud “ohhhh;”
Gwaisg gwin= “Slwts, slwts;” Gideon = “Pwy fi?”

Storïwr 1 : Unwaith, roedd dyn o’r enw Gideon yn cuddio mewn gwasg gwin - lle gwasgu gwin ‘di hwnna,
gyda llaw.

Gideon: Pwy, fi?

Storïwr 2 : Ia, ti. Roedd e’n ffarmwr (Gideon yn chwibanu, fel petai yn galw ci defaid). Na, nid y math yna o
ffarmwr – roeddet ti’n tyfu gwenith. (Gideon yn edrych yn siomedig a dangos gwenith.)

Storïwr 1:  Yn anffodus, yn ystod y cyfnod mewn hanes, roedd pobl Dduw, yr Israeliaid, yn ofnus ac  yn
ddigalon.

Gideon:  Ai dyna pam dwi’n cuddio yn y gwasg gwin, gyda dim grawnwin, llond llaw o wenith, ac  yn
teimlo’n eithaf ofnus?

Storïwr 2: Ia, dyna ni, Gideon. Am y saith mlynedd diwethaf mae’r Midianiaid wedi bod yn creu trafferth
amser y cynhaeaf, yn gwasgaru ar draws y tir a dwyn eich cnydau ac anifeiliaid.

Storïwr 1: Ond roedd gan Dduw gynllun - roedd am ennill yr Israeliaid yn ôl, a chael gwared o’u gelynion, y
Midianiaid.

Storïwr 2: Un dydd, pan oedd Gideon yn torri gwenith yn y gwasg gwin, ymddangosodd angel iddo, a
dweud..

Angel: Gideon, mae gen i swydd i ti.

Gideon: O na angel, mae gen i swydd yn barod.

Angel: Nawr gwranda Gideon, mae Duw wedi fy anfon i i roi’r neges bwysig hon i ti. Mae Duw am i ti
fynd i ymladd yn erbyn y Midianiaid.

Gideon: Y Midianiaid? Ond mae gen i ofn y Midianiaid. Dyna pam rydw i’n cuddio yn y gwasg gwin yma.
Gideon yn troi ei gefn at y grþp cefndir a dweud Pam ydych chi’n gwneud sþn “slwtsh,” does yna
ddim grawnwin yma, dim ond gwenith! Y grþp yn edrych ar ei gilydd a chodi eu hysgwyddau
mewn penbleth. Mae’r Midianiaid yn fawr ac yn ddrwg! Dwi’n rhy ofnus!

Angel: Paid â phoeni Gideon, bydd Duw yn dy helpu. Mae ganddo gynllun, ac mae cynlluniau Duw bob
amser yn llwyddo.

Mae’r angel yn gadael. Gideon yn troi’n ôl at y grþp cefndir a gofyn:

Gideon: Wel, beth ydych chi’n ei feddwl?

Grþp: Dydyn ni ddim yma i feddwl, dim ond i wneud synau gwirion.

Storïwr 1: O’r diwedd, fe ufuddhaodd Gideon i’r angel ac i Dduw, ac er ei fod yn ddyn cyffredin iawn a dyn
ofnus iawn, fe drechodd ef a’i fyddin o 300 o ddynion, fyddin y Midianiaid.

Storïwr 2: Roedd Gideon wedi dysgu i ymddiried yn Nuw, a daeth allan o’r gwasg gwin yna!
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GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL

Adnod i’w gofio
Dewis Dau. Paratowch dau gopi o Atodiad 2.
Torrwch y copïau i luniau unigol. Hefyd,
ysgrifennwch yr adnod i’r ddau dîm (pob gair ar
ddarn unigol o bapur). Rhowch y lluniau ar y
bwrdd, gyda’r llun yn wynebu i lawr fel na all y
plant eu gweld. Rhannwch y plant i barau/
grwpiau, yn dibynnu ar y nifer o blant sydd yn
eich dosbarth. Bydd y timau yn cymryd eu tro i
ddewis dau lun i’w datgelu. Os ydynt yn dewis
dau sydd yn paru, yna byddant yn cael derbyn
darn o’r adnod. Symudwch y lluniau o gwmpas
cwpwl o weithiau er mwyn gwneud y gêm yn
fwy anodd. Bydd y tîm sydd yn derbyn holl
ddarnau’r adnod yn gyntaf yn ennill. Adroddwch
yr adnod cwpwl o weithiau er mwyn ei ddysgu
i’r plant.

 Cwis
Bydd angen paratoi 16 cwestiwn am yr hanes,
neu wybodaeth gyffredinol, â’r gair GIDEON
wedi ei ysgrifennu ddwywaith, gyda phob
llythyren wedi ei ysgrifennu ar ddarnau unigol o
bapur. Bydd y timau yn ateb cwestiynau yn eu
tro, ac wrth ateb yn gywir byddant yn derbyn
llythyren o’r gair GIDEON. Yn hytrach na derbyn
llythyren, gall y plant ddewis agor amlen
arbennig. O fewn un amlen mae darn o bapur
gyda’r geiriau ‘Ffordd Duw - Rydych yn ennill
llythyren arall,’ ac yn yr amlen arall darn o bapur
gyda’r geiriau ‘Ddim yn ymddiried yn Nuw? Colli
llythyren.’ Y tîm cyntaf i gael yr holl lythrennau
fydd yn ennill.

Neu defnyddiwch y daflen gwis.

Gêm - Ar ôl y fyddin
Bydd angen dau dîm - Y Midianiaid a byddin
Gideon. Bydd y ddau dîm yn sefyll yng nghanol
ystafell gan ddilyn cyfarwyddiadau i wneud
symudiadau, er enghraifft ‘Hau hadau, casglu
gwenith, bwydo’r geifr.’ Pan fyddwch yn galw
“Midianiaid”, bydd angen i dîm y Midianiaid
redeg i un ochr i’r ystafell - ‘ardal ddiogel’ y

Midianiaid. Bydd tîm Gideon yn rhedeg ar eu
hôl, a cheisio eu dal. Bydd y rhai sydd yn cael
eu dal yn ymuno a thîm Gideon. Pan fyddwch
yn galw “Byddin Gideon”, bydd byddin Gideon
yn rhedeg i ‘ardal ddiogel’ (efallai, pen arall yr
ystafell i ardal y Midianiaid), a bydd byddin y
Midianiaid yn rhedeg ar eu hôl gan geisio eu
dal. Chwaraewch hyd nes mai dim ond un tîm
sydd ar ôl.

Taflenni
Taflen gwis; Chwilair (x2)
Taflen waith (x2) Dewis di!
Taflen “Gideon – dysgu ymddiried.” Mae’n bosibl
defnyddio’r daflen hon ar gyfer plant hÿn hefyd. Ar
ôl tynnu’r lluniau defnyddiwch Beiblau i chwilio am
yr adnodau canlynol i weld beth sydd gan Dduw i
ddweud. Trafodwch gyda’r plant sut mae Gair Duw
yn medru bod o gysur ac o gymorth i ni.
Yn flin - Colosiaid 3:13. Yn ddryslyd - 1 Pedr 5:7.
Yn drist - Hebreaid 13:5b. Yn siomedig - 3:5.

GWEDDÏAU

Os ydych wedi gwneud y cylchoedd
“Ymddiried yn Iesu,” gallwch eu
defnyddio yn yr amser gweddi.
Gofynnwch i Dduw eich helpu yn y
sefyllfaoedd y mae’r plant wedi eu
portreadu.
Gofynnwch i’r plant feddwl am bobl a all
fod yn wynebu sefyllfaoedd anodd - oes
yna rywun newydd yn yr ysgol, neu rywun
sydd yn symud tÿ, neu’n sâl?
Gweddïwch am y bobl hyn, efallai bydd
rhai o’r plant am weddïo eu hunain.
Paratowch luniau o wyneb hapus, ac
wyneb trist, er mwyn eu dangos i’r plant -
ar blatiau papur efallai. Siaradwch am
bethau yn yr wythnos ddiwethaf sydd
wedi eu gwneud yn hapus - dangoswch
yr wyneb hapus - a dywedwch weddi o
ddiolch. Dangoswch yr wyneb trist a
gofynnwch i’r plant pa bethau sydd wedi
eu gwneud yn drist yn ystod yr wythnos?
Gweddïwch am y pethau hyn hefyd.

Oed 6 - 11
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7
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Wythnos 3Wythnos 1 Wythnos 2

Awgrym am ddefnydd o’r adnoddau
Gallwch ddefnyddio’r taflenni gwaith fel ag y dymunwch, yn ôl eich angen.

Awgrym am ddefnydd o’r adnoddau - Cofiwch am y taflenni sydd i’w ddefnyddio yn ôl y gofyn. Ceisiwch
ddysgu’r adnod yn ystod un o’r sesiynau hefyd.

Adolygu’r hanesion – cwis
Cân – nid Mega Arwyr
Drama – dewis syniad
Dysgu’r adnod
Gweddi – dewis syniad

Cyflwyno’r thema -
dewis syniad addas i’ch grþp
Cyflwyno’r stori (rhan 1) -
dewis syniad addas i’ch grþp
Gêm
Cân – Nid Mega Arwyr,
Tyrd i Ddathlu
Gweddi – dewis syniad

Cyflwyno’r thema -
dewis syniad addas i’ch grþp
Cyflwyno’r stori (rhan 2) -
dewis syniad addas i’ch grþp
Crefft – dewis syniad
Gweddi – dewis syniad
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Taflen Gwis
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7

1. Pwy oedd wedi bod yn anufudd i Dduw?

2. Pwy oedd wedi dechrau ysbeilio’r wlad?

3. Ble’r oedd yr Israeliaid yn cuddio?

4. Beth oedd neges yr angel i Gideon?

5. Beth ddigwyddodd y tro cyntaf roddodd Gideon wlân
dafad y tu allan fel prawf?

6. Beth ddigwyddodd yr ail dro iddo roi gwlân allan?

7. Pam y dywedodd Duw bod gan Gideon ormod o
ddynion yn ei fyddin?

8. Pa ddynion anfonwyd adref yn gyntaf?

9. Ar ôl i dros hanner y fyddin adael roedd gormod ar ôl
o hyd. Sut oedd Gideon i ddewis y gweddill?

10. Faint o ddynion oedd ym myddin Gideon yn y
diwedd?

11. Beth oedd milwyr Gideon yn eu cario wrth fynd i
ymladd?

12. Beth wnaeth y Midianiaid pan welsant y fflamau a
chlywed yr holl sþn?

Atebion
1. Yr Israeliaid. 2. Y Midianiaid. 3. Mewn ogofâu yn y mynyddoedd. 4. Bod Duw am iddo arwain byddin Israel i ymladd yn erbyn y
Midianiaid. 5. Roedd y gwlân yn wlyb gan wlith ond y ddaear yn sych. 6. Roedd y gwlân yn sych ond y ddaear yn wlyb gan wlith. 7.
Roedd am i Gideon a’i bobl ddeall mai Duw oedd am ennill y frwydr. 8. Y rhai oedd ag ofn arnynt. 9. Roedd o i sylwi sut ’roedd y
dynion yn yfed y dþr o’r afon. Y rhai oedd yn codi dþr i’w ceg oedd i aros yn y fyddin. 10. Tri chant. 11. Jar, fflam o dân a
thrwmped. 12. Dychryn a dechrau ymladd yn erbyn ei gilydd, yna rhedeg i ffwrdd.
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Taflen 4
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Taflen 5
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Taflen 6
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Edrychwch ar y wynebau yma. Sut mae’r bobl yn teimlo? Ydych chi erioed wedi
teimlo fel hyn? Mae Duw yn deall pan fyddwn yn teimlo felly ac mae Ef am ein helpu.
Tynnwch lun neu ysgrifennwch am amser pan oeddech yn teimlo fel y bobl yma.

Gideon - dysgu ymddiried
Dysgodd  Gideon i  ymddiried yn Nuw

hyd yn oed pan oedd  yn ofnus ac mewn trafferth. Mae Duw
am i ni ymddiried ynddo hefyd, oherwydd mae’n ein caru ac

mae’n gwybod beth sydd orau i ni.

Yn flin

Yn siomedig
Yn drist

Yn ddryslyd
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Taflen 7
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7

Cafodd Gideon waith pwysig i’w wneud gan Dduw. Roedd Gideon a’i fyddin yn
ymladd yn erbyn y Midianiaid. Ydych chi’n cofio pa arfau oedd ganddynt?
Tynnwch lun ohonynt a’u lliwio.
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Taflen 8
Gideon Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7
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1.  oren

2. brown

3. coch

4. melyn

5. glas tywyll

6. gwyrdd

7. du

Beth oedd gan Gideon i godi braw ar y
gelyn?
Cysylltwch y dotiau.

CHWILIO’R GEIRIAU
GIDEON,   ANGEL,   ANUFUDD,   GELYNION,
MIDIANIAID,   ARWYDD,   GWLAN,   OGOF,
TRWMPED,   CLEDDYF,   BYDDIN,   BRWYDR.

Lliwiwch y llun

Adnod i gofio: Mae’r llythrennau a ,e, ac i ar goll

“G_llwch   ch_   fod   yn   s_wr   y   bydd_   _   gyd_   ch_   bob   _ms_r,    n_s

bydd   d_w_dd   y   byd   w_d_   dod.”  Mathew 28:20
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Taflen Chwilair 1
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Taflen Chwilair 2
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7
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Taflen 9
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7

Torrwch y sgwariau bychan allan a’u gosod yn y llefydd priodol.
Yna, cewch liwio’r llun!
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Oed 11 - 14
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7

   Wythnos 1 –
   Duw yn dewis Gideon i achub
   yr Israeliaid

Cyflwyno’r thema:

Un ai
Gêm Ganlyniadau
Paratowch gyfres o sefyllfaoedd wedi eu
hysgrifennu  mewn tair brawddeg, gydag un
frawddeg ar bob darn o bapur unigol. Gweler
Atodiad 6. Bydd y frawddeg gyntaf yn rhoi
cyngor, yr ail yn dangos yr ymddygiad, a’r
drydedd yn dweud canlyniad yr ymddygiad
hynny. Er enghraifft, 1- Mae mam yn dweud wrth
ei phlentyn i beidio â chyffwrdd y bisgedi, 2-
Mae’r plentyn yn cymryd y bisgedi, 3- Mae’r fam
yn dweud wrth y plentyn na fydd yna fisgedi i
de. Os oes gennych grþp mawr, yna
dosbarthwch un brawddeg i bob person, a bydd
angen iddynt ddod o hyd i’r ddwy frawddeg arall
berthnasol. Os oes gennych grþp bychan, yna
gellid defnyddio llai o’r sefyllfaoedd, a rhoi’r
darnau papur â’u hwyneb i lawr ar fwrdd. Bydd
y bobl ifanc yn cymryd eu tro i droi tri darn o
bapur a gobeithio y byddant yn uno i wneud y
sefyllfa gywir, os nad ydynt yn creu’r sefyllfa yn
gyfan, yna bydd angen eu troi yn ôl ben i lawr a
bydd y person nesaf yn cymryd eu tro. Ar ôl
ychydig byddant yn dechrau cofio ble mae’r
brawddegau, ac yn gallu eu paru yn gywir ar eu
cof.

Gwnewch y pwynt ein bod ni yn derbyn
llawer o gyfarwyddiadau mewn bywyd -
gofynnwch i’r bobl ifanc am esiamplau. Rhaid i
ni benderfynu os ydym am ddilyn y

AMCANION:

I ddeall gras Duw wrth ddelio gyda’r Israeliaid a gyda ni.
I ystyried ufudd-dod Gideon, a beth oedd ymateb Duw i’w ansicrwydd.
I ddeall fod cynllun Duw wedi  bod yn llwyddiannus, a gellir ymddiried yn Nuw ymhob
sefyllfa.

cyfarwyddiadau / cyngor, neu beidio. Beth
bynnag rydym yn dewis, bydd canlyniadau i
hynny, ac yn ein darlleniad Beiblaidd heddiw
rydym yn gweld pobl Dduw yn anwybyddu ei
gyfarwyddiadau, a chanlyniadau hynny.

Neu
Dangos Trugaredd
Darllenwch y sefyllfaoedd canlynol, a gofyn i’r
bobl ifanc beth fyddai eu hymateb. A fydden
nhw’n: a) Maddau yn syth; b) Pwdu am ychydig
ac yna maddau; c) Bod yn flin, a gwrthod
maddau? Efallai eich bod am ysgrifennu’r
ymatebion er mwyn i’r bobl ifanc allu eu gweld
wrth feddwl am y sefyllfaoedd.
1. Mae eich brawd/chwaer wedi benthyg

DVD, a phan mae’n ei rhoi yn ôl mae wedi
crafu.

2. Mae eich ffrind gorau yn gofyn i rywun arall
fynd allan gyda fo/hi am y diwrnod i rywle
y byddech chi wedi mwynhau mynd yno.

3. Mae eich mam/tad wedi addo mynd â chi
i siopa/gêm bêl-droed, ond ar y funud olaf
yn gorfod mynd i’r gwaith.

4. Rydych chi’n rhoi benthyg llyfr ysgol i ffrind
ac mae nhw’n ei golli. Rydych chi’n cael
ffrae gan athro.

Gwnewch y pwynt fod pethau annifyr yn digwydd
mewn bywyd - ond sut fyddwn ni’n ymateb? A
fyddwn yn ei chael hi’n anodd maddau?
Beth os fyddai’r un peth yn digwydd dro ar ôl
tro? Er enghraifft, beth os ydych chi’n maddau
i’ch brawd/chwaer am grafu eich DVD, ond yna
mae’r un peth yn digwydd eto?

Yn ein hanes o’r Beibl heddiw rydym ni’n
cyfarfod â Gideon. Yn hanes Gideon rydym
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yn darganfod sut y gwnaeth Duw faddau i’w
bobl dro ar ôl tro. Roeddent  yn anwybyddu
ei gyfarwyddiadau ac yn addoli delwau, ond
dangosodd Duw drugaredd tuag atynt, a’u
hachub rhag eu gelynion. Golyga trugaredd
ein bod yn maddau i rywun a rhoi cyfle arall,
ac un arall, ac un arall!

Neu
Creu darlun “Beth sy’n bwysig i mi.”
Bydd angen cylchgronau, catalogau, sisyrnau
a glud. Rhowch ddarn A4 plaen o bapur i bob
person ifanc. Gofynnwch iddynt ludo lluniau o’r
cylchgronau a’r catalogau i ddangos y pethau
sy’n bwysig yn eu bywydau. Ar ôl 5 munud
trafodwch y lluniau. Oes unrhyw un wedi cyfeirio
at Dduw/Cristnogaeth? A fyddent yn dweud fod
Duw yn rhan bwysig yn eu bywydau? Mae’r
Beibl yn dweud wrthym fod unrhyw beth yn ein
bywydau yr ydym yn ystyried yn bwysicach na
Duw yn eilun - nid yn unig pobl neu ddelwau yw
eilunod. Yn yr Hen Destament roedd pobl Dduw
yn aml yn troi oddi wrth addoli Duw, ac yn dewis
addoli eilunod roedd eu cymdogion yn eu
haddoli. Fe wnaeth Duw eu rhybuddio fod hyn
yn anghywir, roedd Ef am fod yr un mwyaf
pwysig ym mywyd Ei bobl. Trafodwch gyda’r bobl
ifanc pwy, neu beth, yw’r hyn sydd bwysicaf yn
ein bywydau ni?

Yn hanes Gideon rydym yn darganfod sut y
gwnaeth Duw faddau i’w bobl dro ar ôl tro.
Roeddynt  yn anwybyddu ei gyfarwyddiadau
ac yn addoli delwau, ond dangosodd Duw
drugaredd tuag atynt, a’u hachub rhag eu
gelynion. Golyga trugaredd faddau i rywun a
rhoi cyfle arall, ac un arall, ac un arall!

Darllen a deall yr hanes

Cefndir
Eglurwch fod pobl Dduw, yr Israeliaid, nawr yn
byw yng ngwlad Canan. Roedd Duw wedi achub
Ei bobl o’r Aifft ble roeddent wedi byw ers 400 o

flynyddoedd, wedi eu harwain gan Moses - ydy’r
bobl ifanc yn cofio hanes Moses a’r môr coch?
Roedd Duw wedi rhoi’r deg gorchymyn, a llawer
o gyfarwyddiadau eraill i’w bobl i roi cymorth
iddynt wybod sut i fyw, ac roedd wedi addo
edrych ar eu hôl, a’u bendithio os byddent yn
ufuddhau. Yn anffodus, roedd yr Israeliaid yn
cael trafferth mawr i ufuddhau. Dro ar ôl tro
byddent yn peidio ag addoli Duw, a dechrau
ymddwyn fel y Cananeaid oedd yn baganiaid,
yn addoli eilunod a gwneud pethau anfoesol
(Llyfr y Barwyr 2:11,3:5). Yn rhyfeddol, roedd
Duw yn drugarog tuag at Ei bobl, nid unwaith,
ond dro ar ôl tro. Fe ddanfonodd negeseuon i’w
bobl drwy’r Barnwyr (ac yn nes ymlaen, y
proffwydi). Weithiau roedd Duw yn gadael i
bethau drwg ddigwydd i’w bobl er mwyn iddynt
sylweddoli eu bod yn gwneud drwg a bod angen
iddynt droi yn ôl ato.

Roedd Gideon yn ffermwr syml, yn ceisio ennill
ei damaid mewn cyfnod anodd. Roedd yr
Israeliaid yn byw fel eu cymdogion paganaidd,
yr Amoriaid, yn addoli Baal ac yn pechu’n gyson.
Roedden nhw hefyd wedi bod dan fygythiad ers
saith mlynedd gan  fyddin y Midianiaid oedd yn
rheibio eu tir adeg y cynhaeaf, gan gymryd eu
bwyd â’u hanifeiliaid.
O’r diwedd dechreuodd yr Israeliaid ddod at eu
hunain a throi at Dduw am gymorth. Gideon
oedd yr arweinydd a ddewiswyd gan Dduw i
achub yr Israeliaid oddi wrth y Midianiaid ac i
ail-sefydlu gwir grefydd ymysg bobl Dduw.

Darllen yr hanes – Llyfr y Barnwyr 6:1-12

1. Darllenwch yr hanes yn y Beibl graffeg
gyda’ch gilydd - efallai byddwch am
ddarllen yr holl hanes neu dim ond y
dudalen gyntaf yn unig.

Neu
2. Darllenwch yr hanes o’r Beibl gyda’ch

gilydd - Barnwyr 6:1-12
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Wedyn,
Dosbarthwch y cyfeiriadau  Beiblaidd canlynol.
(Peidiwch â chynnwys y geiriau mewn
cromfachau - cliwiau ydyn nhw a medrwch eu
rhoi os oes angen.) Rhaid i’r bobl ifanc ddod o
hyd i’r adnodau yn y Beibl a thynnu llun o’r
gwrthrych sydd yn yr adnod. Gallwch gael
Beiblau plant wrth law er mwyn darparu
syniadau. Wedi iddynt orffen gofynnwch iddynt
ddarllen eu hadnod a dangos y llun.
Defnyddiwch y lluniau i ddweud y stori yn eich
geiriau eich hun.
Barnwyr 2:12,13 (Polyn Baal ac Astaroth)
Barnwyr 6:2 (yr ogofau bu iddynt guddio oddi
wrth y Midianiaid ynddynt)
Barnwyr 6:3 (Yr Israeliaid yn plannu eu cnydau)
Barnwyr 6:4 (y defaid, gwartheg a mulod yn cael
eu dwyn)
Barnwyr 6:5 (y pebyll a’r camelod)
Barnwyr 6:11a (angel yr Arglwydd)
Barnwyr 6:11b (Gideon yn y gwasg gwin)

Cymhwyso’r hanes
 Un ai

1. Trugaredd Duw tuag atom

Byddwch angen bwrdd gwyn bychan gyda beiro
pwrpasol neu bapur a beiro gyda photyn o
gywirydd hylif, darnau o gerdyn maint cerdyn
credyd gyda’r adnod “Ond os gwnawn ni gyffesu
ein pechodau, bydd e’n maddau i ni am ein
pechodau ac yn ein glanhau ni oddi wrth bopeth
drwg”  1 Ioan 1:9. Gweler Atodiad 5.

Trafodwch sut y gallwn wybod beth yw
cyfarwyddiadau Duw ar ein cyfer ni heddiw (Y
Beibl, gweinidog,  athro/athrawes ysgol Sul,
ffrindiau Cristnogol).

Siaradwch am y pethau rydym yn gwneud,
ddweud neu feddwl sydd yn anwybyddu
cyfarwyddiadau Duw a thorri Ei gyfreithiau.
Ysgrifennwch rai o’r atebion ar y bwrdd gwyn
neu ddarn o bapur.

Rhowch ddarn o gerdyn i bob person sydd â’r
adnod uchod arno. Gofynnwch i’r grþp beth a
olyga hyn. Dywedwch fod Duw am ddangos
trugaredd tuag atom a maddau i ni - fel y
gwnaeth i’r Israeliaid. Pan fyddwn yn cydnabod
ein bod wedi torri rheolau Duw, a chyffesu ein
pechod bydd yn maddau i ni. Chwalwch yr
ysgrifen oddi ar y bwrdd gwyn, neu ddefnyddio’r
cywirydd hylif i orchuddio’r ysgrifen ar y papur.

Gall Dduw faddau ein pechod am fod Iesu wedi
cymryd ein pechodau ymaith wrth iddo farw ar
y groes. Gallwn ni gael maddeuant a’n glanhau.

Gallwch dreulio ychydig funudau mewn gweddi
- un ai gadael i’r bobl ifanc weddïo’n dawel wrth
eu hunain, neu gallwch ddefnyddio’r weddi
ganlynol. Mae un person yn darllen y darnau
sydd mewn ysgrifen arferol, a’r bobl ifanc yn
ymateb gyda’r geiriau mewn ‘italics’. Eglurwch
fod hyn yn un math o weddi y gellir gweddïo
pan fyddwch angen dweud sori am eich pechod,
a derbyn maddeuant gan Dduw.

O Dduw, mor aml rydym yn anghofio amdanat
Ti a dy gyfarwyddiadau.

Rydym ni am ddweud... Sori Dduw.

Am yr amseroedd hynny pan rydym ni’n twyllo
a dweud celwydd,

Rydym ni am ddweud... Sori Dduw

Am yr amseroedd hynny pan yr oeddem yn
hunanol ac angharedig,

Rydym ni am ddweud... Sori Dduw

Am yr amseroedd pan fyddwn yn anufuddhau
yn bwrpasol,

Rydym ni am ddweud... Sori Dduw

Diolch Dduw Dy fod yn dangos trugaredd tuag
atom.
Amen
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Neu

2. Mae Duw yn dewis pobl gyffredin i weithio
Iddo.
Gofynnwch i’r bobl ifanc pa sgiliau sydd
ganddynt?
Mae’r tasgau canlynol yn canolbwyntio ar sgiliau
gwahanol e.e. cryfder, meddwl craff….

Gofynnwch i rai o’r bobl ifanc gael cystadleuaeth
‘wreslo braich’ i weld pwy yw’r cryfaf.

Rhowch swm anodd i weld pwy all ddod o hyd
i’r ateb gyflymaf. Er enghraifft, os oes gennych
dri afal ac rydych yn cymryd dau, faint o afalau
sydd gennych - dau, rydym wedi cymryd dau
afal.

Gofynnwch iddynt ail-adrodd brawddeg anodd
ei ddweud, er engraifft “Oer yw’r eira ar Eryri”
neu “Llongyfarchiadau llanciau Llanelli.”

Gofynnwch iddynt ddatrys problem. Er
enghraifft, pam na all dynes sydd yn byw yn
America gael ei chladdu yng Nghanada? Am ei
bod hi dal yn fyw.

Pwysleisiwch ein bod i gyd yn wahanol, gyda
sgiliau a thalentau amrywiol. Dewisodd Duw
Gideon, ffermwr ifanc, i arwain byddin a threchu’r
gelyn! Mae’n debyg fod gan Dduw swydd i ni
hefyd. Beth all hyn fod?

Treuliwch rai munudau mewn gweddi - gan
ddiolch i Dduw am bob un o’r bobl ifanc sy’n
bresennol wrth eu henwau, i’w helpu i fod yn
barod i wneud beth bynnag sydd gan Dduw ar
eu cyfer. Neu, gall y bobl ifanc weddïo dros y
person wrth eu hymyl (allan yn uchel os ydynt
yn gyfforddus i wneud hynny), i ddiolch i Dduw
amdanynt a gofyn i Dduw eu helpu i fod yn barod
i wneud yr hyn y mae E’n cynllunio ar eu cyfer.

Os oes amser dros ben gellir gofyn iddynt
addurno eu cardiau adnod, neu defnyddiwch un
o’r syniadau o “Cyflwyno’r thema.”

   Wythnos 2 –
   Gideon yn gwrando ar Dduw
   ac yn ufuddhau

I gyflwyno’r thema
Un ai
1. Ar bwy fyddech chi’n gwrando? Paratowch
bapurau gydag enwau gwahanol bobl arnynt, a
gofyn i’r bobl ifanc eu rhoi mewn trefn yn ôl pwy
maent yn ystyried fel y mwyaf dibynadwy - gair
pwy maent yn ymddiried ynddo fwyaf? Y Prif
Weinidog, Eich rhieni, Eich ffrind gorau, Y papur
newydd, Y gweinidog neu athro ysgol Sul, Eich
brawd/chwaer, Meddyg, Seren deledu.
Trafodwch pam y byddech yn ymddiried mewn
rhai pobl yn fwy nac eraill - eich perthynas â
hwy, beth maent wedi dweud/gwneud yn y
gorffennol a.y.y.b. Dywedwch fod Gideon wedi
bod yn ansicr o air Duw ar y dechrau. Gwelodd
y perygl yn yr hyn oedd Duw yn gofyn iddo
wneud, ac nid oedd yn siþr os oedd am
ufuddhau. Rhoddodd Dduw ddau arwydd i
GIdeon i ddangos y medrai ymddiried ynddo, a
byddai’n cadw ei addewidion i Gideon.

Neu
2. Cynhyrchu poster OFN. Rhowch ddarn o
bapur A4 i bob person a dywedwch wrthynt i
ysgrifennu’r gair OFN yn ei ganol. Mae’n syniad
da i chi wneud hyn eich hunan hefyd.
Defnyddiwch eiriau a lluniau i ddangos yr hyn a
fyddwch yn ei ofni.
Atgoffwch y bobl ifanc fod Duw wedi galw Gideon
i fod yn rhan o’i gynllun ynglÿn â’r Midianiaid,
ond ar y dechrau roedd Gideon yn teimlo’n
ofnus, a gofynnodd i Dduw am arwydd er mwyn
gwybod yn iawn mai Duw oedd yn siarad gydag
ef.

Darllen a deall yr hanes

1. Parhewch i ddarllen yr hanes o’r Beibl Graffeg.
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Neu

2. Darllenwch o’r Beibl Barnwyr 6:11-28

Wedyn,
Gweithiwch drwy’r cwestiynau amlddewis un ai
fel unigolion neu fel partneriaid/grwpiau. Rhowch
ddarn o bapur a beiro iddynt gael nodi eu
hatebion. Mae’r atebion mewn llythrennau bras.

1. Beth oedd Gideon yn ei wneud pan
ymddangosodd angel yr Arglwydd iddo?
a. Cysgu
b. Gwneud gwîn
c. Edrych ar ôl yr asynnod
ch. Malu gwenith

2. Roedd Gideon yn cofio fod Duw wedi achub
Ei bobl o’r blaen. O ble?
a. Midian
b. Gasa
c. Yr Aifft
ch. Canaan

3. Daeth Gideon ac offrwm i Dduw. Beth oedd
o?
a. Gwenith a gwîn
b. Oen a gwîn
c. Gafr a chawl
ch. Bara a chaws

4. Beth wnaeth angel yr Arglwydd gyda’r offrwm?
a. Ei losgi
b. Ei fwyta
c. Ei rannu â Gideon
ch. Peidio â’i gyffwrdd

5. Beth wnaeth Gideon alw’r allor yr adeiladodd
i’r Arglwydd?
a. Mae’r Arglwydd yn rymus
b. Yr Arglwydd yw fy nghymorth
c. Mae’r Arglwydd yn achub
ch. Mae’r Arglwydd yn heddwch

6. Pa un o’r canlynol NAD OEDD yn orchymyn
gan Dduw?
a. Rhwyga i lawr yr allor i Baal
b. Torra i lawr bolyn Asera
c. Adeilada allor newydd
ch. Cynigia darw cyntaf dy dad fel offrwm.

Cymhwyso’r hanes
1. Sut mae Duw yn siarad gyda ni heddiw?
Gall gwrando ar Dduw fod o gymorth i mi?
Mae’r Beibl yn llawn o’r addewidion y rhoddodd
Duw i’r rhai sydd yn credu ac yn ymddiried
ynddo. Paratowch ddarn o bapur ddigon mawr
i’r bobl ifanc allu ei weld gyda 4 pennawd, TRIST,
SIOMEDIG, DRYSLYD, BLIN - os hoffech,
medrwch gopïo’r wynebau o daflen waith 6-8
oed. Copïwch a thorrwch y cyfeiriadau Beiblaidd
o Atodiad 7.  Mae’r rhan fwyaf o’r adnodau yn
cynnwys addewid gan Dduw. Darllenwch yr
adnodau gyda’r bobl ifanc a gofyn ym mha
sefyllfaoedd y gall y geiriau hyn eu helpu.
Rhowch bob addewid o dan y pennawd
perthnasol gyda Blutac- efallai bydd y grþp yn
cytuno fod rhai addewidion yn addas ar gyfer
mwy nac un sefyllfa ac mae hynny’n iawn.
Gwnewch y pwynt fod gan Dduw addewidion ar
gyfer bobl sydd yn drist, siomedig, dryslyd, blin
ac mewn trafferth - mae rhywbeth i bawb!
Trafodwch pa mor bwysig yw darllen gair Duw
os ydym am wybod beth mae’n ei ddweud.

Treuliwch rai munudau mewn gweddi, gan
ddefnyddio’r 4 pennawd fel cymorth. Gofynnwch
i Dduw ein helpu pan fyddwn yn drist, siomedig,
dryslyd a blin. Gallwch gymryd seibiant wedi
dweud pob pennawd gan awgrymu i’r bobl ifanc
feddwl am sefyllfa pan yr oeddent yn teimlo fel
hyn yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Gofynnwch
i Dduw ein helpu i ddarllen y Beibl ac i gredu yn
Ei air.

2. Ufuddhau i Dduw
Mae Duw wedi rhoi cyfarwyddiadau yn y Beibl
i’n helpu ni. Pam fod gennym ni reolau yn ein
cartrefi, ysgolion â’n gwledydd? Gadewch i’r bobl
ifanc cynnig atebion. Maent yn ein cadw’n
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ddiogel a chadw trefn effeithiol. Mae Duw yn
gwybod beth sydd orau i ni am mai  Ef a’n creodd
ac mae’n ein caru. Meddyliwch am y ffyrdd yr
ydym yn ymdrechu i gadw plant yn ddiogel
mewn ysgol neu gartref. Fyddwn ni’n gadael
iddyn nhw grwydro i ffwrdd? Na, mae gennym
ddrysau, giatiau a ffensiau i’w cadw’n ddiogel
am ein bod yn dymuno gofalu amdanynt. Mae
rheolau Duw fel hyn, os ydym yn aros o’u mewn
byddwn yn ddiogel.

Paratowch ddarn mawr o bapur gyda ffrâm
ddwbl o amgylch yr ochr, mae hyn yn
cynrychioli’r terfynau mae Duw wedi rhoi yn Ei
air. Ysgrifennwch o fewn y ffrâm ar un ochr
“Cariad Duw”, ar yr ochr arall “Duw sydd wedi fy
nghreu”, ochr arall  “Duw sy’n gwybod beth sydd
orau”, ac ar yr ochr olaf “Mae Duw yn fy neall.”
Gweler Atodiad 8.

Meddyliwch am y pethau y byddwn ni’n gwneud
sydd y tu allan i’r ffiniau hyn - y pethau dydi Duw
ddim am inni wneud neu feddwl neu ddweud.
Ysgrifennwch neu tynnwch lun rhai pethau sy’n
eu cynrychioli tu allan i’r ffrâm. Er enghraifft,
wyneb blin, y gair ‘hunanol.’ Yna meddyliwch am
bethau yn ein bywydau sydd ddim yn ein
cynorthwyo i ddilyn Duw, efallai yn ein
dylanwadu i fod yn anufudd. Gofynnwch i’r grþp
beth sydd yn ei gwneud hi’n anodd iddyn nhw
ufuddhau e.e. teledu/rhyngrwyd/cylchgronau/
cerddoriaeth/dylanwad ffrindiau. Ysgrifennwch
neu tynnwch lun rai o’r syniadau rhwng y ddwy
linell o’r ffrâm. Efallai byddai’n well gennych roi
fersiwn llai o’r ffrâm i bob unigolyn weithio arno
fel unigolion.

Yn olaf, ystyriwch sut y gallwn fod yn ufudd i
Dduw ac ysgrifennu’r atebion neu eu darlunio o
fewn y ffrâm. Er enghraifft bod yn garedig wrth
eraill, darllen y Beibl, gweddïo, dweud y gwir.
Defnyddiwch y poster yn eich amser gweddi.
Gofynnwch i Dduw eich helpu pan fo temtasiwn
i anufuddhau neu wneud a dweud pethau sy’n
anghywir. Gofynnwch i Dduw faddau am yr
amseroedd pryd buom yn anufudd. Rhowch

ddiolch i Dduw am Ei gariad a’i barodrwydd i
faddau ac i’n helpu i wneud yr hyn sy’n gywir,
hyd yn oed pan mae hynny’n anodd.

 Gemau gwrando – ychydig  o hwyl i orffen
Cystadleuaeth ganu.
Gofynnwch am wirfoddolwr/yr sydd yn hoff o
ganu. Un ar y tro, gofynnwch iddynt ganu darn
o gân boblogaidd, paratowch gopïau o’r geiriau
os bydd angen. Rhaid iddynt ganu’r gân wrth
wrando ar ddarn hollol gwahanol o gerddoriaeth
trwy glustffonau ar beiriant MP3 neu gryno ddisg.
Rhowch wobr i’r cystadleuydd a wnaeth yr
ymdrech orau.

Dim ond cwestiynau
Er mwyn ennill y gêm hon rhaid i chi ofyn
cwestiynau’n unig. Rhannwch yn barau. Bydd y
person cyntaf yn gofyn cwestiwn i’w bartner, a’r
partner yn ymateb gyda chwestiwn arall. Y
person sy’n colli yw’r person cyntaf i fethu gofyn
cwestiwn. Peidiwch â gadael iddynt ail-adrodd
cwestiwn. Er enghraifft: “Sut wyt ti?” “Pam wyt ti
am wybod?” “Pam na alla i wybod?” “Pam wyt ti
mor  fusneslyd?”

   Wythnos 3 –
   Gideon yn ymddiried yn Nuw

Adnod ar gyfer heddiw: ‘Ymddiried yn llwyr yn
yr Arglwydd a phaid â dibynnu ar dy nerth dy
hun.” Diarhebion 3:5

I gyflwyno’r thema

Un ai

Pwy fyddech chi’n ymddiried ynddynt?
Paratowch gwrs antur syml, gan ddefnyddio
conau neu gadeiriau, gyda chadair ar ddiwedd
y cwrs er mwyn eistedd arno. Byddwch angen
dau þy wedi berwi’n galed, llond llaw o greision
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ÿd, wedi eu cuddio o’r golwg. Gofynnwch am
ddau wirfoddolwr, un i gwblhau’r cwrs gyda
gorchudd dros eu llygaid, a’r llall i roi
cyfarwyddiadau wrthynt. Rhowch ddau þy ar y
llawr sydd angen eu hosgoi. Ar ôl i un person
gael gorchudd am eu llygaid rhowch y creision
ÿd ar y llawr yn hytrach na’r wyau, bydd y rhain
yn gwneud sþn da pan fyddant yn sefyll arnynt
(dim ond y tro cyntaf bydd hyn yn gweithio wrth
gwrs!). Gall y bobl sydd yn gwylio, wneud synau
i dynnu sylw os ydych yn dymuno.
A yw’r gwirfoddolwr yn ymddiried yn ei bartner
ddigon i wrando arno er mwyn iddo gael ei
arwain yn ddiogel drwy’r cwrs? Er mwyn
cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus bydd angen
gwrando’n ofalus ac ufuddhau. Os yw’r grþp
cyfan am gymryd rhan, yna gellid eu hamseru i
weld pwy yw’r cyflymaf i gwblhau’r cwrs.
Gwnewch y pwynt nad oedd yn hawdd i Gideon
ymddiried yn Nuw, ond fe wnaeth. Atgoffwch
bawb o hanes yr wythnos ddiwethaf yn gyflym
gan ofyn rhai cwestiynau. Byddai Gideon yn
darganfod mai cynllun Duw oedd orau a’i fod
yn llwyddiannus. Fe wnaeth Gideon brofi pþer
Duw yn ei helpu, a gallwn brofi hyn hefyd pan
fyddwn yn rhoi ein bywydau iddo Ef.

Neu
Rhowch gliw i mi - Cymeriadau Beiblaidd
Gofynnwch am wirfoddolwyr i gymryd rhan y
cymeriadau canlynol. Ysgrifennwch bob enw ar
ddarn gwahanol o bapur - byddwch yn barod i
gynnig syniadau.
Noa - adeiladodd arch i achub ei deulu;
Moses - arweiniodd pobl Dduw o’r Aifft;
Solomon - adeiladodd y Deml;
Jona - aeth i bregethu i Ninefe;
Mair - mam Iesu; Joseff - gþr Mair;
Pedr - arweinydd yr Eglwys Fore;
Paul - aeth â’r Efengyl i’r Cenhedloedd.

Gofynnwch i’r grþp os ydynt yn gwybod beth
sydd gan y cymeriadau yn gyffredin? Mae mwy
nag un ateb cywir ond yr ateb i bwysleisio yw
eu bod wedi ymddiried yn Nuw i gyflawni gwaith
Duw. Cawsant i gyd ran yng nghynlluniau Duw.

Daeth Gideon hefyd i ymddiried yn Nuw.
Dilynodd gynllun Duw a chafodd rôl allweddol
bwysig ym muddugoliaeth anhygoel Duw dros
elynion y genedl.

Darllen a deall yr hanes
Darllenwch drwy’r hanes gyda’ch gilydd
Barnwyr 7:1-22

Defnyddiwch y canlynol i atgyfnerthu’r hanes;
Paratowch amlinelliad siâp tarian a lluniau o gorn
dafad, torts a jar i fynd tu fewn i’r darian. Gweler
Atodiadau 2/5. Hefyd, ysgrifennwch yr
adnod(Diar.3:5) a’r rhifau 32,000 a 300 ar
ddarnau unigol o bapur. Rhowch y darian mewn
lle amlwg a rhowch y lluniau arno un ar y tro,
gan ddechrau gyda’r rhif 32,000 gan ofyn i’r grþp
beth yw ystyr y llun bob tro. Gorffennwch gyda’r
adnod  Diarhebion 3:5.

Siaradwch am bwysigrwydd yr arfbais.
Flynyddoedd yn ôl, pan oedd brwydrau yn cael
eu hymladd, byddai milwyr yn defnyddio
tariannau gyda’r symbolau arnynt. Roedd y
rhain yn arwydd o’r teulu neu grþp roeddent yn
ymladd er eu mwyn. Yn aml roedd gan y
symbolau ystyr, fel sydd gan y symbolau ar ein
tarian ni.

Cymhwyso’r hanes
1. Arfbais y Cristion

Byddwch angen siâp tarian wag, a’r siapau
canlynol fydd yn mynd tu fewn: Croes, Calon
wen, Calon ddu, Y cyfeirnod Ioan 3:16, Llun o
ddwy law. Gweler Atodiad 8.
Dangoswch lun y darian wag. Dywedwch fod y
Beibl yn disgrifio marwolaeth Crist fel brwydr -
brwydr yn erbyn pechod a’r diafol. Mae’r ffaith
fod Iesu wedi atgyfodi ar y trydydd dydd yn
dangos fod Iesu wedi ennill y frwydr. Awgrymwch
eich bod am greu arfbais fydd yn ein hatgoffa o
fuddugoliaeth Crist a beth ddigwyddodd iddo.
Yng nghanol y darian rhowch siâp y groes.
Dywedwch nad oedd yn gamgymeriad fod Iesu
wedi marw, dyna oedd cynllun Duw. Roedd yn
rhaid i Gideon ddilyn cynllun Duw er mwyn cael
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gwared â’r Midianiaid. Roedd yn rhaid i Iesu
ddilyn cynllun Duw er mwyn cael gwared â
phechod. Mae’r Beibl yn dweud fod ein pechod
(rhowch lun y galon ddu i’r dde o’r groes) yn ein
gwahanu ni oddi wrth Dduw sydd yn sanctaidd
(rhowch y galon wen i’r chwith o’r groes) a does
dim y gallwn ei wneud i ddod dros hyn. Ar y groes
fe gymerodd Iesu ein pechodau a chafodd ei
gosbi yn ein lle ni. Pan fyddwn ni’n cyffesu ein
pechodau i Dduw a gofyn am faddeuant mae
E’n gallu gwneud hynny oherwydd bod Iesu
wedi ei gosbi yn ein lle. Rhowch y cyfeirnod Ioan
3:16 ar y darian a gofynnwch i un aelod o’r grþp
ddod o hyd iddo yn y Beibl a’i ddarllen yn uchel.
Os ydym yn credu yn Iesu rydym yn dod yn rhan
o deulu Duw (rhowch y llun ysgwyd llaw) a bydd
ei arfbais Ef yn eiddo i ni hefyd.

Rhowch gopi bychan o’r darian i bob unigolyn
er mwyn iddynt fedru copïo’r symbolau arno.
Efallai bod ganddynt syniadau eu hunain ar
gyfer darlunio gwaith achubol Iesu. Gallant
gadw’r tariannau hyn er mwyn eu hatgoffa o Iesu
yn ein hachub, a’i fuddugoliaeth dros bechod a
marwolaeth.

Treuliwch beth amser mewn gweddi i orffen.
Edrychwch ar y darian a diolchwch i Iesu am
allu dilyn cynllun Duw er bod hynny’n golygu
Iddo orfod marw i gymryd ein pechodau ni.
Efallai bod rhai aelodau o’r grþp am ddweud
gweddïau o ddiolch eu hunain.

2. Cynllun Duw i mi
Defnyddio’r daflen waith “Be’ di’r cynllun?” i
drafod byw yn ôl cynllun Duw. Edrychwch ar yr
adnod o Jeremeia 29:11. Gofynnwch i’r grþp
os ydynt erioed wedi ystyried fod gan Dduw
gynllun i’w bobl. Sut allwn ni wybod fod ganddo
gynllun i ni? Dywedwch fod Duw yn dangos ei
gynllun i ni yn y Beibl - Ei air i ni.

Llenwch ran gyntaf y daflen waith - beth rwy’n
hoffi gwneud gyda fy arian, fy noniau, fy
mherthnasau - gan ddefnyddio un lliw penodol.
Edrychwch ar y cyfeirnodau o’r Beibl. Trafodwch
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bob un a rhoi cyfle i’r grþp ychwanegu at eu
rhestrau o’r hyn y mae’r adnod yn dweud fod
Duw am i ni ei wneud gyda’n arian, amser,
talentau a pherthnasau, gan ddefnyddio lliw
gwahanol, er mwyn iddo fod yn glir beth mae
Duw am i ni ei wneud.

Gweddïwch gyda’r grþp. Gofynnwch i Dduw i
roi cymorth i ni dreulio amser yn darllen y Beibl
fel ei fod yn glir beth yw Ei gynllun ar gyfer ein
bywyd. Gofynnwch i’r Ysbryd Glân ein helpu i
allu deall y Beibl, gair Duw. Cyffeswch ein bod
yn aml ddim am wneud beth mae Duw yn
bwriadu ar ein cyfer, a gofynnwch am gymorth i
ni ddilyn Ei gynllun.

Os oes amser dros ben gall y grþp wneud
arfbais ar gyfer eu hunain neu eu teulu. Gellir
dewis tri neu bedwar symbol, ac efallai edrych
ar ddarnau arian neu siwmper ysgol am
syniadau.
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ATODIAD 1

Cyfarwyddiadau i wneud het bapur

a. Cymrwch dudalen o bapur newydd a’i blygu yn ei hanner.

b. Gyda’r ochr sydd wedi’i blygu ar i fyny, plygwch y ddwy gornel i’r canol i greu siap triongl.

c. Dylai fod gennych ddau “flap” ar y gwaelod. Plygwch un “flap” i fyny, wedyn, trowch yr het
drosodd a phlygwch yr ail “flap” i fyny.

ch. Codwch yr het a rhowch eich llaw i mewn yn yr het rhwng y ddwy ochr. Tynnwch y ddwy ochr
wrth ei gilydd i greu siâp het.

d. Gwisgwch eich het gyda steil!

ATODIAD 1A
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ATODIAD 3
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Atodiad 4
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Ond os gwnawn ni gyffesu ein
pechodau, bydd e’n maddau i ni am
ein pechodau ac yn ein glanhau ni
oddi wrth bopeth drwg, am ei fod e’n
cadw ei air ac yn gwneud beth sy’n
iawn.    1 Ioan 1:9

Ond os gwnawn ni gyffesu ein
pechodau, bydd e’n maddau i ni am
ein pechodau ac yn ein glanhau ni
oddi wrth bopeth drwg, am ei fod e’n
cadw ei air ac yn gwneud beth sy’n
iawn.    1 Ioan 1:9

Ond os gwnawn ni gyffesu ein
pechodau, bydd e’n maddau i ni am
ein pechodau ac yn ein glanhau ni
oddi wrth bopeth drwg, am ei fod e’n
cadw ei air ac yn gwneud beth sy’n
iawn.    1 Ioan 1:9

Ond os gwnawn ni gyffesu ein
pechodau, bydd e’n maddau i ni am
ein pechodau ac yn ein glanhau ni
oddi wrth bopeth drwg, am ei fod e’n
cadw ei air ac yn gwneud beth sy’n
iawn.    1 Ioan 1:9
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Brawddegau posibl
A. Fe ddywedir wrthyt am beidio â rhedeg tu fewn i’r ysgol.

B. Yr wyt yn rhedeg ar ôl rhywun sydd wedi dwyndy fag.

C. Mae’r athro yn dy weld, ac yn dy gadw i mewn dros yr awr
ginio.

A. Mae dy fam yn dweud wrthyt am fynd ag allwedd, gan y
bydd yn hwyr yn dod adref o’i gwaith.

B. Yr wyt yn anghofio’r allwedd

C. Yr wyt yn gorfod eistedd y tu allan am awr yn disgwyl am
dy fam

A. Mae dy dad yn gofyn iti ollwng y ci cyn mynd i dy wely

B . Mae hyn yn ormod o drafferth i ti

C. Yn y bore – wel, mae’n rhaid glanhau ar ôl y ci!

A. Mae gofyn iti fynd i’r siop i nôl llaeth

B. Mae dy hoff raglen ar y teledu, ac erbyn cyrraedd y siop,
mae wedi cau

C. Mae pawb wedi gwylltio oherwydd nad oes llaeth i

frecwast, a phawb yn gorfod mynd heb ddim
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Yn drist

Mathew 28:20 “Gallwch chi fod
yn siþr y bydda i gyda chi bob
amser, nes bydd diwedd y byd
wedi dod.”

Salm 34:18 “ Y mae’r Arglwydd
yn agos at y ddrylliedig o
galon..”

Yn siomedig

Hebreaid 13:5 “.... Mae Duw ei
hun wedi dweud, “Wna i byth
eich siomi chi, na throi fy
nghefn arnoch chi”

Jeremeia 29:11 “ Oherwydd
myfi sy’n gwybod fy mwriadau
a drefnaf ar eich cyfer... i roi
ichwi ddyfodol gobeithiol.”

Yn flin/ddig

Salm 37:8 “Paid â digio; rho’r
gorau i lîd; paid â bod yn ddig,
ni ddaw ond ddrwg o hynny.”

Effesiaid 4:31 “Rhaid i chi
beidio bod yn chwerw, peidio
colli tymer a gwylltio.....
maddau eich gilydd fel y
maddeuodd Duw yng Nghrist i
chwi.”

Yn ddryslyd

Philipiaid 4: 6,7 “ Peidiwch
adael i ddim byd eich poeni chi.
Gweddïwch, a gofyn i Dduw
am bopeth sydd arnoch ei
angen, a byddwch yn
ddiolchgar bob amser.
Byddwch chi’n profi’r heddwch
perffaith mae Duw’n ei roi - y
daioni sydd tu hwnt i bob
dychymyg - yn gwarchod eich
calonnau a’ch meddyliau wrth i
chi ddilyn y Meseia Iesu.

1 Pedr 5:7 “Rhowch y pethau
dych chi’n poeni amdanyn nhw
iddo fe, achos mae e’n gofalu
amdanoch.”

Atodiad 7
Gideon: Llyfr y Barnwyr Pennod 6 a 7
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Atodiad 8
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Gwasanaeth Teuluol
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Gwneud Asesiad Risg -
dysgu ymddiried yng Nhair Duw

Defosiwn: Gair o groeso, gweddi, emyn/cân.

Gosod yr olygfa:

Cyn yr oedfa bydd angen cuddio bar mawr o siocled mewn man yn yr adeilad, rhywle lle na all y plant
ei ddarganfod heb chwilio! Hefyd bydd eisiau bar mwy o siocled a bag sydd yn cynnwys llysiau.

Gofynnwch i rai o’r plant i ddod i gymryd rhodd o’r bag, hynny yw, un o’r llysiau. Yn obeithiol bydd un
ohonynt yn cymryd ‘rhodd.’ Wrth iddynt fynd yn ôl i eistedd gofynnwch os ydynt yn barod i gymryd
risg? Os ydynt yn rhoi’r llysieuyn yn ôl, cânt y siawns i fynd i edrych am rodd yr ydych wedi ei guddio
yn y capel. Gadewch iddynt edrych am y bar o siocled, ac ar ôl ei ddarganfod i ddod ag ef yn ôl
atoch. Gofynnwch i’r plentyn os yw’n barod i gymryd risg arall? Os yw, yna rhowch y bar mwy o
siocled iddo/i yn hytrach na’r un llai yr oedd wedi ei ddarganfod. Gofynnwch i’r plentyn, â’r plant eraill,
pam eu bod yn fodlon cymryd risg? Gobeithio bydd un yn awgrymu eu bod yn fodlon cymryd risg yr
ail dro oherwydd eu bod wedi derbyn rhodd well unwaith yn barod. Os nad oes rhywun yn awgrymu
hyn, dywedwch hyn eich hun a gofyn a oes rhywun yn cytuno.

Eglurwch ein bod heddiw yn meddwl am Gideon, dyn a gymerodd risg am fod Duw wedi gofyn iddo
wneud hynny. Esboniwch fod y plant a’r bobl ifanc wedi bod yn dysgu am Gideon yn yr Ysgol Sul a’u
bod yn mynd i gyflwyno’r hanes.

Stori Gideon:

Plant Iau: Canu cân maent wedi ei dysgu, neu rigwm o’r cynllun gwersi.

6-11 oed: Cyflwyno’r sgript “Galwad Gideon ” - o’r cynllun gwersi.

11-14 oed: Cyflwyno hanes buddugoliaeth Gideon gan ddefnyddio gwrthrychau gweledol. (Er
mwyn creu tarian Gideon, gweler cynllun gwersi wythnos 3, Oed 11-14). Bydd angen
paratoi siâp tarian o flaen llaw, gyda’r geiriau a lluniau i ychwanegu ato. Gwnewch
yn siþr bod y rhain yn ddigon mawr i bawb gael gweld.

Gall rhai o’r plant ddarllen yr hanes o’r Beibl neu lyfr hanesion Beiblaidd addas arall, a gellir
ychwanegu’r gwrthrychau i’r darian pan fo’n berthnasol.

Gweddïau:
Paratowch ddau wyneb yn barod i ddangos i’r gynulleidfa, un hapus ac un trist. Gofynnwch i’r plant
beth sydd wedi eu gwneud yn hapus yn yr wythnos ddiwethaf? Yna, beth sydd wedi eu gwneud yn
drist? Sgwrsiwch am bobl yn y capel sydd angen gweddïo drostynt, yn hapus neu’n drist. Atgoffwch
y plant a’r gynulleidfa fod yr Israeliaid wedi gwneud Duw yn drist iawn. Gofynnwch i’r plant os ydynt
yn cofio pam? (Fe wnaeth yr Israeliaid droi i addoli Baal gyda’u cymdogion).
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Gofynnwch i’r plant os ydyn nhw wedi gwneud pethau yn yr wythnos ddiwethaf fyddai wedi gwneud
Duw yn drist? Efallai eu bod wedi gwneud pethau i wneud Duw yn hapus?

Defnyddiwch y weddi isod, gan egluro’r ymateb yn ofalus a gofyn i’r gynulleidfa ail-adrodd yr ymateb.
Efallai hoffech ofyn i rai o’r bobl ifanc i arwain y weddi.

Dduw Dad, mor aml rydym yn anghofio amdanat ti a dy reolau, fel y gwnaeth yr Israeliaid.

Rydym ni am ddweud… Sori Dduw

Am yr amseroedd pan rydym wedi dweud celwydd a dweud geiriau drwg

Rydym ni am ddweud… Sori Dduw

Am yr amseroedd pan oeddem yn hunanol a heb fod yn garedig

Rydym ni am ddweud… Sori Dduw

Am yr amseroedd pan rydym yn anufuddhau yn fwriadol

Rydym ni am ddweud… Sori Dduw

Am yr adegau pryd roeddem ni’n meddwl pethau anghywir

Rydym ni am ddweud… Sori Dduw

Diolch O Dad, Dy fod yn barod i faddau i ni a dangos Dy drugaredd.

Amen

Emyn/ cân gynulleidfaol

Cyflwyniad Beiblaidd – Cynllun Duw

Atgoffwch y gynulleidfa o ‘Gosod yr olygfa’, pan fu i’r plentyn ymddiried ynddoch yr ail waith oherwydd
yr hyn ddigwyddodd y tro cyntaf, roeddech wedi cadw at eich gair unwaith, a’r tebygolrwydd fyddai i
chi wneud yr un modd yr ail waith.

Yn hanes Gideon rydym yn darllen fod Gideon yn gofyn i Dduw am arwydd. Roedd am weld
Duw ar waith cyn iddo allu ymddiried ynddo. Oes rhywun yn cofio beth ddangosodd Duw fel arwydd
i Gideon? Fe wnaeth Duw losgi’r aberth gyflwynodd Gideon. (Barnwyr 6:21,22) ac fe wlychodd y cnu
(Barnwyr 6:36-40).

Sylweddolodd Gideon y gallai ymddiried yng Ngair a chynllun Duw.
Mae’r plant a’r bobl ifanc wedi bod yn ystyried sut y gallwn adnabod cynllun Duw ar gyfer ein

bywydau, a pha mor bwysig yw i ni ddilyn cynllun Duw ar ein cyfer.
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Sgets – Y map
Gall grþp o blant neu bobl ifanc baratoi a chyflwyno’r sgets.

Cymhwyso’r sgets
Y Beibl yw ein map - mae’n dangos i ni y ffordd i ddod i adnabod Duw, a’r ffordd y mae Duw eisiau ei
bobl i fyw. Mae cymaint ohonom yn meddwl y gallwn ddod o hyd i ffordd ein hunain at Dduw, rydym
yn anwybyddu’r map!

Mae pobl eraill yn meddwl eu bod yn gallu plesio Duw yn eu ffordd eu hunain, eto’n anwybyddu’r
map.

Rhowch ddau stribed o bapur i bob plentyn / aelod o’r gynulleidfa.

Yn ystod y gwersi rydym wedi ystyried fod y Beibl yn llawn o gyfarwyddiadau a rheolau ar gyfer pobl
Dduw. Gofynnwch i’r gynulleidfa am rai syniadau, wedyn, gofynnwch iddynt ysgrifennu un o reolau
Duw ar un o’r stribedi. Rhowch gyfle i bobl wneud hyn ac yna cael rhywun i gasglu’r stribedi. Wrth i
chi barhau i siarad gofynnwch i rywun lunio cadwyn bapur o’r darnau gan ddefnyddio styffylwr. Dewch
â dwy ochr y gadwyn at ei gilydd er mwyn creu cadwyn gron.

Rydym ni hefyd wedi bod yn meddwl am yr addewidion mae Duw yn eu rhoi i’w bobl, ac mae’n
bwysig i ni ddarllen y Beibl er mwyn gwybod beth yw’r addewidion hynny. Gofynnwch a fedr rhywun
gofio rhai o’r addewidion? Gofynnwch i’r gynulleidfa ysgrifennu ar yr ail ddarn o bapur un addewid o’r
Beibl. Dylid paratoi rhai adnodau i’w dangos i bobl fel y medrwn eu defnyddio. Rhowch gyfle i bobl
ysgrifennu. Casglwch y darnau papur, ac eto gall rhywun eu styffylu at ei gilydd i greu cadwyn
ddiddiwedd.

Edrychwch ar y gadwyn gyntaf. Rydym i gyd yn ymwybodol o ba mor anodd yw hi i ufuddhau i
orchmynion Duw. Mae’r Beibl yn dweud wrthym nad oes neb erioed wedi byw bywyd perffaith - neb
ar wahân i Iesu. Torrwch y gadwyn wrth roi esiamplau cyfarwydd o sut yr ydym ni yn torri rheolau
Duw - rydym yn dweud celwydd, yn ymddwyn yn hunanol, yn cwyno ac yn hel straeon am eraill.

Edrychwch ar yr ail gadwyn. Mae Duw mor wahanol tuag atom ni. Fydd Ef byth yn torri ei Air i’w
bobl. Mae’r gadwyn hon yn aros yn gyfan.

Os oes angen arwydd arnom ni, fel roedd Gideon angen arwydd i’w gynorthwyo i ymddiried yn
Nuw, y cwbl sydd arnom angen ei wneud yw darllen y Beibl.

Mae’r Beibl yn llawn o enghreifftiau o Dduw yn cadw ei addewidion. Gallwn ymddiried yn Nuw,
oherwydd trwy edrych yn y Beibl rydym yn gweld yr hyn mae Duw eisoes wedi ei gwblhau.

Un o’r pethau mae Duw yn addo yw y bydd yn maddau i bob un sydd yn troi ato Ef, yn cyffesu
eu pechod, a gofyn am faddeuant.

Paratowch adnod 1, Ioan 1:9 wedi ei ysgrifennu fel y gall pawb ei gyd-ddarllen (ar bapur mawr,
taflunydd neu PowerPoint):

“Ond os gwnawn ni gyffesu ein pechodau, bydd e’n maddau i ni ein pechodau ac yn ein glanhau ni
oddi wrth bopeth drwg, am ei fod e’n cadw ei air ac yn gwneud yr hyn sy’n iawn.”

Wrth i ni edrych ar ein cadwyn, sylweddolwn na allwn gadw gorchmynion Duw. Ond wrth i ni
edrych ar gadwyn Duw sylweddolwn nad yw Ef byth yn torri ei addewid, â’r cyfan sydd angen i ni ei
wneud yw credu hynny.
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Gweddi

Anogwch y gynulleidfa i weddïo’n dawel i ddiolch i Dduw am gadw ei addewidion i’w bobl Ef.

Gofynnwch i Dduw am gymorth fel y medrwn ddarllen Ei air yn ystod yr wythnos nesaf er mwyn inni
ei adnabod Ef yn well.

Gofynnwch i Dduw am gymorth i fedru ymddiried ynddo fel y gwnaeth Gideon, i fod yn barod i
weddïo ac ufuddhau hyd yn oed pan fydd hynny’n ymddangos yn anodd.

Cymhwyso hyn i’r oedolion - os dymunant (medrwch rannu taflen addas i’r plant gwblhau yn ystod yr
amser yma ).

Emyn/cân i ddiweddu’r oedfa

Awgrymiadau ar gyfer emynau:

Caneuon Ffydd:
228 ‘Gair disglair Duw’, 196 ‘Sefyll o dan adain cariad Duw’,
274 ‘Ceisiwch yn gyntaf’, 403 ‘Deuwch i ganu’,
402 ‘Hapus wyf fi’, 396 ‘Sicrwydd bendigaid’.

Tyrd i Ddathlu:
1 ‘A yw Duw yn farw?’, 15 ‘Mi gamaf ‘mlaen’,
18 ‘Nid mega arwyr, mega ddewr,’ 20 ‘Nid yw neb yn neb,’
24 ‘Os wnei di ddringo’.


