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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: Iesu: ffrind mewn angen

Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:  Rhif  53

Beibl Lliw y Plant, tud. 248

Beibl Lliw y Teulu, tud. 33

Beibl y Storïwr, tud. 126

Y Beibl i Blant - tud 355

Y Beibl Graffig

Tybed pa fath o bobl sy’n ennill eich edmygedd? Pobl sydd wedi cyrraedd y brig yn ei maes?
Gwyddonydd? Cerddor? Gwleidydd? Beth am arlunydd neu awdur disglair? Neu, beth am y bobl
’na sy’n cipio sylw’r cyfryngau am eu hymroddiad i achosion dyngarol? Rydyn ni gyd yn cofio arwyr
ein harddegau - sêr y byd pop ag ati! Rhinweddau digon arwynebol oedd gan y rhan fwyaf ohonynt
ond yn dal ein sylw yn rhyfeddol.

Pa rinweddau sy’n haeddu eu hedmygu yn eich tyb chi? Haelioni? Caredigrwydd? Amynedd?
Cariad? Addfwynder? Daioni? Dyma rai o’r rhinweddau a amlygwyd ym mywyd yr Arglwydd Iesu,
‘rhinweddau’ y byddwn yn eu hystyried gyda’r plant a’r bobl ifanc yn y gyfres hon.
Hanes cyfarwydd gwyrth gyntaf yr Iesu sy’n cael ein sylw yng ngwersi’r plant iau. Trwy hanes
Iesu’n troi’r dþr yn win cawn gip ar nerth goruwchnaturiol yr Iesu, a cheisiwn ennyn rhyfeddod yng
nghalonnau’r plant ynghyd â sylweddoliad o garedigrwydd Iesu wrth iddo ateb angen ei ffrindiau
mewn sefyllfa digon anodd ar ddydd eu priodas.

Gyda’r bobl ifanc awn ymlaen i drafod hanes cyfarwydd arall am berson anghenus yn y
Testament Newydd, sef Sacheus. Yn hanes Sacheus, gwelwn Iesu yn mynd i wraidd problemau
Sacheus - ei bechod. Roedd ei galon bechadurus yn esgor ar ei ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mae Iesu yn datgan y rheswm am ei ddyfodiad i’r byd i Sacheus, i geisio ac i achub y rhai sydd ar
goll. Mae’r newid yn Sacheus yn syfrdanol. Ar ôl bod yng nghwmni Iesu, mae’n berson newydd,
gydag agweddau gwahanol iawn. Efallai nad yw’r trydydd hanes yr un mor gyfarwydd, ond mae
hanes Iesu’n cyfarfod â’r wraig o Samaria yn un pwysig. Unwaith eto, gwelwn Iesu yn agosáu at
rywun digon amheus yng ngolwg trigolion yr ardal. Mae Iesu’n datguddio i’r ddynes anfoesol hon
mai ef yw’r Meseia - yr un y mae Duw wedi danfon yn Waredwr i’r byd!

Byddwn yn ceisio annog y plant a’r bobl ifanc i droi at Iesu gyda’u trafferthion a’i brofi’n ffrind
mewn angen bob dydd o’u bywydau. Ond, yn gyntaf, mae’n rhaid iddynt brofi Iesu’n delio gyda
gwraidd pob problem, problem ‘ein pechod’. Yn y gwasanaeth teuluol cawn gyfle i ystyried ‘cariad
rhyfeddol Iesu’ unwaith eto - y cariad hwnnw a oedd yn ddigon mawr, dwfn a llydan i achosi Iesu i
adael y nef i ddod i’n ceisio a dod a ni’n ôl at Dduw. Y cariad rhyfeddol hwnnw a arweiniodd i’r
groes ac sy’n cael ei gynnig i bawb heddiw. Y cariad rhyfeddol hwnnw sy’n cyrraedd pob angen.

Diolch Iddo!
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AMSER CHWARAE

Amcanion
I weld tosturi Iesu tuag at bobl
I gyflwyno Iesu fel mab Duw
I ystyried fod gan Iesu rym arbennig am ei fod yn Fab Duw

1. Priodasau
Bydd angen lluniau o briodasau a phethau sy’n
gysylltiedig â phriodas, e.e. gwahoddiad, lluniau,
ffrog briodas, blodau ayyb. Os ydych yn adnabod
eich plant yn dda efallai y gallwch holi i’w rhieni
am luniau eu priodas eu hunain neu aelodau o’r
teulu.

Trafodwch yr eitemau/lluniau sydd
gennych. Gadewch i’r plant rannu eu profiadau.
Trafodwch y cynnwrf sydd ynghlwm â’r
digwyddiad a beth sy’n digwydd pan fo pobl yn
priodi. Cofiwch sôn am y wledd briodas.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir o’r
Beibl heddiw am Iesu yn mynychu priodas gyda’i
fam a’i ffrindiau.

2. Amser parti
Paratowch “barti” i’r plant gael mwynhau gan
gynnwys ychydig o fwydydd (brechdanau,
creision, jeli, diodydd), balwnau, “party poppers”.
Byddwch yn ymwybodol o unrhyw alergeddau
bwyd eich plant.

Gallwch osod popeth yn eu lle cyn i’r plant
gyrraedd neu gallech baratoi gyda chymorth y
plant.

Trafodwch y gwahanol achlysuron am barti
wrth i chi fwynhau’r bwyd gyda’ch gilydd ac
arwain y sgwrs i drafod priodasau. Efallai bydd
rhai o’r plant wedi bod mewn priodas, felly
gadewch iddynt rannu eu profiadau.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir o’r
Beibl heddiw am Iesu yn mynychu priodas gyda’i
fam a’i ffrindiau.

3.  Oes syched arnoch chi?
Bydd angen amrywiaeth eang o ddiodydd i’r plant
arsylwi, rhai mewn bag a rhai i’w blasu.

Gofynnwch i’r plant beth maent yn hoffi yfed.
Dangoswch yr amrywiaeth sydd gennych gan
ofyn i’r plant pa rai y maent yn eu mwynhau.
Gadewch iddynt flasu rhai o’r diodydd.
Gwnewch yn siþr eich bod yn ymwybodol
o unrhyw alergeddau. Os nad ydych yn hollol
sicr, byddai’n well holi “pwy sy’n hoffi......” ac
ysgrifennu enwau’r plant ar ddarn o bapur a’i
osod o flaen y diod perthnasol. Wedyn, gallwch
weld pa ddiod yw’r mwyaf poblogaidd. Efallai
hoffech gynnig diod o ddþr i bawb gan sôn pa
mor ffodus ydynt i gael dþr glân i’w yfed.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir o’r
Beibl heddiw am Iesu yn mynychu priodas gyda’i
fam a’i ffrindiau a chlywed beth gawsant i yfed
yno.

4. Dawnsio a diod
Bydd angen cerddoriaeth i’w chwarae a diod o
ddþr i bawb.

Chwaraewch gêm ddawnsio gyda’r plant
e.e. cerfluniau cerddorol. Anogwch y plant i
symud o gwmpas yn egnïol. Ar ôl ychydig
gofynnwch i’r plant os ydynt angen diod a
chynnig diod i bwy bynnag sydd eisiau.
Chwaraewch y gêm eto a chynnig diod eto
(cofiwch roi ychydig o ddþr yn unig!). Trafodwch
gyda’r plant beth yw eu hoff ddiod a pha bryd y
maent yn cael diod, e.e. yn y bore ar ôl codi,
gyda pryd o fwyd, ar ôl bod yn chwarae.
Gofynnwch i’r plant os ydynt wedi bod mewn
priodas erioed ac os ydynt wedi sylwi ar y diod
arbennig y mae pobl yn yfed wrth ddymuno’n
dda i’r priodfab a’r briodferch.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
gwir o’r Beibl heddiw am Iesu yn mynychu
priodas gyda’i fam a’i ffrindiau ac yn clywed am
beth yr oedden nhw’n ei yfed.
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AMSER STORI

Defnyddiwch lyfr stori Beiblaidd i gyflwyno’r
stori - gweler y dudalen Adnoddau. Cofiwch
adrodd y stori yn eich geiriau eich hun wrth
edrych ar y lluniau. Dewiswch un o’r syniadau
canlynol i atgyfnerthu’r stori neu i gyflwyno’r
stori.

1. Amser actio!
Bydd angen dillad i’r priodfab a’r briodferch
ac ychydig o “props” eraill, e.e. Cwpanau,
hambwrdd bach, 6 siâp papur potyn dþr
mawr. Adroddwch yr hanes yn eich geiriau
eich hun gan ofyn i’r plant “actio’r” hanes.
Gofynnwch am wirfoddolwyr i fod yn
briodferch, priodfab, Mair a gweision.
Gofynnwch i’r plant i ddawnsio gan
ddychmygu eu bod mewn parti priodas. Maen
nhw angen diod, ond does dim ar ôl, felly mae
pawb yn edrych yn drist ac yn ddigalon.
Wedyn, mae Mair yn dweud wrth y gweision i
wrando ar Iesu ac maen nhw’n dechrau
llenwi’r jariau mawr gyda dþr - gyda phawb
arall yn helpu hefyd.  Dyna syndod! Mae’r dþr
yn blasu fel gwin hyfryd iawn! Mae pawb yn
cael diod i weld beth sydd wedi digwydd ac
yn dangos mai dyma’r diod gorau a gawsant
erioed!! Roedd Iesu eisiau helpu ei ffrindiau.
Doedd e ddim eisiau i’r briodas gael ei difetha
am fod y gwin wedi gorffen. Felly, dyma Iesu’n
troi’r dþr yn win blasus iawn, iawn.

Gorffennwch trwy ofyn i’r plant sut oedd Iesu
wedi gallu troi’r dþr yn win? Pwysleisiwch fod
Iesu’n berson arbennig iawn, iawn - Ef yw Mab
Duw. Roedd Iesu’n gallu gwneud pethau
rhyfeddol am ei fod yn Fab Duw - pethau d’oes
neb arall yn gallu eu gwneud.

2. Beth welwch chi?
Bydd angen copi o’r daflen liwio, wedi’i lliwio’n
barod oni bai am y 6 potyn dþr.

Edrychwch ar y llun gyda’r plant gan drafod
y gwahanol bobl sydd i’w gweld, h.y. Mair, y
disgyblion, Iesu, y priodfab/ferch, y gweision
a’r gwesteion.  Esboniwch pam fod y jariau
mawr yn y llun – h.y. er mwyn i’r gwesteion
gael ymolchi cyn y wledd. Esboniwch fod
Iesu a’i ffrindiau wedi cael gwahoddiad i
briodas gyda Mair, mam Iesu. Disgrifiwch
deimladau’r priodfab wrth iddo ddeall fod y
gwin wedi gorffen a beth ddigwyddodd
wedyn. Gofynnwch i’r plant liwio’r jariau ar
eich llun gyda chreon piws i ddangos eu bod
yn llawn o win. Esboniwch fod pawb yn credu
mai’r gwin hwn oedd y gorau a fu erioed!
Roedd Iesu wedi dangos faint oedd e’n ei
feddwl o’i ffrindiau wrth droi’r dþr yn win, er
mwyn i bawb cael mwynhau’r briodas.

Gorffennwch trwy ofyn i’r plant sut oedd Iesu
wedi medru troi’r dþr yn win? Pwysleisiwch
fod Iesu’n berson arbennig iawn, iawn - Ef
yw mab Duw. Roedd Iesu’n gallu gwneud
pethau rhyfeddol am ei fod yn fab Duw -
pethau does neb arall yn gallu eu gwneud.
Neu, gallwch ddefnyddio’r syniad yma i
adolygu’r hanes gyda’r plant.
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AMSER  CREFFT

1. Paratoi plât o fwyd parti a chwpan
Bydd angen plât papur i bawb, glud, papur
crêp, papur lliw, darnau o ddefnydd, lluniau o
fwyd wedi’u torri allan o gylchgronau, cwpan
plastig.

Gofynnwch i’r plant pa fwydydd maent yn hoffi
eu bwyta mewn parti. Cynorthwywch y plant i
ffurfio siapiau bwyd o’r papur lliw neu i dorri
siapiau’r bwydydd a’u gludo ar y plât. Cofiwch
addurno’r cwpan hefyd.

Gadewch i’r plant esbonio beth sydd ar eu
platiau ac i edmygu gwaith y plant eraill.
Trafodwch y parti y bu Mair ac Iesu ynddo a
beth a ddigwyddodd pan orffennodd y gwin.
Pwysleisiwch eto, dymuniad Iesu i helpu ei
ffrindiau a’r gallu oedd ganddo fel mab Duw.

2. Addurno potyn dþr
Bydd angen paent mewn soseri a’r amlinelliad
o botyn dþr (gweler y taflenni lliwio) wedi’i
gopïo ar gerdyn, un i bob plentyn. Gwnewch
yn siþr bod gennych o leiaf 6 potyn er mwyn
adolygu’r hanes hefyd.

Gadewch i’r plant “addurno’r” potyn gan
ddefnyddio’u bysedd i osod y paent.
Siaradwch wrth weithio am arferiad pobl gwlad
Iesu i ddefnyddio dþr o jariau mawr i ymolchi
a bod hyn yn rhan bwysig o’u bywyd bob dydd.
Atgoffwch y plant fod Iesu wedi troi 6 potyn
mawr o ddþr yn win. Cynorthwywch y plant i
gyfri’r 6 potyn ac i ddynwared y gweision yn
arllwys “dþr” o’r potiau, dim ond i ddarganfod
bod y dþr bellach yn win.

3. Pethau amrywiol mewn Priodas Iddewig

Penwisg i’r briodferch
Bydd angen stribedi o gerdyn sy’n ddigon
hir i amgylchynu pen plentyn,  sticeri/ siapiau
lliwgar bychain i’w haddurno, darnau o
edafedd, tâp selo, cylchoedd maint 10c a
chreonau melyn/aur.

Yn gyntaf, gofynnwch i’r plant liwio stribed o
gerdyn a’i addurno gyda’r sticeri/siapiau a
lliwio 5 cylch yr un. Dyma’r darnau arian y
byddai’n addurno penwisg y briodasferch.
Gosodwch ddarn byr o edafedd ar gefn bob
cylch gyda’r tâp selo cyn eu glynu ar y stribed
o gerdyn (bydd y cwbl yn edrych yn
daclusach gyda’r darnau wedi’u glynu tu
mewn). Glynwch y ddau ben at ei gilydd i
faint pen y plentyn.

“Shofar” i’r priodfab
Bydd angen cerdyn hanner cylch i bob
plentyn, sticeri/siapiau lliwgar i’w haddurno
a thâp selo. Gadewch i’r plant addurno’u siâp
cyn eu droi’n gôn. Torrwch bîg y côn er mwyn
i’r plant fedru chwythu mewn iddo.
Esboniwch sut y byddai’r priodfab yn mynd i
dÿ’r briodferch i’w chasglu i’r briodas gyda
“shofar.” Corn dafad oedd y shofar. Byddai’r
priodfab yn chwythu’r shofar, fel trwmped, i
adael i bawb wybod ei fod ar y ffordd!
Gadewch i’r plant gerdded o amgylch yr
ystafell yn chwythu’r “shofar” ac yn galw,
“Mae’r priodfab yn dod, ydych chi’n barod?”

4. Taflenni
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AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

Wythnos 1:
Amser Chwarae 1;
Amser Stori 1;
Amser Creadigol 1;

Wythnos 2:
Amser Chwarae 2;
Amser Stori 2;
Amser Creadigol 2;

Wythnos 3:
Amser Chwarae 3;
Cân;
Amser Creadigol 3;

Wythnos 4:
Rhigwm;
Taflen;
Amser Chwarae 4;
Gweddi.

Cân
(I’r dôn ‘Diolch, diolch Iesu’)

Glywaist ti am Iesu, glywaist ti am Iesu,
glywaist ti am Iesu Grist Mab Duw?
Glywaist ti am Iesu, o glywaist ti am Iesu,
glywaist ti am Iesu Grist Mab Duw?

Trodd y dþr yn win, trodd y dþr yn win,
trodd y dþr yn win, glywaist ti?
Trodd y dþr yn win,  o trodd y dþr yn win,
trodd y dþr yn win, glywaist ti?

Diolch am ein caru, diolch am ein caru,
diolch am ein caru ni bob un,
Diolch am ein caru, o diolch am ein caru,
diolch am ein caru ni bob un.

Rhigwm
(Anogwch y plant i gopïo’r ystumiau y
byddwch yn eu gwneud).

Aeth Iesu i briodas,
gyda Mair ei fam a’i ffrindiau,
Roedd pawb yn hapus iawn.

Gwelodd Mair fod y gwin wedi gorffen,
O diar, bydd y parti’n cael ei ddifetha!

“Llenwch y jariau i’r top gyda dþr,”
Meddai Iesu wrth y gweision.

Trodd Iesu’r dþr yn win,
Y gorau erioed!

Mae Iesu’n gwneud pethau rhyfeddol –
Ef yw Mab Duw.

AMSER CANU A GWEDDÏO

Gweddi

Trafodwch gyda’r plant sut oedd Iesu
wedi helpu ei ffrindiau mewn ffordd
arbennig iawn yn ystod eu priodas.

Gofynnwch i’r plant pwy yw eu ffrindiau.

Dywedwch linell o weddi gan gynnwys
enw’r ffrind i’r plentyn ei adrodd ar eich
ôl, e.e.

‘Diolch Iesu am Erin,
ffrind Lili, plîs cadw Erin yn ddiogel bob
dydd.’
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A
eth Iesu a’i ffrindiau i briodas gyda M

air, m
am

 Iesu.  Ydych chi’n cofio beth
ddigwyddodd?
M

ae Iesu’n berson arbennig iawn. M
ae e’n Fab D

uw.
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Faint o botiau oedd yn llawn dþr? Beth wnaeth Iesu?
Lliwiwch y potyn yn borffor, neu defnyddio eich bysedd a
phaent porffor neu gludwch ddarnau o bapur porffor arno i’w
lenwi â gwin.
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Fedri di?Lliwia bopeth fedri di ei wneud.

Fedri di fod yn garedig fel yr Iesu?
Tynna lun ohonot dy hun yn bod yn garedig

   wrth rywun.

Redeg fel pry copyn?

Wenu fel crocodeil?

Sboncio fel
cwningen?

Symud fel
pili pala?
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Amcanion
I  gyflwyno gwyrth gyntaf Iesu
I ystyried esiampl o garedigrwydd Iesu
I drafod nerth Iesu fel mab Duw

Cân i’r gyfres: Ffrind i mi, Rhif 1   Y Cyntaf a’r Olaf Curiad 2008

Adnod i’r gyfres
A dyma lais o’r nefoedd yn dweud: “Hwn ydy fy Mab annwyl i;
mae wedi fy mhlesio i’n llwyr.” (Mathew 3:17)

1. Dþr, dþr, dþr

Rhowch ddarn bach o bapur a beiro i bawb
a gofynnwch iddynt restri’r gwahanol ffyrdd
y byddwn yn defnyddio dþr. Esboniwch fod
hon yn ras a bod ganddynt funud yn unig i
lunio’r rhestr. Ni ddylent edrych ar restr neb
arall. Ar ôl munud dewch o hyd i’r rhestr hiraf
a darllenwch y rhestr allan gyda phawb yn
ticio beth sy’n gyffredin ar eu rhestrau nhw.
Rhowch wobr fechan i’r person sydd â’r
rhestr hiraf cyn symud ymlaen i drafod
pwysigrwydd dþr yn ein bywydau.

Esboniwch fod yr Iddewon yn defnyddio dþr
mewn ffordd arbennig fel rhan o’u crefydd.
Yng nghyfnod Iesu Grist roedd yr Iddewon
yn gorfod ymolchi mewn ffordd benodol ar
achlysuron arbennig. Byddent yn defnyddio
dþr o botiau mawr pridd a oedd wedi eu
llenwi o ffynhonnau - wrth gwrs doedd yna
ddim tapiau yr adeg hynny! Heddiw, byddwn
yn clywed sut y bu i Iesu ddefnyddio dþr
mewn ffordd ryfeddol.

2. ’Nabod y blas?

Bydd angen amrywiaeth o ddiodydd i’r plant
gael eu blasu a’u hadnabod, e.e. dþr, te,
sudd ffrwyth, pop, llaeth. Paratowch y
diodydd o flaen llaw a’u cadw o olwg y plant.
Gofynnwch am wirfoddolwyr i flasu’r
diodydd, un ar y tro, a dyfalu beth yw’r
ddiod.

Trafodwch beth yw hoff ddiodydd y plant.
Dangoswch lun ffynnon i’r plant (mae un ar
gael ar y CDd). Esboniwch mai dyma sut y
byddai pobl yn cael dþr ers talwm yn y wlad
hon ond bod rhai pobl heddiw yn gorfod
codi dþr o ffynhonnau. Efallai bydd y plant
wedi gweld ffynnon – gofynnwch iddynt i
rannu eu gwybodaeth.

Byddwch yn ymwybodol o unrhyw
alergeddau.
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3. Codi dþr
Mae dwy ffordd o chwarae’r gêm hon.

Tu allan.
Bydd angen sosban o ddþr, jwg mesur,
cwpan blastig â thyllau ynddynt a photel
ddiod blastig i bob tîm. Nod y gêm i’r timoedd
yw cario dþr o’r sosban i’r botel gan
ddefnyddio’r cwpan plastig. Gallwch
chwarae  ras yn erbyn y cloc, un tîm ar y tro,
neu’r timoedd yn erbyn ei gilydd am amser
penodol. Mesurwch faint o ddþr sydd gan
bob tîm i ddod o hyd i’r enillwyr.

Tu mewn.
Bydd angen torri papur glas i stribedi o
wahanol hyd a’u rholio i fyny a’u gosod
mewn sosban/powlen. Hefyd, llwy i bob tîm
a phren mesur. Rhowch y sosban ar un ochr
yr ystafell, gyda’r timoedd yr ochr arall. Eto,
gallwch chwarae ras yn erbyn y cloc, un tîm
ar y tro, neu’r timoedd yn erbyn ei gilydd am
amser penodol. Mae aelod o’r tîm yn rhedeg
at y sosban i godi un darn o bapur ar y tro
gyda’r llwy a’i ddychwelyd at eu tîm.
Mesurwch hyd y darnau papur sydd gan bob
tîm i ddod o hyd i’r enillwyr.

Cynigiwch ddiod o ddþr i bawb ar ôl gorffen
y gêm a thrafodwch beth yw hoff ddiodydd
y plant. Esboniwch y byddwn yn clywed
hanes Iesu yn paratoi diodydd ar gyfer
priodas mewn ffordd ryfeddol iawn.

4. Pa mor glên wyt ti?
Gofynnwch i un o’r plant wneud cymwynas
â chi, e.e. mynd i nôl beiro o’r cwpwrdd /
estyn diod i chi. Canmolwch y plentyn am ei
caredigrwydd. Adroddwch hanes i’r plant am
achlysur pan ddangosodd rywun
garedigrwydd mawr i chi. Wedyn,
gofynnwch i’r plant os ydyn nhw’n bobl

caredig. Efallai hoffech holi i rai o’r plant i roi
esiampl bersonol.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r plant
(gan ychwanegu eich syniadau eich hun, os
hoffech), gan ofyn iddynt ymateb trwy redeg
i un ochr yr ystafell i ddangos ateb
cadarnhaol neu i’r ochr arall i ddangos os
nad ydynt yn fodlon. Os ydych yn brin o le
gall y plant godi/gostwng bawd.

Mae’r athrawes yn gofyn am
wirfoddolwyr i aros yn y dosbarth amser
chwarae i helpu tacluso ar ôl gwers gelf.
Ydych chi’n fodlon?

Mae eich chwaer/brawd bach eisiau i
chi chwarae gyda nhw yn lle gwylio’r teledu.
Ydych chi’n fodlon?

Mae Mam eisiau help i osod y bwrdd
ar gyfer swper. Ydych chi’n fodlon?

Mae plentyn newydd wedi cyrraedd dy
ddosbarth. Mae’r athro’n gofyn am rywun i
fynd ag ef/hi i’r ffreutur amser cinio. Ydych
chi’n fodlon?

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl heddiw am Iesu yn dangos
caredigrwydd mawr mewn priodas.



Iesu: Ffrind mewn angen  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008 14

Oed 6 - 11
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

Cyflwyno’r Stori
Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r
llyfrau yn y ‘Rhestr Adnoddau’ ac wedyn
dewiswch un o’r syniadau canlynol i
atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu,
defnyddiwch un o’r syniadau canlynol wrth i
chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.

1. Pwy ddywedodd hyn?
Bydd angen llyfr/Beibl plant, taflen liwio o
adran y plant iau sy’n dangos golygfa’r
briodas a’r swigod o Atodiad 1. Byddai’n dda
petaech yn chwyddo’r daflen a’i lliwio ymlaen
llaw i greu cymorth gweledol deniadol.

Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio llyfr
hanesion Beiblaidd (gweler y dudalen
adnoddau).

Yna, gofynnwch i’r plant ddewis geiriau i’r
gwahanol gymeriadau. Gyda grþp o blant iau
gallwch ddarllen un swigen ar y tro gan ofyn
iddynt ddewis pwy ddywedodd y geiriau yn y
stori. Gall plant hÿn gymryd tro i ddarllen
swigen a’u gosod wrth y cymeriad cywir.
Cymhwyso: gweler isod.

2. Llinyn amser
Bydd angen y llinyn amser arnoch, Beiblau
a lluniau o briodas.

Dangoswch lun o bobl yn priodi. Efallai
hoffech ddefnyddio llun ohonoch chi eich hun
neu berthynas i chi neu rywun sy’n
adnabyddus i’r plant. Adroddwch brofiad
personol o fynd i briodas wrthynt a gofynnwch
iddynt i rannu eu profiadau nhw.

Chwiliwch ar y llinyn amser am y llun o Fair a
Joseff a’r baban Iesu. Darllenwch y paragraff
sydd o dan y llun  o dan y teitl “Priodas yng
Nghana,” neu gofynnwch i un o’r plant ei

ddarllen. Esboniwch mai dyma wyrth gyntaf
Iesu: o’r llinyn amser gwelwn fod hyn wedi
digwydd yn agos i gychwyn hanes Iesu.
Gwnewch yn siþr bod y plant yn deall ystyr y
gair “gwyrth.” Wedyn, trowch i Ioan 2 a
darllenwch yr hanes gyda’ch gilydd gan
esbonio unrhyw eiriau anodd.
Cymhwyso: gweler isod.

3. Dewch i’r parti!
Ymlaen llaw, paratowch barti “Iddewig” gydag
ychydig o fwydydd “Iddewig” - bara pita, caws
gafr, olewydd, bisgedi hobnob - â blancedi a
chlustogau ar lawr. Hefyd bydd angen jwg o
ddiod a chwpan i bawb.

Gwahoddwch y plant i’ch parti, i eistedd ar y
llawr ac i basio’r bwydydd i’w gilydd.
Esboniwch mai dyma sut y byddai pobl yn
bwyta yng nghyfnod yr Iesu - yn eistedd ar y
llawr wrth fyrddau isel. Esboniwch yn
nhraddodiad priodas Iddewig byddai’r
dathliadau yn para am wythnos gyfan!
Cynigiwch ddiod i bawb ond gwnewch yn siþr
bod y diod yn rhedeg allan cyn i bawb gael
ychydig. Adroddwch hanes Iesu a’i
ddisgyblion yn mynd i briodas gyda Mair a
sut y bu i’r gwin redeg allan. Sut fyddai’r
priodfab yn teimlo? Byddai pawb yn meddwl
nad oedd wedi trefnu parti da iawn, a byddai
cywilydd arno.

Adroddwch y digwyddiadau canlynol gan
esbonio ystyr y gair “gwyrth” i’r plant. Dyma
wyrth gyntaf Iesu.
Cymhwyso: gweler isod.
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Cymhwyso: Dilyn yr arwyddion
Bydd angen Beibl a’r arwyddion o Atodiad 2,
wedi’u chwyddo os yn bosibl, a’u torri ar wahân.
Cadwch yr arwydd siâp potyn tan yn
ddiweddarach.

Dangoswch yr arwyddion, un ar y tro, gan ofyn
i’r plant beth ydy ystyr bob un. Mae arwydd yn
dangos rhywbeth inni mewn ffordd syml a chlir.
Unwaith gwelwn yr arwydd byddwn yn deall beth
ydy ei neges.

Trowch i Ioan 2 a darllenwch adnod 11, sef
adnod olaf yr hanes hwn.
Mae’r adnod yn dweud wrthym fod Iesu wedi
troi’r dþr yn win fel arwydd. Arwydd o beth?

Yn syml iawn, roedd y wyrth yn arwydd i’r
disgyblion bod Iesu’n berson gwahanol.

Beth oedd yn wahanol am Iesu?
Yn gyntaf, gwelwn fod Iesu yn berson caredig
iawn. Roedd am helpu ei ffrindiau a gwneud yn
siþr na fyddai eu priodas yn cael ei difethaf gan
fod y gwin wedi gorffen.

Ond yn bwysicaf, roedd y wyrth yn arwydd
bod Iesu’n berson arbennig a gwahanol.

Roedd gan Iesu’r gallu i droi’r dþr yn win.
Oes gan un ohonom ni y gallu hwn? Ydyn ni’n
’nabod rhywun sydd â’r gallu hwn? Nac ydyn,
siþr!

Trodd Iesu’r dþr yn win am ei fod eisiau
dangos i’r disgyblion bod ganddo nerth/gallu
arbennig. Roedd y nerth arbennig gan Iesu
oherwydd ef yw Mab Duw.

Gosodwch y siâp potyn wrth yr arwyddion
eraill. Ail adroddwch ystyr yr arwyddion. Pan
ddowch at y potyn, gofynnwch i’r plant beth yw
ystyr arwydd y potyn a gwrandewch ar eu
cynigion. Ail adroddwch fod y potyn llawn o win
yn arwydd fod Iesu yn berson arbennig, yn Fab
Duw.

GWEDDÏAU

Gweddïau
Paratowch “botyn” ymlaen llaw trwy
ddefnyddio’r amlinelliad o daflen waith
yr ‘Adran Feithrin’. Byddai’n dda creu
potyn sydd o leiaf maint A4. Torrwch 2
siâp a’i styffylu at ei gilydd ar yr ymylon,
gan adael ceg y potyn ar agor.

Rhowch ddarn o bapur i bob plentyn
iddynt gael ysgrifennu gweddi arno.
Trafodwch sut y bu i’r Iesu ddatrys
problem y bobl yn y briodas mewn
ffordd ryfeddol. Mae Iesu am inni fynd
â’n problemau ato hefyd. Ydy’r plant
yn credu y gall Iesu ddatrys ein
problemau ninnau hefyd? Ambell
waith mae pobl yn cael atebion
rhyfeddol i’w gweddïau - efallai hoffech
chi rannu profiad personol fan hyn.
Dro arall bydd Duw yn ein helpu i
ddatrys y broblem ein hunain, neu’n
dangos inni beth i wneud trwy gymorth
pobl eraill.

Gofynnwch i’r plant i ysgrifennu
gweddi a’i gosod yn y potyn. Rhowch
gyfle i’r plant ddarllen eu gweddïau a
gweddïwch dros bob un ohonynt i
orffen.
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1. Addurno cwpan, gwydr gwin neu blât
(Gweler Atodiad 4)

Gallwch brynu llestri rhad o’r
archfarchnadoedd neu siopau elusennol.
Mae pinnau pwrpasol ar gael i addurno llestri
a gwydrau o siopau arlunio. Byddai’r rhain yn
gwneud anrheg hardd.

2. Creu coctels

Beth am greu rhai o’r coctels canlynol?
Defnyddiwch ymbarelau bach a gwellt yfed.
Gofynnwch i’r plant feddwl am enwau “cþl” i’r
coctels ac i greu bwydlen ddeniadol i’w
cynnwys.

Cymysgwch y cynhwysion i gyd mewn jar lân
â chaead, cyn eu tywallt i wydr. Ychwanegwch
iâ wedi’i falu ac addurniadau.

2 owns hylifol sudd oren, 2 owns hylifol
sudd llugaeron, 2 owns hylifol sudd grawnwin

4 owns hylifol iogwrt plaen, 1 cwpan o
fefus ffres, 2 fanana, 1 cwpan o laeth, ½
cwpan o hufen iâ (byddwch angen
cymysgydd trydanol a jwg mwy ar gyfer hon)

2 owns hylifol sudd oren, 2 owns hylifol
sudd llugaeron, 1 owns hylifol o sudd
grawnffrwyth, 1 owns hylifol sudd afal, iâ
wedi’i falu, tafell o oren

6 owns hylifol o sudd pînafal, 2 owns
hylifol o hufen cnau coco, iâ wedi’i falu

2 owns hylifol o sudd afal, 3 owns hylifol
o laeth
· 2 lwy fwrdd o hufen iâ mewn gwydr,
llenwi’r gwydr â cola

1 llwy de o fêl, 1 llwy de o siwgr, 6 owns
hylifol o sudd pînafal, 2 owns hylifol o ddþr
mwynol, pînafal i’w addurno

3. Cynllunio poster sy’n cyfleu neges y
stori
Darparwch gerdyn/papur maint A4 neu A3
â gwahanol offer arlunio, fel pinnau ffelt,
paent, pastelau.

Trafodwch gyda’r plant yr adnod Ioan 2,
adnod 11. Atgoffwch y plant o’r cymhwysiad,
h.y. bod Iesu wedi cyflawni’r wyrth i fod yn
arwydd i’w ddisgyblion - yn arwydd iddynt ei
fod yn berson arbennig, yn Fab i Dduw gyda
nerth a gallu Duw.

Gofynnwch i’r plant i feddwl am air neu eiriau
sy’n cyfleu’r neges hon. Anogwch nhw i
gynllunio poster sy’n cynnwys y neges
ynghyd â lluniau perthnasol - efallai lluniau
o’r hanes neu o hanesion eraill am Iesu.
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Gemau
Bowlio 6

Bydd angen 3 pêl a 6 “potyn” - gwnaiff 6 potel
blastig sudd y tro. Ysgrifennwch rif ar waelod
pob potel, dyma’r sgôr.

Nod y gêm yw bwrw cyn gymaint o’r potiau i
lawr ag sy’n bosibl gyda’r peli, a chyfri’r sgôr.
Gallwch chwarae fel unigolion neu yn
dimoedd a gwneud y gêm yn anoddach/
symlach trwy osod y poteli yn bellach oddi
wrth y plant ac ystyried pa mor bell oddi wrth
ei gilydd y mae’r poteli.

Un o’r gemau o’r adran “Cyflwyno’r
Thema.”

Cwis
Paratowch restr o gwestiynau o’r stori a rhai
hanesion diweddar. Bydd angen 6 potyn
papur wedi’u rhifo - mae’r plant yn hoffi
defnyddio rhifau mawr!- dyma’r sgôr.
Gosodwch y potiau ben i waered ar y bwrdd,
h.y. gyda’r sgôr o’r golwg. Rhannwch y plant
yn barau/grwpiau bychain. Gofynnwch
gwestiwn iddynt, un ar ôl y llall. Os cynigir ateb
cywir, cânt ddewis un o’r potiau, a dyma’u
sgôr am y rownd. Cymysgwch y potiau ar ôl
bob ateb cywir.

Ar ddiwedd y cwis, cyfrwch sgôr pob tîm a
rhowch wobr fechan i’r tîm buddugol.

Adnod
Defnyddiwch Atodiad 3. Gallwch ei defnyddio
mewn sawl ffordd:

Gwnewch mwy nag un copi o’r adnod,
pob copi ar bapur lliw gwahanol. Torrwch y
siapiau allan a’u cuddio o amgylch yr ystafell.

Rhannwch y plant yn dimoedd, gyda phob
tîm yn chwilio am eiriau lliw penodol. Ar ôl
dod o hyd i’r geiriau, mae’r tîm yn ffurfio’r
adnod ac yn ei dysgu gyda’i gilydd.
Gwrandewch ar bob tîm yn adrodd yr adnod.

Gwnewch ddau gopi o’r adnod er
mwyn chwarae’r gêm “dewis pâr.” Gosodwch
y geiriau, wedi’u torri allan, ben i waered ar
y bwrdd o’ch blaen. Mae’r plant yn cymryd
tro i ddewis dau ddarn o bapur a’u troi. Os
yw’r ddau air yr un fath, mae’r plentyn yn cael
dewis dau arall. Os yw’r ddau air yn wahanol,
maen nhw’n cael eu troi’n ôl ac mae’r plentyn
nesaf yn cael tro. Parhewch nes bod bob
pâr wedi eu darganfod. Gosodwch y geiriau
yn eu trefn - efallai bydd angen chwilio am y
cyfeiriad mewn Beibl er mwyn gwneud hyn-
a dysgwch yr adnod gyda’ch gilydd.

Cofiwch esbonio wrth y plant mai dyma eiriau
Duw wrth Iesu Grist pan gafodd ei fedyddio.
Roedd Iesu yn gallu cyflawni gwyrthiau
oherwydd mai ef yw Mab Duw.

Taflenni Gwaith
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DRAMA

AMSERLEN

Wythnos 1:
Cyflwyno’r thema 1;
Cyflwyno’r stori 1, 2 neu 3;
gêm;

Wythnos 2:
Cyflwyno’r thema 2 neu 3;
Crefft; cân;

Wythnos 3:
Dysgu’r adnod;
Drama;
gweddi;

Wythnos 4:
Cyflwyno’r thema 4;
Stori 1, 2 neu 3;
cwis.

1. Chwarae rôl  - bod yn bobl garedig
Casglwch yr eitemau canlynol mewn bocs:
darn punt, llyfr darllen, beiro, papur lapio,
cadach golchi, llwy, Beibl, rhwymyn, cadwyn
gyda chroes, ffotograff, cerdyn ysgrifennu
nodyn.

Gadewch i’r plant weithio mewn parau/
grwpiau o dri. Cânt ddewis eitem/au a
meddwl sut y gellir defnyddio’r eitem/au i
ddangos caredigrwydd i eraill. Wedyn, caiff
pob grþp greu cyflwyniad byr. Cofiwch gadw
digon o amser i bob grþp dangos eu
cyflwyniad.

2. Actio’r hanes.
Bydd angen camera ac efallai dillad gwisgo
fyny.

Dangoswch luniau o ryw “sêr” yn priodi - mae
ambell i gylchgrawn yn arbenigo yn hanesion
y sêr! Gofynnwch i’r plant ddychmygu eich
bod chi’n ffotograffydd ar gyfer un o’r
cylchgronau hyn, wedi dod i dynnu lluniau
o’r briodas yng Nghana.
Edrychwch ar y daflen liwio a ddefnyddiwyd
i adrodd yr hanes (adran cyflwyno’r stori, rhif
1) a rhannwch y cymeriadau o’r hanes i
grwpiau, e.e. y priodfab a’r briodferch; Mair
a’r disgyblion; y gweision; y gwesteion eraill.
Trafodwch sut deimladau y byddent wedi’u
profi yn ystod yr hanes. Tynnwch lun y
grwpiau gwahanol gyda’r plant yn cymryd rôl
y cymeriadau.
Wedyn, holwch gwestiynau i’r “cymeriadau”
ar gyfer erthygl i’r cylchgrawn.
Byddai’n dda petaech yn gallu argraffu’r
lluniau a’u gosod ar dudalennau cylchgrawn
ffug. Gall y plant ysgrifennu pwt o erthygl,
eto, mewn cymeriad, i’w gynnwys ar eich
tudalen. Gofynnwch i’r plant am eu syniadau
ar gyfer teitl a threfn y tudalennau.

3. Duw ar waith
Bydd angen y llinyn amser ac efallai camera.

Edrychwch ar y llinyn amser am
ddigwyddiadau pan fu Duw neu Iesu yn
dangos nerth arbennig, e.e. hanes y Creu,
Duw yn boddi’r ddaear yn ystod y dilyw, Duw
yn rhoi plentyn i Abraham a Sara,  Duw yn
agor y Môr Coch i Moses, Duw yn helpu
Gideon i drechu’r Midianiaid ayyb. Gadewch
i’r plant feimio rhai o’r digwyddiadau, mewn
grwpiau llai neu fel un grþp. Cofiwch
bwysleisio bob tro fod gan Dduw nerth
anhygoel, ac ystyriwch hefyd sut y mae Duw
yn defnyddio ei allu er lles ei bobl. Efallai
hoffech dynnu llun o bob “olygfa.”

(Bydd angen caniatâd ysgrifenedig y rhieni
cyn i chi dynnu unrhyw luniau)
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Taflen Gwis
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

1. Sawl potyn dþr drôdd Iesu’n win?

2. Beth yw’r gair am y pethau rhyfeddol a wnaed gan Iesu?

3. Beth oedd anrhegion y Doethion i’r baban Iesu?

4. Beth oedd enw’r dref lle ganwyd y baban Iesu?

5. Sawl brawd oedd gan Joseff?

6. Pam oedd brodyr Joseff yn genfigennus ohono?

7. Gorffennwch yr adnod: “Pwy yw hwn…..”

8. Pam oedd y disgyblion yn ofnus ar ôl i’r storm ddistewi?

9. Am sawl diwrnod bu Duw’n creu’r byd?

10. Beth a grëwyd ar y pedwerydd diwrnod?

Atebion:
1. 6, 2. Gwyrthiau, 3. Aur, thys a myrr, 4. Bethlehem, 5. 11, 6. Roedd Joseff yn
ffeffryn gan eu tad a chafodd freuddwydion amdanynt yn plygu iddo., 7. ….mae hyd
yn oed y gwynt a’r môr yn ufuddhau iddo.” Marc 4:41, 8. Doedden nhw ddim wedi
deall pwy oedd Iesu h.y. Mab Duw., 9. 6, 10. Yr haul, y lleuad a’r sêr
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Taflen 4
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Sialens 1. Sawl naid fedri di ei wneud mewn munud?

Sialens 2. Fedri di dynnu llun cylch â’th lygaid ar gau?

Sialens 3. Sawl person fedri di dynnu llun ohonynt ar y bws yma?

Roedd gan Iesu sialens fawr – i ddangos i bobl cymaint yr
oedd Duw yn eu caru. Sut wnaeth e hyn?

Roedd yn garedig wrth
bobl dlawd a phobl
gyffredin

Iachaodd bobl sâl

Bu farw ar y groes
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Taflen 5
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

IESU GWIN PRIODAS
MAIR SHOFAR DÞR
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Taflen 6
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Oes gennych chi gof da?
Beth ddywedodd y cymeriadau canlynol yn hanes Iesu’n troi’r dþr yn win.
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Taflen 7
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Ga’ i fynd i’r tÿ bach, plîs?

Ydych chi’n golchi eich dwylo ar ôl bod i’r toiled?
Pam tybed?
Wel, wrth gwrs, rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw hi i olchi ein dwylo rhag i germau ein
gwneud yn sâl.
Pwy sydd wedi’ch dysgu chi i wneud hyn? Beth fyddai’n digwydd petai neb wedi dweud wrthym am
hyn erioed?
Dychmygwch fyw heb ddþr i ymolchi... Dychmygwch fyw heb doiled iawn...
Mae toiledau’n cario carthion o’n tai fel bod ein cartrefi’n lân ac yn rhydd o afiechydon.

Dyma Sophia, mae hi’n 22 mlwydd oed.
Mae Sophia yn byw ac yn gweithio ym Malawi, gwlad sydd â llawer
o dai heb doiled iawn ynddyn nhw, gwlad dlawd iawn.
Mae Sophia yn dysgu pobl ym mhentref Fombe pa mor bwysig
yw hi i gael dþr glân a sut i gadw’r dþr yn lân. Mae mudiad o’r enw
“Eryrod” yn ei chyflogi i gyflawni’r gwaith hynod bwysig yma. Ers i
Sophia ddechrau ar y gwaith yn Fombe mae’r bobl yno wedi dysgu
arferion da, ac mae hyn yn golygu eu bod yn atal afiechydon rhag
lledaenu. Dyma newyddion da!
Ydy hanes Sophia yn gwneud ichi deimlo’n ddiolchgar bod gennym doiledau a dþr glân yn ein
cartrefi?

Ysgrifennwch weddi dros Sophia. 
Gweddïwch dros bobl eraill yr ydych wedi 
clywed amdanynt sydd mewn angen a’r rhai 
sy’n ceisio eu helpu. 
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Oed 11 - 14
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Wythnos 1:
Y Briodas yng Nghana (Ioan 2:1-11)

Mae Iesu newydd ddechrau ar ei weinidogaeth
gyhoeddus ac wedi galw chwe dyn, hyd yma, i
fod yn ddisgyblion iddo. Maent yn teithio gyda’i
gilydd i Gana gan fod Iesu wedi cael ei wahodd
i briodas yno gyda’i fam. Mae’r hanes yn un
cyfarwydd iawn. Byddwn yn ystyried yn arbennig
ystyr adnod 11: “Y wyrth hon yn Cana, Galilea
oedd y gyntaf wnaeth Iesu fel arwydd o bwy
oedd. Roedd yn dangos ei ysblander, a dyma’i
ddisgyblion yn credu ynddo.”

Nodwch yn gyntaf, y rheswm pam y bu i Iesu
gyflawni gwyrthiau: cyflawnodd Iesu wyrthiau i
fod yn arwyddion o bwy ydoedd. Yn y wyrth hon,
gwelwn  nerth a chariad Iesu. Nerth Iesu fel Mab
Duw a’i alluogodd i droi’r dþr yn win. Cariad Iesu
at ei ffrindiau a oedd yn priodi oedd ei
gymhelliad. Mae’r ddwy nodwedd yn rhai
“ysblennydd.”

Yn ail, nodwch ganlyniad yr arwydd yma:
credodd y disgyblion ynddo. Nid oedd y
disgyblion wedi bod yng nghwmni Iesu’n hir, ac
yn wir fe gymerodd sawl “arwydd” cyn iddynt
gredu ynddo â’u holl galonnau.

Cyflwyno’r thema
1. Pa un sydd orau?
Bydd angen beiro a phapur ar bawb, ac
amrywiaeth o fwydydd a diodydd i’r grþp eu
blasu. Bydd angen dau o bob math, un safonol

Amcanion
I gyflwyno sefyllfaoedd pan gafodd unigolion gymorth gan Iesu

I drafod cymeriad Iesu yng ngoleuni’r digwyddiadau hyn

I ystyried sut mae Iesu’n cyfarfod ein hanghenion ninnau

ac un rhad, e.e. siocled Cadbury’s a siocled
math archfarchnad ei hun; ‘Coke’ a cola rhad;
creision brand poblogaidd a rhai’r archfarchnad
ayyb.

Gosodwch y bwydydd/diodydd o flaen y grþp
wedi’u rhifo, a’u gwahodd i’w blasu gan nodi pa
rai ydy’r gorau yn eu tyb hwy. Ar ôl i bawb gael
tro, rhowch enwau’r bwydydd/diodydd a
thrafodwch y canlyniadau. Mae llawer o bobl
ifanc yn gwrthod yfed dim ond ‘Coke’, trafodwch
y rhesymau am hyn. Oes yna wahaniaeth ym
mlas y pethau rhad/drud? Dylid pwysleisio bod
gennym syniad o’r hyn sydd orau. Mae hyn yn
wir mewn meysydd eraill hefyd. Pa ddillad ydy’r
gorau? Pa dîm pêl-droed ydy’r gorau?

Heddiw, byddwn yn ystyried hanes am Iesu pan
ddarparodd “y gorau” i rai o’i ffrindiau ar achlysur
pwysig iawn yn eu hanes.

2. Arwyddion
Defnyddiwch y cyflwyniad “Arwyddion” sydd ar
y CDd (mae’r cyflwyniad ar ffurf PowerPoint neu
fel dogfen i’w hargraffu), neu defnyddiwch Lyfr
Rheolau’r Ffordd Fawr.

Os hoffech, gallwch rannu’r grþp yn barau/
timoedd i gystadlu yn erbyn ei gilydd.
Rhowch wobr fechan i’r tîm sy’n adnabod y nifer
fwyaf o arwyddion.

Darllen a deall y Beibl: Ioan 2:1-11
(gweler Atodiad 5)
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Oed 11 - 14
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Bydd angen Beiblau, neu Atodiad 5 wedi’i gopïo
i bawb  a chopi o Atodiad 6, a fydd yn cael ei
lenwi dros y tair wythnos.

Darllenwch Ioan 2:1-11 gyda’r grþp, gallwch
ofyn i un person ddarllen geiriau Mair, un arall i
ddarllen geiriau Iesu ac un arall i ddarllen geiriau
llywydd y wledd.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol a llenwch
Atodiad 6.

Beth oedd y broblem?
Adnod 3, doedd dim mwy o win ar ôl. Byddai
trefnwyr y briodas, yn enwedig y priodfab, yn
wynebu gwarth am redeg allan o win cyn diwedd
y gwledda.

Beth wnaeth Iesu i ddatrys y broblem?
Adnodau 7,8,9: trodd Iesu’r dþr yn win.

Beth oedd y canlyniad?
Adnod 11: roedd Iesu’n dangos ei ysblander a
chredodd y disgyblion ynddo. Trafodwch ystyr
y gair “ysblander.” Gofynnwch i’r bobl ifanc
feddwl am y peth harddaf neu fwyaf anhygoel y
maent wedi’i weld erioed - rhywbeth sy’n achosi
iddyn nhw ddweud “Waw!” Dyma un ystyr i’r gair
“ysblander.”  Roedd ’na bethau am Iesu a oedd
yn achosi i bobl ddweud “Waw.” Yn yr hanes
hwn, ‘nerth anhygoel, rhyfeddol Iesu’ oedd yn
achosi pobl i ddweud “Waw!”, a hefyd cariad a
charedigrwydd Iesu at y pâr oedd yn priodi, i’w
harbed rhag embaras y sefyllfa.

Beth arall sy’n bwysig yn yr adran hon?
Adnod 3 - pam ddywedodd Mair wrth Iesu

fod y gwin yn brin? Roedd Mair yn gwybod fod
gan Iesu’r gallu i wneud rhywbeth am y sefyllfa
ac roedd hi’n disgwyl iddo wneud rhywbeth.
Rydyn ni’n gallu ymddiried bod gan Iesu’r gallu
i’n helpu ninnau hefyd. Trafodwch hyn gyda’r
grþp gan eu hannog i rannu eu problemau
gyda’r Iesu mewn gweddi ac ymddiried ynddo
i’w datrys.

Adnod 10 -  beth oedd yn arbennig am y
gwin newydd? Dyma’r gwin gorau yr oedd
llywydd y wledd wedi’i flasu erioed. Mae Iesu
am ddarparu’r gorau i ninnau hefyd. Trafodwch
beth ydy’r pethau “gorau” y mae Iesu yn eu rhoi
i ni, gan gynnwys maddeuant, bywyd
tragwyddol, heddwch gyda Duw, llawenydd,
ffydd bod gan Dduw gynllun ar ein cyfer, profiad
o gariad Duw, yr Ysbryd Glân i’n helpu i fyw bob
dydd, nerth i wynebu problemau bywyd.

Beth ddysgwn ni am Iesu?
Gadewch i’r bobl ifanc gynnig eu hatebion.
Crynhoi trwy wneud tri phwynt: 1. Bod gan Iesu,
fel Mab Duw, nerth goruwchnaturiol; 2. Mae
Iesu’n rhoi’r gorau inni; 3. Mae Iesu’n dangos
cariad a charedigrwydd i’w ffrindiau.

Amser gweddi
Rhowch amlinelliad potyn dþr i bawb.
Gofynnwch i’r grþp i feddwl am bethau yn eu
bywydau sydd angen eu newid. Rhowch
ychydig o esiamplau, e.e. perthynas anodd gyda
ffrind neu aelod o’r teulu; problem yn yr ysgol
gyda gwaith neu berson; problemau adref.
Byddwch yn sensitif i amgylchiadau eich grþp.
Ydyn nhw’n sylweddoli bod gan Iesu’r nerth i
newid pethau? Dydy hyn ddim yn golygu bod
Iesu’n mynd i newid pethau dros nos i ni. Yn
aml, mae Iesu’n dangos inni sut y gallwn ddatrys
problemau ein hunain. Weithiau bydd Iesu’n dod
â phobl eraill i’n helpu i newid yr hyn sydd angen
ei newid. Dro arall bydd yr Ysbryd Glân yn ein
harwain i ddweud neu i wneud rhywbeth fydd
yn gwella’r sefyllfa.

Anogwch y grþp i ysgrifennu gweddi ar y potyn
a’i gadw. Gweddïwch dros bawb yn y grþp, neu
efallai bydd rhai o aelodau’r grþp eisiau gweddïo
ar goedd.

Gweithgaredd ychwanegol
Beth am greu rhai o’r coctels o Adran Crefft 6-
11oed?
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Oed 11 - 14
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Wythnos 2:
Sacheus (Luc 19:1-10)

Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried hanes
cyfarwydd arall gyda’r bobl ifanc - hanes
Sacheus.

Mae pawb yn adnabod Sacheus fel twyllwr bach
cas! Y gwir yw, roedd ymddygiad Sacheus yn
ffynnu o’i galon bechadurus, a dyma oedd
gwraidd problemau Sacheus. Ar ôl bod yng
nghwmni Iesu mae bywyd Sacheus yn cael ei
drawsnewid. Mae’n datgan ei fwriad i dalu’n ôl i
bawb y mae wedi eu twyllo - a mwy! - a’i fwriad
i roi hanner ei eiddo i’r tlodion. Mae geiriau Iesu
yn adnod 9 yn egluro yr hyn sydd wedi digwydd:
mae Sacheus wedi cael ei achub - achub o’i
bechod a bywyd llawn pechod.

Unwaith eto, gwelwn nerth goruwchnaturiol yr
Iesu ar waith, y tro hwn yn trawsnewid unigolyn.
Cawn ddatganiad o bwrpas Iesu, “i chwilio am y
rhai sydd ar goll, i’w hachub nhw.” Hefyd, gwelwn
ffrwyth calon edifar wrth i Sacheus dalu i’w
ddyledwyr a dangos tosturi i’r tlawd.

Cyflwyno’r thema

1. Gêm “Twyll”
Mae hon yn gêm hawdd ar gyfer 3 chwaraewr
neu fwy. Os oes gennych nifer fawr yn chwarae
gallwch ddefnyddio dau set o gardiau.

Rhannwch y cardiau i gyd rhwng y chwaraewyr.
Nod y gêm yw cael gwared o’ch cardiau i gyd,
trwy osod rhai yn y canol, wyneb i lawr. Wrth roi
eich cardiau i lawr mae’n rhaid cyhoeddi beth
sydd gennych, e.e. 2 jack, 3 brenin, 4 o ddegau.
Mae’n rhaid i’r cardiau fod o’r un gwerth. Gallwch
ddewis twyllo, e.e. gallwch ddweud eich bod yn
rhoi 3 as (ace) i lawr ond mewn gwirionedd

rydych wedi rhoi cardiau hollol wahanol i lawr,
er mwyn cael gwared ohonynt.
Mae’r chwaraewyr eraill yn cael cyfle i alw
“Twyllwr” os byddant yn credu eich bod yn ceisio
eu twyllo. Os ydych yn twyllo mae’n rhaid codi’r
holl gardiau sydd ar y bwrdd! Os nad oeddech
yn twyllo rydych  yn troi’r cardiau i ddangos hyn,
ac mae’r person sydd wedi’ch cyhuddo yn codi’r
cardiau a oedd ar y bwrdd yn barod.

Parhewch nes bod un person wedi cael gwared
o’u holl gardiau.

2. “Dydy hi ddim yn deg” (rhan o’r ffilm
“Pride”)

Bydd angen gliniadur a mynediad i’r we.

Mae’r darn yma o’r ffilm yn dangos ras nofio.
Mae un cystadleuydd yn twyllo, trwy gicio un
arall er mwyn cael mantais yn y ras. Ar ôl gwylio’r
clip gallwch drafod sut deimlad yw hi i gael eich
twyllo. Roedd rhai o’r bechgyn yn y ffilm yn flin
iawn ac yn dangos eu teimladau’n gorfforol.
Trafodwch pa ymatebion eraill sy’n bosibl, e.e.
eisiau dial ar y bobl sy’n ein twyllo neu ein
hanwybyddu, teimladau o gasineb ayyb.
Esboniwch y byddwn yn cyfarfod â chymeriad
heddiw a oedd yn dwyllwr adnabyddus, ac yn
gweld ymateb Iesu iddo.

Gallwch ddod o hyd i ddarn o’r ffilm ar y safle
we ‘WingClips’. Mae’r safle hon yn darparu
darnau o ffilmiau y cewch eu dangos yn rhad
ac am ddim. Y cyfeiriad yw www.wingclips.com
Yn gyntaf, mae’n rhaid cofrestru “ sign in” ar frig
y dudalen. Does dim tâl am gofrestru. Teipiwch
“cheating” i’r golofn “Search” ar ochr chwith y
sgrin. Wedyn, fe ddowch o hyd i’r ffilm “Pride.”
Gallwch lawrlwytho’r darn i’ch cyfrifiadur, er
mwyn ei ddangos ar liniadur.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau, neu Atodiad 5 ac Atodiad
6 o’r wythnos diwethaf.
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Darllenwch Luc 19:1-10 o’r Beibl neu o Atodiad
5 (cyfieithiad beibl.net), wedyn gofynnwch y
cwestiynau canlynol a llenwch y tabl a
gychwynnwyd yr wythnos diwethaf.

Beth oedd problem Sacheus?
Adnod 7: roedd yn ddyn ofnadwy, yn “bechadur.”
Adnod 2: roedd yn gyfoethog iawn, mae’n debyg
oherwydd iddo dwyllo pobl a dwyn oddi arnynt
yn rhinwedd ei swydd fel arolygwr yr adran
drethi.

Beth wnaeth Iesu i ddatrys y broblem?
Adnod 5: aeth Iesu i dÿ Sacheus. Mae’n siþr
bod hyn yn golygu bod Iesu wedi mynd i gael
sgwrs gyda Sacheus.  Tybed beth oedd
cynnwys eu sgwrs gyda’i gilydd?

Beth oedd y canlyniad?
Adnod 8: cafodd Sacheus ei drawsnewid!
Roedd eisiau talu’n ôl i bobl a rhoi o’i gyfoeth
mawr i’r tlawd. Mae Sacheus yn dangos ei fod
yn edifar am ei ymddygiad blaenorol. Trafodwch
ystyr y gair edifar. Gofynnwch i’r bobl ifanc i
rannu eu profiadau o edifarhau. Pwysleisiwch
nad yw hi’n ddigon i ddweud ein bod yn sori,
ond bod ein hymddygiad yn dangos ein bod yn
wirioneddol yn edifar.

Beth arall sy’n bwysig yn yr adran hon?
Adnod 9: mae Iesu’n dweud bod Sacheus

wedi cael ei achub. Roedd y bobl yn adnod 7
wedi galw Sacheus yn “bechadur.” Mae’r Beibl
yn ein dysgu bod pawb yn cael eu geni’n
bechaduriaid, dyma ein natur, felly mae’n
naturiol inni bechu (h.y. gwneud yn groes i
ewyllys Duw a thorri Ei gyfraith). Mae’r Beibl yn
ein disgrifio fel pobl sydd ar goll, ar goll yn ein
perthynas â Duw. Mae Iesu yn medru’n hachub
o’n natur bechadurus, mae’n medru rhoi natur
newydd inni. Dyma a ddigwyddodd i Sacheus.
Gweler Rhufeiniaid 3:23, Rhuf. 5:12, Mathew
1:21, Mathew 26:28, Luc 5:23,24.

Adnod 10: mae Iesu’n esbonio pam y
daeth i’r byd.

Beth a ddysgwn ni am Iesu?
Eto, gadewch i’r bobl ifanc gynnig eu hatebion.
Pwysleisiwch:
1. Does neb yn rhy ddrwg i Iesu;
2. Mae Iesu’n medru newid pobl;
3. Daeth Iesu i’r byd er mwyn achub pobl sydd
ar goll.

Cymhwyso
Rhannwch y bobl ifanc yn barau, un i fod yn
Sacheus a’r llall yn gyflogwr Sacheus.
Gofynnwch iddynt ddychmygu’r sgwrs rhwng
Sacheus a’i gyflogwr ar ôl i Iesu gyfarfod ag ef.
Rhowch ychydig o amser iddynt i drafod ac  i
greu sgwrs fer cyn gwrando arnynt.

Amser Gweddi
Gwnewch amlinelliad syml o goeden a rhowch
siâp deilen i bawb er mwyn ysgrifennu gweddi.
Anogwch y grþp i feddwl am y pwyntiau olaf o’r
wers ac i holi eu hunain os ydyn nhw wedi teimlo
eu bod wedi pechu yn erbyn Duw erioed? Ydyn
nhw wedi sylweddoli bod Iesu’n chwilio amdanyn
nhw a bod Iesu eisiau cael perthynas â nhw?
Mae Iesu’n medru maddau ein holl bechodau a
rhoi cychwyn newydd inni, fel y gwnaeth i
Sacheus.

Efallai bod y bobl ifanc eisiau gweddïo dros
ffrindiau neu aelodau o’r teulu, nad oes ganddyn
nhw unrhyw ddiddordeb yn Iesu o gwbl.
Gweddïwch dros y bobl ifanc, neu efallai byddai
rhai yn hoffi gweddïo eu hunain. Gludwch y
gweddïau ar y goeden a rhowch enw i’r darlun,
e.e. “Mae Iesu’n gallu newid pethau.”

Gweithgarwch ychwanegol
Chwaraewch gêm o “Twyll”- gweler yr adran
Cyflwyno’r Thema.
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Oed 11 - 14
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Wythnos 3:
Y Wraig o Samaria (Ioan 4:3-42)

Yn yr hanes o dan sylw heddiw, byddwn yn
gweld unwaith eto Iesu yn dewis treulio amser
gyda pherson “pechadurus” - y tro hwn, dynes
anfoesol o Samaria - a sut y bu iddo ei
thrawsnewid.

Mae’r disgyblion wedi mynd i’r dref gyfagos i nôl
bwyd, gan adael Iesu ger ffynnon ble mae’n
cychwyn sgwrs gyda dynes sydd wedi dod i nôl
dþr. Yn ystod y sgwrs mae Iesu’n cynnig dþr
bywiol iddi, dþr a oedd ar gael ganddo ef yn
unig, ac a fyddai’n bodloni  am byth. Mae hefyd
yn datguddio cyfrinachau ei bywyd anfoesol hi,
yn trafod addoliad go iawn cyn datguddio ei hun
iddi fel y Meseia! Wedi cael ei pherswadio a’i
chyhuddo, mae’r ddynes yn rhedeg i’r dref i sôn
wrth bawb ei bod wedi cyfarfod â’r Meseia.

Cyflwyno’r thema:

1. Codi dþr
Mae dwy ffordd i chwarae’r gêm hon.

Tu allan. Bydd angen sosban o ddþr, jwg
mesur a chwpan blastig sydd â thyllau ynddynt,
a photel ddiod blastig i bob tîm. Nod y gêm i’r
timoedd ydy cario dþr o’r sosban i’r botel gan
ddefnyddio’r cwpan plastig. Gallwch chwarae
ras yn erbyn y cloc, un tîm ar y tro, neu’r timoedd
yn erbyn ei gilydd am amser penodol. Mesurwch
faint o ddþr sydd gan bob tîm i ganfod yr enillwyr.

Tu mewn. Bydd angen torri papur glas i
stribedi o wahanol hyd a’u rholio i fyny a’u gosod
mewn sosban/powlen. Hefyd, llwy i bob tîm a
phren mesur. Rhowch y sosban ar un ochr yr
ystafell, a’r timoedd yr ochr arall. Eto, gallwch
chwarae ras yn erbyn y cloc, un tîm ar y tro,
neu’r timoedd yn erbyn ei gilydd am amser
penodol. Mae aelod o’r tîm yn rhedeg at y
sosban i godi un darn o bapur ar y tro gyda’r

llwy a mynd ag ef at ei dîm. Mesurwch hyd y
darnau papur sydd gan bob tîm i ddod o hyd i’r
enillwyr.
2. ’Nabod y blas?
Bydd angen amrywiaeth o ddiodydd i’r bobl ifanc
gael eu blasu a’u hadnabod, e.e. dþr, te, sudd
ffrwyth, pop, llaeth. Paratowch y diodydd o flaen
llaw a’u cadw o olwg y bobl ifanc.

Gofynnwch am wirfoddolwyr i flasu’r diodydd un
ar y tro a dyfalu beth ydy’r diod.

Trafodwch beth yw hoff ddiodydd y grþp.
Dangoswch lun ffynnon i’r pobl ifanc (mae un ar
gael ar y CDd). Esboniwch mai dyma sut byddai
pobl yn cael dþr ers talwm yn y wlad hon ond
bod rhai pobl heddiw yn gorfod codi dþr o
ffynhonnau. Mae’r hanes heddiw yn digwydd
wrth ymyl ffynnon.

Darllen a deall y Beibl.

Bydd angen Beiblau neu Atodiad 5 ac Atodiad
6 o’r wythnos ddiwethaf.

Darllenwch yr hanes gyda’ch gilydd - efallai
hoffech rannu’r darlleniad yn dri rhan, rhan y
storïwr, rhan Iesu a rhan y wraig. Wedyn,
gofynnwch y cwestiynau canlynol a llenwi’r tabl.

Beth oedd problem y wraig?
Adnod 18: mae’n byw gyda dyn nad yw’n þr
iddi, ar ôl cael pum gþr arall. Roedd hi’n byw
bywyd anfoesol.

Beth wnaeth Iesu i ddatrys y broblem?
Adnod 15,16: Cynigiodd Iesu’r dþr bywiol iddi -
mae’r dþr yn arwydd o fywyd newydd. Mae Iesu
yn cynnig bywyd newydd sy’n fywyd tragwyddol;
Adnod 26: dywedodd wrthi mai Ef oedd y
Meseia, yr un yr oedd Duw wedi ei ddanfon i
fod yn Waredwr Ei bobl.

Beth oedd y canlyniad?
Adnod 28: mae’r ddynes yn rhedeg i ddweud
wrth bawb ei bod wedi cyfarfod â’r Meseia.
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Oed 11 - 14
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Mae’n amlwg ei bod wedi derbyn yr hyn oedd
gan Iesu i’w ddweud wrthi.

Beth arall sy’n bwysig yn yr adran hon?
Adnod 9: dewisodd Iesu gynnig bywyd newydd
i ddynes o hil gwahanol. Doedd yr Iddewon
ddim i fod i ddefnyddio’r un llestri a’r Samariaid,
a doedd athrawon Iddewig ddim i siarad gyda
merched yn gyhoeddus! Mae’r bywyd y mae’r
Iesu’n ei gynnig ar gael i BAWB - does neb yn
cael eu gwahardd o dderbyn cariad a
maddeuant yr Arglwydd Iesu.

Beth a ddysgwn ni am Iesu?
Adnod 6: roedd Iesu wedi blino’n lân.  Cafodd
Iesu’r un profiadau corfforol â ninnau, oherwydd
roedd yn wir ddyn.

Adnod 29: roedd Iesu wedi dangos i’r ddynes ei
fod yn gwybod popeth amdani. Roedd ganddo
allu goruwchnaturiol fel Duw’r Mab.

Cymhwyso - Llenwi’r bedwaredd res yn y
tabl.

Roedd gan y bobl yn y tri hanes yn ein cyfres
broblem yr oedd Iesu’n gallu datrys ond beth
amdanom ni? Ydy Iesu’n cynnig bod yn ffrind
mewn angen i ninnau heddiw?

Yn y bocs cyntaf o dan “Y wraig o Samaria”,
ysgrifennwch “Ein hanes ni.” Wedyn chwiliwch
am yr adnodau sydd ym mhob colofn i weld:
1. Beth mae’r Beibl yn ei ddweud yw ein
problem?
2. Beth yw’r ateb sydd gan Iesu i’w gynnig?
3. Beth yw’r canlyniad i ni?
4. Beth arall sy’n bwysig i ni gofio?
5. Beth a ddysgwn ni am Iesu?

Amser Gweddi
Gwrandewch ar y gân ‘Sori Dduw’ o’r CDd Tyrd
i Ddathlu. Wedyn, edrychwch ar eiriau’r gân
gyda’ch gilydd a’u defnyddio fel gweddi
bersonol.

Gweithgarwch ychwanegol
Beth am wneud ychydig o waith ymchwil i weld
sut mae’r elusennau Tearfund neu Gymorth
Cristnogol yn ceisio cynorthwyo cymunedau i
ddarparu dþr glân i’w trigolion?

Ewch i’r gwefannau a theipiwch “clean water” i’r
blwch “search” a lawrlwytho’r wybodaeth sydd
ei angen arnoch.

Tearfund: www.tearfund.org
Dewiswch brosiect o’r adran “Youth site.”

Cymorth Cristnogol: www.cymorthcristnogol.org
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Atodiad 1
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12
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Atodiad 2
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Stop, Dim troi i’r dde, Ildiwch,
Dim mynediad, Dim goddiweddyd.
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Atodiad 3
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12
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Atodiad 4
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12
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Atodiad 5
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Luc 2, Ioan 19, Ioan 4

Iesu’n troi dþr yn win
1 Dau ddiwrnod wedyn roedd priodas yn Cana, pentref yn Galilea. Roedd mam Iesu yno, 2 ac roedd Iesu a’i
ddisgyblion wedi derbyn y gwahoddiad i’r briodas hefyd. 3 Pan doedd dim gwin ar ôl, dyma mam Iesu’n dweud
wrtho, “Does ganddyn nhw ddim mwy o win.” 4 Atebodd Iesu, “Mam annwyl, gad lonydd i mi. Dydy e ddim o’n
busnes ni. Dydy fy amser i ddim wedi dod eto.” 5 Ond dywedodd ei fam wrth y gweision, “Gwnewch beth bynnag
fydd yn ei ddweud wrthych chi.” 6 Roedd chwech ystên garreg gerllaw (y math sy’n cael eu defnyddio gan yr
Iddewon i ddal dþr ar gyfer y ddefod o ymolchi seremonïol). Roedd pob un ohonyn nhw’n dal rhwng wyth deg a
chant dau ddeg litr. 7 Dywedodd Iesu wrth y gweision, “Llanwch yr ystenau yma gyda dþr.” Felly, dyma nhw’n eu
llenwi i’r top. 8 Yna dywedodd wrthyn nhw, “Cymerwch beth ohono a mynd ag e i lywydd y wledd.” Dyma nhw’n
gwneud hynny, 9 a dyma llywydd y wledd yn blasu’r dþr oedd wedi ei droi’n win. Doedd ganddo ddim syniad o ble’r
oedd wedi dod (ond roedd y gweision oedd wedi codi’r dþr yn gwybod). Yna galwodd y priodfab ato 10 ac meddai
wrtho, “Mae pobl fel arfer yn dod â’r gwin gorau allan yn gyntaf a’r gwin rhad yn nes ymlaen ar ôl i’r gwesteion gael
gormod i’w yfed. Pam wyt ti wedi cadw’r gorau hyd y diwedd?” 11 Y wyrth hon yn Cana Galilea oedd y gyntaf wnaeth
Iesu fel arwydd o pwy oedd. Roedd yn dangos ei ysblander, a dyma’i ddisgyblion yn credu ynddo. 12 Ar ôl y briodas
aeth Iesu i lawr i Capernaum gyda’i fam a’i frodyr a’i ddisgyblion, ac aros yno am ychydig ddyddiau.

Hanes Sacheus: Ioan 19:1-10
1 Aeth Iesu yn ei flaen i mewn i Jericho, ac roedd yn mynd drwy’r dref. 2 Roedd dyn o’r enw Sacheus yn byw yno –
Iddew ydoedd, arolygwr yn adran casglu trethi Rhufain. Roedd yn ddyn hynod o gyfoethog. 3 Roedd arno eisiau
gweld Iesu, ond roedd yn ddyn byr ac yn methu ei weld am fod gormod o dyrfa o’i gwmpas. 4 Rhedodd ymlaen a
dringo coeden sycamorwydden oedd i lawr y ffordd lle’r oedd Iesu’n mynd, er mwyn gallu gweld. 5 Pan ddaeth Iesu
at y goeden, edrychodd i fyny a dweud wrtho, “Sacheus, tyrd i lawr. Mae’n rhaid i mi ddod i dy dÿ di heddiw.” 6

Dringodd Sacheus i lawr ar unwaith a rhoi croeso brwd i Iesu i’w dÿ. 7 Doedd y bobl a welodd hyn ddim yn hapus o
gwbl! Roedden nhw’n cwyno a mwmblan, “Mae wedi mynd i aros i dÿ ‘pechadur’ - dyn ofnadwy!” 8 Ond dyma
Sacheus yn dweud wrth Iesu, “Arglwydd, ’dw i’n mynd i roi hanner popeth sydd gen i i’r tlodion. Ac os ydw i wedi
twyllo pobl a chymryd mwy o drethi nag y dylwn i, mi dala i bedair gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw.” 9 Meddai Iesu,
“Mae’r bobl sy’n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth heddiw. Mae’r dyn yma wedi dangos ei fod yn fab i
Abraham. 10 ‘Dw i, Mab y Dyn, wedi dod i chwilio am y rhai sydd ar goll, i’w hachub nhw.”

Y wraig o Samaria: Ioan 4:3-42
Ar y ffordd roedd yn rhaid iddo basio drwy Samaria. 5 Daeth i bentref o’r enw Sychar, yn ymyl y darn tir enwog yr
oedd Jacob wedi ei roi i’w fab Joseff ers talwm. 6 A dyna lle’r oedd ffynnon Jacob. Roedd Iesu wedi blino’n lân, ac
eisteddodd i orffwys ger y ffynnon. Roedd hi tua chanol dydd. 7 Daeth gwraig yno i godi dþr. Samariad oedd y wraig,
a gofynnodd Iesu iddi, “Ga i ddiod gen ti?” 8 (Roedd ei ddisgyblion wedi mynd i’r dre i brynu bwyd.) 9 “Iddew wyt ti,”
meddai’r wraig, “Sut alli di ofyn i mi am ddiod? Dw i’n wraig o Samaria.” (Y rheswm pam y gwnaeth hi ymateb fel
yna oedd fod Iddewon fel arfer yn gwrthod defnyddio’r un llestri â’r Samariaid). 10 Atebodd Iesu, “Taset ti ond yn
gwybod beth sydd gan Dduw i’w roi i ti, a phwy ydw i sy’n gofyn i ti am ddiod! Ti fyddai’n gofyn wedyn, a byddwn i’n
rhoi dþr bywiol i ti.” 11 “Syr,” meddai’r wraig, “Ble mae’r ‘dþr bywiol’yma sydd gen ti? Does gen ti ddim bwced i godi
dþr ac mae’r pydew yn ddwfn. 12 Wyt ti’n meddwl dy fod ti’n fwy na’n tad ni Jacob? Jacob roddodd y pydew i ni.
Buodd e’n yfed y dþr yma, a’i feibion hefyd a’i anifeiliaid.”13 Atebodd Iesu, “Bydd syched eto ar bawb sy’n yfed y dþr
yma, 14 ond fydd dim syched byth ar y rhai sy’n yfed y dþr dwi’n ei roi. Yn wir, bydd y dþr dwi’n ei roi yn troi’n
ffynnon o ddþr y tu mewn iddyn nhw, fel ffrwd yn llifo i fywyd tragwyddol.” 15 Meddai’r wraig wrtho, “Syr, rho beth o’r
dþr hwnnw i mi! Wedyn fydd dim syched arna i eto, a fydd dim rhaid i mi ddal ati i ddod yma i nôl dþr.” 16 Yna
dywedodd Iesu wrthi, “Dos i nôl dy þr, a tyrd yn ôl yma wedyn.” 17 “Does gen i ddim gþr,” meddai’r wraig.“Rwyt ti’n
iawn!” meddai Iesu wrthi, “Does gen ti ddim gþr. 18 Y gwir ydy dy fod wedi cael pump o wÿr, a dwyt ti ddim yn briod
i’r dyn sy’n byw gyda ti bellach. Mae’r hyn ddywedaist ti’n wir.” 19 “Dwi’n gweld dy fod ti’n broffwyd syr,” meddai’r
wraig. 20 “Dywed wrtha i, roedd ein hynafiaid ni’r Samariaid yn addoli ar y mynydd hwn, ond ‘dych chi’r Iddewon yn
mynnu mai Jerwsalem ydy’r lle iawn i addoli.” 21 Atebodd Iesu, “Cred ti fi, mae’r amser yn dod pan fydd pobl ddim
yn addoli’r Tad yma ar y mynydd hwn nac yn Jerwsalem chwaith. ....25 Meddai’r wraig, “Dwi’n gwybod fod Meseia
(sy’n golygu ‘Yr un wedi ei eneinio’n frenin’) yn dod. Pan ddaw, bydd yn esbonio popeth wrthym.” 26 “Fi ydy e,”
meddai Iesu wrthi, “yr un sy’n siarad â ti.” 27 Dyna pryd y daeth ei ddisgyblion yn ôl. Roedden nhw’n rhyfeddu ei
weld yn siarad â gwraig, ond wnaethon nhw ddim gofyn iddi “Beth wyt ti eisiau?” na “Pam wyt ti’n siarad gyda hi?”
i Iesu. 28 Dyma’r wraig yn gadael ei hystên ddþr a mynd yn ôl i’r pentref. Dywedodd wrth y bobl yno, 29 “Dewch i
weld dyn oedd yn gwybod popeth amdana i. Allai e fod yn Feseia tybed?” 30 Felly dyma’r bobl yn mynd allan o’r
pentref i gyfarfod Iesu.
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Atodiad 6
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12
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Gwasanaeth Teuluol
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

“Cariad Crist sydd yn rhyfeddol”

Mae’r gwasanaeth hwn yn seiliedig ar y gân “Cariad Crist sydd yn rhyfeddol” - Caneuon Ffydd 412.
Mae rhan gyntaf y gwasanaeth yn rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan gan ddefnyddio pethau y maen
nhw wedi’u gwneud yn ystod y gwersi. Ceir rhestr o ganeuon y gellir eu defnyddio ar ddiwedd y
gwasanaeth hwn. Beth am gael rhai o’r plant/bobl ifanc i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?
Byddai’n braf pe bae rhywun yn egluro bod y gwasanaeth yn deillio o waith yr Ysgol Sul dros yr
wythnosau diwethaf yn ystyried “Iesu - ffrind mewn angen.”

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

Cyflwyniad 1:   Cariad Jacob -  rhyfeddol.
Bydd angen cerdyn Santes Dwynwen/ Sant Ffolant arnoch.
Trafodwch y traddodiad o anfon cardiau ar ddydd Santes Dwynwen/Sant Ffolant. Ydy’r plant wedi
derbyn neu anfon cerdyn o’r fath? Pam fod pobl yn anfon cardiau fel hyn? Esboniwch ein bod am
glywed hanes am ddyn o’r Beibl a oedd yn caru rhywun yn fawr iawn, a’r hyn a wnaeth i ddangos ei
gariad. Adroddwch hanes Jacob a Rachel  (Genesis 29).  Roedd Jacob yn caru Rachel gymaint nes
ei fod yn fodlon gweithio am 14 o flynyddoedd er mwyn cael ei phriodi! Gofynnwch pwy sy’n credu
bod hynny’n rhyfeddol. Oedd, roedd cariad Jacob yn rhyfeddol! Byddwn yn clywed am gariad rhyfeddol
rhywun arall yn ein hoedfa heddiw.

Cân: ‘Cariad Crist sydd yn rhyfeddol’ - Caneuon Ffydd 412.

Cyflwyniad 2: Cariad Crist sy’n rhyfeddol
Gofynnwch i’r plant, sôn am bwy y mae’r gân hon? Beth mae’r gân yn dweud wrthym am Iesu? Bod
cariad Iesu yn anhygoel - does dim angen ymhelaethu, byddwn yn dod yn ôl at hyn nes ymlaen.
Esboniwch wrth y gynulleidfa fod y plant wedi bod yn clywed hanesion am Iesu yn dangos ei gariad
anhygoel yn yr Ysgol Sul yn ddiweddar, a’u bod am rannu un o’r  hanesion hynny.

Eitemau gan y plant:
Darlleniad - hanes Iesu’n troi’r dþr yn win;
Cân neu rigwm  - o wersi oed Meithrin;
Dangos eu gwaith crefft - pob oed.

Cyflwyno’r thema: “Mae gen i broblem”

Gofynnwch ychydig o gwestiynau i’r plant am yr hanes cyn symud ymlaen i’r cyflwyniad gan bwysleisio
fod gan drefnwyr y wledd briodas broblem fawr!! Dyna dda bod Iesu yno ac yn barod i’w helpu. Pam
fod Iesu’n fodlon helpu ei ffrindiau yn y briodas? Am ei fod yn eu caru. Adroddwch hanes wrth y
gynulleidfa am ryw “broblem” yr ydych chi wedi’i hwynebu yn ddiweddar, e.e. i drwsio rhyw declyn, i
ddod o hyd i rywbeth pwysig neu werthfawr. Ceisiwch adrodd yr hanes mewn ffordd ddramatig a
doniol. Nod yr hanes yw tynnu sylw’r gynulleidfa at sut gafodd y broblem ei datrys. Yn ddelfrydol,
bydd person arall wedi chwarae rhan allweddol wrth ddatrys y broblem!
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Gwasanaeth Teuluol
Ffrind mewn angen: Ioan 2: 1-12

Darlleniad: Hanes Sacheus (Luc 19) (gweler Atodiad 5 am gyfieithiad beibl.net) Trafodwch yr hanes
gyda’r gynulleidfa gan bwysleisio’r canlynol:

Beth oedd problem Sacheus? ‘Ei bechod’
Pam fod Iesu am fynd i dÿ Sacheus? ‘Am ei fod yn caru Sacheus ac am roi bywyd newydd
iddo’
Ydi hyn yn rhyfeddol?

Dysgu’r adnod: Luc 19:10
Bydd angen ysgrifennu’r adnod ar falwnau o flaen llaw. Hefyd, bydd angen pin arnoch i fyrstio’r
balwnau. Gofynnwch am wirfoddolwyr o’r gynulleidfa i ddal y balwnau fel bod pawb yn gallu darllen
y geiriau. Ar ôl darllen yr adnod ychydig o weithiau, esboniwch mai geiriau Iesu wrth Sacheus yw’r
rhain. Esboniwch fod Iesu’n cyfeirio at bawb, gan ein cynnwys ninnau, fel rhai sydd ar goll – h.y. ar
goll oddi wrth Duw am fod pechod yn ein calonnau. Mae Iesu’n esbonio wrth Sacheus ei fod wedi
dod i’r byd er mwyn dod â ninnau’n ôl at Dduw. Mae Iesu’n gallu cymryd y pechod oddi wrthym, a
maddau inni - popiwch y balwnau i gyd.

Mae Iesu’n gallu rhoi bywyd newydd inni, fel y rhoddodd i Sacheus. Gofynnwch sut ydyn ni’n gwybod
bod Sacheus wedi cael bywyd newydd gan Iesu? Roedd ei ymddygiad yn dangos hynny’n glir.
Nawr, roedd Sacheus am dalu’n ôl i bawb yr oedd wedi’u twyllo ac roedd am helpu bobl dlawd trwy
roi ei arian i ffwrdd. Efallai yr hoffech rannu enghraifft o berson yn ceisio datrys “problemau” eraill am
ei fod yn Gristion gydag awydd i helpu eraill.

Cymhwyso i’r oedolion (pe dymunech)
Gall y plant lenwi taflen waith yn ystod yr amser hwn.

Gweddi
Mae’r weddi ar gael ar ffurf PowerPoint ar y GDd. Gall rhywun arwain y gweddïau gan ddarllen y
geiriau cyntaf. Mae ymateb y gynulleidfa mewn italics, sef “Mae dy gariad yn rhyfeddol.”

Diolch am y cyfle yr ydym wedi ei gael i ddod at ein gilydd y bore ’ma ac i sylweddoli o’r newydd...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”

Diolch am gael clywed eto am dy waith ar y ddaear ac i sylweddoli...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”

Am y ffordd y gwnest ti arbed dy ffrindiau rhag embaras ar ddiwrnod eu priodas, Arglwydd Iesu...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”

Am wneud ymdrech i gyfarfod â Sacheus, a’i herio i droi o’i bechod, Arglwydd Iesu...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”

Am fod yn barod i gymryd ein pechodau ninnau wrth farw ar y groes, Arglwydd Iesu ...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”

Am dy ofal bob dydd, a’th arweiniad, a’th amynedd gyda ni, Arglwydd Iesu...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”
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Am gynnig maddeuant inni bob tro y byddwn yn syrthio i demtasiwn, ac am nerth dy Ysbryd Glân,
Arglwydd Iesu...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”

Helpa ni i fyw bob dydd i dy blesio ac i gofio pan fyddwn yn teimlo’n unig, neu’n ddigalon, neu’n
anobeithiol ...
“Mae dy gariad yn rhyfeddol”

Amen

Awgrymiadau am emynau:
Caneuon Ffydd: 277, 387, 389, 402, 406, 412
Tyrd i Ddathlu: 4, 15, 20, 24, 25, 27
Y Cyntaf a’r Olaf: 1, 4, 12, 14, 24


