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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: Y Ffrind Gorau

Un o’r pethau rydym yn diolch i Dduw amdano’n gyson fel teulu yw’r ffrindiau da mae Duw wedi eu rhoi
inni yma yn Llansannan. Cyrhaeddom yma 19 o flynyddoedd yn ôl mewn fan yn llawn o’n celfi, a Catrin
ond yn ddwy oed, wedi gadael ein cartref cyntaf a fy rhieni yn y De.  Os ydych chi erioed wedi symud
ardal, byddwch yn gyfarwydd â’r teimladau cymysg oedd gennym: cynnwrf mawr wrth ddisgwyl dechrau
cyfnod newydd yn ein bywydau ond nerfusrwydd hefyd, wrth feddwl am ymdopi heb gefnogaeth ein
teuluoedd. Ond, yn syth ar ôl cyrraedd cawsom ein croesawu, gyda gwahoddiadau am ginio, neu i
ymweld am ‘bnawn i Catrin cael chwarae gyda phlant cymdogion, neu i fynd am dro gyda’r nos.

Yn sicr, daeth rhai o’r ffrindiau cyntaf yn ‘deulu’ i ni, yn llenwi bwlch rhieni, brodyr a chwiorydd i
raddau helaeth iawn. Roedd Duw’n gwybod am ein hanghenion yn dda, ac roedd wedi darparu ar ein
cyfer mewn ffordd hael a charedig drwy’r ffrindiau arbennig yma.

Mae wedi bod yn hyfryd i astudio’r hanesion am Iesu a’i ffrindiau o Fethania - Martha, Mair a
Lasarus - ac i weld y cariad oedd yn bodoli rhyngddynt. Dydyn ni ddim yn siþr sut y bu iddynt gyfarfod
yn gyntaf. Yn yr hanes cyntaf sy’n cael ei gofnodi yn Luc 10, mae’n amlwg bod Iesu a’r disgyblion yn
ymweld â’u cartref yn rheolaidd i dderbyn o’u lletygarwch. Mae’r hanes yn Ioan 11 yn datguddio llawer
mwy am gyfeillgarwch Iesu a’r teulu. Ond, yn fwy na hynny, mae’n datguddio dyndod a Duwdod yr Iesu,
wrth iddo wylo dagrau go iawn gyda Mair, cyn iddo godi Lasarus yn fyw o’r bedd trwy rym ei air nerthol.

Y peth mwyaf rhyfeddol yw bod Iesu am fod yn ffrind i ni heddiw, a bod hyn yn bosibl trwy waith yr
Ysbryd Glân yng nghalonnau pwy bynnag sy’n ceisio’r Iesu ac yn credu ynddo. Ond, mwy na hyn, mae
Duw’n cynnig perthynas mwy agos na pherthynas rhwng ffrindiau - mae marwolaeth Iesu wedi’i gwneud
hi’n bosibl i ni ddod yn blant iddo, trwy fabwysiad. Ffrindiau a theulu, felly!

Byddwn yn ystyried tri hanes am deulu Bethania gyda’r plant, y ddau a nodwyd eisoes, ynghÿd â
hanes Mair yn eneinio traed Iesu (Ioan 12). Gobeithiwn gyfleu rhywbeth o’r berthynas rhwng Iesu a’r
teulu i’r plant gan eu hannog i ystyried fod Iesu am fod yn ffrind i ni heddiw, a bod dim cynnig gwell wedi’i
wneud erioed!

Diolch i Derek Rees am baratoi’r gwersi ar gyfer y bobl ifanc y tro hwn.
Mae’r Gwasanaeth Teuluol yn addas ar gyfer ei ddefnyddio fel Gwasanaeth diolchgarwch, a’r

thema yw ‘Diolch am ein teuluoedd.’ Mae’n cynnwys gwybodaeth am deulu sy’n derbyn cymorth gan
Tearfund ym Malawi.

Rhestr Adnoddau

Beiblau Plant

‘Beibl Bach i Blant’, tud. 418

‘Beibl Newydd y Plant’, tud. 176

‘Beibl Lliw y Plant’, tud. 236

‘Y Beibl i Blant mewn 365 o Storiau’, hanesion tud. 357-359, 366



Iesu: Y ffrind gorau  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 5

Oed Meithrin – 5
Iesu: Y Ffrind Gorau

AMSER CHWARAE

Amcanion
I gyflwyno teulu Bethania – Mair, Martha a Lasarus
I  gyflwyno hanes Iesu’n atgyfodi Lasarus
I ystyried y berthynas oedd gan Iesu gyda’r teulu hwn
I gyflwyno Iesu fel ein ffrind ni hefyd.

1. Chwarae tÿ
Paratowch amrywiaeth o deganau ar gyfer
amser rhydd i chwarae, e.e. llestri ac offer
cegin, doliau, offer glanhau. Neu, ewch â tÿ
doliau a phobl bach ar gyfer amser rhydd o
chwarae.

Wrth i’r plant chwarae, cymerwch amser i
drafod beth mae’r ‘bobl bach’ gwahanol yn
eu wneud yn y tÿ - pwy sy’n paratoi bwyd,
pwy sy’n edrych ar ôl y babi, pwy sy’n mynd i
nôl y plant o’r ysgol? Wedyn, gofynnwch i’r
plant os ydynt yn cael ymwelwyr i’w cartrefi a
beth sy’n digwydd os oes ffrindiau’n dod am
bryd o fwyd neu i aros dros nos. Trafodwch
yr holl baratoadau sydd rhaid eu gwneud.

Gadewch i’r plant hefyd gael amser heb
sgwrsio, fel eu bod yn chwarae’n annibynnol.
Wrth i chi dacluso, cewch gyflwyno Mair,
Martha a Lasarus, ffrindiau Iesu, ac esbonio
y byddwn yn clywed hanes am Iesu’n ymweld
â nhw.

2. Teulu Dedwydd
Cewch chwarae’r gêm cardiau poblogaidd
hwn gyda’r plant neu defnyddiwch set o
gardiau ‘Happy Families’ i chwarae gêm dewis
pâr, sy’n gêm haws gyda grþp o blant ifanc
iawn.

Treuliwch amser yn edrych ar y cardiau, ac
yn trafod aelodau’r teulu. Trafodwch
deuluoedd y plant - yn enwedig holi pwy sydd
â chwaer neu frawd. Esboniwch y byddwn yn
clywed hanes o’r Beibl am deulu oedd yn

ffrindiau mawr gyda Iesu - Mair, Martha a
Lasarus.

3. Yn fyw neu’n farw?

Naill ai,
Bydd angen amrywiaeth o eitemau, rhai’n fyw,
e.e. planhigyn, blodau, pysgodyn aur, a rhai’n
farw, e.e. carreg, potel blastig, llyfr.  Hefyd,
chwaraewr Cdd a chryno ddisg cerddoriaeth
fywiog.

Gwahoddwch y plant i’w didoli i ddwy set –
set y pethau byw a set y pethau marw.

Wedyn, chwaraewch y gerddoriaeth a
gofynnwch i’r plant i ddawnsio o amgylch y lle
am gyfnod byr. Wrth iddynt ddawnsio,
eglurwch ein bod yn medru dawnsio am ein
bod yn fyw. Gofynnwch iddynt beth arall y
gallant ei wneud am eu bod yn fyw? Dewiswch
un o’r atebion a’u hannog i symud o amgylch
yr ystafell i’r gerddoriaeth yn y modd sydd wedi
cael ei enwi - neidio, sgipio, sboncio, cerdded,
cerdded gyda chamau mawr ayyb.

I orffen, gofynnwch i’r plant pam nad yw’r llyfr
yn gallu rhedeg, neu pam nad yw’r garreg yn
gallu sgipio, gan eu helpu i ddewis yr ateb “Am
ei fod yn farw” bod tro.

Neu,

Defnyddiwch Atodiad 1, wedi’i chwyddo os yn
bosibl i arwain at drafodaeth am beth sy’n fyw
a beth sy’n farw. Gwahoddwch y plant i ddod
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AMSER CHWARAE

ymlaen, un ar y tro, i ddewis rhywbeth sy’n
fyw/farw ac i dynnu cylch o’i amgylch.

4. Beth yw’r arogl?
Bydd angen amrywiaeth o eitemau sy’n
gyfarwydd iawn i’r plant sydd ag arogl cryf
mewn bag neu ar hambwrdd a mwgwd
(sgarff). Cofiwch gynnwys potel o bersawr.

Esboniwch wrth y plant eich bod am chwarae
gêm ddyfalu  a bod gennych sawl peth iddynt
i’w arogli. Eglurwch nad oes arogl cas yno.
Gwahoddwch un plentyn - efallai un o’r rhai
mwyaf hyderus - i wisgo’r mwgwd ac i geisio
dyfalu beth yw un o’r arogleuon sydd
gennych. Os byddwch yn dangos yr eitem i
bawb, cofiwch eu siarsio i beidio â dweud
yn uchel beth sy’n cael ei gyflwyno!

Gadewch i bawb sy’n dymuno, i gael tro’n
dyfalu.

Treuliwch amser yn trafod y gwahanol
arogleuon - pa rai oedd yn dda? Yn anodd?
Yn hardd? Codwch y botel o bersawr yn olaf.
Efallai bydd y plant wedi gweld potel debyg
gan mam neu nain ac yn gallu dweud pryd
mae mam/nain yn ei wisgo. Esboniwch y
byddwn yn clywed hanes Mair yn defnyddio
persawr yn ein stori wir o’r Beibl heddiw.

AMSER STORI

1. Iesu’n ymweld â theulu Bethania
(Luc 10:38-52)

Bydd angen y ‘bobl bach’ o Amser Chwarae
- un i fod yn Mair, un i fod yn Martha, un i fod
yn Lasarus ac un i fod yn Iesu, ac efallai’r tÿ
doliau.

Gosodwch ‘Mair’, ‘Martha’ a ‘Lasarus’ yn y
tÿ, neu ar y bwrdd o flaen y plant os nad
ydych yn defnyddio tÿ.

Eglurwch pwy yw’r cymeriadau a’u bod
wrthi’n paratoi ar gyfer ymwelwyr pwysig
iawn. Cynhaliwch sgwrs ddychmygol rhwng
y cymeriadau - Mair yn mynd i’r siop i brynu’r
bwyd, Lasarus yn mynd i dorri’r lawnt a
thacluso tu allan, Martha’n dechrau glanhau’r
tÿ o’r top i’r gwaelod. Pwy tybed sy’n dod i
ymweld? Iesu a’i ffrindiau - y disgyblion.
Esboniwch fod Iesu a’r teulu bach hwn yn
ffrindiau da iawn, roeddent yn caru ei gilydd.
Felly, wrth glywed fod Iesu’n dod i aros
roeddent am roi’r croeso gorau posibl iddo;
roedd yn rhaid cael popeth yn barod iddynt.

Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun,
gan bwysleisio pa mor flin oedd Martha o
weld Mair yn eistedd i lawr i wrando ar Iesu’n
siarad, a beth oedd ymateb Iesu iddi. Doedd
Iesu ddim wedi rhoi ffrae i Martha am geisio
rhoi croeso da iddo, dim ond ei bod hi’n poeni
gormod am y peth a doedd hi ddim yn cymryd
amser i eistedd gydag ef hefyd. Roedd Mair
wedi dewis gwneud y peth gorau, sef eistedd
gydag Iesu i wrando ar y pethau rhyfeddol
roedd am ddweud wrthyn nhw i gyd.

Mae Iesu’n hapus iawn pan fyddwn ni’n dod
i’r Ysgol Sul neu’n darllen y Beibl adref, neu’n
gweddïo - mae’n dangos ein bod yn ffrindiau
iddo ac yn dymuno gwrando arno, fel Mair.
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2. Iesu’n codi ei ffrind o farw (Ioan 11)

Bydd angen dol, neu un o’r bobl bach o’r wers
gyntaf, darn bach o ddefnydd yn flanced iddo,
stribedi o ddefnydd/papur yn gadachau claddu,
a bocs cardfwrdd wedi ei orchuddio mewn
papur neu ddefnydd brown, i fod yn fedd i
‘Lasarus’.

Dangoswch Lasarus i’r plant, yn gorwedd ar y
bwrdd, gyda’r ‘blanced’ drosto. Esboniwch
wrthynt fod Lasarus yn sâl iawn, ac yn methu
â chodi o’i wely. Doedd y doctor ddim yn
gwybod beth oedd yn bod arno, ac roedd Mair
a Martha’n poeni’n fawr amdano. Penderfynon
nhw anfon neges at Iesu i ofyn iddo am
gymorth - byddai Iesu’n siþr o wybod beth
oedd yn bod.

Adroddwch weddill yr hanes yn eich geiriau
eich hun, gan bwysleisio

 fod Lasarus wedi marw cyn i Iesu gyrraedd
a’i fod wedi cael ei lapio mewn cadachau a’i
roi yn y bedd. (Gorchuddio’r ddol/tegan, gyda’r
defnydd, a’i osod yn y bocs)

 tristwch Mair a Martha a’u cymdogion a
ffrindiau at farwolaeth Lasarus

 ymddygiad Iesu wrth y bedd, yn galw
Lasarus allan o’r bedd

 Lasarus yn dod allan yn fyw
 bod gan Iesu’r gallu i roi bywyd i Lasarus

am ei fod yn Fab Duw, ac felly’n berson
arbennig iawn, iawn.

 Mae Iesu’n ein caru ni hefyd, ac mae’n
gwybod pan rydym yn drist fel Mair a Martha.
Gallwn siarad gyda Iesu mewn gweddi a
dweud wrtho beth sy’n ein gwneud yn drist a
bydd ef yn ein helpu.

3. Iesu’n cael ei eneinio gan Mair (Ioan 12)
Bydd angen potel o bersawr.

Dangoswch y llun sydd yn Nhaflen 1 i’r plant -
ydyn nhw’n cofio beth oedd enwau ffrindiau
Iesu? Ydyn nhw’n cofio beth ddigwyddodd i
Lasarus yn y stori ddiwethaf?
Wel, mae’r stori heddiw yn digwydd yn nhÿ
Mair, Martha a Lasarus hefyd.
Disgrifiwch sut y bu’r teulu unwaith eto’n
paratoi ar gyfer ymweliad gan eu ffrind - Iesu.
Roedden nhw bob amser yn edrych ymlaen
at ei weld, ond ers iddo roi bywyd i Lasarus
maen nhw hyd yn oed yn fwy cyffrous pan fydd
yn dod i’w gweld.

Efallai yr hoffech roi’r plant i eistedd ar y llawr,
gan esgus eu bod hwy wedi cael gwahoddiad
am swper hefyd. Wedyn, gallwch chwarae rôl
Mair yn dod i mewn ac yn tywallt y persawr
dros draed un o’r plant.

Adroddwch sut y gwnaeth y teulu eistedd i lawr
i gael swper gyda Iesu a’r disgyblion. Roedd
Martha wedi paratoi gwledd iddynt - yn ôl ei
harfer. Ac ar ôl iddynt fwyta, dyma pawb yn
aros o amgylch y bwrdd yn sgwrsio a gwrando
ar Iesu. Eglurwch fod pobl yng nghyfnod Iesu’n
bwyta’n wahanol i ni - roedd y bwrdd bwyd yn
isel iawn, gyda choesau byr, felly roedd pobl
yn eistedd ar glustogau ar y llawr i fwyta.
Disgrifiwch sut y bu i Mair ddod gyda photel o
bersawr drud iawn, a’i hagor a’i dywallt ar
draed Iesu, a bod yr arogl hyfryd yn llenwi’r tÿ.
Roedd Mair am ddangos i bawb ei bod hi’n
caru Iesu’n fawr a dyna pam wnaeth hi dywallt
y persawr ar draed Iesu.
Mae Iesu am fod yn ffrindiau i ni heddiw, fel yr
oedd yn ffrind i Mair a Martha a Lasarus. Wrth
i ni ddod i’r Ysgol Sul a dysgu am Iesu rydym
yn dod i adnabod Iesu’n well ac yn dod yn
ffrind gwell iddo.
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1. Albwm lluniau
Bydd angen cael lluniau (o leiaf 4 yr un) o’r
plant a’u teuluoedd ymlaen llaw ar gyfer y
gwaith crefft hwn. Hefyd, papur lliw maint A4 i
greu llyfr igam ogam, glud, rhuban, tâp selo,
sticeri, pensiliau lliw.

 Tapiwch dau ddarn o bapur lliw at ei gilydd
ar yr ochr byrrach. Plygwch y stribed dair
gwaith i greu llyfr igam ogam. Byddai’n syniad
i baratoi’r llyfrau ymlaen llaw.

 Cynorthwywch y plant i ludo’r lluniau ar
dudalennau eu llyfrau.

 Tapiwch y rhuban er mwyn clymu’r llyfr ar
gau.

 Ysgrifennwch enw’r plentyn ar y clawr a’u
hannog i liwio’r clawr neu ludo sticeri i’w
addurno.

 Treuliwch amser yn edrych ar y lluniau, yn
holi pwy sydd yn y lluniau a beth yw’r
berthynas gyda’r plentyn.

Atgoffwch y plant o’r teulu yn yr hanes a
oedd yn ffrindiau gyda Iesu - ydy’r plant yn
cofio eu henwau?

2. Cerdyn Lasarus
Bydd angen darn o gerdyn maint A4 i bob
plentyn, wedi’u plygu yn eu hanner, llun
Lasarus o Atodiad 2, darnau toredig o bapur
gwyn/hufen, glud, tâp selo, stribedi o gerdyn
tua 10cm x 5 cm, creonau.

 Torrwch gorneli’r cerdyn i greu siâp hirgrwn
- bedd Lasarus

Gofynnwch i’r plant liwio Lasarus a blaen
y cerdyn yn llwyd, fel carreg

 Atgoffwch y plant bod Lasarus wedi marw
am ei fod yn sâl, a gludwch ddarnau o bapur
dros Lasarus

 Plygwch stribed o gerdyn fel ‘consertina’ ar
gyfer pob plentyn a’u tâpio tu fewn y cerdyn

 Tapiwch Lasarus i ben arall y stribed
plygedig, gan atgoffa’r plant bod Lasarus wedi
cael ei gladdu cyn i Iesu gyrraedd tÿ ei ffrindiau

 Caewch y cerdyn, gan ofalu bod y stribed o
gerdyn wedi’i blygu

 Atgoffwch y plant o beth wnaeth Iesu wrth
ddod i fedd Lasarus, ac wrth ddweud y geiriau
“Lasarus, tyrd/dere allan”, agorwch y cardiau
- dylai Lasarus ‘neidio’ allan a symud, fel petai’n
fyw eto!

 Gadewch i’r plant ymarfer cau ac agor eu
cardiau wrth adrodd geiriau Iesu, “Lasarus,
tyrd/dere allan.”

3. Arogl Hyfryd
Bydd angen poteli plastig bach, glud, sgleiniau
neu gemau plastig i addurno’r poteli a ‘phot
pourri’ sy’n ddigon bach i roi tu mewn i’r boteli,
darnau o gerdyn lliw a rhuban i greu labeli.
Mae hyn hefyd yn gweithio’n dda gydag
amlenni yn lle poteli.

 Casglwch ddigon o boteli bach i bob plentyn,
a gwnewch dyllau bach ynddynt. Byddai’n
syniad i wneud hyn ymlaen llaw.

 Cynorthwywch y plant i addurno’r boteli
gyda’r sgleiniau/gemau. Trafodwch hanes Mair
yn eneinio traed Iesu wrth weithio.

 Rhowch ychydig o’r pot pourri ymhob potel
a rhoi’r caead ymlaen yn dynn.

 Wrth ysgwyd y botel, dylai arogl y pot pourri
fod yn amlwg.

 Anogwch y plant i feddwl am rywun maen
nhw’n ei g/charu gallent roi’r boteli yn anrheg
iddynt.

 Gwnewch label ar gyfer pob potel, gan
gynorthwyo’r plant i ysgrifennu eu h/enw.
Efallai yr hoffech ysgrifennu neges fer ar ran y
plant, e.e. ‘ Mam, dwi’n dy garu’n fawr’ neu ‘i
Nain, diolch am fy helpu’.

4. Taflenni Gwaith
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AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

1. Cân

‘Iesu rwyt ti’n ffrind i mi bob dydd’ - allan o lyfr
‘Y Cyntaf a’r  Olaf’,  Curiad

2. Rhigwm

Adroddwch y brawddegau canlynol, gyda’r
plant yn ymuno gyda’r frawddeg “Iesu’n rwyt
ti’n anhygoel”. Efallai yr hoffech wahodd y
plant i glapio, i ddwrdio’r awyr neu i weiddi’r
ymateb.

Pwy roddodd olwg i’r dyn dall?
Iesu, rwyt ti’n anhygoel.

Pwy roddodd glyw i’r dyn byddar?
Iesu, rwyt ti’n anhygoel.

Pwy roddodd goesau cryf i’r dyn cloff?
Iesu, rwyt ti’n anhygoel.

Pwy roddodd fywyd i Lasarus?
Iesu, rwyt ti’n anhygoel.

Efallai y bydd y plant yn cofio pethau
rhyfeddol eraill a wnaeth Iesu, a gallwch eu
cynnwys mewn brawddegau ychwanegol yn
yr un modd.

3. Gweddïau

 Diolch am ein teuluoedd: defnyddiwch yr
albwm lluniau mae’r plant wedi’u creu i arwain
eich gweddïau, yn diolch am ein teuluoedd
ac yn gofyn i Dduw i’w gwarchod.

 Diolch am fy nghorff: gwahoddwch y plant
i gyflawni tasgau syml sy’n defnyddio’r corff -
neidio’n uchel, hercian, cerdded o amgylch
gyda chamau mawr - ac ar ôl pob tasg,
dywedwch weddi syml o ddiolch am y gallu i
wneud yr ymarfer perthnasol. e.e. ‘Diolch
Dduw am fy nghoesau, i gael rhedeg yn
gyflym.’

 Diolch Iesu am fy ngharu: canwch y gân
‘Iesu rwyt ti’n ffrind i mi bob dydd’ (gweler
uchod). Esboniwch fod Iesu’n caru plant, a
bod pob un ohonynt yn bwysig iddo.
Anogwch y plant i adrodd ar eich ôl, ‘Diolch
Iesu am fy ngharu.’

Wythnos 1: Amser Chwarae 1 neu 2; Amser Stori 1; Crefft 1; Gweddi.

Wythnos 2: Amser Chwarae 2 neu 3; Amser Stori 2; Crefft 2; Rhigwm.

Wythnos 3: Amser Chwarae 4; Amser Stori 3; Crefft 3; Cân.
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Beth wyt ti’n hoffi ei wneud?

Gofynna i rywun i dy helpu i ysgrifennu’r geiriau o amgylch y llun.
Neu, cei hyd i luniau ar y GDd i’w torri allan a’u gludo ar y daflen.

Dwi’n medru…
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FFYRDD I GYFLWYNO’R HANES

Amcanion
I gyflwyno tri hanes am deulu Bethania - Mair, Martha a
Lasarus, rhai o ffrindiau pennaf Iesu
I ystyried nerth Iesu, fel Mab Duw, yn codi Lasaus o’r bedd
I drafod natur ‘gwrando’ ar Iesu heddiw
I ystyried cariad Iesu at ei ffrindiau, a’u cariad tuag ato ef.

Cân i’r Gyfres
‘Iesu rwyt ti’n ffrind i mi’ - Y Cyntaf a’r Olaf, Curiad

Adnod i’r gyfres
Dyma beth ydy cariad: dim y ffaith ein bod ni’n caru Duw, ond y ffaith ei fod Ef wedi’n
caru ni ac anfon ei Fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni.

1 Ioan 4: 10

1. Gêm ‘Dwylo prysur’

Bydd angen amrywiaeth o eitemau sydd eu
hangen ar gyfer pryd o fwyd, e.e. plât, cyllell,
fforc, llwy, cwpan, powlen, halen a phupur,
lliain bwrdd, napcyn - bydd angen un set ar
gyfer bob tîm.

Rhannwch y plant yn dîmoedd. Gosodwch yr
eitemau, mewn setiau cyflawn ar wahân,
gyferbyn â’r tîmoedd. Esboniwch fod gennych
ymwelwyr yn dod am bryd o fwyd, ac mae
angen gosod y bwrdd ar eu cyfer. Mae
aelodau’r tîm yn cymryd tro i nôl un eitem ar y
tro nes fod popeth wedi eu casglu. Mae’n rhaid
cymryd y lliain bwrdd yn gyntaf, ac wedyn
gosod popeth arall yn daclus ar ei ben. Cewch
wneud y gêm yn anoddach drwy orchymyn
pawb i gario’r eitemau ar y pen neu rhwng y
coesau.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Testament Newydd heddiw am deulu
arbennig a oedd yn ffrindiau mawr gydag Iesu

a’r disgyblion, teulu a gynigiodd lletygarwch
ar sawl achlysur iddo.

2. Ffeil o Ffeithiau am ffrind

Bydd angen copi o Atodiad 3 i bawb, pensiliau
lliw neu binnau ffelt.

Rhowch gopi o Atodiad 3 i bawb a’u gwahodd
i’w llenwi. Byddai’n dda cael sgwrs am y
pwyntiau ar y ffeil cyn cychwyn fel bod y plant
yn cael rhannu syniadau a sbarduno ei gilydd.
Byddwch yn barod i gynnig cymorth wrth i’r
plant lenwi’r daflen.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanesion rhai
o ffrindiau gorau Iesu dros yr wythnosau
nesaf.

3. Gêm wrando

Cewch chwarae’r gêm hon mewn sawl ffordd:
cewch ddefnyddio gêm barod, sydd ar gael o
siop deganau, neu cewch ddefnyddio
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FFYRDD I GYFLWYNO’R HANES

eitemau sy’n gwneud sþn sydd ar gael o
gwmpas y tÿ (bag o greision, brwsh dannedd,
miniwr, dwy lwy yn cael eu taro, ffôn symudol,
siswrn, potel o ddiod yn cael ei hysgwyd, afal
yn cael ei frathu, allweddi).

Nod y gêm wrando yw pwysleisio sut yr ydym
yn clywed synau amrywiol trwy’r dydd, ond
weithiau mae’n rhaid inni ‘wrando’ mewn
sefyllfa benodol. Gofynnwch i’r plant
awgrymu sefyllfaoedd pan mae’n bwysig eu
bod yn ‘gwrando.’

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Testament Newydd heddiw am rywun a
gafodd ei chanmol am wrando ar Iesu.

4. Cystadlaethau ‘nerth’

Reslo braich: cynnal gornest gyflym
reslo braich i ddarganfod pwy yw’r cryfaf yn
y grþp

Chwythu gwynt: rhowch gwpan plastig
sy’n llawn dþr a gwelltyn i bawb. Wedyn,
rhowch ddarn bach o napcyn cegin (‘kitchen
towel’), tua 10cm x10cm, i bawb, a’u
gwahodd i’w rolio i belen fach. Gofynnwch i’r
plant i ollwng y peli papur i mewn i’r dþr a
cheisio eu cadw i arnofio drwy chwythu drwy’r
gwelltyn i mewn i’r cwpan. Pan fydd y belen
yn suddo, maent allan o’r gêm. Pwy sy’n
cadw’r bêl i arnofio’r hiraf?

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl heddiw am nerth Iesu Grist a bydd y
plant yn cael dweud ar y diwedd os yw Iesu’n
dangos mwy o nerth na nhw!

FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

1. Hanes Iesu’n ymweld â chartref Martha
(Luc 10:38-52)

Bydd angen y Llinell Amser, Beibl Lliw y
Plant, tri neu bedwar rhwystr (cadeiriau/
bocsys) a dwy neu dair sgarff. Hefyd, copïau
o’r nodyn llyfr cyntaf o Atodiad 4.

Dechreuwch drwy edrych ar y llinell amser i
ddod o hyd i’r llun sy’n dangos Iesu’n eistedd
gyda phobl o’i gwmpas. Beth mae’r plant yn
ei feddwl sy’n digwydd yn y llun? Gofynnwch
i rai o’r plant i ddarllen y ddau baragraff
cyntaf sydd o dan y llun. Dewisodd Iesu 12
ffrind arbennig i fod gydag ef drwy’r amser,
ond roedd gan Iesu ffrindiau eraill hefyd.
Dyma hanes un teulu a oedd yn ffrindiau
mawr gyda Iesu a’i ddisgyblion.

Darllenwch yr hanes o’r Beibl ac yna’r rhan
berthnasol o’r hanes o Feibl Lliw y Plant
(tudalen 236, paragraff 1 a 2), gan edrych
ar y lluniau a’u trafod.

Gosodwch y rhwystrau ar hyd y llawr, a
gwahoddwch y plant i chwarae gêm o ‘Dilyn
yr Arweinydd.’ Mae pawb yn sefyll mewn
rhes tu ôl i chi, neu gall un o’r plant gymryd
rôl yr arweinydd. Mae’r arweinydd yn arwain
y plant o amgylch y rhwystrau – ac yn
gwneud y sylw ei bod hi’n hawdd iawn dilyn
yr arweinydd!  Gofynnwch i bawb eistedd
ag eithrio tri phlentyn a’r arweinydd.

Rhowch sgarff dros lygaid y tri phlentyn a’u
gwahodd i ddilyn yr arweinydd o amgylch y
rhwystrau  eto. Dylai fod yn amlwg nad yw
mor hawdd i ddilyn yr arweinydd y tro hwn!
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn cytuno mai
Mair a ddewisodd gwneud y peth gorau yn
yr hanes. Mae’r gêm yn gymorth i ni ddeall
pam fod Iesu’n dweud mai Mair oedd yn
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gwneud y peth gorau wrth eistedd a gwrando
ar Iesu.

Mae’r Beibl yn ein dysgu mai Duw a Iesu sy’n
gwybod beth sydd orau i ni, ond sut fyddwn
ni’n gwybod beth yw hyn os nad ydym yn
gwrando ar Iesu?

Pwy sy’n dweud wrthym beth sy’n iach i’w
fwyta? Beth fyddai’n digwydd pe na byddem
yn gwrando?

Sut ydym yn gwybod sut i groesi’r ffordd yn
ddiogel, neu feicio’n ddiogel? Beth fyddai’n
digwydd pe na byddem yn gwrando?

Wrth inni dyfu, rydym yn dysgu llawer iawn o
bethau. Mae’n bwysig ein bod yn dysgu am
Dduw a Iesu hefyd. Sut ydym yn dysgu am
Dduw a Iesu? O’r Beibl, gan bobl eraill sy’n
helpu ni ddeall y Beibl, trwy lyfrau am y Beibl,
trwy weddïo. Mae Iesu am inni fod yn debyg i
Mair, yn treulio amser pob dydd yn gwrando
arno ef.  Byddai’n syniad gweddïo gyda’r plant
cyn symud ymlaen, yn diolch i Dduw am Iesu,
ac yn gofyn am gymorth i wrando arno bob
dydd.
Cewch rannu’r cyntaf o’r nodau llyfr sydd yn
Atodiad 4, gan esbonio bod y nodyn llyfr yn
dangos darlleniadau o’r Beibl am Iesu.
Anogwch y plant i ddarllen y Beibl bob nos
gyda mam neu dad.

2. Iesu’n codi Lasarus o farw
(Ioan 11:1-44)

Bydd angen Beibl Lliw y Plant a Beibl, a
chopïau o’r ail nodyn llyfr o Atodiad 4.

Atgoffwch y plant o’r hanes blaenorol am
Iesu’n ymweld â’i ffrindiau Martha, Mair a
Lasarus. Pwysleisiwch fod Iesu’n caru’r teulu

bach yma’n fawr iawn. Ond, un diwrnod cafodd
Iesu newyddion drwg - roedd Lasarus yn sâl
iawn.

Darllenwch yr hanes am farwolaeth Lasarus a
sut y bu i Iesu ei godi’n fyw, o Feibl Lliw y Plant
neu o’r Beibl Bach i Blant.

Cymhwyso: Pwy di’r cryfaf?
Atgoffwch y plant am y cystadlaethau nerth ar
ddechrau’r sesiwn heddiw - neu, os nad
oeddech wedi defnyddio’r cyflwyniad, byddai’n
syniad cynnal un o’r cystadlaethau nawr.

Er bod gan bobl gryfderau amrywiol, dydy ein
cryfder ni yn ddim i’w gymharu â nerth a
chryfder Iesu! Yn y stori yma, mae Iesu’n
dangos ei fod e’n gryfach na marwolaeth hyd
yn oed!

Roedd Martha’n gwybod rhywbeth pwysig am
Iesu - beth oedd hyn? Trowch i Ioan 11, adnod
27 - geiriau Martha i Iesu - a’i ddarllen gyda’r
plant.  Roedd Martha’n gwybod mai Mab Duw
oedd Iesu, a dyna pam fod Iesu’n gryfach na
marwolaeth. Byddai rhywun arall wedi medru
dod â Lasarus yn ôl yn fyw? Na, dim ond gan
Iesu, Mab Duw, oedd y gallu rhyfeddol hwnnw.

Roedd Martha a Mair wedi dod i wybod fod
Iesu’n berson arbennig iawn wrth iddynt dreulio
amser gydag ef, yn gwrando arno. Ac wrth i ni
dreulio amser yn gwrando ar Iesu, byddwn yn
dod i ddeall hyn hefyd. Fel y daeth y ddwy yma
i garu Iesu, byddwn ni’n dod i’w garu hefyd.

Rhannwch yr ail nodyn llyfr o Atodiad 4, gan
holi pwy lwyddodd i ddarllen y Beibl yn ystod
yr wythnos a’u hannog i geisio gwneud hyn
eto’r wythnos hon.
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3. Mair yn eneinio traed Iesu
(Ioan 12:1-8)

Bydd angen Taflen 4, potel o bersawr, copi o
Daflen 5 i bawb, tâp mesur, Beiblau, copïau
o’r trydydd nodyn llyfr o Atodiad 4.

Dangoswch daflen 4 i’r plant er mwyn
adolygu’r wers flaenorol. Beth mae’r plant yn
cofio am hanes Iesu’n codi Lasarus yn fyw?
Pwysleisiwch y rheswm pam fod Iesu’n medru
rhoi bywyd i Lasarus - am ei fod yn Fab Duw.
Dangoswch y botel o bersawr i’r plant, gan
adrodd hanes personol amdano, os yn bosibl,
e.e. yn dweud gan bwy gawsoch y persawr,
neu beth oedd yr achlysur. Trafodwch y
rhesymau dros wisgo persawr ac wedyn
esboniwch fod pobl yng nghyfnod Iesu yn rhoi
persawr ar gyrff pobl a oedd wedi marw cyn
eu claddu.  Roedd gan Mair botel o bersawr
drud iawn, ac yn ein hanes heddiw cawn
glywed beth wnaeth hi gyda’i phersawr.

Darllenwch yr hanes o Feibl Lliw y Plant,
tudalen 260, 261 a gofynnwch y cwestiynau
sydd yn Nhaflen 5.

Cymhwyso: Amser i fesur

Gwahoddwch y plant i sefyll mewn llinell, ac i
neidio ymlaen, un ar y tro, i weld pwy sy’n
gallu neidio bellaf. Mesurwch y naid hiraf, a’i
gofnodi. Yna, gofynnwch i’r plant i neidio yn
ôl, a chofnodwch y naid hiraf eto. Yn olaf,
gofynnwch i’r plant i sefyll ar un goes ac i
neidio ymlaen ac wedyn yn ôl yn yr un modd,
gan gofnodi’r mesuriadau bob tro.

Treuliwch amser yn edrych ar y canlyniadau
a thrafod sut y byddwn yn mesur hyd a lled
bach mewn centimetrau a metrau, pellterau
mwy mewn kilometrau, hylifau mewn litrau.

Sut ydyn ni’n mesur faint mae rhywun yn ein
caru? Ar ôl gwrando ar gynigion y plant,
cyfeiriwch yn ôl at hanes Mair yn eneinio traed
Iesu gyda’i phersawr drud. Dangosodd Mair
gymaint yr oedd yn caru’r Iesu trwy
ddefnyddio ei phersawr drud fel hyn. Mwy na
thebyg, bu’n rhaid i Mair arbed ei harian am
amser hir iawn i brynu’r persawr, a mwy na
thebyg, dyma’r peth pwysicaf a drutaf oedd
ganddi.

Sylwodd rhywun ar y llun ar waelod ar y daflen
waith wrth ymyl y cwestiynau? Llun croes.
Roedd Mair wedi deall bod Iesu’n mynd i farw
cyn hir, dyma pam y rhoddodd y persawr dros
ei draed. Ond roedd Mair wedi deall PAM fod
Iesu’n mynd i farw hefyd – drosti hi!

Wrth inni edrych ar lun y groes heddiw, mae’n
ein hatgoffa gymaint yr oedd Iesu’n caru Mair
- roedd Iesu’n fodlon marw dros Mair, marw i
faddau ei phechodau hi. Ac mae’r groes yn
ein hatgoffa ni cymaint y mae Iesu’n ein caru
ni - pan fu farw Iesu ar y groes, roedd e’n
marw i faddau ein pechodau ni hefyd!

Does dim rhyfedd bod Mair yn caru Iesu
gymaint! Roedd hi’n gwybod cymaint roedd
Iesu’n ei charu hi.

Cynorthwywch y plant i ddod o hyd i’r adnod
ar waelod y daflen waith ac i gwblhau’r pôs.
Byddai’n syniad i weddïo gyda’r plant, gan
eu hannog i ymateb i’r hanes trwy weddïo eu
hunain, yn dawel neu ar goedd os ydynt yn
hapus i wneud hynny.

Cofiwch roi’r 3ydd nodyn llyfr o Atodiad 4 i’r
plant, a’u holi am beth maen nhw wedi
llwyddo i ddarllen yr wythnos diwethaf.
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Oed 6 - 11
Iesu: Y Ffrind Gorau

SYNIADAU CREFFT

1. Ffrâm llun

Bydd angen copi o Atodiad 5 ar gerdyn trwchus
ar gyfer pob plentyn, darnau o gerdyn i greu
‘stand’, glud, lluniau o deulu’r plentyn (mae hyn
yn opsiynol - caiff y plant osod lluniau o’u
teuluoedd ar ôl mynd a’r ffrâm adref) - cofiwch
sicrhau ei bod hi’n iawn i dorri rhywfaint ar y
lluniau.

 Cyn y wers, gwnewch y gwaith torri allan ar
y tai

 Gadewch i’r plant liwio’r tai
 Torrwch y lluniau i ffitio’r ffenestri a’r drws
 Gludwch y lluniau yn eu lle
 Ysgrifennwch ‘Diolch Dduw am fy nheulu’

ar y llun
 Gludwch ddarnau o gerdyn trwchus ar y cefn

er mwyn i’r ffrâm sefyll
 Os nad ydych wedi cael lluniau o’r plant,

cânt dynnu lluniau o aelodau o’r teulu a’u gludo
ar y llun. Neu, esboniwch sut y gallant osod
lluniau tu ôl y ffenestri a’r drws

 Defnyddiwch y lluniau mewn amser gweddi
– caiff y plant ddiolch i Dduw am eu teuluoedd.

2. Lasarus sinsir

Cynhwysion
200g o flawd plaen
75g o siwgr brown
50g o fenyn neu fargarin
1 llwy fwrdd o surop melyn
Hanner llwy de o soda pobi
1 llwy de o sinsir
1 wy, wedi’i guro
Cyrens i addurno
Winder (byr fwyd  ffrwyth sydd ar gael

o archfarchnadoedd gerllaw’r byr fwyd
grawnfwydydd) - mae un Winder yn ddigon ar
gyfer 3 dyn sinsir

Cyfarwyddiadau
1. Cynhesa’r popty i 180°C neu farc nwy 4.
2. Rhidylla’r blawd i fowlen gymysgu ac
ychwanegu gweddill y cynhwysion sych.
3. Todda’r margarîn a’r siwgr gyda’i gilydd yn
ofalus mewn sosban, ond paid gadael iddo
ferwi.
4. Ychwanega’r margarîn wedi’i doddi, y surop
a’r wy wedi’i guro at ygymysgedd flawd a
chymysgu’n ofalus i wneud toes meddal.
5. Pan fydd y toes wedi oeri, rhaid ei rolio ar
arwyneb â blawd arno hyd nes ei fod yn 0.5cm
o drwch.
6. Defnyddia dorrwr i dorri siapiau pobl yn y
toes yn ofalus yna’u rhoi ar hambwrdd pobi.
7. Addurna’r bobl gyda chyrens neu geirios
a’u pobi yn y popty am 8-10 munud nes eu
bod yn frown euraid. Yna, rhaid eu rhoi ar rac
weiren i oeri.
8. Opsiynol: Cewch lapio Lasarus mewn ‘dillad
claddu’ os dymunwch, gan rolio’r Winder o
amgylch corff Lasarus!

3. Cloc ‘Amser i bopeth’
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Oed 6 - 11
Iesu: Y Ffrind Gorau

SYNIADAU CREFFT

AMSERLEN

Bydd angen darn o gerdyn lliw ar gyfer pob
plentyn, cylchoedd o gerdyn lliw gwahanol i
greu wyneb cloc, pinnau ‘split’, tâp selo,
darnau o gerdyn i wneud dwylo i’r cloc a
chopïau o Atodiad 7 (o’r Cdd)  sy’n cynnwys
lluniau o blant yn brysur gyda gwahanol
weithgareddau, glud, siswrn, rhuban.

Cynorthwywch y plant i roi rhifau ar
wyneb y cloc - bydd yn syniad i farcio’r cylch
i ddangos ble i roi’r rhifau

Gosodwch y dwylo yn eu lle gyda’r pin
split

Cynorthwywch y plant i ysgrifennu teitl
Amser i bopeth ar y cerdyn cefndir

Gludwch wyneb y cloc ar y cefndir -
bydd angen rhoi’r glud ar ymyl y cylch

 Gludwch y lluniau ymhob cornel yn eu
setiau

 Trafodwch y gwahanol setiau o luniau wrth
weithio. Mae 4 ‘amser’ i’w gael: amser i
chwarae, amser i gysgu a bwyta, amser i
weithio, amser i wrando ar Iesu. Beth mae’r
plant yn hoffi gwneud gyda’u hamser
hamdden? Beth yw eu hoff bynciau yn yr
ysgol? Sut maent yn gwrando ar Iesu?

 Gadewch i’r plant ychwanegu lluniau cyn
gosod rhuban ar gefn y llun i’w hongian.

 Wrth fynd â’r lluniau adref, atgoffwch y
plant fod popeth ar eu lluniau’n bwysig, yn
enwedig yr amser y byddant yn treulio’n
gwrando ar Iesu. Atgoffwch y plant am eiriau
Iesu i Mair yn Luc 10:42

4. Potel bersawr

Bydd angen poteli plastig bach, glud,
sgleiniau neu gemau plastig i addurno’r poteli
a ‘phot pourri’ sy’n ddigon bach i roi tu mewn

Wythnos 1:
Cyflwyno’r Thema 1 neu 2;
Cyflwyno’r Hanes 1; Crefft 1; Drama 1;

Wythnos 2:
Cyflwyno’r Thema 1, 2 neu 3; Cyflwyno’r
Hanes 2; Crefft 2 neu 3; Drama 2; Gêm;

Wythnos 3:
Cyflwyno’r Thema 4; Stori 3; Crefft 4; Gweddi.

i’r boteli, darnau o gerdyn lliw a rhuban i greu
labeli.  Mae hyn hefyd yn gweithio’n dda gan
ddefnyddio amlenni yn lle poteli.

 Casglwch digon o boteli bach i bob plentyn,
a gwnewch dyllau bach ynddynt. Byddai’n
syniad gwneud hyn ymlaen llaw.

 Cynorthwywch y plant i addurno’r poteli
gyda’r sgleiniau/gemau. Trafodwch hanes
Mair yn eneinio traed Iesu wrth weithio.

 Rhowch ychydig o’r pot pourri ymhob potel
a rhoi’r caead ymlaen yn dynn.

 Wrth ysgwyd y botel, dylai arogl y pot pourri
fod yn amlwg

 Anogwch y plant i feddwl am rywun maen
nhw’n eu caru y gallent roi’r poteli yn anrheg
iddynt.

 Gwnewch label ar gyfer pob potel i’r plant
ysgrifennu eu henwau. Efallai yr hoffent
ysgrifennu neges fer, e.e. ‘ Mam, dwi’n dy
garu’n fawr’ neu ‘i Nain, diolch am fy helpu’.
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Oed 6 - 11
Iesu: Y Ffrind Gorau

GWEITHGAREDD YCHWANEGOL GWEDDÏAU

Cwis Datguddio Lasarus!
Bydd angen rholyn newydd o bapur tÿ bach!

Paratowch restr o gwestiynau ar hanesion
Beiblaidd cyfarwydd, ond cofiwch gynnwys
rhai a fydd yn fwy anodd eu hateb. Rhannwch
y plant yn dimoedd a gofynnwch am
wirfoddolwr i fod yn Lasarus a lapiwch y
gwirfoddolwyr gyda’r papur tÿ bach.
Gofynnwch y cwestiynau i’r tîmoedd, un ar y
tro. Os ydynt yn ateb yn gywir, cânt dynnu 10
sgwâr o bapur i ffwrdd.  Os oes tîm yn cynnig
ateb anghywir, gofynnwch y cwestiwn i’r tîm
nesaf. Parhewch nes bod y cwestiynau i gyd
wedi’u gofyn, a chyfrwch faint o sgwariau sydd
wedi cael eu tynnu gan bob tîm. Y tîm sydd
wedi tynnu’r nifer uchaf sy’n ennill.

Dysgu’r Adnod
Copïwch yr adnod yn fawr, mewn cymalau, ar
ddarnau o bapur a’u gosod o amgylch yr
ystafell. Wrth i chi ddarllen yr adnod mae’r plant
yn symud i’r lle priodol.  Ail-adroddwch sawl
gwaith, nes bod y plant wedi dysgu’r adnod
ac yn ei hadrodd gyda chi.

Gêm  -  ‘Yn y bedd, tu allan y bedd’
Gosodwch linell o dâp masgio ar y llawr sy’n
ddigon hir i’r plant i gyd sefyll arno - dyma’r
‘bedd’.
Mae’r gêm hon ar yr un patrwm a’r gêm ‘Ar y
lan, yn y môr.’
Gwahoddwch y plant i sefyll ‘yn y bedd’. Os
byddwch yn galw’r cyfarwyddyd ‘allan o’r bedd’
dylai’r plant neidio ymlaen. Os ydych yn galw
‘yn y bedd’dylent neidio yn ôl i sefyll ar y llinell.
Gadewch i’r plant gael ymarfer, cyn cyflymu’r
cyfarwyddiadau a cheisio eu twyllo drwy roi’r
un gorchymyn yn syth ar ôl y llall. Os fydd y
plant yn neidio’r ffordd anghywir neu yn olaf i
gyrraedd, maent allan o’r gêm.

1. Dros ein ffrindiau a’n teuluoedd
Bydd angen amlinelliad o dÿ (gweler Atodiad 5),
glud, darnau bach o bapur a phensiliau.

Treuliwch amser yn trafod pa mor bwysig yw ein
teuluoedd a’n ffrindiau. Wedyn, rhowch ddarn bach
o bapur i bawb a’u gwahodd i dynnu llun syml mewn
pensel, o’r teulu. Gwahoddwch bawb i ludo’r llun
ar yr amlinelliad o’r tÿ, ac wrth wneud hyn, i adrodd
gweddi syml o ‘ddiolch’ amdanynt. Gorffennwch
eich amser o weddi drwy weddïo dros bawb sydd
angen cymorth Duw oherwydd nad yw pethau’n
dda yn eu teuluoedd.

2. Diolch am fendithion Duw
Bydd angen darn mawr o bapur gyda dwy golofn,
un golofn gyda’r teitl ‘Beth sydd angen arnom?’ a’r
llall yn wag. Beibl.

Gofynnwch i’r plant i restru’r pethau angenrheidiol
sydd angen arnynt i fyw o ddydd i ddyd, e.e. dþr,
bwyd, awyr iach, dillad, gofal, cartref, rhieni,
ffrindiau, ac ysgrifennwch eu hatebion yn y golofn
‘Beth sydd angen arnaf?’ Os ydynt yn enwi pethau
sydd ddim yn angenrheidiol, cewch eu hysgrifennu
yn yr ail golofn.
Ydy’r plant yn cofio beth ddywedodd Iesu wrth
Martha a oedd yn angenrheidiol? ‘I wrando arno
ef’ - Luc 10:42. Darllenwch yr adnod o’r Beibl os
nad ydynt yn cofio.
Ysgrifennwch ‘Gwrando ar Iesu’ yn y golofn gyntaf.
Trafodwch y ddwy restr gan bwysleisio fod Duw’n
rhoi llawer o bethau da i ni - dyma ydy ystyr y gair
‘bendith’, pethau da gan Dduw.

 Gwahoddwch y plant i adrodd gweddi syml i
ddiolch am y pethau y mae’n rhaid i ni eu cael er
mwyn byw bob dydd, gan edrych ar y rhestr gyntaf.

 Wedyn, gwahoddwch y plant i ddiolch am y
pethau eraill rydych wedi’u rhestri, sy’n gwneud ein
bywydau’n gyffrous ac yn llawn er nad oes rhaid
inni eu cael er mwyn byw.

 Gofynnwch i’r plant i feddwl a ydyn nhw’n debyg
i Mair, yn ofalus wrth wrando ar Iesu, a sut ydyn
ni’n gwrando arno heddiw. Gweddïwch dros y plant,
y byddant yn cael cymorth yr Ysbryd Glân i wrando
ar Iesu bob dydd.
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Oed 6 - 11
Iesu: Y Ffrind Gorau

DRAMA

1. Amser i actio
Hanes Iesu’n ymweld â chartref Martha a Mair.
Darllenwch yr hanes o’r Beibl Bach i Blant,
tudalen 418-419 (heb ddefnyddio’r paragraff
olaf).
Rhannwch y plant yn grwpiau o 3 neu 4 a’u
gwahodd i actio’r hanes. Efallai dymunant gael
un plentyn i ddarllen yr hanes tra bod y lleill
yn meimio.
Byddai’n syniad da cael digon o ‘props’.
Cofiwch adael amser i bob grþp ‘berfformio’
i’r lleill, neu beth am gael un o’r rhieni i ffilmio’r
plant?

2. Darlleniad dramatig
Darllenwch hanes Iesu’n codi Lasarus yn fyw
gan wahodd y plant i wneud y symudiadau
canlynol bob tro byddant yn clywed y geiriau
perthnasol. Cofiwch oedi wrth ddarllen er
mwyn i’r plant wneud y symudiadau.
Mair = eistedd ar y llawr gyda dwylo tu ôl i’r
clustiau; Martha = chwifio breichiau yn yr awyr
tra’n sibrwd ‘brysur, brysur, brysur’; Lasarus
= gorwedd ar y llawr yn ‘farw’.

Un diwrnod, cafodd Iesu neges gan ei ffrindiau
Mair a Martha: roedden nhw angen ei gymorth
ar unwaith. Ond doedd Iesu ddim ar frys,
roedd e’n gwybod yn iawn beth oedd yn bod.
Ond ar ôl dau ddiwrnod dyma fe’n penderfynu
ei bod hi’n amser mynd i ymweld â Mair a
Martha.
Roedd brawd Mair a Martha yn sal iawn - dyna
pam wnaethon nhw ddanfon neges at Iesu.
Ond, O! diar, roedd Iesu’n rhy hwyr!  Roedd
Lasarus wedi marw cyn iddo gyrraedd.
Daeth Martha i gyfarfod â Iesu. Roedd hi’n
crio ac yn edrych mor ddigalon. “O Iesu, pam
na ddaethost yn gynt? Pe baet ti wedi bod
yma, fyddai Lasarus ddim wedi marw. Ond
dwi’n gwybod bod Duw’n gwneud popeth rwyt
ti’n ei ofyn iddo.”

“Paid â phoeni, Martha,” meddai Iesu’n dyner
wrthi, “Bydd Lasarus yn fyw eto. Wyt ti’n credu
fy mod i’n gallu rhoi bywyd i bwy bynnag sy’n
credu ynof?”
“Ydw, Arglwydd,” atebodd Martha, “Dwi’n
credu mai Mab Duw wyt ti.”
Aeth Martha ar frys i nôl Mair, a dywedodd
wrthi fod Iesu wedi cyrraedd o’r diwedd.
Rhedodd Mair allan i chwilio amdano.
“O, Arglwydd, pe baet ti wedi bod yma fyddai
Lasarus ddim wedi marw!” Pan welodd Iesu
pa mor drist oedd Mair a’i ffrindiau,
dechreuodd grio hefyd, a gofynnodd iddynt i
ddangos bedd Lasarus iddo.
Safodd Iesu tu allan i’r ogof lle’r oedd Lasarus
wedi ei gladdu.  “Symudwch y garreg o geg y
bedd,” gorchmynnodd Iesu, ac wedyn,
gweddïodd ar Dduw, ei Dad.
“Lasarus, tyrd allan!” galwodd Iesu. Ac, er
syndod i bawb, daeth Lasarus o’r bedd, yn
dal i wisgo’r dillad claddu! Does dim rhyfedd
fod llawer o ffrindiau Mair a Martha a Lasarus
wedi dod i gredu’r diwrnod hwnnw fod Iesu’n
Fab Duw go iawn!

3. Dwy sgets o beibl.net gan Catrin Roberts

 Mair a Martha
Sgets gyda dau gymeriad yn trafod hanes
Iesu’n ymweld â chartref Martha, Mair a
Lasarus.

 Mmmm! Ogla da!
Sgets ar hanes Mair yn eneinio traed Iesu.
Mae pedwar person yn trafod y digwyddiad
hwnnw ac ymateb yr awdurdodau.

Mae’r ddwy ar gael ar safle beibl.net
Mae’r sgets gyntaf i’w gweld yn adran
‘Hanesion o’r Efengylau 3’  a’r llall yn ‘Hanesion
o’r Efengylau 2’.
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Taflen 4
Iesu: Y Ffrind Gorau
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Taflen 5
Iesu: Y Ffrind Gorau

Rho gylch o amgylch yr ateb cywir.

Beth yw enw’r ddynes yn y llun? Martha  Mair     Ruth

Beth mae hi’n ei wneud? Golchi’r llawr  Chwilio      Eneinio
am rywbeth     traed Iesu

Pam oedd hi’n gwneud hyn? Roedd traed Iesu’n drewi

Fel arwydd o groeso Fel arwydd o gariad

Cei ddarllen y stori amdani yn Ioan 12:1-3.

Mae pob llythyren ‘a’ ar goll o’r adnod isod. Ceisia ddysgu’r adnod.
Wyt ti’n cofio sut ddangosodd Iesu Ei fod yn ein caru ni?
Mae’r llun yn gliw.

Dym _  sut  wn_eth  Duw  dd_ngos ei  g_ri_d
_ton  ni:  _nfonodd  ei unig  F_b  i’r  byd,  er
mwyn  i  ni g_el  bywyd  trwyddo.  1 Io_n 4:9
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Taflen 6
Iesu: Y Ffrind Gorau

Ffrindiau Iesu Fy ffrindiau i!

Llenwa’r ffram cyntaf â lluniau o ffrindiau Iesu a’r ail ffram â
lluniau o dy ffrindiau di.

RRRRRhywhywhywhywhywbeth i feddwl amdano…..beth i feddwl amdano…..beth i feddwl amdano…..beth i feddwl amdano…..beth i feddwl amdano…..
Beth sy’n gwneud ffrind da?
Sut oedd Mair a Martha’n dangos eu bod yn caru Iesu?
Sut fyddi di’n trin dy ffrindiau di?

Fedri di ddod o hyd i enwau
ffrindiau Iesu yn y chwilair?

Martha Mair
Lasarus Pedr
Ioan Sacheus
Andreas Iago
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Taflen 7
Iesu: Y Ffrind Gorau

Roedd Iesu’n ffrindiau mawr gyda theulu Bethania – Martha, Mair a Lasarus.
Un noson, ar ôl swper, daeth Mair â blwch o bersawr drud iawn, iawn, ac
eneiniodd draed Iesu gydag ef.
Roedd Mair am ddangos i Iesu cymaint yr oedd yn ei garu.

Sut fedrwn ni ddangos ein bod yn caru Iesu?
Ysgrifenna dy syniadau yma, neu tynna luniau.
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Taflen 8
Iesu: Y Ffrind Gorau

Dewisodd Iesu 12 ffrind arbennig – y
disgyblion – fedri di ddod o hyd i’w henwau?
A cofia, roedd dau â’r un enw…

PEDR ANDREAS

IAGO IOAN

MATHEW TOMOS

PHILIP BARTHOLOMEUS

THADEUS IAGO

SIMON JWDAS

Treuliodd y disgyblion lawer o amser
yn gwrando ar Iesu’n eu dysgu – sut
fedrwn ni ‘wrando’ ar Iesu heddiw?
Tynna luniau, neu ysgrifenna dy
syniadau yma.
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Oed 11 - 14
Iesu: Y Ffrind Gorau

Wythnos 1:
Mair a Martha
(Luc 10)

Bwriad:
I ddysgu beth yw ystyr bod yn ffrindiau
gorau gyda Iesu.

Cyflwyno’r Thema
Dosbarthwch bapur a phinnau ffelt, pensiliau lliw
ayyb i’r grþp.  Gofynnwch i’r grþp dynnu llun o’i
ffrind gorau a  llun o anifail sy’n cynrychioli eu
ffrind orau.  Gofynnwch i’r grþp i esbonio pam
eu bod wedi dewis yr anifail.

Darllen a deall y Beibl
Eglurwch wrth y grþp mai un peth sy’n
nodweddiadol o fywyd Iesu yw’r ffordd y mae’n
mwynhau bod gyda phobl.  Mae bron pob stori
yr ydym yn darllen am Iesu yn yr Efengylau yn
ymwneud ag ef yn ymdrin â phobl.

Mae’n demtasiwn i feddwl fod gan Iesu
ddeuddeg ffrind yn unig, ac yr oedd un o rheiny’n
‘doji’!  Ond y gwir yw, roedd gan Iesu gannoedd
o ffrindiau ar draws y wlad.  Mae’n wir bod sawl
un yn casau Iesu, y bobl grefyddol fel arfer, ond
yr oedd Iesu’n mwynhau bod gyda’r tlawd, yr
anghenus a’r rhai oedd yn sâl yn gorfforol ac yn
ysbrydol.

O fewn y grþp enfawr yma o ffrindiau yr oedd
gan Iesu ffrindiau oedd yn agosach ato, ei
ffrindiau gorau.  Yr oedd yna grþp llai o bobl yr
oedd Iesu’n agos iawn iddynt.  Mae’r un peth
yn wir i ni hefyd.  Fel arfer mae gennym sawl
ffrind, weithiau llawer o ffrindiau, efallai, y
flwyddyn ysgol gyfan, neu’r clwb ieuenctid cyfan,
ond o fewn y grþp mae gennym ffrindiau gorau.

Dros y dair wythnos nesaf y bwriad yw
canolbwyntio ar dri o ffrindiau Iesu, sef Mair,
Martha a Lasarus.  Rydym am ddysgu beth yw
ystyr cael Iesu Grist fel ffrind gorau.

Darllenwch Luc 10: 38-42
Bydd angen Beibl i bawb a’r llun o Mair a Martha
o daflen 4 – bydd angen torri llun Iesu a Lasarus
o’r darlun, oherwydd ni fydd eu hangen.

Yn y darlleniad yma rydym yn cyfarfod â Mair a
Martha – dwy ffrind agos i Iesu.  Mae’r ddwy yn
chwiorydd ond yn wahanol iawn i’w gilydd.
Gofynnwch i’r grþp i nodi beth oedd yn wahanol
am y ddwy chwaer ac ysgrifennwch eu hatebion
ar y llun. Mae rhai awgrymiadau i’w gweld isod
wedi’u hamlygu.

 Yn fras, roedd Martha yn ffwdanu o gwmpas
yn coginio ac yn glanhau a gwneud gwaith tÿ
tra bod Mair yn eistedd yn dawel yn gwrando ar
yr hyn oedd gan Iesu i’w ddweud.

Mae Martha yn teimlo ei bod hi’n gwneud y
gwaith i gyd, a chware teg mae’n iawn, mae hi’n
gwneud y gwaith tÿ i gyd tra bod ei chwaer yn

Wythnos 1: Mair a Martha (Luc 10)
Bwriad:  I ddysgu beth yw ystyr bod yn ffrindiau gorau gyda Iesu.

Wythnos 2: Lasarus (Ioan 11)
Bwriad:  I ddysgu fod gan Iesu awdurdod dros farwolaeth.

Wythnos 3: Mair yn eneinio Iesu â’i phersawr (Ioan 12)
Bwriad:  I ddysgu beth yw ystyr ‘addoli’ ac i weld sut y bu Mair i addoli Iesu
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eistedd i lawr ac yn gwrando ar Iesu.  Mae
Martha yn dechrau cwyno wrth Iesu yn y gobaith
y bydd ef yn cytuno â hi ac yn anfon Mair i wneud
ychydig o waith.

Ychwanegwch y geiriau/ disgrifiadau sydd wedi
eu hamlygu ond nad ydynt wedi cael eu nodi
gan y bobl ifanc i’r llun.

Ond, yn hytrach na rhoi stþr i Mair mae Iesu yn
dweud mai Mair sydd wedi gwneud y peth iawn!

Cymhwyso
Bydd angen darn o bapur A4 gyda’r teitl
‘Gwneud ewyllys Iesu’ neu fwrdd gwyn gyda’r
teitl wedi’i ysgrifennu arno.

Gosodwch y teitl o flaen y bobl ifanc.

Yr oedd Martha yn gwneud yr hyn yr oedd hi’n
credu y dylsai hi wneud.  Roedd ei ffrind wedi
dod draw - rhywun oedd yn amlwg yn arbennig
- ac yr oedd ganddi lawer o barch tuag ato.  Y
peth naturiol i Martha oedd mynd ati i lanhau a
gwneud y lle yn ddigon parchus ar gyfer Iesu.

Mae Martha yn credu ei bod hi’n gwybod beth
oedd Iesu eisiau, mae hi wedi penderfynu beth
sydd orau, h.y. glanhau a pharatoi bwyd.  Ac
wrth gwrs, mae’r awydd i groesawu Iesu’n
dangos parch ac yn beth positif.

Ond nid dyma ewyllys Iesu yn y sefyllfa yma.

Ewyllys Iesu yn y sefyllfa yma yw bod ei ffrindiau
yn mwynhau ei gwmni ac yn treulio amser yn
gwrando arno.  Mae Iesu’n esbonio wrth Martha
bod Mair wedi deall ei ewyllys.  Yn lle rhedeg o
amgylch, mae Mair yn eistedd ym mhresenoldeb
Iesu.

Mae llawer o bobl yn debyg i Martha heddiw:
maen nhw’n credu eu bod yn gwybod beth mae
Duw am iddynt wneud – gofynnwch i’r bobl ifanc
am eu hawgrymiadau ar sut y gallwn gyflawni

ewyllys Duw a’u hysgrifennu ar y papur/bwrdd
gwyn (mynd i’r capel, edrych ar ôl y rhai sy’n llai
ffodus, rhoi arian i’r tlawd, helpu eraill ayyb). Er
bod y pethau yma’n dda, nid dyma’r pethau
pwysicaf, nid dyma yw ewyllys Iesu. Y peth
pwysicaf yw ein bod yn dod yn ffrind i Iesu ac yn
cael perthynas gydag ef. Ysgrifennwch y
frawddeg yma wrth y teitl ‘Gwneud ewyllys Iesu.’

Darllenwch Mathew 7 adnod 21.

“Fydd pawb sy’n fy ngalw i’n ‘Arglwydd’ ddim yn
cael dod dan deyrnasiad yr Un nefol, dim ond y
bobl hynny sy’n gwneud beth mae fy Nhad yn y
nefoedd yn ei ofyn.”

Yn yr adnod mae Iesu’n esbonio pa mor bwysig
yw hi i bobl wneud ewyllys ei Dad – dim ond y
bobl sy’n gwneud ei ewyllys sy’n cael perthyn
iddo.

Darllenwch Mathew 7:22-23

“Ar y diwrnod hwnnw pan fydd Duw yn dod i
farnu, bydd llawer o bobl yn dweud wrtho i
‘Arglwydd, Arglwydd, oni fuon ni’n proffwydo ar
dy ran di, ac yn bwrw allan gythreuliaid a gwneud
llawer iawn o wyrthiau eraill?’ Ond bydda i’n
dweud wrthyn nhw’n blaen, ‘Dw i erioed wedi’ch
nabod chi. Ewch o ma! Pobl ddrwg ydych chi!’”
(adnod 22-23)

Mae’r bobl sy’n cael eu disgrifio yn yr adnodau
uchod yn bobl grefyddol.  Maent yn gwneud
pethau crefyddol – proffwydo a bwrw allan
gythreuliaid- ond mae Iesu yn dweud ‘Dw i
erioed wedi’ch nabod chi’.  Mae’n drist iawn fod
y bobl yma wedi gwneud pob math o bethau yn
enw Iesu heb ddod i’w adnabod, heb ddod yn
ffrindiau i Iesu.

Mae person yn dod yn Gristion - yn ffrind i Iesu
- trwy yn gyntaf sylweddoli bod angen dod yn
ffrind iddo.  Mae’r pethau anghywir yn ein
bywydau, ein pechod, yn ein hatal rhag cael
Iesu’n ffrind.  Mae’n rhaid gofyn am faddeuant
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a diolch i Iesu am gymryd y gosb am y pethau
yma.  Wrth gydnabod hyn mae person yn dod
yn ffrind i Iesu, ac fel Mair, gallwn ddechrau
mwynhau ei gwmni.
Mae gweithio a gwasanaethu Iesu a phobl eraill
yn rhywbeth y mae Iesu am i ni ei wneud ar ôl i
ni ddod yn ffrindiau iddo.  Dod yn ffrindiau gyda’r
Iesu yw dod yn Gristion.

Cwestiynau
Gweler Atodiad 6.

Gofynnwch i’r grþp:

1. Pwy ydych chi - Mair neu Martha?  h.y. fyddai’n
well gyda chi eistedd gyda Iesu neu gwneud y
gwaith tÿ?

2. Pa bethau y mae pobl yn meddwl sy’n eu
gwneud yn Gristnogion?

3. Sut ydw i’n dod yn ffrind i’r Iesu?

Gweddi
Gofynnwch i’r grþp blygu eu pennau ac
annogwch pob aelod i weddïo gweddi fer yn
diolch fod Iesu am fod yn ffrind iddyn nhw.
Anogwch bawb i roi ‘Amen’ swnllyd ar ddiwedd
pob gweddi.

Mae’r weddi isod yn esiampl o weddi am
faddeuant, yn gwahodd Iesu i’r galon. Os ydych
chi’n teimlo ei bod hi’n addas, cewch wahodd
unrhyw un sydd am ddod yn Gristion i ail adrodd
y weddi yn dawel yn eu calonnau.  Gweddiwch
y weddi yn araf gyda seibiant ar ôl pob cymal,
er mwyn i bobl ei hail-adrodd.

Duw, rwy’n sori am fy mhechod
Duw ‘nei di faddau i mi?
Diolch am farw ar y groes yn fy lle i
Tyrd mewn i fy mywyd.
Amen

Gweithgaredd

Rhowch orchudd dros lygaid un aelod o’r grþp,
yna gofynnwch i’r un sydd wedi ei ‘ddallu’ i
ddyfalu pa un o’i ffrindiau sydd yna trwy deimlo
eu hwynebau yn unig.

Gwnewch yn siþr fod pawb yn cael tro.  Yr un
sydd yn nabod ei ffrindiau gorau sy’n ennill.

Wythnos 2:
Lasarus
(Ioan 11)

Bwriad:  I ddysgu fod gan Iesu awdurdod dros
farwolaeth.

Cyflwyno’r Thema

Trefnwch râs deircoes.  Rhowch y grþp mewn
parau ac yna clymwch goes chwith un o’r pâr i
goes dde’r llall.  Ewch allan os ydy hi’n braf neu
defnyddiwch eich festri.  Pwrpas y gêm yma yw
cyflwyno’r syniad o gerdded gyda Duw.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau i bawb; dau ddarn o bapur/
bwrdd gwyn yn barod i ysgrifennu’r geiriau ‘Grym
Marwolaeth’ a ‘Grym Iesu’; bocs o ‘blasters’
fabrig a phinnau ffelt.

Wythnos diwethaf, bu inni gyfarfod â dwy o
ffrindiau pennaf Iesu - Mair a Martha. Yr wythnos
hon rydym yn cwrdd ag un o ffrindiau eraill Iesu,
sef brawd Mair a Martha, Lasarus.

Darllenwch Ioan 11: 1-6

Roedd brawd Mair a Martha yn sâl iawn.
Roeddent wedi galw am Iesu oherwydd
roeddent yn gwybod mai dim ond Iesu oedd â’r
gallu i newid y sefyllfa.
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Cwestiwn:
Pam fod Iesu’n penderfynu peidio mynd ar
unwaith Bydd gogoniant – clod - yn dod i Dduw
ac i Iesu trwy’r digwyddiad hwn.
Sut berthynas sydd rhwng Iesu a’r teulu? Mae’n
eu caru.

Darllenwch adnodau 17- 34
Ar ôl cyrraedd cartref eu ffrindiau mae Iesu’n
clywed gan Mair a Martha, ei fod yn rhy hwyr a
bod Lasarus wedi marw.

Mae Iesu’n esbonio wrth Mair a Martha a’i
ddisgyblion na fydd yn gadael i farwolaeth gael
y gair olaf, mae ganddo rym dros farwolaeth.

Darllenwch adnodau 23- 26. Mae Iesu’n sôn am
farwolaeth Lasarus yma, ond hefyd mae’n sôn
am rhywbeth llawer iawn mwy.

1. Grym Marwolaeth
Ysgrifennwch y teitl ‘ Grym marwolaeth’ ar y
bwrdd gwyn neu’r papur.
Mae’r stori yma’n trafod un o bethau mwyaf
amlwg bywyd, sef marwolaeth.  Y gwirionedd
trist yw bod rhaid i bob un ohonom wynebu
marwolaeth. Mae’r peth yn ffaith i bob un
ohonom.

Nid oedd y byd i fod fel hyn.  Pan greodd Duw y
byd yr oedd popeth yn dda (Genesis 1).  Pan
greodd Duw y byd nid oedd marwolaeth yn
bodoli. Nid oedd pobl i fod i farw, yr oeddent i
fyw mewn perthynas gyda Duw, yn y byd
perffaith roedd Duw wedi’i greu.

Ond dewisodd dyn a dynes fod yn anufudd i
Dduw.  Dyma nhw’n torri’r unig reol yn y byd a
throi eu cefn ar Dduw.  Oherwydd hynny mae’r
byd wedi newid.  Un o ganlyniadau eu hanufudd-
dod yw bod marwolaeth nawr yn bodoli.

Darllenwch Genesis 5: 15-24

Mae’r adran hon yn dangos rhan o goeden
deulu Noa.  Mae’r rhestr yn eithaf cyffredin ond

am yr oedrannau enfawr!  Mae pawb ar y rhestr
yn marw.  Un ar y tro, maent yn marw.  Pam?
Oherwydd fod pechod yn y byd.  Yr hyn sy’n
rhyfedd am y rhestr yw bod un person a enwyd
yn osgoi marwolaeth ac yn mynd yn syth i fod
gyda Duw. Pwy oedd y person hwnnw?

Pam fod Enoch yn osgoi marwolaeth?  Mae’r
darlleniad yn esbonio ei fod yn cerdded gyda
Duw.  Oherwydd bod Enoch mewn perthynas
gyda Duw mae’n osgoi marwolaeth.

2. Grym Iesu dros farwolaeth
Ysgrifennwch y teitl ‘Grym Iesu’ ar y bwrdd gwyn/
papur.

Darllenwch Ioan 11: 25,26

Dywedodd Iesu wrthi, “Fi ydy’r atgyfodiad a’r
bywyd. Bydd pawb sy’n credu ynof fi yn dod yn
fyw, er iddyn nhw farw;  a bydd y rhai sy’n fyw ac
yn credu ynof fi ddim yn marw go iawn. Wyt ti’n
credu hyn?” (adnod 25-26)

Yn yr adnodau uchod mae Iesu’n esbonio, os
ydym yn credu ynddo, mae’n bosibl i ni osgoi
marwolaeth – ond dim yn yr un ffordd yn union
a wnaeth Enoch!  Bydd pob un ohonom yn dal
yn marw yn gorfforol ond nid yn ysbrydol.  Cosb
pechod yw marwolaeth (Rhuf. 6:23) ond os yw
person yn credu yn Iesu Grist nid ydynt yn gorfod
wynebu’r gosb.

Nid ydynt yn gorfod wynebu’r gosb oherwydd
mae Iesu wedi cymryd y gosb yn eu lle.  Dyma
yw pwrpas y groes.  Dyna pam yr ydym yn
dweud am y groes a’r atgyfodiad bod Iesu Grist
wedi cael buddugoliaeth dros bechod a
marwolaeth.

Os yw person yn credu yn Iesu ac yn gofyn am
ei faddeuant mae Iesu’n rhoi bywyd tragwyddol
iddynt – bywyd a fydd yn para am byth – hyd yn
oed ar ôl marwolaeth y corff!
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Cymhwyso
Cystadleuaeth Reslo Braich
Rhannwch y bobl ifanc yn barau a’u gwahodd,
un pâr ar y tro, i gynnal gornest reslo braich,
gyda’r gorau o 3 rownd yn ennill. Rhowch blaster
a phin ffelt  i’r person buddugol a’i (g)wahodd i
ysgrifennu ‘Iesu’ arno. Rhowch blaster a phin
ffelt i’r llall a’i (g)wahodd i ysgrifennu’r gair
‘Marwolaeth’ arno. Gadewch i bob pâr gynnal
gornest, cyn gwahodd yr unigolion buddugol i
gystadlu yn erbyn ei gilydd. Tynnwch y plaster
‘Iesu’ oddi wrth y person sy’n colli a rhoi plaster
gyda’r gair ‘marwolaeth’ yn ei le. Parhewch nes
bod un o’r grþp yn gorchfygu! Rhowch wobr
fechan i’r buddugwr/gwraig.

Darllenwch Ioan 11 : 43-44

Mae Lasarus yn dod yn ôl yn fyw.
Mae Iesu’n cyflawni’r wyrth hon i ddangos fod
ganddo awdurdod Duw, ac yn wir Ef yw Duw.

Ond mae Iesu’n defnyddio’r digwyddiad i
esbonio rhywbeth arall hefyd - am ei fod e’n
gryfach na marwolaeth, mae’n medru rhoi bywyd
ar ôl marwolaeth i bawb sy’n gofyn iddo.

Mae’r hyn a ddigwyddodd yn y gystadleuaeth
reslo braich yn ein cynorthwyo i ddeall y grym
sydd gan Iesu dros farwolaeth. Enillodd un
person y gystadleuaeth am mai ef/hi oedd y
cryfaf. Roedd gan Iesu y gallu i roi bywyd i
Lasarus am ei fod yn gryfach na marwolaeth.
Mae Iesu’n medru rhoi bywyd am byth i bwy
bynnag sy’n credu ynddo heddiw hefyd, am ei
fod e’n gryfach na marwolaeth.

Cwestiynau

Gweler Atodiad 6

Gofynnwch i’r grþp:

1. Pam fod marwolaeth yn bodoli?

2. Sut ydw i’n osgoi marwolaeth ysbrydol?

3. Sut fyddech chi’n teimlo wrth wylio rhywun yn
dod yn ôl yn fyw?

Gweddi
Gofynnwch i’r grþp blygu eu pennau ac
anogwch bob aelod i weddïo gweddi fer yn
diolch fod Iesu wedi gwneud ffordd i ni fedru
osgoi marwolaeth a byw am byth gydag Ef.
Anogwch bawb i roi ‘Amen’ swnllyd ar ddiwedd
pob gweddi.

Gweithgaredd
Ar ddiwedd y stori yr ydym yn darllen bod
Lasarus yn fyw unwaith eto ond dal wedi ei
‘rwymo gyda stribedi o liain’.  Yr oedd Lasarus
fel mummy o’r Aifft!  Fel gweithgaredd i orffen
bydd angen sawl rôl bapur toiled (rhad!).
Gofynnwch i’r grþp i droi un aelod yn fummy
gyda’r papur toiled.  Os oes llawer o aelodau’n
y grþp rhannwch yn ddau a gwnewch hi’n
gystadleuaeth.

Wythnos 3:
Mair yn eneinio Iesu â’i
phersawr
(Ioan 12)

Bwriad:  I ddysgu beth yw ystyr ‘addoli’ ac i
weld sut y bu Mair i addoli Iesu

Cyflwyno’r Thema

Naill ai,
Gofynnwch i’r grþp beth yw’r peth drytaf y maent
yn ei berchen.  Gofynnwch iddyn nhw a  fydden
nhw’n fodlon rhoi’r peth am ddim i rywun arall.
Gofynnwch hefyd beth yw’r rhodd drytaf y maent
wedi’i rhoi i rywun a pham.

Neu,
Ewch â hen gatalogau, glud a siswrn, a
gofynnwch i’r bobl ifanc i greu poster gyda
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lluniau o’r pethau o’r catalog y bydden nhw’n
hoffi eu cael. Gofynnwch iddynt, ar ôl gorffen y
poster, petaen nhw’n berchen ar yr holl bethau
hyn, a fydden nhw’n fodlon rhoi’r cwbl i rywun
arall?

Darllen a deall y Beibl
Yn Ioan 12, rydym yn dod ar draws Mair, Martha
a Lasarus unwaith eto.

Darllenwch Ioan 12 : 1-11

Mae adnod 9 yn esbonio fod llawer o bobl wedi
clywed fod Iesu wedi atgyfodi Lasarus, a bellach
wedi dod i weld Lasarus ac i wrando ar Iesu
Grist.  Digwyddodd hyn dro ar ôl tro - clywodd
pobl am wyrthiau Iesu gan deithio o bell i wrando
arno yn esbonio pam yr oedd rhaid iddo dod i’r
byd.

Treuliodd Iesu lawer o’i amser yn pregethu ac
yn rhannu’r newyddion da am ei fywyd, ei
farwolaeth a’i atgyfodiad, ond bellach dyma ni’n
darllen amdano yn eistedd gyda’i ffrindiau yn
cael pryd o fwyd.

Mae Mair yn cerdded i fewn yn cludo jar o
bersawr sydd, yng ngeiriau Jwdas, werth
ffortiwn!  Mae Mair yn cludo’r jar gwerthfawr ac
yn arllwys y persawr dros draed Iesu.  Mae
Jwdas yn gwrthwynebu oherwydd mae’n gweld
y weithred fel un wastraffus, ond hefyd fel
rhywbeth y medrai fod wedi elwa ohoni
oherwydd ei ffyrdd twyllodrus.

Mae Iesu’n tawelu’r sefyllfa gan esbonio pa mor
wych oedd rhodd Mair a’i fod yn ei baratoi ar
gyfer ei farwolaeth.

Cymhwyso
Bydd angen potel o bersawr a darn o bapur gyda
marc cwestiwn arno.

Gosodwch y botel o bersawr o flaen y grþp,
gyda’r marc cwestiwn wrth ei ymyl. Gofynnwch
i’r bobl ifanc pam eu bod yn meddwl fod Mair

wedi dewis rhoi’r persawr drud yn rhodd i Iesu
yn y ffordd yma?

Ar ôl derbyn awgrymiadau’r grþp, pwysleisiwch
y canlynol:

 Mae Mair yn sylweddoli pwy yw Iesu. Mae
wedi treulio amser gydag ef, yn gwrando arno
ac mae wedi gweld Iesu’n codi ei frawd o
farwolaeth. Mae’n gwybod fod Iesu’n gryfach na
marwolaeth. Mae wedi deall mai Iesu yw Mab
Duw, yr un mae Duw wedi danfon i achub y byd.
Mae Mair yn credu.

Ysgrifennwch y gair CREDU wrth y marc
cwestiwn.

 Mae Mair yn un o ffrindiau gorau Iesu, mae
am ddangos iddo ei bod hi’n ei garu’n fawr.
Mae’n ei garu am godi Lasarus o farw. Mae’n ei
garu am ei fod e’n ei charu hi. Mae’n ei garu am
ei fod yn barod i farw drosti.

Ysgrifennwch y gair CARIAD wrth y marc
cwestiwn.

 Mae Mair yn addoli Iesu trwy arllwys y persawr
dros ei draed.

Ysgrifennwch y gair ADDOLI wrth y marc
cwestiwn.

Yn aml iawn pan fyddwn yn clywed y gair addoli
neu addoliad, rydym yn meddwl am ganu.  I sawl
un ohonom, mae addoliad wedi dod i olygu dim
byd mwy na chanu emyn neu gân.  Mae
addoliad  trwy ganu yn bwysig ac yn rhywbeth
sydd yn dod o’r Beibl, ond mae’r Beibl yn
esbonio bod ‘addoliad’ ag ‘addoli’ yn gymaint
mwy na chanu.

Ysgrifennodd yr apostol Paul lythyr at y
Cristnogion yn Rhufain i’w helpu i fyw i blesio
Duw. Mae’n esbonio beth yw ystyr y gair ‘addoli’.
Darllenwch Rhufeiniaid 12:1
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Mae’n rhaid i ni roi ein bywydau i Dduw fel
rhoddion, dyma yw ystyr rhoi ein hunian fel
‘aberth’.  Mae Paul yn dweud bod yn rhaid i ni
roi popeth a phob amser i Dduw.

Mae’n amlwg o’r hyn yr ydym yn ei ddarllen bod
addoliad yn llawer mwy na chanu, a llawer
anoddach.  Mae’n rhwydd mewn gwirionedd i
sefyll mewn capel a chanu emynau.  Mae hyd
yn oed yn rhwydd i ddeall ac i ganu o’r galon.
Mae’n llawer anoddach i roi ein bywydau yn llwyr
fel y mae Paul yn esbonio sydd angen i ni ei
wneud.

O dan y gair ADDOLI, ysgrifennwch ‘rhoi ein
hunain’.

Sut  ydym yn rhoi ein bywydau i Dduw?

Yr ydym yn rhoi ein bywydau trwy wneud y
pethau y mae Duw am i ni ei wneud a pheidio â
gwneud y pethau nad yw Duw am i ni eu
gwneud.

Cofiwch, nid yw’r ffordd y mae person yn byw
yn ei wneud yn Gristion.

Mae’r addoliad y mae Paul yn ei ddisgrifio’n
digwydd ar ôl i berson ddod yn Gristion.

Doedd pawb ddim yn deall ymddygiad Mair –
roeddent yn gweld addoliad Mair fel gwastraff a
ffolineb.

Mae rhai pobl heddiw yn ystyried bod rhoi eich
bywyd i Dduw, gan fyw yn ufudd iddo a’i blesio,
yn wastraff ac yn ffôl.

Ond mae’r Cristion yn deall mai dyma beth mae
Duw yn ei ddymuno, a bod Duw’n barod i’n
cynorthwyo bob dydd wrth inni geisio ei addoli,
mewn gwirionedd, fel Mair.

Cyfeiriwch yn ôl at y marc cwestiwn a gofynnwch
i’r bobl ifanc a ydynt yn medru dweud gyda Mair:

1. Eu bod yn credu yn Iesu

2. Eu bod yn caru Iesu

3. Eu bod am addoli Iesu – rhoi eu bywydau
iddo bob dydd.

Cwestiynau
Gweler Atodiad 6

Gofynnwch i’r grþp:
1. Beth yw gwir addoliad?

2. Pam fod y byd yn gweld bod bod yn Gristion
fel gwastraff?

3. Ydy’n werth rhoi fy mywyd i Iesu?

Gweddi
Gofynnwch i’r grþp blygu eu pennau ac
anogwch bob aelod i weddïo gweddi fer yn
addoli Iesu am y ffaith ei fod E’n Dduw ac am y
ffaith ei fod Ef wedi marw yn ein lle ni.  Anogwch
bawb i roi ‘Amen’ swnllyd ar ddiwedd pob
gweddi.

Gweithgaredd
Casglwch amryw o bethau sydd yn aroglu’n gryf.
Gofynnwch i’r grþp arogli un ar y tro a
gofynnwch iddynt benderfynu pa rai fyddai’n
addas i roi fel rhodd a pha rai fyddai’n hollol
anaddas.  Cofiwch gynnwys rhai pethau afiach
er mwyn cael mwy o hwyl.
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Iesu: Y Ffrind Gorau



Iesu: Y ffrind gorau  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 35

Atodiad 3
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Atodiad 6
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Mae’r gwasanaeth hwn yn deillio o wersi’r gyfres sydd wedi cael eu seilio ar hanesion cyfeillgarwch
Iesu a theulu Bethania (Luc 10 ac Ioan 11 a 12), gyda’r gobaith y bydd yn addas ar gyfer Gwasanaeth
Diolchgarwch Teuluol.

Yn y gyfres o werslyfrau Golau ar y Gair, cewch hyd i dri Gwasanaeth Diolchgarwch arall, sef ‘Porthi’r
5000’ - Diolch am ein doniau; ‘Dechrau’r byd - hanes y Creu’, Diolch am fyd rhyfeddol Duw; ‘Iesu’r
Meddyg’ - Diolch am iechyd (gan ganolbwyntio ar synnwyr gweld).
Bydd cyfle i’r plant a’r bobl ifanc i gymryd rhan yn ystod y Gwasanaeth, ac mae’r adrannau addas, a
fydd angen eu paratoi ymlaen llaw, wedi’u marcio gyda *.

Cewch hyd i restr o ganeuon ac emynau addas ar ddiwedd y Gwasanaeth. Beth am gael rhai o’r
plant a’r bobl ifanc i gynorthwyo gyda chyfeilio?

Wrth i bobl gyrraedd:
Rhowch ddarn bach o bapur siâp tÿ (10cm x 15cm a 2 gornel wedi’u torri i ffwrdd, i edrych fel to’r tÿ)
a phensel i bawb wrth iddynt gyrraedd, a’u gwahodd i dynnu llun aelodau o’r teulu arno. Esboniwch
y bydd angen y papurau yn ystod y Gwasanaeth.

Emyn/cân, gair o groeso a gweddi agoriadol

Cwis – Adnabod y dyfeiswyr
Mae lluniau ar gyfer y cwis ar y Gdd ar ffurf Cyflwyniad Powerpoint a dogfen Word.

Esboniwch mai lluniau o ddyfeisiadau enwog sydd gennych, a bod angen dyfalu pwy oedd yn gyfrifol
am eu dyfeisio, cyn dangos y lluniau a rhoi’r atebion.
Mae’r llun olaf o deulu - efallai yr hoffech roi llun o’ch teulu chi neu deulu o’r Capel yn lle’r sleid hwn.
Gofynnwch y cwestiwn, “Pwy ddyfeisiodd y teulu? Syniad pwy oedd hwn?”  Ar ôl sgwrsio am yr ateb
mai syniad Duw oedd ein bod yn byw mewn teuluoedd, trafodwch fendithion byw mewn teuluoedd,
pam fod y teulu’n bwysig inni. Ewch ymlaen i gyflwyno Thema’r Gwasanaeth, ‘ Diolch am deulu a
ffrindiau”. Cewch egluro fod y plant wedi bod yn dysgu am un teulu arbennig dros yr wythnosau
diwethaf, teulu a oedd yn ffrindiau mawr gyda Iesu a’i ddisgyblion, teulu Martha, Mair a Lasarus.

*Cyflwyniadau gan y plant – Diolch am ein teulu
Mae sawl posibilrwydd:

 Y plant i ysgrifennu disgrifiad o un aelod o’r teulu, heb ei h/enwi, ac yn darllen y disgrifiad hwnnw
(h.y.  osgoi defnyddio ‘mam’, ‘dad’, ‘nain’, ‘chwaer’. Ar ôl ei ddarllen, cewch wahodd y gynulleidfa i
ddyfalu pwy oedd y plentyn yn ei ddisgrifio. Gall y plant dynnu llun o’r person a ddisgrifir i’w ddangos
i’r gynulleidfa, neu gellwch sganio’r lluniau a’u gosod yn y Cyflwyniad PowerPoint, cewch ddangos y
lluniau fel hyn.

 Fel yr uchod, ond yn ffilmio’r plant yn sôn am y person o’i dewis cyn y Gwasanaeth – eto, heb
enwi’r person – a  dangos y ffilm i’r gynulleidfa, cyn gofyn pwy oedd yn cael ei ddisgrifio.

Diolch am Deulu
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 Cael y plant lleiaf i dynnu llun o aelod o’r teulu i’w dangos i’r gynulleidfa. Os ydynt yn medru,
gallant ddweud brawddeg am y person yn y llun, neu caiff yr athrawes gyflwyno pob llun ar eu rhan.

Amser i weddïo

Gwahoddwch bawb i ysgrifennu gweddi o ddiolch am eu teuluoedd ar gefn yr amlinelliad tÿ a gafwyd
cyn dechrau’r Gwasanaeth. Casglwch y gweddïau a’u gosod yn rhywle amlwg yn y Capel - byddai
darn mawr o bapur ar siâp tÿ yn effeithiol.
Gweddïwch dros yr holl deuluoedd sy’n bresennol yn y Gwasanaeth, yn diolch amdanynt a’r holl
bethau da yr ydym yn eu mwynhau gyda’n teuluoedd, gan ddeisyf bendith Duw arnynt. Bydd cyfle i
weddïo dros deuluoedd sy’n wynebu anawsterau nes ymlaen yn y Gwasanaeth.
*Efallai yr hoffech wahodd oedolyn o’r gynulleidfa neu rai o’r bobl ifanc i arwain y gweddïau, gan
gofio cadw at y testunau penodol uchod.

* Cyflwyno hanes teulu Bethania
Eto, cewch ddewis sut yr hoffech gyflwyno’r hanes:

Cael rhai o’r plant i ddarllen y tri hanes
Paratoi un o’r sgetsys o Adran Ddrama 6-11oed
Defnyddio’r darlleniad dramatig o’r Adran Ddrama 6-11oed

* Sgets  -  Y Drafferth gyda theulu!
Mae’r sgets, sydd i’w gweld ar ddiwedd y Gwasanaeth, yn addas ar gyfer criw o bobl ifanc neu
oedolion i’w chyflwyno.

Ar ôl y sgets, bydd angen pwysleisio ein bod i gyd yn ymwybodol bod bywyd y teulu yn gallu bod yn
llawn trafferthion! Mae pob teulu yn wynebu amseroedd anodd a thrist. Rydym am ofyn i Dduw
mewn gweddi i gynorthwyo’r teuluoedd hynny.

*Amser i weddïo
Bydd angen bod yn sensitif i anghenion a phrofiadau’r teuluoedd yn eich cynulleidfa wrth baratoi’r
gweddïau. Efallai yr hoffech wahodd y bobl ifanc i baratoi’r gweddïau gyda’r athro Ysgol Sul. Efallai
y byddent yn hoffi creu cyflwyniad PowerPoint i gyd-fynd â’r gweddïau, a chael cerddoriaeth dawel
yn y cefndir wrth iddynt ddarllen eu gweddïau.

Dylid ystyried rhai o’r agweddau canlynol: anghenion aelodau hÿn, anghenion teuluoedd sydd ag
aelodau sy’n sâl neu’n anabl, teuluoedd sydd wedi colli aelod, teuluoedd sydd wedi wynebu rhaniadau,
teuluoedd sy’n wynebu ansicrwydd a phroblemau ariannol oherwydd colli swydd.
Byddai’n syniad i gynnwys gweddïau dros y mudiadau, yr elusennau a’r bobl broffesiynol sy’n ceisio
cynorthwyo teuluoedd, ac am y Cynulliad a’r Llywodraeth, wrth iddynt geisio darparu ar gyfer pobl
anghenus ein cymdeithas.

*Cyflwyno Teulu o Falawi
Mae’r Cdd yn gynnwys cyflwyniad PowerPoint a dogfen Word am Gloria, merch 13 oed o Falawi,
sydd wedi colli ei rhieni i’r afiechyd AIDS.
1. Cyflwyniad PowerPoint - cewch ddarllen y sgript, neu wahodd aelodau o’r gynulleidfa i’w darllen –
*bydd angen gwneud trefniadau ymlaen llaw.
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2. Gweddïau dros Gloria a’i theulu, dros deuluoedd trwy’r byd sy’n wynebu amgylchiadau anodd a
thros fudiadau sy’n ceisio  cynorthwyo. Mae esiampl o weddïau ar gael ar y Gdd hefyd.

Cyflwyniad ‘Teulu Duw’
Bydd angen glôb neu bêl sydd â map o’r byd arno/i.

Bydd angen cymorth teulu sydd â babi bach ar gyfer y cyflwyniad olaf, os yn bosibl.
Gwahoddwch y teulu i ddod ymlaen gyda’r babi, ac unrhyw blant eraill sy’n perthyn iddynt. Treuliwch
ychydig o amser yn sgwrsio gyda’r rhieni am y babi - beth yw ei h/oed? Sut mae’n cysgu? Beth sydd
angen ar y babi o ddydd i ddydd? Pryd cafodd y babi ei g/eni?

Eglurwch fod y Beibl yn dysgu bod Cristnogion yn blant i Dduw. Pan mae rhywun yn dod i gredu yn
yr Arglwydd Iesu, a’i wahodd i’r galon i fyw, mae sawl peth rhyfeddol yn digwydd. Un peth sy’n
digwydd yw ein bod yn dod yn aelodau o deulu Duw, mae Duw yn dod yn Dad i ni, ac mae Cristnogion
eraill yn dod yn frodyr a chwiorydd i ni! Felly, heddiw, os ydym ni’n Gristnogion, mae gennym deulu
ledled y byd!

Dangoswch y glôb/map, a phwyntiwch i wahanol wledydd o amgylch y byd gyda’r sylw ‘Heddiw, mae
na Gristnogion yn ……. sy’n frodyr a chwiorydd i ni.’
Cyfeiriwch yn ôl at y teulu sy’n eich cynorthwyo, gan ofyn i’r plant yn y gynulleidfa:

Pwy sy’n caru’r babi?
Pwy sy’n gofalu am y babi?

Fel mae rhieni yn caru a gofalu am eu plant, mae Duw yn caru a gofalu am ei blant ef. Heddiw, cawn
ddiolch i Dduw ein bod yn medru bod yn rhan o’i deulu Ef, cawn ddiolch iddo am ein caru ni ac am
ofalu amdanom, a hefyd cawn ddiolch am aelodau eraill o deulu Duw sy’n ein caru a gofalu amdanom
hefyd.

Gweddi
Rydym am ddiolch i Ti Dduw am ein caru.
Diolch am ofalu amdanom.
Diolch fod pawb sydd wedi dod i ymddiried yn yr Arglwydd Iesu yn cael bod yn rhan o dy deulu di.
Diolch Iesu am farw ar y groes drosom, i faddau ein pechodau, ac i’n gwneud yn iawn gyda Duw.
Diolch am ein brodyr a’n chwiorydd yng Nghrist o amgylch y byd.
Mae gennym lawer i fod yn ddiolchgar amdano heddiw, helpa ni i fod yn blant a phobl ddiolchgar a
llawen.
Amen.

Emynau/Caneuon awgrymedig
Caneuon Ffydd: 871,868,863,854
Tyrd i Ddathlu: 1, 2, 4, 10, 9, 20, 27
Y Cyntaf a’r Olaf:1, 3,4,21
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Sgets ar gyfer gwasanaeth

Y Drafferth gyda theulu!

Cymeriadau: Tomos (mab), Blodeuwedd (merch), Ifan (Tad) ac Elsi (Mam)
Mae Tomos yn cerdded yn flin droeon o amgylch y bwrdd, gan gymryd golwg aml ar ei oriawr.
Mae Blodeuwedd yn eistedd yn nerfus ar flaen ei chadair.

Tomos Fedra’i ddim credu hyn. Mae gan y rhain y gwyneb i anufuddhau eto. Dim
parch, dim parch o gwbl.

Blodeuwedd Pwyll Simon, Rhaid iti geisio bod yn rhy galed gyda nhw. Gall fod yna reswm
mwy na digonol pam eu bod mor hwyr.

Tomos Blodeuwedd, rwyt yn llawer rhy feddal gyda nhw, a ni ddylet gredu popeth maent yn
ei ddweud chwaith. Pa fath o esgus anhygoel fydd yn dod heno tybed? Mae’r un am
eu horiawr yn stopio wedi magu barf erbyn hyn, a’r un fath efo’r ffaith fod y tacsi yn
hwyr. Mi wnes i gynnig i nôl nhw, ond na, dim y fath beth. Embaras o flaen ein
ffrindiau. ‘Mi fyddant yn chwerthin arnom’. Wel, y tro yma dw’i wedi cael hen ddigon.
D’oes dim rhagor o drin y tÿ yma fel gwesty i fod.

Mae’n waldio’r bwrdd wrth i’r drws agor a daw Ifan ag Elsi i mewn yn chwerthin dan eu gwynt. Mae eu
hwynebau yn disgyn wrth weld Tomos a Blodeuwedd)
Blodeuwedd Pwyll Tomos.
Tomos Mam, Dad, dewch yma. Wel, wel, edrychwch pwy sydd wedi cyrraedd? A pa amser

yw hwn i ddod i’r tÿ?
Ifan Mmmm ….. Canol nos?
Tomos Paid â thrio bod yn glyfar hen ddyn. Roeddech yn deall yn iawn eich bod i fod adref

erbyn 11.00, a dim hwyrach. Mae’n warthus, pobl o’ch oed chi allan yr adeg yma o’r
nos. Yr ydych yn rhieni i ni - fe ddylech fod yn gosod esiampl!

Blodeuwedd A ble mae’r ddau ohonoch wedi bod beth bynnag?
Ifan ac Elsi Unman
Tomos Roeddwn i yn amau. Chi wedi bod yn y Clwb Torïaidd yna eto? Atebwch pan fyddaf

yn gofyn cwestiwn. Mam, wyt ti wedi bod yn y Con Club?
Elsi D…d…d..d..o
Tomos Roeddwn i yn amau. Ar ôl i ni ddweud a dweud. Pam na allech fynd i chwarae

Bingo’r un fath a rhieni parchus eraill?
Elsi Dydy hyn ddim yn deg. Mae plant pawb arall yn gadael i’w rhieni fynd yno.
Blodeuwedd Paid a llefain mam. Y peth yw, mae Tomos a fi eisiau’r gorau i chi eich dau. Beth

bynnag, dw’i ddim yn hoffi’r Mrs Smythe yna y byddwch yn cyfarfod mewn cyfarfodydd
gwleidyddol. Mae’n ddylanwad drwg arnoch.

Elsi Dydy hi DDIM!
Blodeuwedd Paid di a siarad fel yna efo fi mam! Edrych ar y dillad ofnadwy yna yr wyt yn eu

gwisgo. Mae’r cwbl yn profi fy mhwynt. Roeddwn yn gwybod yn y byddai’r Mrs Smythe

Gwasanaeth Teuluol
Iesu: Y Ffrind Gorau
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yna yn mynd â thi i Marks and Spencer i brynu dillad. Pam na fuaset ti wedi newid fel
y dywedaist wrthyt?

Tomos Beth yw’r arogl yna? Dad? Dw’i ddim yn credu hyn. Ar ôl y cyfan yr wyf wedi ei
ddweud! Mae’r ddau ohonoch wedi bod ar yr horlics eto. Gwir?

Ifan Dim ond un bach.
Tomos Pryd yn y byd mae’r ddau ohonoch yn mynd i roi ychydig o barch i ni tybed, a gwrando?

Fyddwch chi ddim yn ein dal ni yn bihafio fel hyn yn eich oed chi. Nawr, nawr ….
Ewch allan o’m golwg cyn imi wneud rhywbeth y medrwn ei ddifaru.

Blodeuwedd Rwy’n awgrymu eich bod yn mynd yn syth am y gwely, a gwnewch yn siur eich bod
yn codi yn brydlon i fynd i’r cwrdd yn y bore.

Elsi O! na! Oes raid inni? Rwy’n casáu’r capel. Mae’n llawn o bobl ifanc yn canu caneuon
swnllyd a modern. Ac yna mae’r pregethau, maent yn llawer rhy fyr. Mae’r cwbl mor
amherthnasol i dy dad a minnau.

Ifan Mae’n amhosibl i mi fynd beth bynnag. Dw’i wedi dod a gwaith adref o’r swyddfa, ac
mi fydd angen ei orffen cyn dydd Llun.

Blodeuwedd Pam yn y byd fod rhaid iti adael y pethau yma tan y funud olaf drwy’r amser? Mi
ddylai’r gwaith gael ei wneud ar nos Wener er mwyn ei orffen.

Ifan Pam?
Blodeuwedd Oherwydd …. Oherwydd …. Oherwydd dw’i wedi dweud. Dyna pam! Paid dadlau!
Elsi ac Ifan yn mynd am y gwely
Tomos D’oes dim arall amdani. Mi fydd angen inni fod yn llawer mwy llym gyda’r rhieni ‘ma.

Nid y chwedegau yw hi ragor. Mi fyddet yn meddwl, gan ei bod wedi gorfod ufuddhau
i’w rhieni bod ganddynt hawl i fyw bywyd gwyllt yn awr. Mae’r ddau yn oedolion er
mwyn y byd. Na, tra ein bod ni ein dau yn byw o dan eu to, mi fydd rhaid iddynt fod
yn ufudd. Mi fydd raid dechrau cosbi fel arall.

Blodeuwedd Dwi’n gwybod. Beth am roi gwaharddiad ar wylio Dechrau Canu Dechrau Canmol
am bythefnos. Mi fydd hynny yn dipyn o wers.

Tomos Roeddwn ni wedi meddwl cyfyngu ar y nifer o ‘blue rinses’ mae hi yn ei chael mewn
mis. Mae’n mynd yn rhy aml beth bynnag.

Blodeuwedd. Syniad da. Yn d’oes yna drafferth gyda rhieni’r dyddiau yma.!!

Gwasanaeth Teuluol
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