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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’n Croesawu Pawb

Iesu’n Croesawu Pawb:

Beiblau Lliw

Beibl Newydd y Storïwr:
y dyn a ddaeth yn ôl, tud 124

‘Y Beibl i Blant mewn 365 o storïau’ -
hanesion tud 348

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 4: stori 8

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Iesu yn Iachau
Pris £1.75

“Actions speak louder than words!” Faint ohonoch sydd wedi clywed y geiriau yma, neu o leiaf wedi eu
meddwl? Dyma un peth sydd wedi fy nharo wrth baratoi’r gwersi ar gyfer y gyfres hon. Mae ymddygiad
person yn datguddio llawer amdano a dwi’n siþr ein bod ni gyd yn medru cofio adegau pan gawsom ein
siomi gan rywun wrth dystio i ryw weithred neu ryw air annisgwyl! Dwi wedi cael profiad annifyr iawn i’r
cyfeiriad yma! Un diwrnod, pan oedd y bechgyn yn fach a minnau’n hollol ‘stressed’ am rywbeth neu’i
gilydd, daeth cnoc bach ar y drws. Dwi’n cofio’r cywilydd mawr a’r bochau wedi cochi hyd heddiw. Roedd
rhaid i mi fynd i ateb y drws, eiliadau ar ôl pennod o weiddi’n flin ar y bechgyn am ryw gamwri. Doedd dim
posib bod yr ymwelydd wedi peidio â chlywed fy nwrdio. Roedd fy enw da fel gwraig y gweinidog, tebyg gen
i, wedi’i golli am byth! Roeddwn yn gwybod na fyddwn i byth yn cael gwahoddiad i roi sgwrs i’r cyfarfod
chwiorydd ar y testun ‘amynedd.’ Roedd hi’n amlwg i’r ymwelydd, fy mhlant a’r stryd gyfan wrth fy ymddygiad
y diwrnod hwnnw, fy mod angen gwersi ym maes rheoli tymer!

Dwi’n mawr obeithio eich bod yn medru cydymdeimlo â mi! Ond, ar nodyn mwy difrifol, mae ymddygiad
pobl yn gallu ein siomi. Mae’n rhaid bod Iesu wedi teimlo’r un siom droeon tra ar y ddaear ac mae un o’r
achlysuron hynny yn hanes ein cyfres. Iachaodd Iesu ddeg dyn gwahanglwyfus, ond dim ond un a ddaeth
yn ôl i ddiolch i’r Gwaredwr! Ble roedd y naw arall? Tybed a ydy Duw’n gofyn yr un cwestiwn heddiw: “mae
fy Mab wedi marw dros yr holl fyd - pam nad yw pawb yn dod ataf mewn diolchgarwch?”

Roedd ymddygiad yr un dyn bach diolchgar hwnnw’n dangos yn glir yr hyn oedd yn ei galon. Rhedodd
yn ôl at Iesu, a thaflodd ei hun ar y llawr o’i flaen, gan foli Duw a diolch am ei iachâd.

Rydym yn trafod hanes o Luc 7 gyda’r bobl ifanc hefyd, lle ceir dynes ‘bechadurus’ yn cael croeso gan
yr Iesu. Mae ei hymddygiad hithau’n dangos y cariad mwyaf, wrth iddi eneinio traed yr Iesu gyda’i dagrau a
phersawr drud. Mae Iesu’n gwybod yn iawn beth yw ei chymhelliad hi – mae’r wraig wedi derbyn maddeuant
gan Iesu am ei phechodau ac mae ei chariad tuag ato’n gorlifo drwy’r weithred angerddol hon.

Adnod y gyfres yw “Rhaid i chi garu’ch gilydd yn union fel dwi wedi eich caru chi.  Dyma sut bydd
pawb yn gwybod eich bod chi’n ddilynwyr i mi, am eich bod chi’n caru eich gilydd.”    Ioan 13:34, 35.

Mae’r adnod yn cysylltu’r gwersi gyda gwaith Cymdeithas y Gwahangleifion, mudiad sy’n cael ein
sylw y tro hwn. Trwy eu gwaith gyda’r gwahanglwyfus heddiw, maent yn ceisio dangos cariad a thosturi’r
Arglwydd Iesu. Ceisiwn gyflwyno rhywfaint o waith y Gymdeithas i’r plant yn y gwersi ac i’r gynulleidfa yn y
Gwasanaeth Teuluol. Mae gwaith y Gymdeithas yn sicr o fod yn her ac yn anogaeth i ni gyd, yn yr un modd
ag y mae hanes y ddau gymeriad o Lyfr Luc yn ein hannog i ddangos ein diolchgarwch a’n cariad i’r un a
roddodd ei fywyd drosom.

Diolch i Nia Williams am ei chymorth gyda’r Gwasanaeth.
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Oed Meithrin – 5
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

AMSER CHWARAE

Amcanion
I gyflwyno Iesu – yr un sy’n iacháu
I ystyried cyflwr y gwahangleifion
I ystyried cariad a thosturi Iesu yn ei ymwneud â nhw.

1. Gêm deimlo

Bydd angen bag ac amrywiaeth o eitemau
gydag arwynebedd gwahanol iddynt, e.e.
pethau llyfn, garw, caled, meddal, tyllog, fel
sbwng, ystwyth.

Rhowch un eitem yn y bag a gwahoddwch
un plentyn i roi llaw yn y bag er mwyn teimlo’r
eitem a dyfalu beth sydd yno.  Ar ôl dyfalu,
gall y plentyn dynnu’r eitem o’r bag i bawb
gael ei weld. Anogwch y plentyn i ddweud
sut deimlad sydd i’r eitem o dan sylw cyn
symud ymlaen i osod eitem arall yn y bag i’r
plentyn nesaf. Trafodwch gyda’r plant pa
bethau y maent yn hoffi eu teimlo. Oes
ganddynt degan meddal arbennig neu
flanced fechan feddal i fynd i’r gwely?

Esboniwch fod rhai pobl yng nghyfnod Iesu
Grist yn cael salwch a oedd yn peri nad
oeddent yn medru teimlo. Edrychwch ar rai
o’r eitemau eto a gwnewch sylw addas, e.e.
“meddyliwch blant, ddim yn medru teimlo’r
garreg lefn; ddim yn medru teimlo’r defnydd
garw, ddim yn medru teimlo’r siwmper
feddal.”

Eglurwch y byddwn yn clywed am Iesu’n
cyfarfod â rhai pobl sâl yn ein stori wir o’r Beibl
heddiw.

2. Chwarae ysbyty

Bydd angen amrywiaeth o dedis a doliau, o
leiaf un ar gyfer pob plentyn, rhwymau,
plastrau, bag doctor plentyn, blancedi bach i
wneud gwlâu i’r ‘cleifion.’

Treuliwch amser yn chwarae ysbyty gyda’r
plant. Gwnewch wlâu i’r tedis a doliau ac
anogwch y plant i roi rhwymau ar dedi sydd
wedi torri ei fraich, neu i roi moddion i ddoli
sydd â phoen yn ei bol. Os ydych yn
defnyddio ‘moddion’, byddai’n syniad i
ddefnyddio potel nad yw’n edrych fel potel
moddion o gwbl ac i bwysleisio nad ydym i
fod i gyffwrdd â moddion go iawn - dim ond
mam a dad sy’n cael gwneud hynny!

Wrth chwarae, trafodwch yr hyn y byddwn yn
ei wneud pan yn sâl: mynd i’r gwely, cymryd
moddion, mynd i weld y doctor neu mynd i’r
ysbyty. Rhowch gyfle i’r plant i rannu eu
profiadau – mae’n siþr y bydd ganddynt
ddigon o friwiau i’w dangos!

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes Iesu’n
cyfarfod â deg dyn sâl yn ein stori wir o’r Beibl
heddiw.
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Oed Meithrin – 5
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

AMSER CHWARAE

3. Beth sydd yn y bag?

Bydd angen bag doctor plentyn.

Dangoswch y bag i’r plant, a gofynnwch a oes
gan rywun un adref. Edrychwch ar gynnwys y
bag gyda’ch gilydd, gan wahodd un plentyn
ar y tro i estyn eitem o’r bag. Efallai y bydd
gan y plentyn syniad sut i ddefnyddio’r teclyn,
os nad, esboniwch pam y defnyddir yr eitem.

Trafodwch gyda’r plant yr hyn y byddwn yn ei
wneud pan yn sâl: mynd i’r gwely, cymryd
moddion, mynd i weld y doctor neu mynd i’r
ysbyty. Rhowch gyfle i’r plant i rannu eu
profiadau – mae’n siþr y bydd ganddynt
ddigon o friwiau i’w dangos!

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes Iesu’n
cyfarfod â deg dyn sâl yn ein stori wir o’r Beibl
heddiw.

Neu,

Beth am wahodd meddyg i ddod i’r ysgol Sul i
ddangos ei b/fag i’r plant, ac i siarad am ei g/
waith?

4. Cofia ddweud ‘Diolch!’
Bydd angen darn mawr o bapur gyda’r gair
DIOLCH yn ei ganol, sticeri neu baent bys i’w
addurno, cyllell, plât a ffrwythau.

Cynorthwywch y plant i ddyfalu beth yw’r
gair yng nghanol y papur, yna, treuliwch
amser yn ei addurno. Wrth weithio,
trafodwch pa mor bwysig yw hi i ddweud
‘diolch’ ac anogwch y plant i feddwl pryd
maen nhw’n dweud ‘diolch?’

Ar ôl golchi dwylo, dangoswch y ffrwyth i’r
plant (cofiwch holi’r rhieni am alergeddau o
flaen llaw). Torrwch y ffrwyth i ddarnau
bychain, gan drafod pa mor dda yw’r ffrwyth,
holi pwy sy’n ei hoffi, pa fath o flas sydd arno.
Cynigiwch y ffrwyth i’r plant un ar y tro, ac
anogwch bob un i ‘ddiolch’ wrth gymryd y
ffrwyth. Ar ôl i bawb orffen bwyta, gofynnwch
i’r plant gau eu llygaid a rhoi eu dwylo gyda’i
gilydd. Esboniwch mai dyma beth fydd pobl
yn ei wneud wrth siarad gyda Duw.
Esboniwch ein bod am weddïo - siarad gyda
Duw - i ddiolch am y ffrwyth sydd newydd
gael ei fwyta. Adroddwch weddi syml o
ddiolch, efallai y bydd y plant yn medru
ailadrodd cymal ar eich ôl.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl heddiw am ddyn a ddywedodd
‘Diolch’ wrth Iesu.

AMSERLEN

Wythnos 1:
Amser Chwarae 1, Amser Stori 1,
Amser Crefft 1, Gweddi;

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

Wythnos 3:
Amser chwarae 4, Rhigwm, Amser Stori 3,
Amser Crefft 4.
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Oed Meithrin – 5
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AMSER STORI

1. Lluniau o’r Stori
Bydd angen y lluniau o Atodiad 1, wedi’u
chwyddo a’u lliwio os yn bosibl.

Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun
gan ddangos y lluniau perthnasol. Gofynnwch
gwestiynau i’r plant am y lluniau, e.e. i edrych
yn fanwl ar y llun cyntaf i weld wynebau trist y
dynion, i gyfri sawl dyn aeth i ddiolch, sut
wyneb sydd ganddo ef?
Yna, trowch y lluniau ben i waered a’u
cymysgu ar y bwrdd/ar y llawr, o flaen y plant.
Gwahoddwch un plentyn i droi un o’r lluniau
ac i ddweud beth sy’n digwydd yn y llun
hwnnw. Parhewch nes bod y pedwar llun yn y
golwg. Wedyn, gofynnwch i un o’r plant i
ddewis pa lun sy’n dod yn gyntaf yn yr hanes
ayyb.
Treuliwch amser yn trafod y canlynol:

sut fyddai’r dynion yn teimlo yn gorfod
byw ar eu pen eu hunain heb weld eu
teuluoedd ac nad oedd moddion ar gael i’w
gwella;

gallu Iesu i wella’r dynion am mai ef yw
Mab Duw;

teimladau’r dynion wrth gael iachâd;
awydd un ohonynt i ddiolch i’r Iesu;
awydd y dyn i foli Duw;
tristwch Iesu bod y naw arall wedi mynd

heb ddiolch i Dduw o gwbl.

2. Deg dyn sâl
Bydd angen 10 amlinelliad o ddyn (gweler
Atodiad 2). Cewch liwio’r rhain o flaen llaw, neu
cael y plant i’w liwio cyn dechrau’r stori.

Defnyddiwch y deg ‘dyn’ wrth adrodd yr hanes
yn eich geiriau eich hun. Caiff y plant afael
mewn un neu ddau ohonynt a gwneud
ystumiau dros y dynion a’u symud wrth i chi
adrodd yr hanes, e.e. yn edrych yn drist a
digalon ar y cychwyn, yn gweiddi ar Iesu i ddal

ei sylw, yn neidio i fyny ac i lawr ar ôl cael
iachâd. Cofiwch bwysleisio mai dim ond un
o’r dynion aeth yn ôl i ddiolch i Iesu ac i
ganmol Duw. Ydy’r plant yn medru dyfalu sut
oedd Iesu’n teimlo wrth feddwl bod y naw arall
wedi mynd heb ddiolch o gwbl?
Trafodwch sut y mae ein rheini a’n hathrawon
yn ein dysgu i ddweud ‘diolch’, a bod Duw yn
hapus i’n clywed yn dweud ‘diolch’ hefyd.

Byddai’n syniad da i ddweud gweddi o
ddiolch gyda’r plant cyn symud ymlaen.
Gweler yr adran ‘Gweddïau’ am syniadau.

3. Poster ‘Diolch’
Bydd angen y poster o Amser Chwarae 4 a
Beibl Plant neu Atodiad 1.

Ar ôl cwblhau’r poster a rhannu’r ffrwythau,
darllenwch yr hanes i’r plant. Treuliwch amser
yn edrych ar y lluniau a gofynnwch
gwestiynau amdanynt i’r plant, gan geisio
helpu’r plant i ystyried teimladau’r dynion sâl.
Cyfeiriwch sylw’r plant at y poster wrth
ddarllen am ymateb yr un dyn a aeth yn ôl at
Iesu i’w ddiolch.
Atgoffwch y plant am sut y byddwn yn teimlo
pan na fydd person yn ‘diolch’ i ni. Sut oedd
Iesu’n teimlo - yn gyntaf gyda’r un dyn, ond
hefyd, gyda’r naw arall?
Gofynnwch i’r plant i feddwl sut mae eu
rhieni’n teimlo o’u clywed yn dweud ‘diolch’?
Sut mae’r athrawes yn teimlo o’u clywed yn
dweud ‘diolch’?
Esboniwch fod Duw’n hapus ac yn falch pan
fyddwn ni’n cofio dweud ‘diolch’ wrth bobl
eraill. Ond mae Duw hefyd am inni ddweud
‘diolch’ wrtho fe. Duw sy’n helpu mam a dad
i gael arian i brynu bwyd a dillad inni ac yn
helpu mam a dad i edrych ar ein holau, a
Duw sy’n edrych ar ôl pob un ohonom.
Byddai’n syniad da i ddweud gweddi o
ddiolch gyda’r plant cyn symud ymlaen.
Gweler yr adran ‘Gweddïau’ am syniadau.
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AMSER CREFFT

1. Cerdyn Brysia Wella
Bydd angen cerdyn ac amlen ar gyfer pob
plentyn, offer addurno.
Gweler tudalen 9 am rai syniadau syml.

2. Addurno bisgedi
Bydd angen bisgedi plaen, eisin, platiau, cyllell,
pethau bwytadwy i greu wynebau, bagiau i
gario’r bisgedi adref.

Rhowch ddwy fisged i bob plentyn - ond efallai
y bydd yn haws trin un ar y tro. Cynorthwywch y
plant i daenu eisin ar draws y fisged ac i greu
wyneb trist arno. Efallai yr hoffent greu wyneb
sâl, h.y. i roi pethau ar y fisged fel briwiau.
Wedyn, ar yr ail fisged, creu wyneb hapus.
Atgoffwch y plant am hanes y deg dyn - yn drist
ar gychwyn yr hanes oherwydd eu bod yn sâl
ac nad oedd neb am eu cael yn agos, ond yn
hapus dros ben ar ddiwedd yr hanes am fod
Iesu wedi’u hiacháu.

3. Wyneb sâl
Bydd angen drych/drychau, platiau papur i bawb
a phethau i greu wyneb sâl, e.e. creonau, papur
lliwgar, defnydd, papur tusw, hen gylchgronau.
Cofiwch gynnwys deunydd lliw coch/pinc.

Gadewch i’r plant edrych ar eu hunain yn y
drych. Beth maen nhw’n ei weld? Anogwch y
plant i dynnu ystumiau gwahanol.
Rhowch blât papur i bawb a’u cynorthwyo i osod
trwyn, llygaid, ceg drist, clustiau a gwallt arno.
Nesaf, gludwch ddarnau pinc/coch ar yr wyneb
i ddangos briwiau’r dyn sâl.
Trowch y plât drosodd ac ail adrodd y broses o
greu wyneb, ond y tro hwn, gyda cheg hapus.
Adroddwch yr hanes yn fras, gyda’r plant yn dal
yr wynebau a’u troi o fod yn drist i fod yn hapus
yn y mannau perthnasol.
Cofiwch atgoffa’r plant mai dim ond un dyn aeth
yn ôl i ddiolch i Iesu ac i ganmol Duw. Anogwch

y plant i weiddi ‘Hwre i Iesu’ gan chwifio’r platiau
yn yr awyr.
Cewch chwarae gêm syml i orffen gyda’r
platiau. Rhowch esiamplau i’r plant o bethau’n
sy’n eich gwneud yn hapus neu’n drist.  Os yw’r
plant yn credu bod yr esiampl yn un trist, dylent
redeg i un ochr yr ystafell gan ddangos yr
wyneb trist, ac os yw’r esiampl yn un hapus,
dylent redeg i’r ochr arall gan ddangos yr wyneb
hapus, e.e. ‘mae Nain yn dod am de’, ‘mae’r ci
yn sâl’, ‘dwi’n cael anrheg’, ‘dwi’n cael mynd i
dw ffrind i chwarae’, ‘dwi wedi disgyn a brifo’.

4. Moli Duw gydag offerynnau
Bydd angen amrywiaeth o dybiau plastig, tâp
masgio, pinnau ffelt, glud, papur lliw llachar neu
sticeri, pys sych neu reis, chwaraewr CDd a
CDd, tambwrin.

Gadewch i’r plant ddewis twb a’i addurno.
Mae’n haws gosod tâp masgio dros y twb cyfan
cyn gludo siapau lliwgar arno neu’i  liwio.
Rhowch ychydig o bys neu reis y tu mewn er
mwyn creu sþn.
Chwaraewch gân adnabyddus i’r plant gael
chwarae eu hofferynnau. Byddai ‘Diolch, diolch
Iesu’ rhif 147 - Caneuon Ffydd, yn addas iawn.
Esboniwch wrth y plant beth yw ystyr y gair
‘canmol,’ trwy gyfeirio at adegau pan fyddant
yn cael eu canmol am wneud rhywbeth da. Er
enghraifft, os bydd yr athrawes yn gofyn i bobl
helpu i dacluso’r dosbarth, bydd yn canmol y
plant sydd wedi gwrando a cheisio helpu.
Ceisiwch roi mwy o enghreifftiau i’r plant cyn
mynd ymlaen i esbonio bod Duw’n falch iawn
pan fyddwn yn ei ganmol Ef. Mae Duw wedi
gwneud llawer iawn, iawn o bethau da, ac mae
eisiau inni ei ganmol amdanynt.
Aeth un o’r dynion yn ôl at Iesu, i ddiolch iddo,
ac i ganmol Duw am ei wneud yn iach. Rydym
am ganmol Duw nawr gyda’n gilydd, trwy ganu
a chwarae ein hofferynnau. Mae Duw wrth ei
fodd yn ein clywed yn canu ac yn ei ganmol.
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Oed Meithrin – 5
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

AMSER CANU A GWEDDÏO

Cân
(ar y dôn ‘Skip to my Lou’)

Iesu Grist - ef yw dy ffrind
(pwyntio at rywun arall)
Iesu Grist - ef yw fy ffrind
(pwyntio at dy hun)
Iesu Grist - ef yw ein ffrind
(pwyntio at bawb)
Ef yw ein ffrind bob amser
(rholio dwylo dros ei gilydd i gyfleu ‘am byth’)

Iesu fy ffrind - diolch i Ti
(chwifio dwylo yn yr awyr)
Iesu fy ffrind - diolch i Ti
(chwifio dwylo yn yr awyr)
Iesu fy ffrind - diolch i Ti
(chwilio dwylo yn yr awyr)
Diolch i Ti, bob amser
(rholio dwylo)

Rhigwm
Aeth Iesu Grist am dro,
Aeth Iesu Grist am dro,
Aeth Iesu Grist am dro,
A phwy a welodd ef?

Deg dyn sâl a thrist,
Deg dyn sâl a thrist,
Deg dyn sâl a thrist,
Welodd Iesu Grist.

Iesu, helpa ni,
Iesu, helpa ni,
Iesu, helpa ni,
Gwaeddodd y dynion sâl.

Daeth dim ond un yn ôl,
Daeth dim ond un yn ôl,
Daeth dim ond un yn ôl,
I ganmol Iesu Grist.

Gweddïau

Gweddi dros rai sy’n sâl.

Gofynnwch i’r plant a ydynt yn adnabod
rhywun sy’n sâl.  Gweddïwch dros bob un
sy’n cael ei awgrymu. Gweddïwch hefyd
dros ddoctoriaid a nyrsys sy’n ein helpu i
wella.

Gweddïau o ddiolch
Atgoffwch y plant mai dim ond un o’r dynion
a ddaeth yn ôl i ddiolch i Iesu am ei wella a
bod Iesu wedi holi am y lleill. Mae’n rhaid
bod Iesu wedi cael ei siomi ynddynt. Ydy’r
plant yn meddwl ei bod hi’n bwysig inni
ddiolch i Iesu hefyd? Rhowch syniadau
iddynt am yr hyn y dylem ddiolch amdanynt,
e.e. ein teulu, ffrindiau, cartref ayyb.

Adroddwch linell o weddi yn diolch am un
o’r pethau sydd wedi eu rhestru, ac
anogwch y plant i ail-adrodd y weddi.

Cerdyn Brysia Wella - syniadau
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Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Taflen 2
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Taflen 3
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

Dim ond un dyn ddaeth yn ôl i ddweud….
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Oed 6 - 11
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Amcanion:
I gyflwyno hanes Iesu’n iacháu’r deg dyn gwahanglwyfus
I weld trugaredd a chariad Iesu ar waith yn yr hanes
I ystyried ystyr ‘canmol Duw’
I weld bod trugaredd a chariad Iesu’n cael ei gynnig i bawb yn
ddiwahân.

Cân y gyfres
‘Os yw dyn yng Nghrist’ -  Rhif 22, ‘Y Cyntaf a’r Olaf’, Curiad

Adnod y gyfres
“Rhaid i chi garu’ch gilydd yn union fel dwi wedi’ch caru chi.  Dyma sut bydd pawb yn
gwybod eich bod chi’n ddilynwyr i mi, am eich bod chi’n caru’ch gilydd” - Ioan 13:34-35

1. Ras gyfnewid
Bydd angen sgarff, het, menig, cyllell a fforc,
bar o siocled a dis ar bob tîm.

Gosodwch bopeth (ond y dis) ar fwrdd ar un
ochr yr ystafell.

Rhannwch y plant yn dimoedd. Mae
aelodau’r tîm yn eistedd gyda’i gilydd ar ochr
arall yr ystafell ac yn cymryd tro i daflu’r dis.
Os ydynt yn taflu’r rhif 6, maent yn rhedeg at
y bwrdd, yn gwisgo’r het, sgarff a’r menig ac
yn ceisio torri darn o siocled i’w fwyta. Os
ydynt yn llwyddo i dorri darn, cânt fwyta’r darn
a pharhau i dorri. Mae aelodau eraill y tîm yn
parhau i daflu’r dis ac os bydd un yn taflu’r
rhif 6, bydd yn rhedeg at y bwrdd i gyfnewid
â’r chwaraewr sydd wrthi’n barod. Mae’r
chwaraewr cyntaf yn dychwelyd at ei dîm.
Parheir nes bod y siocled wedi cael ei fwyta i
gyd.

Trafodwch pa mor anodd oedd torri’r siocled
wrth wisgo’r menig.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes am
Iesu’n cyfarfod â phobl wahanglwyfus yn ein
stori wir o’r Beibl heddiw. Mae’r gwahanglwyf
yn salwch sy’n cael ei achosi gan facteria
sy’n ymosod ar y nerfau sydd o dan y croen,
ac yn aml, bydd person sydd â’r
gwahanglwyf yn colli teimlad ym mysedd ei
draed a’i ddwylo. Mae hyn yn arwain at
broblemau eraill - ydy’r plant yn medru
meddwl am rai peryglon i berson sydd heb
deimlad yn ei fysedd?

2. Gêm Deimlo
Casglwch amrywiaeth o eitemau cyffredin
a’u gosod mewn bag.

Rhannwch y plant yn dimoedd.
Gwahoddwch y plant, un ar y tro, i ddod
ymlaen i deimlo un o’r eitemau a’i ddisgrifio
i’w tîm. Nid ydynt i ddweud beth sydd yno -
dim ond ei ddisgrifio. Nod y gêm yw bod
aelodau’r tîm yn dyfalu beth sy’n cael ei
ddisgrifio. Byddwch yn barod i gynorthwyo
drwy ofyn cwestiynau megis, “ydy’r eitem yn
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

galed/llyfn/garw/meddal/o’r gegin/o’r ystafell
ymolchi” ayyb.
Trafodwch pa mor sensitif yw ein bysedd –
atgoffwch y plant o allu pobl ddall i ddarllen
trwy ddefnyddio Braille, gan deimlo’r talpiau
bychain ar y dudalen sy’n ffurfio llythrennau.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes am
Iesu’n cyfarfod â phobl wahanglwyfus yn ein
stori wir o’r Beibl heddiw. Mae’r gwahanglwyf
yn salwch sy’n cael ei achosi gan facteria sy’n
ymosod ar y nerfau sydd o dan y croen, ac
yn aml, bydd person sydd â’r gwahanglwyf
yn colli teimlad ym mysedd ei draed a’i
ddwylo. Mae hyn yn arwain at broblemau
eraill - ydy’r plant yn medru meddwl am rai
peryglon i berson sydd heb deimlad yn ei
fysedd?

3. Gêmau o Nigeria
Mae’r gemau canlynol yn cael eu chwarae
gan blant yn Nigeria. Mae Nigeria yn wlad
yn yr Affrig, lle mae Cymdeithas y
Gwahangleifion yn gweithio gyda phobl sydd
yn dioddef o’r gwahanglwyf. Byddwn yn
darganfod mwy am y gwahanglwyf a’r
Gymdeithas yn ystod ein gwersi.

Neidr
Dewiswch un o’r plant i fod yn ben i’r neidr.
Mae’r plentyn yn ceisio dal rhywun arall, sydd
wedyn yn gafael yn llaw’r ‘pen’ ac yn dod yn
‘gynffon’ i’r neidr. Mae’r ddau’n ceisio dal
rhywun arall, sy’n dod yn ben neu’n gynffon
i’r ‘neidr.’ Mae’r gêm yn parhau nes bod pawb
wedi cael eu dal, neu’r person olaf i gael ei
ddal yw’r enillydd.

Dal dy gynffon!
(Bydd angen sgarff tenau, hances neu liain
sychu llestri)

Rhannwch y plant yn dimoedd. Dylai pob tîm
ffurfio llinell drwy afael dwylo ei gilydd. Mae’r
person cyntaf, a’r person olaf yn y llinell yn
rhoi cornel y sgarff/lliain yn ei b/phoced -
dyma’r gynffon.
Mae’r person cyntaf yn y llinell yn arwain y
tîm, ac mae’r timoedd yn ceisio dwyn cynffon
y tîm arall. Y cyntaf i ddal cynffon sy’n ennill y
gêm.

Ayo
(Bydd angen bocs wyau gwag (bocs sy’n dal
12), dwy fowlen, 48 hedyn/ffa/marblis ar gyfer
pob pâr)

Rhannwch y plant yn barau, a’u gosod i
eistedd gyferbyn â’i gilydd, gyda bocs wyau
yn y canol. Bydd 6 cwpan o flaen pob person.
Gosodwch un fowlen ar bob pen o’r bocs.
Mae’r fowlen i’r chwith yn perthyn i’r plentyn
a dyma’i ‘fanc’ i gasglu’r hadau.

Mae’n rhaid rhoi 4 hedyn ym mhob un o’r 12
cwpan.

Mae’r plentyn cyntaf yn dewis un o’r cwpanau,
o’i ochr ef/hi, ac yn codi’r hadau.  Mae’n gosod
un hedyn ymhob cwpan, gan ddechrau
symud i’r dde ac yn rhoi un hedyn yn unig yn
y cwpan, heb osgoi cwpan.

Os bydd yr hedyn olaf yn glanio mewn cwpan
sy’n perthyn i’w partner, gall gymryd yr holl
hadau o’r cwpan hwnnw a’u rhoi yn y ‘banc’.
Yna, mae’r person arall yn cael tro.

Y person sydd â’r nifer mwyaf o hadau sy’n
ennill y gêm.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

1. Llinell Amser
Bydd angen y llinell amser arnoch.

Edrychwch ar y llinyell amser gyda’ch gilydd
gan chwilio am bobl a gafodd gymorth gan
Dduw, e.e. Noa, Moses, Daniel. Bydd angen
edrych am enwau’r bobl yn ogystal â’r lluniau.
Rhowch gyfle i’r plant adrodd ychydig o hanes
y bobl hyn.

Neu, meimiwch rai o’r digwyddiadau sydd i’w
gweld ar y llinell amser er mwyn i’r plant gael
dyfalu. Yna, gofynnwch iddynt sut y gwnaeth
Duw helpu’r bobl hyn yn arbennig.

Gofynnwch i’r plant pam eu bod yn credu bod
Duw am helpu’r bobl? Pwysleisiwch fod Duw’n
eu caru ac felly am eu helpu.

Esboniwch fod Iesu’n dangos yr un cariad a’i
dad pan oedd yn byw ar y ddaear, ac y
byddwn yn clywed hanes gwir o’r Beibl
amdano heddiw’n helpu pobl mewn ffordd
arbennig iawn.

Darllenwch yr hanes o’r Beibl – Luc 17:11-19
- neu o ‘Feibl Plant’ a thrafodwch y cwestiynau
canlynol gyda’r plant:

1. Pam fod y deg dyn yn gweiddi ar Iesu i’w
helpu?

Roedd bywydau pobl a oedd yn dioddef o’r
gwahanglwyf yn ofnadwy. Roedd yn rhaid
iddynt adael cartref a byw ar wahân i bawb.
Mae’n debygol iawn eu bod yn drist, yn unig
ac yn methu eu teuluoedd.  Doedden nhw
ddim yn cael gweithio, felly doedd dim modd
iddynt gael arian i brynu bwyd. Mae’n debyg
y byddent mewn cryn boen hefyd.

2. Pam oeddent yn galw o bellter ar Iesu?

Doedden nhw ddim yn cael mynd yn agos
at bobl eraill gan fod gan bawb ofn dal yr
afiechyd.

3. Sut, yn eich tyb chi, oedd y dynion yn
teimlo  - cyn cyfarfod Iesu, ac ar ôl ei
gyfarfod?

4. Pam oedd hi’n bwysig i’r dynion ddod yn
ôl at Iesu ar ôl iddynt gael iachâd?

Yn gyntaf, er mwyn diolch iddo. Ond hefyd,
er bod pawb arall yn eu gwrthod, roedd Iesu
yn amlwg yn caru’r dynion ac roedd am gael
perthynas â nhw.

5. Roedd y dyn a ddychwelodd at Iesu yn
dod o Samaria. Pam fod hyn yn bwysig?

Roedd yr Iddewon a’r Samariaid yn elynion.
Nid yn unig yr oedd Iesu’n barod i helpu pobl
nad oedd neb arall yn fodlon eu helpu, roedd
hefyd am ddangos nad oedd ei gariad ef
tuag at yr Iddewon yn unig. Daeth Iesu i’r
byd er mwyn cynnig ei gariad a’i faddeuant
i bwy bynnag sy’n credu ynddo.
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FFYRDD I GYMHWYSO’R STORI

2. Hanes Tunde
Defnyddiwch Atodiad 3 i ddarllen am hanes
Tunde, bachgen o Nigeria. Roedd rhieni
Tunde’n dioddef o’r gwahanglwyf, ond ar ôl
derbyn triniaeth, cawsant eu hiacháu. Mae
Cymdeithas y Gwahangleifion wedi bod yn
cyd-weithio gydag asiantaethau eraill yn y
gymuned, nid yn unig i ddod â thriniaeth
feddygol i’r cleifion, ond i ddod â chymorth i’r
gymuned gyfan.

Cymhwyso:

Dysgu’r Adnod

Mae’r adnod i’w gweld ar waelod taflen
‘Hanes Tunde.’

Trwy  ddysgu’r adnod, ceisiwn annog y plant
i ystyried ymateb y Cristion i bobl anghenus,
gan gynnwys y rhai sy’n dioddef o’r
gwahanglwyf heddiw. Mae geiriau Iesu’n ein
hannog i drin pobl fel y gwnaeth ef, gyda
chariad a thosturi.

Amser Trafod
Cymerwch amser i drafod sut y gallwn ninnau
ddangos cariad a thosturi i bobl anghenus –
y rhai sy’n adnabyddus i ni, pobl yn ein
cymunedau a phobl nad ydym yn eu
hadnabod sy’n byw mewn gwledydd tramor.

Cofnodwch atebion y plant ar ddarn mawr o
bapur. Rhowch y teitl “Pwy sydd angen
cymorth?” ar ben 3 colofn. Ar ben colofn 1
ysgrifennwch ‘Pobl dwi’n ei adnabod,’ ar ben
colofn 2 ‘Pobl yn y cymuned’ ac yn colofn 3
‘Pobl y byd’.

3. Beth yw’r Gwahanglwyf?
Defnyddiwch Atodiad 4 neu’r Cyflwyniad
PowerPoint sydd ar y GDd.

Mae’r ddau gyflwyniad yn esbonio beth yw’r
Gwahanglwyf a sut mae’n cael ei drin.

Cewch ddod o hyd i fwy o wybodaeth oddi
ar wefan Cymdeithas y Gwahangleifion
www.leprosymission.org.uk
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SYNIADAU CREFFT

1. Cerdyn Brysia Wella
Bydd angen sawl copi o Atodiad 9 ar gerdyn
trwchus i’w ddefnyddio fel templed, cerdyn
plaen i bob plentyn, siswrn, glud, pinnau ffelt,
papur lliwgar.

torri pob darn allan
ysgrifennu neges ar flaen y potyn
lliwio’r gwahanol ddarnau neu ludo

papur lliwgar ar y darnau
gludwch y blodyn ar y goes, a’r goes yn

y potyn
plygu’r potyn a’i ludo, fel y dangosir ar y

templed
rhoi’r cerdyn i rywun sy’n sâl i godi ei g/

chalon!

2. Ciwb Stori
Bydd angen Atodiad 5, wedi’i gopïo ar gerdyn
i bob plentyn, copi o adnod y gyfres, y geiriau
‘Cymdeithas y Gwahangleifion’, pinnau ffelt a
glud.

Treuliwch amser yn lliwio’r lluniau ar y ciwb.
Dylid copïo’r adnod ar un o’r wynebau gwag
a ‘Cymdeithas y Gwahangleifion’ ar y llall.

Gludwch y ciwb at ei gilydd ac anogwch y plant
i daflu’r ciwb - fel dis - ac i ddweud rhywbeth
am y llun sydd i’w weld.

Anogwch y plant i ddefnyddio’r ciwb ar ôl mynd
adref i rannu’r hyn y maent wedi ei ddysgu
am yr hanes.

3. Poster Cymdeithas y Gwahangleifion
Bydd angen papur maint A4, neu fwy, ar gyfer
pawb. Hefyd, offer tynnu llun a gwybodaeth
am Gymdeithas y Gwahangleifion. Yn
anffodus, does dim llenyddiaeth Gymraeg ar

gael gan y Gymdeithas, ond mae rhywfaint o
wybodaeth ar y GDd. Neu, defnyddiwch yr
wybodaeth sydd yn Atodiad 3 a 4 yn unig.
Cewch wybodaeth am waith y Gymdeithas
yn Nigeria ar y GDd hefyd.

Gofynnwch i’r plant gynllunio poster sy’n
rhannu gwybodaeth am y gwahanglwyf neu
am waith Cymdeithas y Gwahangleifion.
Efallai yr hoffech drefnu digwyddiad i godi
arian at y Gymdeithas a gall y plant gynllunio
poster i hysbysebu’r digwyddiad.

4. Bwrdd gêm Ayo

Bydd angen bocs wyau mawr (un sy’n dal 12
wy) ar gyfer bob plentyn, glud, siswrn, paent
ayyb. Sychwr gwallt.

Torrwch y caead oddi ar y bocs a thorri’r
caead yn ei hanner

Gludwch y ddau hanner, un bob pen o’r
bocs, fel dau fflap

Paentiwch y bocs
Cewch ddechrau chwarae’r gêm

unwaith y bydd y paent wedi sychu – dyma’r
rheswm am y sychwr gwallt!

Mae cyfarwyddiau’r gêm yn adran ‘
Cyflwyno’r Thema.’
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Gêmau
Bod yn glên!
Bydd angen bocs yn llawn o bapur sgrap wedi’u
crychu ar gyfer pob tîm, 10 grawnwin ymhob
bocs, wedi’u cuddio ymysg y papur a phowlen
fach ar gyfer pob grþp.
Rhannwch y plant yn dimoedd. Gosodwch y
plant i sefyll ar un ochr o’r ystafell a’r bocsys ar
ochr arall yr ystafell gyferbyn â’r plant.
Esboniwch wrth y plant mai nod y gêm yw cael
hyd i’r 10 grawnwin sydd wedi’u cuddio yn y
bocs a’u gosod yn y fowlen wrth eu bocs.
Mae un aelod o’r tîm ar y tro yn rhedeg/sgipio/
hercian at y bocs i chwilio am y grawnwin. Ar ôl
dod o hyd i un a’i osod yn y fowlen, mae’r
cystadleuydd yn dychwelyd at ei dîm, ac mae’r
aelod nesaf yn mynd at y bocs.
Gorffennwch y gêm cyn i’r timoedd ddod o hyd
i’r holl rawnwin.
Cyfrwch faint sydd ym mowlenni’r timoedd.
Yna, newidiwch y powlenni drosodd, h.y.
rhowch fowlen tîm A i dîm B a phowlen tîm B i
dîm C.  Bydd y plant o’r tîm a oedd â’r nifer
fwyaf yn wreiddiol yn siþr o gwyno. Gofynnwch
iddynt a fyddent wedi ceisio hel cymaint o
rawnwin pe baent wedi deall eu bod yn eu hel
ar gyfer tîm arall. Maen nhw’n debygol o
ddweud na fyddent! Pwysleisiwch nad yw’n
hawdd inni fod yn glên wrth eraill o hyd! Ond
dyma un peth y mae Iesu am i bobl sy’n ei garu
ei wneud - mae Iesu am inni ddangos cariad a
charedigrwydd i eraill bob amser.
Chwaraewch y gêm eto, ond y tro hwn, heb
dwyllo! Os dymunwch, cewch olchi’r grawnwin
a’u bwyta ar ddiwedd y gêm.

Un o’r gemau o Adran Cyflwyno’r Thema

Adnod:
“Rhaid i chi garu’ch gilydd yn union fel dwi
wedi’ch caru chi.  Dyma sut bydd pawb yn
gwybod eich bod chi’n ddilynwyr i mi, am eich
bod chi’n caru’ch gilydd” - Ioan 13:34-35

Trowch i’r adnod yn llyfr Ioan a’i darllen i’r plant.
Gofynnwch i’r plant beth mae Iesu’n yn ei
ddweud wrth ei ddisgyblion yn yr adnod. Efallai
yr hoffech ddysgu’r frawddeg gyntaf o’r adnod
yn unig.
Dysgwch yr adnod fel siant.
Rhaid i chi – clap, clap, clap
Garu’ch gilydd – clap, clap, clap
Yn union fel dwi – clap, clap, clap
Wedi’ch caru chi – clap, clap, clap.

Cwis Gwir neu Gau
Gosodwch y plant i sefyll mewn rhes yng
nghanol yr ystafell. Esboniwch mai’r wal i’r
chwith yw’r wal ‘Gwir’, a’r wal i’r dde yw’r wal
‘Gau’.
Darllenwch y datganiadau canlynol, un ar y tro,
a gwahoddwch y plant i benderfynu a ydynt yn
wir neu’n gau. Os ydynt yn credu bod y
datganiad yn wir, dylent redeg at y wal sydd ar
y chwith, ac os ydynt yn credu bod y datganiad
yn gau, dylent redeg at y wal dde.
Bydd y person sy’n cyrraedd y wal yn olaf allan
o’r gêm, ynghyd ag unrhyw un sy’n rhedeg i’r
cyfeiriad anghywir. Galwch y plant yn ôl i’r canol
ar gyfer pob datganiad.
Datganiadau

Morwr oedd Jona – Gau (proffwyd)
Iachaodd Iesu 20 dyn gwahanglwyfus –

Gau (10)
Roedd Duw am i Jona fynd i Ninefe –

Gwir
Roedd pobl Ninefe yn flin gyda Jona am

ddod â neges Duw – Gau (roeddent yn edifar)
Aeth Mair a Joseff i Jerwsalem i gofrestru

– Gau (i Fethlehem)
Ystyr enw Iesu yw ‘Duw gyda ni’ – Gwir
Rhedodd y dynion yn ôl i ddiolch i Iesu

am eu hiacháu – Gau (dim ond un aeth i
ddiolch)

Roedd y dyn a ddaeth yn ôl i ddiolch yn
dod o Samaria – Gwir

Taflenni Gwaith
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DRAMA

AMSERLEN

1. Amser i foli
Darllenwch Luc 17: 17-18 gyda’r plant. Roedd
Iesu’n disgwyl i’r dynion i gyd ddychwelyd i
foli Duw am eu hiachâd - ond dim ond un a
ddaeth.

Beth yw ystyr y gair ‘moli’? Mae’n golygu’r un
peth â’r gair ‘canmol.’ Ydy’r plant yn cael eu
canmol weithiau? Pryd neu pam? Byddwn yn
derbyn canmoliaeth am wneud rhywbeth da,
neu rywbeth caredig. Mae Iesu’n disgwyl i’r
dynion ganmol Duw oherwydd roedd wedi
gwneud rhywbeth da iawn, iawn ym
mywydau’r dynion.

Mae Duw’n disgwyl i Gristnogion ei ganmol
heddiw hefyd. Wrth inni ystyried yr holl
fendithion – pethau da – yr ydym yn eu
derbyn gan Dduw bob dydd, mae’n amlwg
bod gennym le i ganmol Duw.  Ond hefyd,
mae gennym achos arbennig i ganmol Duw
heddiw – am fod Iesu wedi marw ar y groes
yn ein lle, er mwyn i ni dderbyn maddeuant a
bywyd newydd.

Dewiswch ychydig o ganeuon sy’n moli Duw,
a threuliwch amser yn canu gyda’r grþp.
Dyma rai awgrymiadau:
Tyrd i Ddathlu - Rhifau 2, 22, 25, 27
Y Cyntaf a’r Olaf - Rhifau 4, 7, 10, 12.

2. Meddygfa Doctor Luc
Bydd angen Beibl, sawl copi o’r ‘Beibl Bach i
Blant’, dillad a ‘props’ ar gyfer y sgetsau.

Trowch i lyfr Luc yn y Beibl ac esboniwch wrth
y plant pwy oedd Luc – doctor, nid oedd yn
Iddew, roedd wedi dod yn Gristion ac roedd
yn ffrind agos i Paul. Roedd Duw wedi rhoi ar
galon Luc i ysgrifennu hanes Iesu er mwyn i
bobl gael gwybod ei hanes. Ysgrifennodd Luc

am lawer o wyrthiau iacháu Iesu – tybed
pam?

Rhannwch y plant i grwpiau bychain i
ddarllen un o’r hanesion canlynol o’r ‘Beibl
Bach i Blant’. Esboniwch eu bod i baratoi
sgets fer yn cyflwyno’r hanes.
Rhif 41 – Iacháu’r dyn wedi ei barlysu
Rhif 42 – Iacháu gwas y swyddog
Rhif 43 – Iesu’n dod â merch Jairus yn ôl yn
fyw
Rhif 52 – Bartimeus ddall
Rhif 54 – Iesu’n dod â Lasarus yn ôl yn fyw

Gofynnwch i’r plant ddychmygu eu bod wedi
cael llythyr gan Ddoctor Luc yn eu gwahodd
i’w feddygfa oherwydd ei fod yn ceisio
penderfynu pa hanesion i’w cynnwys yn ei
lyfr am Iesu. Byddant yn mynd i weld Doctor
Luc i actio’u hanes. Efallai yr hoffech wahodd
oedolyn arall i wisgo i fyny fel Luc, neu caiff
un o’r plant gymryd rôl Luc yn gwylio’r
sgetsau yn feddylgar!

Wythnos 1:
Cyflwyno Thema 1;
Cyflwyno hanes 1;
Dysgu’r adnod;

Wythnos 2:
Cyflwyno Thema 2;
Cyflwyno hanes 2;
Crefft/Drama;

Wythnos 3:
Cyflwyno Thema 3;
Cyflwyno hanes 3;
Crefft/Drama.
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Oed 6 - 11
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

10 gweddi
Bydd angen ysgrifennu’r geiriau ‘Diolch’,
‘Sori’ a ‘Plîs’ ar ddarnau o bapur maint A4.
Dangoswch y gair ‘Diolch’ yn gyntaf.
Gofynnwch i’r plant feddwl am 10 peth i
ddiolch i Dduw amdanynt – cânt
ddefnyddio eu bysedd i gyfri.
Nesaf, dangoswch y gair ‘Sori’ a
gofynnwch i’r plant feddwl am 10 peth i
ddweud sori amdanynt wrth Dduw.
Yn olaf, dangoswch y gair ‘Plîs’ a
gofynnwch i’r plant feddwl am 10 peth yr
hoffent ofyn i Dduw.
Ydy’r plant yn deall pam ein bod wedi
dewis y rhif 10? Am fod 10 dyn wedi cael
iachâd. Anogwch y plant i weddïo fel hyn
yn ystod yr wythnos.

Gweddïo dros bobl mewn angen
Defnyddiwch daflen waith rhif 7.
Os nad ydych wedi llenwi’r daflen o’r blaen,
treuliwch amser yn ei llenwi gyda’ch gilydd.
Anogwch y plant i weddïo dros y bobl yn
eu lluniau, gan ddiolch amdanynt a’r
gwaith y maen nhw’n ei gyflawni.

Dros Gymdeithas y Gwahangleifion
Bydd angen darnau bach o gerdyn,
pensiliau lliw a’r logo.

Dangoswch logo’r Gymdeithas i’r plant i’w
cynorthwyo i’w gopïo a’i liwio. Beth mae’r
logo yn ei awgrymu iddynt?
Anogwch y plant i weddïo dros waith
Cymdeithas y Gwahangleifion, dros y
doctoriaid a’r nyrsys sy’n gweithio
gyda’r cleifion a thros y cleifion a’u
teuluoedd.
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Beth wyt ti’n ei gofio am hanes y 10 dyn gwahanglwyfus?
Lliwia’r lluniau ac ysgrifenna bwt wrth ymyl bob llun.
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Dyma Kula. Mae Kula’n ferch ddeg oed sy’n byw yn Nigeria.
Un diwrnod, sylweddolodd rhieni Kula bod gwres uchel arni a
chwydd poenus ar ei hwyneb. Aethon nhw â hi i ysbyty Amanawa
- ysbyty sy’n cael ei redeg gyda chymorth Cymdeithas y
Gwahangleifion.
Darganfyddodd y doctoriaid fod y gwahanglwyf ac ‘adwaith’ i’r
gwahanglwyf ar Kula. Roedd corff Kula yn adweithio yn erbyn y
celloedd marw yr oedd bacteriwm y gwahanglwyf wedi’i achosi,
yn debyg iawn i adwaith alergedd.
Cafodd Kula gyffuriau aml-therapi i drin y gwahanglwyf a moddion
ar gyfer yr adwaith.
Mae Kula’n un o filoedd o bobl sydd wedi derbyn cymorth gan
Gymdeithas y Gwahangleifion – ac mae diwedd hapus i’w stori!

Dewch o hyd i’r geiriau o hanes Kula
yn y chwilair:

Kula Deg

Nigeria Chwydd

Gwres Hapus
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Hapus                    Trist                  Ofnus

Lliwia’r wynebau i’w gwneud yn debyg i ti dy hun. Yna, llunia restr o’r hyn sy’n achosi i ti fod yn hapus,
yn drist neu’n ofnus.

Tynna lun o rywun fyddi di’n troi ato/i pan
fyddi di’n hapus, yn drist neu’n ofnus.
Pam wyt ti eisiau dweud wrth y person
hwnnw?

Meddylia am y dynion yn y stori.
Beth oedd yn eu gwneud nhw’n:

Drist?

Ofnus?

Hapus?

Cofia – pwy sy’n addo gwrando arnom bob amser?
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Sawl camgymeriad weli di yn yr hanes?

Deugain dyn yn cael eu hiacháu o’r ffliw
Aeth Iesu ymlaen ar ei ffordd i Joppa, a daeth at y ffin rhwng Galilea a Samaria. Wrth iddo fynd i
mewn i ryw bentref, dyma deugain dyn a oedd yn dioddef o’r ffliw yn dod i’w gyfarfod. Dyma nhw’n
rhedeg ato a gweiddi’n uchel arno o bell, ‘Feistr! Iesu! Oes gennyt arian i ni?’
Pan welodd Iesu nhw, dywedodd wrthyn nhw, “Dyma ddeg denarï. Ewch i ddangos eich hunain i’r
meddyg.”

Ac roedden nhw ar eu ffordd i wneud hynny pan ddiflannodd y ffliw!
Dyma ddau ohonyn nhw’n troi’n ôl pan welsant eu bod wedi cael eu hiacháu. Roeddent yn gweiddi’n
uchel, “Diolch am yr arian. Clod i Dduw!”  Dyma nhw’n taflu eu hunain ar lawr o flaen Iesu, a diolch iddo
am yr hyn a wnaeth. (Gyda llaw, Saeson oedd y dynion!)
Meddai Iesu, “Roeddwn i’n meddwl ‘mod i wedi iacháu deugain o ddynion. Ble mae’r lleill?  Ai dim ond y
Saeson yma sy’n fodlon rhoi’r clod i Dduw?”  Yna dywedodd wrthynt, “Cod ar dy draed, a dos i’r siop
sglodion. Am i ti gredu, rwyt wedi dy iacháu.”

Dylai fod 15eg camgymeriad yma!

Ysgrifenna weddi sy’n diolch i Dduw am y bobl yma sy’n ein helpu i wella.
O Dduw, diolch am …

Pwy fyddi di’n mynd i’w
gweld os wyt ti’n sâl?

Tynna lun 4 person
gwahanol.
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Mae Cymdeithas y Gwahangleifion yn ceisio helpu pobl sy’n dioddef o’r
gwahanglwyf mewn 30 o wledydd ledled y byd. Mae enwau rhai ohonynt, ynghyd a’u
gwledydd genedigol, yn y chwilair. Faint fedri di eu darganfod?
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Wythnos 1:

Glanhau deg o Wahangleifion
(Luc 17:11-19)

Amcanion
I gyflwyno sefyllfa’r gwahanglwyfus yng

nghyfnod y Testament Newydd
I ystyried ymateb Iesu i’r dynion – ymateb

tosturiol a chariadus
I ystyried ymateb yr un dyn a ddaeth yn ôl

i ddiolch ac i ganmol
I drafod ystyr ffydd.

Cyflwyno’r Thema

“Cael fy ngadael allan!”

(Bydd angen papur maint A4 gydag amlinelliad
person arno, neu fwrdd gwyn gydag amlinelliad
person arno - gweler Atodiad 2)

Cyn y wers, edrychwch drwy bapurau newydd
a chylchgronau am hanesion sy’n dangos pobl

Cael ein derbyn - dyma un o’n hanghenion fel pobl. Does yr un ohonom yn hoffi cael ein gadael
allan neu gael ein gwrthod ac mae hyn yn fater pwysig i’n pobl ifanc. Dydyn nhw ddim eisiau bod
yn wahanol i’w ffrindiau, maen nhw angen bod yn un o’r ‘criw.’

Mae’r efengylau’n llawn o hanesion am Iesu’n dangos trugaredd a thosturi at yr anghenus, ond
yn y gyfres hon, byddwn yn ystyried agwedd yr Arglwydd Iesu tuag at rai pobl a oedd wedi cael
eu gwrthod gan gymdeithas - pobl a oedd yn dioddef o’r gwahanglwyf, a gwraig bechadurus.
Roedd pobl a ddioddefai o’r gwahanglwyf yn cael eu gwrthod yn llwyr: yn gorfod byw ar wahân
i’w teuluoedd mewn tlodi ac anobaith. Ond, doedd Iesu ddim yn eu gwrthod, ac mae sawl cofnod
o Iesu’n iacháu person o’r afiechyd creulon hwn.

Yn yr ail wers, byddwn yn treulio amser yn dysgu am waith Cymdeithas y Gwahangleifion,
elusen Gristnogol sy’n gweithio mewn oddeutu 30 o wledydd ledled y byd, yn ceisio dod â
gobaith yr efengyl law yn llaw â gobaith iachâd i bobl sy’n dioddef o’r gwahanglwyf.

Mae’r drydedd wers wedi’i selio ar hanes Iesu yn nhÿ Simon y Pharisead. Byddwn yn ystyried y
croeso a gafodd bobl o eithafion cymdeithas gan yr Iesu - ar yr un llaw, Pharisead crefyddol ac
ar y llaw arall, dynes a oedd yn enwog drwy’r pentref am y rhesymau anghywir! Mae’r gwersi am
faddeuant a chariad a gafodd Simon gan Iesu’r un mor bwysig i ni a’n pobl ifanc heddiw.

yn cael eu gadael allan neu eu gwrthod, e.e.
ceiswyr lloches yn cael eu troi’n ymaith,
chwaraewyr pêl-droed yn cael eu cosbi am eu
hymddygiad, disgyblion ysgol yn methu cael lle
mewn ysgol o’u dewis.

Edrychwch ar yr hanesion hyn gyda’r grþp a
thrafodwch pa rai sy’n cynnwys rhesymau da
am gael eich gwrthod neu pa resymau sy’n
ddrwg.

Trafodwch resymau eraill pam fod pobl yn cael
eu gwrthod. Ysgrifennwch y rhesymau o
amgylch yr amlinelliad o’r person.

Eglurwch fod ein hanes o’r Beibl heddiw yn
dangos inni sut oedd Iesu’n ymateb i bobl yr
oedd y gymdeithas wedi eu gwrthod.

Darllen a deall y Beibl  Luc 17:11-19

Bydd angen Beiblau arnoch, 10 amlinelliad o
ddyn (Atodiad 2), pinnau ffelt (3 gwahanol liw).
Hefyd, 4 swigen siarad: un gyda’r gair CREDU
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arno, un gyda’r gair CANMOL, un gyda’r gair
DIOLCH ac un gyda’r gair FFYDD.

Darllenwch yr adnodau gyda’ch gilydd.

Gosodwch y dynion papur ar y bwrdd o flaen y
bobl ifanc.

Esboniwch wrthynt beth fyddai’n digwydd i bobl
gyda’r gwahanglwyf yng nghyfnod Iesu.
Ysgrifennwch y geiriau allweddol ar y dynion.

Roedd y gyfraith yn mynnu eu bod yn:
gwisgo dillad wedi eu rhwygo
gadael eu gwallt yn rhydd
gorchuddio’u gwefus uchaf
gweiddi ‘aflan, aflan’
cael eu goruchwylio gan yr offeiriad cyn

eu cyhoeddi’n lân
byw y tu allan i’r pentref

Yng ngoleuni’r ffaith olaf, anogwch y bobl ifanc i
feddwl am eiriau i ddisgrifio sut fydda’r cleifion
yn teimlo, e.e. unig, digalon, colli cwmni teulu a
ffrindiau - a chofnodwch y rhain hefyd.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i wneud yn
siþr fod y bobl ifanc wedi deall y darn:

Beth oedd y 10 dyn eisiau? Adnod 13,
trugaredd. Beth yw ystyr y gair trugaredd?

Beth oedd ymateb Iesu? Adnod 14.
Cofiwch, dyma beth oedd pobl yn gorfod ei
wneud cyn cael eu derbyn yn ôl i’r gymdeithas
yn iach.

Beth ddigwyddodd tra oeddent ar y ffordd
at yr offeiriad? Adnod 14, cawsant eu glanhau,
h.y. eu hiacháu. Mae’n amlwg fod y dynion yn
credu bod Iesu wedi’u hiacháu felly, i ffwrdd â
nhw i weld yr offeiriad. Gosodwch y gair CREDU
wrth ymyl y dynion.

Sawl un ddychwelodd at Iesu? Adnod 15 -
Codwch bob un o’r dynion papur ar wahân i un.

Beth oedd ymateb cyntaf y dyn? Adnod
15 - Dychwelodd gan ogoneddu Duw â llais
uchel. Gair arall am ‘gogoneddu’ yw ‘canmol’.
Gosodwch y gair CANMOL wrth ymyl y dyn.
Trafodwch ystyr y gair ‘canmol’ gan gyfeirio at
brofiadau’r grþp o gael eu canmol, e.e. yn cael
eu canmol am wneud gwaith da neu am fod yn
gwrtais neu’n ystyrlon. Rydym yn cael ein
canmol am wneud rhywbeth da, ac roedd y dyn
hwn am ganmol Duw am wneud rhywbeth da
iawn iawn yn ei fywyd ef.

Beth wnaeth y dyn nesaf? Adnod 16,
mae’n taflu ei hun ar lawr ac yn diolch iddo.
Gosodwch y gair DIOLCH i lawr.

Beth oedd ymateb Iesu yn adnodau 17 ac
18? Mae’n holi am y lleill.

Beth oedd geiriau olaf Iesu wrth y dyn?
Adnod 19, “Cod a dos ar dy hynt; dy ffydd sydd
wedi dy iacháu di.”
Gosodwch y gair FFYDD i lawr.

Mewn gwirionedd, Iesu oedd wedi iacháu’r
dyn, nid ffydd y dyn oedd wedi dod ag iachâd
iddo, ond roedd Iesu’n gweld yn ymatebiad y
dyn bod ganddo ffydd.

Beth yw FFYDD? Yn syml iawn, ffydd yw
credu’r hyn y mae Duw’n ei ddweud.

Gwylio darn o ffilm (dewisol)
‘Indiana Jones and Last Crusade’ (01:41:20 –
01:44:38). Mae Indi’n cymryd camau mewn
ffydd.

Amser Cymhwyso a Gweddïo
Defnyddiwch y swigod siarad o’r astudiaeth a’u
gosod, un ar y tro, o flaen y grþp.

CREDU:
Mae’n amlwg bod y dynion wedi credu bod
Iesu’n bwriadu eu hiacháu – dyna pam y
rhedasant at yr offeiriad. Mae’r Beibl yn dweud,
er mwyn perthyn i Iesu, mae’n rhaid inni gredu.
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Credu beth? Credu’r hyn y mae Duw’n ei
ddweud wrthym. Mae Duw’n dweud ein bod yn
bechaduriaid; mae’n dweud ein bod angen
maddeuant; mae’n dweud ein bod angen
edifarhau; mae’n dweud mai Iesu’n unig all delio
â’n pechodau; mae’n dweud fod Iesu’n gallu rhoi
bywyd tragwyddol i ni. Ydyn ni’n credu’r pethau
hyn?

CANMOL:
Os yw rhywun yn credu, mae’n canmol. Mae’r
Cristion yn berson sydd wedi sylweddoli’r hyn a
wnaeth Iesu drosto, ac yn canmol Duw am
wneud rhywbeth da iawn, iawn, iawn.

DIOLCH:
Mae’r Cristion yn meddwl am Iesu’n marw ar y
groes yn ei le ac yn teimlo, ‘Waw!!, mae Iesu
wedi gwneud hyn er fy mwyn i!’ Mae’n teimlo
mor ddiolchgar, ac mae’n gwybod yn ei g/chalon,
nad oes posib’ diolch ddigon.

FFYDD:
Mae’r Cristion yn berson sy’n ymddiried ac yn
credu’r hyn a ddywed Duw, er nad yw’n deall
popeth yn y Beibl, na phopeth sy’n digwydd o’i
gwmpas.

Treuliwch ychydig o amser mewn gweddi dawel.
Anogwch y bobl ifanc i feddwl dros y geiriau ac
i holi a ydyn nhw wedi CREDU, ydyn nhw’n bobl
sy’n CANMOL Duw, ydyn nhw’n teimlo DIOLCH
yn eu calonnau am yr hyn a wnaeth Iesu, oes
ganddynt FFYDD, ydyn nhw’n credu gair Duw?

Gweithgaredd Ychwanegol: Gêm wirion!

Esboniwch y gêm cyn cychwyn. Gosod pawb
mewn parau, yn stompian o amgylch yr ystafell.
Bob hyn a hyn, galwch un o’r geiriau, a dylai’r
bobl ifanc gyflawni’r symudiad perthnasol:
Ceffyl = un person yn mynd i lawr ar ei bedwar,
a’r llall yn eistedd ar ei gefn;
Marchog = un person yn mynd ar ei ben-glin a’r
llall yn eistedd arno;

Harri’r Wythfed = mae un person yn neidio i
freichiau’r llall – i ddianc rhag y brenin blin!
Bydd y pâr olaf i gyflawni’r gorchwyl allan o’r
gêm. A’r pâr sydd ar ôl ar y diwedd yw’r enillwyr.

Wythnos 2:

Cyflwyno Cymdeithas y Gwahangleifion

Cewch lawer o wybodaeth am y gymdeithas ar
y wefan www.leprosymission.org.uk

Amcanion
I ddarganfod:

beth sy’n achosi’r gwahanglwyf?
sut mae Cymdeithas y Gwahangleifion yn

ceisio helpu pobl yn Nigeria sy’n dioddef gyda’r
gwahanglwyf;

sut ddylai’r Cristion a’r Eglwys ymateb i’r
anghenus o fewn cymdeithas?

1. Gêm Teimlo
Casglwch amrywiaeth o eitemau cyffredin a’u
gosod mewn bag.

Rhannwch y grþp yn dimoedd. Gwahoddwch y
bobl ifanc, un ar y tro, i ddod ymlaen i deimlo un
o’r eitemau a’i ddisgrifio i’w t/thîm. Nid ydynt i
ddweud beth sydd yno - dim ond ei ddisgrifio.
Nod y gêm yw bod aelodau’r tîm yn dyfalu beth
sy’n cael ei ddisgrifio. Byddwch yn barod i
gynorthwyo drwy ofyn cwestiynau megis ydy’r
eitem yn galed/llyfn/garw/meddal/o’r gegin/o’r
ystafell ymolchi ayyb.

Trafodwch pa mor sensitif yw ein bysedd -
atgoffwch y bobl ifanc o allu pobl ddall i ddarllen
trwy ddefnyddio Braille, yn teimlo’r talpiau
bychain ar y dudalen sy’n ffurfio llythrennau.
Mae cardiau Braille wedi cael eu danfon atoch
gyda’r llyfrau.
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Esboniwch y byddwn yn clywed hanes mudiad
Cristnogol sy’n gweithio gyda phobl sy’n dioddef
o’r gwahanglwyf heddiw - Cymdeithas y
Gwahangleifion. Mae’r gwahanglwyf yn salwch
sy’n cael ei achosi gan facteria sy’n ymosod ar
y nerfau sydd o dan y croen, ac yn aml, mae
person sy’n dioddef o’r gwahanglwyf yn colli
teimlad ym mysedd eu traed a’i dwylo. Mae hyn
yn arwain at broblemau eraill - ydy’r bobl ifanc
yn medru meddwl am rai peryglon i berson sydd
heb deimlad yn ei f/bysedd?

‘Ayo’
Bydd angen bocs wyau gwag (bocs sy’n dal 12)
ar gyfer pob pâr, dwy fowlen, 48 hedyn ffa/
marblis. Neu, mae’n bosibl prynu bwrdd ‘Ayo’
pwrpasol. Gweler tudalen 17.

Rhannwch y bobl ifanc yn barau, gan eu gosod
i eistedd gyferbyn â’i gilydd, gyda bocs wyau yn
y canol. Bydd 6 cwpan o flaen pob person.
Gosodwch un fowlen ar bob pen o’r bocs. Mae’r
fowlen i’r chwith yn perthyn i’r chwaraewr, a
dyma’i ‘fanc’ i gasglu’r hadau.

Mae’n rhaid rhoi 4 hedyn ym mhob un o’r 12
cwpan.

Mae’r chwaraewr cyntaf yn dewis un o’i
gwpanau ac yn codi’r hadau. Mae’n gosod un
hedyn ym mhob cwpan, gan ddechrau drwy
symud i’r dde. Cofiwch - un hedyn yn unig ym
mhob cwpan heb adael yr un yn wag!

Os bydd yr hedyn olaf yn glanio mewn cwpan
sy’n perthyn i’w partner, mae’n cael cymryd yr
holl hadau o’r cwpan hwnnw a’u rhoi yn y ‘banc.’
Wedyn, mae’r person arall yn cael tro.

Bydd y person sydd â’r nifer fwyaf o hadau’n
ennill y gêm.

Darllen a deall y Beibl  (Ioan 13:34,35)
Bydd angen Beiblau, y cyflwyniad PowerPoint -
‘Cymdeithas y Gwahangleifion’, neu gopïau o
Atodiad 6, ac Atodiad 7 ac 8. Mae Atodiad 7 yn

cynnwys ffeithiau am y Gwahanglwyf. Bydd
angen torri’r rhain allan cyn y wers a’u gosod o
amgylch yr ystafell; byddai’n syniad da i’w
chwyddo hefyd. Mae Atodiad 8 yn cynnwys
cwestiynau i’w hateb - mae’r atebion i’w cael ar
Atodiad 7.

Trowch at Ioan 13, a chyn darllen adnod 34
gyda’ch gilydd, esboniwch wrth y grþp mai dyma
oedd rhai o eiriau olaf Iesu i’w ddisgyblion. Mae
Iesu’n gwybod fod yr amser bron â chyrraedd
iddo gael ei groeshoelio ac mae’n ceisio paratoi’r
disgyblion at hyn.

Darllenwch Ioan 13:34, 35.

Beth yw gorchymyn Iesu i’w ddisgyblion?
Adnod 34

Beth fydd y canlyniad os bydd y disgyblion
yn ufudd? Adnod 35

Mae’r gorchymyn yma’n orchymyn i bobl
Dduw heddiw hefyd. Dylai’r Cristion unigol a’r
Eglwys ddangos cariad tuag at Gristnogion eraill,
ac i bobl nad ydynt yn Gristnogion. Wrth
ddangos cariad at eraill bydd pobl o’n cwmpas
yn dod i ddeall ein bod yn perthyn i Iesu.

Cyflwyno Cymdeithas y Gwahangleifion

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint
neu’r daflen.

Rhannwch gopïau o’r daflen cwestiynau
i’r grþp (Atodiad 8) a’u gwahodd i ddod o hyd i’r
atebion sydd wedi’u gosod o amgylch yr ystafell.
Trafodwch yr atebion. Ydy rhai o’r ffeithiau’n
drawiadol?

Heriwch y grþp i gyflwyno’r tasgau canlynol
wrth wisgo menig - clymu carrai, rhoi menyn ar
ddarn o fara, ysgrifennu brawddeg ar ddarn
bach o bapur, agor llythyr.
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Mae pobl sy’n dioddef gyda’r gwahanglwyf yn
wynebu bywyd anodd a phoenus, ond diolch i
Dduw bod triniaeth ar gael, a bod Cymdeithas y
Gwahangleifion, ynghyd ag eraill, yn ceisio dod
â gwellhad a gobaith i’r dioddefwyr.

Gweddïau

Rhowch ddarn o bapur i bawb a gofynnwch
iddynt wneud amlinelliad llaw neu droed arno.
Yna, anogwch bawb i ysgrifennu gweddi ar y
siâp, gweddi dros bobl sy’n dioddef o’r
gwahanglwyf heddiw a’u teuluoedd a thros staff
Cymdeithas y Gwahangleifion.

Treuliwch amser wedyn yn trafod a oes modd i
aelodau o’r grþp ddangos cariad Iesu i eraill, fel
unigolion, fel grþp neu fel capel. Dydy hi ddim
yn hawdd inni garu eraill – ond pam?
Gweddïwch am gymorth yr Ysbryd Glân i fod yn
ufudd i Iesu ac i garu eraill mewn ffordd sy’n Ei
blesio.

Wythnos 3:
Maddau i wraig bechadurus
(Luc 7:36-50)

Amcanion:
I ystyried parodrwydd Iesu i dderbyn

pobl o bob math
I ystyried ein hangen am faddeuant
I  weld fod gan y Cristion le i ddathlu’r

maddeuant mae’n ei brofi drwy Iesu.

Cyflwyno’r Thema

1. Dros y ffens!
Gêm i’n cynorthwyo i ystyried sut mae pechod
yn effeithio ar ein perthynas â Duw a’n hangen
am faddeuant. Bydd angen darn o gortyn tua
2m o hyd arnoch.

Rhannwch y grþp yn ddau dîm. Clymwch y
cortyn rhwng dwy gadair tua metr o uchder.
Dyma’r ffens drydanol! Nod y gêm yw bod y tîm

i gyd yn croesi’r ffens heb ei chyffwrdd. Cânt
gynorthwyo ei gilydd dros y ffens, ond unwaith
y byddant wedi cyrraedd yr ochr arall, dydyn nhw
ddim yn cael helpu’r lleill.

Mae’r timoedd yn cymryd tro i gael un person
dros y cortyn. Os bydd rhywun yn cyffwrdd â’r
cortyn, mae’n rhaid i bawb ail gychwyn. Ar ôl i’r
ddau dîm groesi’r ffens yn llwyddiannus, codwch
y cortyn yn uwch a chwaraewch unwaith eto.
Cyn bo hir, bydd hi’n amhosibl i’r tîm i gyd groesi’r
‘ffens.’

Esboniwch wrth y grþp mai un o amcanion y
sesiwn yw gweld bod pechod fel ‘ffens’ sy’n ein
gwahanu oddi wrth Dduw.

Os yn bosibl, cadwch y cortyn yn ei le ar gyfer
darlun nes ymlaen yn y sesiwn.

2. Mesurydd maddeuant
Nod y gweithgaredd hwn ydy ystyried beth yw
‘maddeuant.’

Bydd angen y rhifau 1 - 10 wedi’u hysgrifennu
ar 10 darn o bapur maint A4. Gosodwch y rhifau
ar wal neu ar lawr i greu graddfa.

Darllenwch y datganiadau isod, un ar y tro, neu
dewiswch rai eraill sy’n berthnasol i’ch grþp.

Gofynnwch i’r bobl ifanc i sefyll wrth y rhif sy’n
cyfateb i faint y boen maent yn credu sy’n cael
ei achosi gan y weithred.

Yna, gofynnwch iddynt sefyll wrth y rhif sy’n
cyfateb i ba mor hawdd fyddai  iddynt faddau
am y weithred.

Gofynnwch i rai ohonynt i esbonio pam eu bod
wedi gwneud y dewis hwnnw.

Mae dy ffrind yn dweud nad yw’n medru
mynd i’r sinema gyda thi oherwydd ei fod yn
gorfod mynd allan gyda’i rieni. Rwyt ti’n
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darganfod ei fod wedi mynd i fowlio gyda
ffrindiau eraill;

Mae dy feic newydd yn cael ei ddwyn o du
allan i’r siop leol;

Mae rhywun yn ymosod ar ddyn ifanc o’r
un stryd a thi ar y ffordd adref o’r clwb un noson,
oherwydd lliw ei groen;

Mae merch yn yr ysgol yn cael ei cham
gyhuddo gan ei ffrindiau o ddwyn o siop – mae’r
heddlu’n ymchwilio i’r achos.

Trafodwch ymateb y bobl ifanc. Fydd hi’n
anoddach maddau i rywun sydd wedi achosi
llawr o boen? Beth sy’n digwydd i berson sy’n
methu maddau i rywun arall? Beth ydy effaith
chwerwder, dicter ac ysbryd dial ar berson?

Mae maddeuant yn cynnwys gollwng gafael ar
ysbryd dial a dicter, a’r rhan fwyaf o’r amser, yn
golygu parodrwydd i ail sefydlu cyfeillgarwch.

Yn y wers heddiw, byddwn yn ystyried bod
Duw’n fodlon maddau i bawb sy’n troi ato, hyd
yn oed pobl y bydd y rhan fwyaf ohonom yn eu
hystyried yn rhy ‘ddrwg.’

Darllen a deall y Beibl (Luc 7:36-50)
Bydd angen Beiblau a 15 darn o bapur.

1. Cyn darllen yr hanes gyda’r grþp, gofynnwch
iddynt feddwl am 5 pechod ‘bach’ a’u
hysgrifennu ar ddarnau unigol o bapur.  Yna,
gofynnwch iddynt enwi 5 pechod ‘mawr’ a’u
hysgrifennu ar ddarnau unigol o bapur. Yn olaf,
gofynnwch iddynt enwi 5 pechod sydd rhwng y
ddau begwn.

Ceisiwch osod yr atebion mewn siâp pyramid,
gyda’r pechod mwyaf ar y pen.

Gofynnwch i’r bobl ifanc ai fel hyn mae Duw’n
gweld pechod? Oes rhai pechodau’n fwy difrifol
yng ngolwg Duw nag eraill?

Bydd yr hanes heddiw’n egluro hyn inni.
Esboniwch fod yr hanes yn cymryd lle yng
nghartref Simon yn Pharisead, dyn crefyddol
iawn.

2. Darllenwch yr adnodau. Rhannwch y grþp
yn barau i drafod y tri chwestiwn canlynol
(byddai’n syniad copïo’r cwestiynau ymlaen
llaw ar gyfer pob pâr):
Pwy ystyriai Simon i fod y pechadur mwyaf –
ef ei hun, neu’r wraig?
Beth oedd Iesu’n ei feddwl am bechod Simon
a phechod y wraig?
Pam roddodd y wraig y persawr drud ar draed
Iesu?

3. Mae’n amlwg nad yw Iesu’n cyfrif pechod y
wraig yn fwy difrifol na phechod Simon.
Roedd pawb yn gwybod bod y wraig yn
anfoesol, yn cysgu gyda dynion nad oedd hi’n
briod â hwy. Mae hi’n dangos ei bod yn caru
Iesu drwy eneinio ei draed. Mae Iesu’n esbonio
pam ei bod hi’n ei garu gymaint yn adnod 47 -
mae’r ddynes wedi profi maddeuant Iesu.

Ydy Simon yn dangos yr un cariad tuag at Iesu
ag a wnaeth y wraig?

Nac ydy. Darllenwch adnodau 44-46 eto. Mae
Iesu’n disgrifio’r croeso, neu’r diffyg croeso a
gafodd gan Simon. Roedd Simon yn
hunangyfiawn, yn credu ei fod yn ddigon da i
Dduw, ac nad oedd angen maddeuant.

Mae’r Beibl yn dweud fod pob pechod, bach,
mawr neu ganolig, yn drosedd yn erbyn Duw,
ac mae’n creu rhwystr rhyngom ni â Duw. Dydy
hi ddim bosibl i ni gael perthynas gyda Duw tra
bod pechod yn ein calonnau a does dim modd
inni gael gwared â’r pechod ein hunain. Yn
debyg i’r gêm ar y cychwyn - mae’n amhosibl i
ni fynd dros y ‘ffens’ at Dduw.
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Ond, os byddwn yn ceisio maddeuant gan Iesu,
fel gwnaeth y ddynes yn y stori heddiw, mae’r
ffens yn cael ei symud, mae Iesu’n cymryd ein
pechodau oddi arnom ac mae’n bosibl i Dduw
ein derbyn i’w deulu.  Gallwch ddangos y ffaith
hon drwy dorri’r cortyn a oedd wedi ei glymu ar
gyfer y gêm ar ddechrau’r sesiwn.

Darllenwch adnod 50 gyda’ch gilydd.
Dyma eiriau Iesu i’r ddynes. Nid oes cofnod ei
fod wedi dweud yr un peth wrth Simon!

Gweithgarwch ychwanegol:
Poster llawenydd – i ddathlu bod maddeuant
i’w gael drwy Iesu!

Bydd angen papur maint A3 sy’n addas ar gyfer
poster, offer celf - paent, glud, hen gylchgronau,
pinnau ffelt ayyb.

Rhannwch y bobl ifanc i grwpiau llai os bydd
angen a’u gwahodd i greu poster sy’n cyflwyno’r
llawenydd sy’n dod trwy faddeuant, yn enwedig
maddeuant gan Dduw drwy Iesu. Anogwch y
bobl ifanc i feddwl am benawdau sy’n cyfleu’r
syniad ein bod yn medru profi maddeuant am
ein pechodau, ac i feddwl am ddelwedd i gyd-
fynd â hyn. Does dim rhaid i’r delweddau fod yn
rhai ‘crefyddol.’ Efallai y bydd hi’n bosibl
arddangos y posteri tu allan i’r capel. Nod y
gweithgarwch yw ceisio lledaenu’r llawenydd y
mae person yn ei brofi pan ddônt i adnabod Iesu
Grist.

Oed 11 - 14
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 1
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 2
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 3
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 4
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 5
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 6
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 7
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

Afiechyd ydy’r gwahanglwyf sy’n cael ei achosi gan facteriwm sy’n ymosod ar
nerfau person.

Mae’r afiechyd yn achosi diffyg teimlad.

Ni fydd llawer sy’n dioddef o’r gwahanglwyf yn teimlo os ydynt yn llosgi neu’n
torri eu hunain.

Nid ydynt yn sylweddoli fod ganddynt friwiau, a bydd y briwiau’n mynd yn
ddrwg ac yn achosi poen difrifol.

Weithiau, mae’r nerfau wedi cael gymaint o niwed fel na fydd cyhyrau’r llygaid,
dwylo neu’r traed yn gweithio.

Dros amser, bydd anafiadau a heintiau niferus yn achosi’r esgyrn a’r croen i
grebachu, fel bod bysedd a bysedd y traed yn byrhau.

Mae’n bosib’ trin person sydd â’r bacteriwm ‘mycobacteriwm leprae’ gyda
therapi aml-gyffur , sef tri chyffur arbennig - ac os bydd y person yn derbyn y
cyffuriau mewn da bryd mae’n bosibl osgoi’r holl broblemau eraill.

Mae’r gwahanglwyf yn cael ei ledaenu drwy’r awyr ac nid yw’n afiechyd y gellir
ei ddal yn hawdd.

Nid ydych yn medru dal y bacteriwm drwy gyffwrdd â rhywun neu ysgwyd llaw
â nhw.

Unwaith y mae’r claf yn dechrau cymryd y moddion, mae bron yn amhosibl i’w
drosglwyddo i rywun arall.

Dydy’r gwahanglwyf ddim yn bodoli mewn gwledydd fel Cymru.

Mae pobl yn parhau i ddioddef o’r gwahanglwyf mewn gwledydd fel Nigeria –
gwlad boeth a thlawd.
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Atodiad 8
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Atodiad 9
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19
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Gwasanaeth Teuluol
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

Gwasanaeth Teuluol
Yr un a ddaeth yn ôl

Mae’r oedfa hon yn seiliedig ar hanes Iesu’n iacháu’r deg gwahanglwyf (Luc 17).
Bydd cyfle i’r plant gymryd rhan yn ystod y gwasanaeth drwy gyflwyno ychydig o’r gwaith a gyflawnwyd
yn ystod gwersi’r Ysgol Sul.
Ceir rhestr o ganeuon addas ar ddiwedd y gwasanaeth. Beth am geisio cael rhai o’r plant/bobl ifanc
i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?

Gair o groeso, gweddi, emyn/cân agoriadol

Cyflwyniad 1: Gwers ieithoedd y byd
Gofynnwch i’r plant (a’r oedolion) a ydynt wedi bod dramor ar wyliau. Ym mhle fuon nhw? Sut le oedd
yno? Sut oedd y bwyd? Y tywydd? Beth wnaethon nhw yno? Pa iaith oedd yn cael ei siarad yno? A
wnaethant ddysgu rhywfaint o’r iaith?
Esboniwch wrth y plant eich bod am roi gwers ieithyddol iddynt rhag ofn iddynt ymweld ag un o’r
gwledydd canlynol.
Dysgwch y geiriau canlynol i’r gynulleidfa, heb ddweud beth yw ystyr y geiriau. Mae pob un yn
golygu “Diolch.”  Efallai yr hoffech ddysgu un gair i 10 o blant/pobl wahanol a’u gwahodd i’w hadrodd
yn ôl i chi.

Tsieinëeg = do jeh (daw-deh)
Ffrangeg = merci (mer-si)
Almaeneg = danke (dan-ca)
Hebraeg = toda
Eidaleg = grazie (gra-si)
Pwylaidd= dziekuje (dsen-cw-ie)
Rwseg = spasibo (spa-si-bo)
Sbaeneg = gracias (gra-si-ys)
Swahili – asante
Swedeg – tack (tac)

Gofynnwch i’r gynulleidfa a ydynt yn gwybod beth yw ystyr y geiriau sydd newydd gael eu dysgu.
Mae’n debygol y bydd rhywun wedi dyfalu’r cysylltiad!
Esboniwch fod y gair “diolch” yn un pwysig ym mhob iaith, ac mae ‘Diolch’ wedi bod yn air pwysig yn
ystod gwersi’r ysgol Sul yn ddiweddar.

Eitemau gan y plant
Gall y plant gyflwyno unrhyw eitem o’u gwaith o’r gwersi – dangos y gwaith llaw (gydag esboniad o’r
cysylltiad â’r wers), adrodd rhigwm neu weddi, eitem o’r adran ddrama.
Cofiwch gynnwys darlleniad o’r hanes, naill ai o Feibl Plant neu o Luc 17:11-19.

Cân
‘Os yw dyn yng Nghrist’, (Rhif 22) Y Cyntaf a’r Olaf (Curiad)

Os nad ydych wedi cael cyfle i ddysgu’r gân yn yr Ysgol Sul, beth am ei dysgu gyda’ch gilydd?



Iesu’n Croesawu Pawb  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2009 43

Gwasanaeth Teuluol
Iesu’n croesawu pawb: Luc 17: 11-19

Eglurwch fod y gân yn sôn am y newid y mae Iesu’n ei wneud i fywyd rhywun sy’n dod ato ac yn rhoi
ei fywyd iddo. Mae’r newid yr un mor drawiadol â’r newid a wnaed ym mywyd y dynion gwahanglwyfus.
Roedd hen fywyd y dynion drosodd - roeddent yn cael mynd yn ôl at eu teuluoedd, yn ôl i fywyd
cyffredin ac iach! Pan fyddwn ni’n galw ar Iesu i’n glanhau ni o’n pechodau, mae’n rhoi bywyd newydd
i ni a chalon lân, calon sy’n caru Duw a chalon sydd eisiau byw i’w blesio.

Cyflwyniad 2: Diolch Iesu
(Bydd angen y llun o’r dyn a gafodd iachâd sydd ar Daflen Meithrin 3 a 3 swigen siarad, un gyda’r
gair ‘Diolch’ arno, un gyda’r gair ‘Moli’ ac un gyda’r gair ‘Credu.’)

Trafodwch gyda’r plant yr adegau hynny y byddant yn dweud ‘diolch’ wrth bobl.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol iddynt hefyd:
Faint o bobl oedd yn sâl?
Pwy oedd wedi eu gwella?
Faint o ddynion aeth yn ôl i ddweud diolch?
Beth ddywedodd Iesu?
Mae’n debyg fod Iesu’n siomedig mai dim ond un o’r deg aeth yn ôl i ddiolch iddo.
Dangoswch lun o’r dyn. Beth ydyn ni’n ei wybod am y dyn bach yma?
(Dangoswch y gair ‘Credu’) Yn gyntaf, roedd y dyn yn credu bod Iesu’n gallu ei helpu. Mae’n rhaid ei
fod wedi clywed am Iesu ac am y gwyrthiau roedd Iesu wedi’u cyflawni. Dyna pam yr oedd ef, a’r naw
dyn arall, yn sefyll wrth ymyl y ffordd yn gweiddi ar Iesu - er mwyn cael ei sylw.
Beth ddywedodd Iesu wrth y dynion? Dywedodd Iesu wrthynt i fynd i ddangos eu hunain i’r offeiriad.
Dyna oedd yn rhaid i berson a oedd yn dioddef o’r gwahanglwyf ei wneud cyn cael ei dderbyn yn ôl
i’r gymuned. Roedd yr offeiriad yn cadarnhau bod y person wedi gwella.
Mae’n rhaid bod y dynion i gyd yn credu felly bod Iesu’n mynd i’w hiacháu, oherwydd dyma nhw’n
rhedeg i gyfeiriad y dref gyda’r bwriad o ddangos eu hunain i’r offeiriad.
Wedyn, mae’r hanes yn nodi bod un o’r dynion yn sylwi ei fod wedi cael ei iacháu. Mae’n aros, mae’n
troi ar ei sawdl ac yn rhedeg yn ôl at Iesu, gan foli Duw.
(Dangoswch y gair ‘Moli’) Efallai bydd un o’r plant yn cofio ystyr y gair ‘moli’ o’r gwersi. Os nad ydynt
yn cofio, esboniwch beth yw ystyr ‘moli’ drwy gyfeirio at yr achlysuron pan fyddant yn derbyn
canmoliaeth, gan athro, rhiant neu ffrind. Byddant yn derbyn canmoliaeth am wneud rhywbeth da
iawn neu rywbeth ardderchog.
Pam fod y dyn yn moli Duw? Beth oedd Iesu wedi’i wneud a oedd yn ardderchog?
Un o’r pethau y byddwn yn ei wneud yn ystod y gwasanaeth yw canmol Duw – dweud wrth Dduw pa
mor ardderchog ydyw. Mae’n gwneud pethau ardderchog ac mae ef ei hun yn ardderchog ac yn
anhygoel. Meddyliwch am y ffeithiau hyn am Dduw:
Duw sydd wedi creu ein byd ac ef sy’n cynnal y byd;
nid yw Duw byth yn newid;
mae’n caru ei bobl gyda chariad sy’n para am byth;
mae’n gofalu am ei bobl;
mae’n gwybod popeth, yn gweld popeth, mae ymhob man, mae’n gwybod beth sydd yn ein calonnau;
mae Duw’n trin pawb yn deg, nid yw byth yn gwneud camgymeriadau neu’n dweud celwydd.
Ac yn rhyfeddach fyth, mae Duw am gael perthynas â ni - pobl nad ydynt eisiau dim i’w wneud ag ef
yn aml iawn. Er mwyn gwireddu ei ddymuniad, mae Duw wedi danfon Ei unig Fab, Iesu Grist, i’r byd
i farw ar y groes.
Waw!! Dyma resymau da i ganmol Duw heddiw. Mae’r pethau hyn yn wir am Dduw bob dydd – felly,
dylwn ganmol Duw bob dydd!
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(Dangoswch y gair ‘Diolch’)
Dim ond un dyn ddaeth yn ôl i ddiolch i Iesu am ei wella. Tybed beth a ddigwyddodd i’r naw arall?
Roedd Iesu’n holi amdanyn nhw – tybed a gafodd Iesu ei siomi bod y naw arall wedi dewis peidio â
diolch iddo?
Gofynnwch i’r plant restru cymaint o bethau ag y gallant i ddiolch i Dduw amdanynt. Ar ôl digon o
ymatebion, gofynnwch i’r plant i weddïo. Adroddwch weddi syml, yn diolch i Dduw am yr holl fendithion
a enwyd, gan ofyn am faddeuant am ein bod yn anghofio bendithion Duw mor hawdd. Diolchwch yn
arbennig am y ffaith bod Iesu wedi dod i’r byd i farw ar y groes yn ein lle, yn cymryd ein pechodau
arno ef ei hun a chymryd cosb ein pechodau ninnau. Gofynnwch am gymorth yr Ysbryd Glân i
ganmol ac i ddiolch fel y gwnaeth y dyn yn ein stori.

Cyflwyniad 3: Cymdeithas y Gwahangleifion
Os oes gennych amser, cyflwynwch hanes y Gymdeithas, gan ddefnyddio’r cyflwyniad PowerPoint
o’r GDd (ceir copi o’r Cyflwyniad ar ffurf dogfen Word hefyd). Neu, cewch wybodaeth yn y taflenni
gwaith.

Gweddïau
Gwahoddwch aelodau o’r gynulleidfa i arwain gweddïau dros waith Cymdeithas y Gwahangleifion,
dros y cleifion a’u teuluoedd.

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

Awgrymiadau am Emynau a chaneuon:

Caneuon Ffydd: 277, 387, 389, 402, 406, 412

Tyrd i Ddathlu: 4, 15, 20, 24, 25, 27

Y Cyntaf a’r Olaf: 32, 30, 12, 9.


