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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: Jona

Hanes Jona: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:  tud. 264

Beibl Lliw y Plant, tud. 174

Beibl Lliw y Teulu, tud. 108

Y Beibl Graffig: Hanes Jona

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 3: stori 8

Cyfres Testament:  Jona – gan S4C.

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Jona -
Cyfres Pysgodyn Bach
Pris 35c

Dydw i ddim eisiau
Cyfres Fi Hefyd
Pris £1.25

Pan oeddwn yn fy arddegau, cefais gyfle i fod yn aelod o dîm yn arwain ymgyrch ar draeth Weston-
Super-Mare. Cwpwl ifanc o Nottingham o’r enw John a Brenda oedd arweinyddion y tîm, ac ar y pryd,
roedd ganddynt ddwy ferch fach. Roeddent yn bobl arbennig iawn a dysgais lawer yn eu cwmni am
efengylu, am weithio gyda phlant ac am drugaredd. Un noson, cyn amser bwyd, roedd un o’r plant
wedi cam-byhafio, a chafodd ffrae ac fe’i danfonwyd hi i’r gwely heb swper. Ar ôl i ni orffen bwyta a
chlirio, aeth John â phlât o fwyd i fyny’r grisiau at ei ferch, gan ddweud ‘Mae angen dangos trugaredd
hefyd.’ Sawl tro, fel rhiant fy hun, yr wyf innau wedi gorfod cosbi ymddygiad annerbyniol fy mhlant, ond
gyda’r un meddylfryd â John - mae trugaredd yn disgwyl y plentyn hefyd, gan fy mod yn eu caru.

Trugaredd Duw yw neges glir llyfr a hanes Jona. Cafodd Jona ei ddanfon i ddinas Ninefe gyda
rhybudd clir gan Dduw: ‘Edifarhewch, neu cewch eich dinistrio.’ Roedd Duw yn gweld drygioni’r bobl
ond roedd am roi cyfle iddynt i edifarhau a throi ato am faddeuant mewn edifeirwch.

Yn yr un modd ag y byddwn ninnau’n dangos trugaredd wrth ein plant, felly y mae Duw yn trin
ei blant. Efallai bod Jona’n synnu i feddwl bod Duw am ddangos trugaredd i drigolion Ninefe oherwydd
eu bod yn perthyn i genedl arall, Asyria. Mae’r trugaredd y mae Duw’n ei ddangos i’r ddinas ‘baganaidd’
hon yn esiampl arall sy’n egluro bod cariad a maddeuant ar gael i’w cynnig i’r ‘holl fyd’ ac nid i’r
Iddewon yn unig.

Byddwn yn treulio amser gyda’r plant a’r bobl ifanc yn ystyried ystyr ‘dangos trugaredd’ a sut y
mae Duw, yn Iesu Grist, yn dangos ei drugaredd mawr tuag atom. Byddwn hefyd yn trafod dwy agwedd
o gymeriad Duw, ei fod yn hollwybodol a holl bresennol, gan geisio dirnad sut felly y dylwn fyw o flaen
Duw. Paratowyd gwersi’r bobl ifanc gan Derek a Mathew Rees o Gaerdydd. Diolch iddyn nhw a hefyd
i’r Parchedig Bryn Williams sydd wedi cyfrannu at gynnwys y gwasanaeth teuluol y tro hwn.

Wrth inni gyflwyno’r gwersi am hanes Jona, rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i ni ddangos
trugaredd i eraill o ddydd i ddydd, yn ein cylch bach ni ac wrth inni ystyried yr anghyfiawnder sydd yn
ein byd. Gweddïwn am nerth Duw i fod yn bobl drugarog, a thrwy’r unigolion a’r mudiadau sy’n gweithio
ar ein rhan i ddangos trugaredd i’r anghenus.
Diolchwn i Dduw, a’i glodfori, am ei fawr drugaredd tuag atom - pobl nad ydynt yn haeddu trugaredd y
Duw sanctaidd ond sy’n derbyn ei rodd rad trwy aberth yr Arglwydd Iesu Grist ar Galfaria.
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Oed Meithrin – 5
Jona: Llyfr Jona

AMSER CHWARAE

Amcanion:
i gyflwyno hanes y proffwyd Jona
i ystyried bod Duw yn ein gweld ymhob man
i feddwl am barodrwydd Duw i faddau – i bobl Ninefe ac i
Jona ei hun.

1. Chwarae dþr
Bydd angen powlen fawr o ddþr arnoch ac
amrywiaeth o offer i’r plant chwarae, e.e.
cwpanau plastig sydd â thyllau ynddynt,
bocsys plastig, teganau bath. Hefyd, darnau
sgwâr o bapur i greu cychod papur a gwellt
yfed (gweler Atodiad 1).

Ar ôl chwarae am dipyn, dangoswch i’r plant
sut i greu cwch papur, ac i greu ‘storm’ gyda’r
gwellt yfed.

Esboniwch wrth y plant y byddwn yn clywed
hanes am ddyn o’r enw Jona a gafodd ei ddal
mewn storm ar y môr.

2. Jig-so pysgodyn
Bydd angen llyfrau sy’n dangos lluniau o
bysgod a jig-so pysgodyn mawr!

Defnyddiwch y patrwm o Atodiad 2 a’i gopïo
ar ddarn mawr o bapur lapio lliwgar sydd, yn
ei dro, wedi cael ei ludo ar ddarn mawr o
gerdyn. Torrwch y ‘pysgodyn’ i 6 darn.
Gadewch i’r plant gymryd tro i wneud y jig-so
cyn treulio amser yn edrych ar y llyfrau a’u
trafod. Efallai y gellwch ddangos pysgod aur
go iawn i’r plant.

Esboniwch wrth y plant y byddwn yn clywed
hanes gwir o’r Beibl am Jona a physgodyn
mawr heddiw.

3. Synau stormus
Bydd angen amrywiaeth o offerynnau i greu
synau ‘stormus’ e.e. bocsys plastig sy’n
cynnwys pasta = sþn glaw, darnau o bren i
rwbio at ei gilydd, poteli plastig glân i chwythu
aer dros eu cegau.

Gadewch i’r plant ymarfer defnyddio’r
offerynnau cyn adrodd hanes syml iddynt (ond
dramatig!) am fod mewn storm. Defnyddiwch
enwau’r plant yn y stori. Neu, chwaraewch
ddarn o gerddoriaeth addas gyda’r plant yn
‘cyfeilio.’
Esboniwch wrth y plant y byddwn yn clywed
hanes rhywun o’r Beibl a oedd wedi bod mewn
storm ar y môr.

4. Pwy yw’r arweinydd?
Mae pawb yn eistedd mewn cylch gydag un
o’r plant yn sefyll tu allan i’r ystafell, tra eich
bod yn dewis “arweinydd.” Mae’r arweinydd
yn gwneud symudiadau gwahanol (clapio,
tapio gwahanol rannau o’r corff ayyb), ac mae
pawb arall yn ei (g)chopïo. Mae’r person sydd
wedi bod tu allan yn gorfod ceisio dyfalu pwy
yw’r arweinydd. Yna, mae’r arweinydd a’r
dyfalwr yn newid lle. Byddai’n syniad i chi
ddangos sut mae’r arweinydd yn newid o un
symudiad i un arall gyda phawb yn copïo cyn
cychwyn y gêm yn iawn.

Esboniwch wrth y plant y byddwn yn clywed
am hanes Jona. Roedd Jona wedi cael neges
gan Dduw i fynd i rywle arbennig, ond nid oedd
yn fodlon gwrando ar Dduw - doedd e ddim
yn dilyn Duw fel arweinydd!
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Oed Meithrin – 5
Jona: Llyfr Jona

AMSER STORI

1. Defnyddiwch lyfr stori Feiblaidd i gyflwyno’r
stori - gweler y dudalen “Adnoddau.” Cofiwch
adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun wrth
edrych ar y lluniau. Gallwch ddewis un o’r
syniadau canlynol i atgyfnerthu’r hanes neu i
gyflwyno’r stori, pe baech yn dymuno hynny.

2. Pawb i’r cwch
Bydd angen blanced i roi ar y llawr fel “cwch.”
Gosodwch ambell gadair mewn siâp hirgrwn
gydag ymylon y flanced drostynt fel “ochrau’r”
cwch. Byddai pegiau dillad yn ddefnyddiol i
ddal y flanced yn ei lle.

Eisteddwch yn y ‘cwch’ gyda’r plant i adrodd
rhan gyntaf hanes Jona, gan annog y plant i
ymuno gyda symudiadau perthnasol - rhwyfo,
ysgwyd yn ôl ac ymlaen yn y storm, creu sþn
y storm, taflu Jona i’r môr ayyb. Gorffennwch
gyda’r pysgodyn mawr yn dod i lyncu Jona.

Pwysleisiwch fod Jona wedi clywed neges gan
Dduw i fynd i Ninefe and bod ofn arno a
dewisodd geisio rhedeg i ffwrdd oddi wrth
Dduw. Esboniwch fod Duw yn gallu gweld
Jona a’i fod wedi danfon y storm a’r pysgodyn
er mwyn gorfodi Jona i wneud yr hyn y dylai
ei wneud! Byddwn yn clywed beth a
ddigwyddodd nesaf i Jona y tro nesaf.

3. Tedi Jona.
Bydd angen Tedi wedi’i wisgo fel dyn – Jona.
Adroddwch yr hanes am Jona yn eich geiriau
eich hun, at y man lle mae Jona’n cael ei lyncu
gan bysgodyn mawr. Wrth adrodd yr hanes,
mae’r tedi yn cyd-symud, e.e. yn codi llaw at
ei glust i wrando ar Dduw, yn ysgwyd ei ben i
ddangos nad yw’n bwriadu bod yn ufudd i
Dduw, yn rhedeg i’r cwch, yn cysgu yn y cwch,
yn crynu yn y storm, yn disgyn i’r dþr ayyb.

4. Beth welwch chi?
Bydd angen Taflen 2, wedi ei liwio o flaen
llaw os yn bosibl.

Ar ôl darllen yr ail ran o’r stori i’r plant (sut y
bu i Jona gyrraedd Ninefe ac ymateb trigolion
y ddinas). Edrychwch ar y daflen gan wahodd
y plant, yn eu tro, i sylwi ar rywbeth sydd yn
y llun. Byddwch yn barod i gynorthwyo’r plant
swil ac i roi taw ar y plant mwyaf siaradus, fel
bod pawb yn cael cyfle i gyfrannu at y sgwrs.

5. Y Stori mewn trefn
Defnyddiwch y lluniau o Atodiad 3, wedi’u
lliwio a’u torri ar wahân i adolygu’r hanes
gyda’r plant.

Gosodwch y lluniau ben i waered ar y bwrdd
o flaen y plant. Gwahoddwch un plentyn ar y
tro i droi un o’r lluniau ac i ddweud beth sydd
i’w weld yn y llun. Ar ôl troi pob un, rhowch y
lluniau yn eu trefn, gyda chymorth y plant.
Adroddwch y rhigwm sydd ar dudalen 8 wrth
i chi dangos y lluniau i’r plant eto, gan annog
y plant i wneud y symudiadau.
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Oed Meithrin – 5
Jona: Llyfr Jona

AMSER CREFFT

1. Llyfr Stori a llun
Defnyddiwch y lluniau o Atodiad 3 i greu llyfr
stori ar gyfer pob plentyn.

Bydd angen copi o’r lluniau i bawb a stribed o
bapur wedi’i blygu, i’w gludo arno.

Ar ôl lliwio’r lluniau, cynorthwywch y plant i’w
gludo yn y drefn gywir ar y stribed a’u hannog
i adrodd yr hanes wrth edrych ar y lluniau.
Neu, gellwch chwyddo’r lluniau a chreu llyfr
mwy, gyda’r lluniau wedi’u gludo ar stribed o
bapur neu eu styffylu at ei gilydd gyda chlawr.

2. Darlun stormus
Bydd angen darn o gerdyn maint A4 i bawb
ac offer i greu llun storm ar y môr – paent,
creonau, papur crêp ayyb. Hefyd, cwch bach
(Atodiad 1) a pin split i bawb.

Ar ôl gorffen y llun, cynorthwywch y plant i
osod pin split drwy’r cwch a’i osod ar y ‘môr’ –
bydd y cwch yn ‘siglo’ yn y tonnau.

3. Jig-so pysgodyn
Bydd angen copi o Atodiad 2 ar gerdyn i bawb,
cylchoedd o bapur lliwgar, glud a hen amlenni.
Gadewch i’r plant ludo’r cylchoedd, fel cennau
ar y pysgodyn: cynorthwywch y plant hwn i’w
gosod mewn patrwm mwy ffurfiol. Torrwch y
llun i chwe darn jig-so, ac anogwch y plant i
ail-ffurfio’r llun. Cofiwch esbonio wrth y plant
yr hyn yr ydych yn ei wneud cyn torri’r llun -
mae’n bosibl na fydd y plant i gyd yn fodlon
torri eu lluniau!

Gosodwch ddarnau’r jig-so mewn amlen i fynd
adref.

4. Cywaith pysgodyn
Bydd angen llun pysgodyn mawr (gweler
Atodiad 2 am batrwm) er mwyn creu un llun,
neu lun ar gyfer pob plentyn unigol, offer i’w
addurno, darn o gerdyn yn gefndir i’r llun/
lluniau, glud a llun o Jona sy’n cyfateb i faint
ceg y pysgodyn (gweler Atodiad 1).

Ar ôl addurno’r pysgodyn gludwch y
pysgodyn ar y cerdyn cefndir, gan adael y
geg heb ei gludo i lawr. Gallwch osod Jona
yng ngheg y pysgodyn.

Ysgrifennwch Jona 1, adnod 17 ar y llun a’i
ddysgu i’r plant.

5. Taflenni Gwaith
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Oed Meithrin – 5
Jona: Llyfr Jona

AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

Cân
(I’r dôn ‘London’s Bridge is falling down’)

“Jona, dos/cer i Ninefe, Ninefe, Ninefe,
Jona dos/cer i Ninefe,” meddai Duw.

“Af i ddim i Ninefe, Ninefe, Ninefe,
Af i ddim i Ninefe,” meddai Jona.

I mewn i gwch, ac i ffwrdd ag ef,
i ffwrdd ag ef, i ffwrdd ag ef,
I mewn i gwch, ac i ffwrdd ag ef,
roedd Duw yn ei weled.

Daeth storom fawr, roedd gan bawb ofn,
roedd gan bawb ofn, roedd gan bawb ofn,
Daeth storom fawr, roedd gan bawb ofn,
bai Jona yw’r cwbl!

Danfonodd Duw bysgodyn mawr,
pysgodyn mawr, pysgodyn mawr,
Danfonodd Duw bysgodyn mawr,
a llyncodd Jona’n gyfan!

“Sori Dduw, dwi’n barod i fynd,
barod i fynd, barod i fynd,
Sori Dduw, dwi’n barod i fynd, draw i Ninefe.”

Rhigwm
Mae’r plant yn adrodd pob cymal ar eich ôl,
fel siant. Gallwch glapio i rythm y geiriau.
Dos/Cer i Ninefe
Meddai Duw wrth Jona,
Mae’r bobl yno’n ddrwg,
Dwed wrthynt i fod yn sori.
Af i ddim,
Meddai Jona wrth ei hun,
Mi af i Darsus,
Ar y cwch mawr hwn.
Yn y nos,
Daeth storm ofnadwy,
Fy mai i yw hyn,
Taflwch fi i’r môr.

Danfonodd Duw bysgodyn mawr,
A llyncodd Jona’n gyfan,
A’i boeri ar y lan,
Ar ôl 3 diwrnod.
Mae’n ddrwg iawn gennyf Dduw,
Af i Ninefe yn awr,
A dweud wrth y bobl,
Mae Duw yn fodlon maddau.

Gweddi
Yn gyntaf, adolygwch y stori’n fras:
Rhedodd Jona i ffwrdd (rhedeg yn yr unfan),
neidiodd ar gwch (neidio),
gorweddodd i lawr i gysgu (gorwedd),
nofiodd yn y môr (meimio nofio)
a cherddodd i Ninefe (cerdded yn yr unfan).
Defnyddiwch yr un symudiadau wrth adrodd
y weddi ganlynol:

Annwyl Dduw,
Wrth i ni redeg,
helpa ni i wneud beth sy’n dy blesio,
Wrth i ni neidio a chael hwyl,
helpa ni i wneud beth sy’n dy blesio,
Wrth i ni orwedd,
helpa ni i wneud beth sy’n dy blesio,
Wrth i ni nofio a chwarae,
helpa ni i wneud beth sy’n dy blesio,
Wrth i ni gerdded,
helpa ni i wneud beth sy’n dy blesio.
Amen.

Yna, trafodwch sut ydym yn gwybod beth
sy’n plesio Duw a beth ydy’r pethau sy’n
plesio Duw.

Wythnos 1: Amser Chwarae 1 neu 3,
Amser Stori 1, Amser Creadigol 2 neu 3, Cân
Wythnos 2: Amser Chwarae 2,
Amser Stori 2, Amser Creadigol 4, Gweddi
Wythnos 3: Amser Chwarae 4,
Amser Stori 3, Amser Creadigol 1, Rhigwm.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Amcanion:

i gyflwyno hanes y proffwyd Jona

i ystyried trugaredd Duw tuag at Jona, trigolion Ninefe

a ninnau

i ystyried bod Duw’n hollwybodol.

Adnod i’r gyfres
‘Gwyddwn dy fod yn Dduw graslon a thrugarog, araf i ddigio, mawr o dosturi …’
Jona 4:2b

Cân i’r gyfres
‘Diolch Iesu’, Y Cyntaf a’r Olaf, Curiad

1. Dec y llong
Mae’r plant yn sefyll mewn rhes, un tu ôl y
llall, yng nghanol yr ystafell - dyma’r “dec
canol.” Mae’r wal i’r chwith yn cael ei alw’n
“dec uchaf”, a’r wal i’r dde yn “dec isaf.” Mae
angen un person i fod yn “gapten.” Mae’r
capten yn sefyll o flaen y “morwyr” ac yn galw
cyfarwyddiadau. Pan mae’r capten yn galw
“dec uchaf” mae’r morwyr yn rhedeg at y dec
uchaf ayyb. Yr olaf i gyrraedd sydd allan o’r
gêm ac maent i aros yno nes bydd y capten
yn galw “mae’r capten yn dod”, ac yna mae’n
rhaid i bawb redeg yn ôl i’r dec canol a
saliwtio’r capten, sydd yn cerdded ar hyd y
rhes yn cynnal “archwiliad” o’i griw. Gellwch
ychwanegu cyfarwyddiadau eraill, megis
‘dringo’r rhaffau’, ‘sgwrio’r dec’, ‘storm’ neu
beth bynnag y mae’r plant yn eu hawgrymu.
Ar ôl chwarae am ychydig gofynnwch i’r plant
am eu profiadau o fod ar long neu gwch.

Esboniwch fod ein hanes gwir o’r Beibl
heddiw am berson a geisiodd guddio oddi
wrth Dduw mewn cwch.

2. Cysgu yn y cwch.

Mae’r plant yn eistedd mewn cylch ar y llawr
mewn siâp “cwch”, gydag un person yn
“cysgu” yn y canol, h.y. eistedd â sgarff dros
ei l/llygaid. O flaen y person hwnnw,
gosodwch glwstwr o allweddi. Mae un person
o’ch dewis yn ceisio dwyn yr allweddi o’r canol
heb i’r person sy’n “cysgu” ei g/chlywed. Os
bydd y cysgwr yn clywed sþn mae’n codi bys
i bwyntio i gyfeiriad y sþn. Os yw’n gywir, dylai
person arall geisio dwyn yr allweddi. Os yw’r
person yn llwyddo i ddwyn yr allweddi, dylai
newid lle gyda’r cysgwr. Cadwch sgôr o faint
o bobl y mae pob person yn eu dal cyn colli’r
allweddi. Rhowch wobr fechan i’r person sydd
wedi dal y nifer fwyaf.

Esboniwch fod ein hanes gwir o’r Beibl heddiw
am berson a geisiodd guddio oddi wrth Dduw
mewn cwch.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

3. Dangos trugaredd!
Bydd angen copïau o Daflen 7 - ar gyfer pob
unigolyn, neu efallai yr hoffech rannu’r plant
yn barau/grwpiau bychain.

Darllenwch dros y daflen gyda’r plant gan roi
ychydig o amser iddynt feddwl/trafod cyn
cynnig ateb.

Trafodwch yr atebion, gan ddefnyddio’r
geiriau ‘dangos trugaredd’ yn aml.
Pwysleisiwch nad yw’n hawdd inni ddangos
trugaredd bob amser a bod pobl yn ymateb
yn wahanol hefyd.

Esboniwch y byddwn yn ystyried heddiw sut
y bu i Dduw ddangos trugaredd i Jona ac i
drigolion dinas Ninefe.

4. Dilyn yr arwyddion
Paratowch helfa drysor syml (o flaen llaw) a
gosodwch y cliwiau yn eu lle cyn i’r plant
gyrraedd. Gellir defnyddio lluniau neu gliwiau
ysgrifenedig er mwyn arwain y plant at ‘drysor’
penodol.

Trafodwch yr achlysuron y cafodd y plant i
ddilyn helfa drysor. Pwysleisiwch ei bod hi’n
bwysig dilyn y cyfarwyddiadau er mwyn dod
o hyd i’r trysor.

Yn stori Jona, cafodd Jona gyfarwyddiadau
clir gan Dduw ond penderfynodd Jona eu
hanwybyddu. Y ‘trysor’ oedd gan Dduw mewn
golwg oedd bod pobl Ninefe’n dod i’w garu
ac roedd Duw am i Jona gael rhan yn hyn.
Mae Duw’n addo trysorau i’w bobl hefyd os
byddant yn dilyn ei gyfarwyddiadau.
Trafodwch yn fras sut y gallwn adnabod
cyfarwyddiadau Duw ar ein cyfer trwy Ei Air -
Y Beibl.

5. Gêm y Cryno Ddisgiau
Bydd angen pentwr o hen gryno ddisgiau,
wedi eu gosod ar y llawr, rhai gyda’r wyneb
plaen yn y golwg a rhai gyda’r ysgrifen yn y
golwg.

Rhannwch y plant i ddau dîm. Dylai un tîm
geisio cael cymaint o’r disgiau wyneb plaen
tuag i fyny, tra bod y tîm arall yn ceisio troi’r
disgiau wyneb plaen tuag at y llawr. Mae’r
ddau dîm yn chwarae ar yr un pryd am
gyfnod o funud. Chwaraewch 3 gêm i weld
pa dîm sy’n llwyddo.  Os oes gennych grþp
mawr, rhannwch y plant i bedwar tîm a
chwaraewch ddwy rownd. Yn y gêm, doedd
dim amser i ddangos ‘trugaredd’ wrth y tîm
arall - roedd pawb yn gwneud eu gorau dros
eu tîm.

Bydd posib defnyddio’r cryno ddisgiau yn
ystod yr amser stori.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

1. Stori gyda pharasiwt   (Jona 1 a 2)

Yr hanes gan ddefnyddio parasiwt.

Dechreuwch gyda’r plant yn eistedd o
amgylch y parasiwt gyda’u coesau o dan y
parasiwt.
Dewiswch un o’r plant i fod yn Jona.

Un diwrnod, dywedodd Duw wrth Jona’r
proffwyd i fynd i Ninefe gyda neges bwysig i’r
bobl ddrwg oedd yn byw yno. Roedd Duw am
i bobl Ninefe beidio â bod yn ddrwg rhagor a
gwrando arno a byw i’w blesio.
Doedd Jona ddim eisiau mynd i Ninefe: roedd
arno ofn y bobl ddrwg yno. Felly,
penderfynodd redeg i ffwrdd.
Gofynnwch i Jona i sefyll ac i redeg o amgylch
y parasiwt ac yn ôl i’w le.
Rhedodd Jona i’r porthladd a gwelodd gwch
yno a oedd yn mynd i Darsus. Neidiodd Jona
ar y cwch.
Gofynnwch i bawb godi, i neidio ar ben y
parasiwt ac eistedd i lawr, gyda Jona’n
gorwedd yn y canol.
Tra’r oedd Jona’n cysgu, daeth storm
ofnadwy. Cododd tonnau anferthol, chwipiwyd
yr hwyliau gan y gwynt, rhuodd y gwynt a’r
môr.
Gofynnwch i’r plant i ddod oddi ar y parasiwt,
ei ddal, a’i godi i fyny ac i lawr, gan wneud
sþn y gwynt a’r glaw a’r tonnau. Gadewch
Jona’n gorwedd yn y canol.
Roedd y morwyr yn ofni am eu bywydau.
Roeddent yn credu mai un o’r duwiau oedd
wedi danfon y storm, ac yn y diwedd, dyma
nhw’n mynd i ddeffro Jona.
Gofynnwch i un o’r plant i gamu ar y parasiwt
i ‘ddeffro’ Jona.
Roedd Jona’n deall ar unwaith mai Duw oedd
wedi danfon y storm o’i achos ef. Dywedodd

wrth y morwyr i’w daflu i’r môr. Wrth i Jona
ddisgyn i’r môr, dyma Duw’n anfon pysgodyn
mawr i’w lyncu!
Dylai pawb yn codi’r parasiwt dros eu pennau
ac yn eistedd wrth ymyl y parasiwt, h.y. mae
pawb nawr o dan y parasiwt. Gofynnwch i
Jona i eistedd yn y canol, fel petai’n eistedd
ym mol y pysgodyn!
Eisteddodd Jona ym mol y pysgodyn am dri
diwrnod a thair noson. Tybed beth oedd ar ei
feddwl?
Gadewch i’r plant gynnig eu syniadau.
Ar y trydydd dydd, dyma’r pysgodyn yn poeri
Jona allan - allan ar dir sych!
Pawb i godi, sefyll a dal y parasiwt.
Tybed beth wnaeth Jona wedyn? Wel, mynd
i Ninefe siþr iawn, fel y dylai fod wedi gwneud
yn y lle cyntaf!
Mae Jona’n cerdded o amgylch y parasiwt
unwaith eto.

Cymhwyso
Gweddi Jona
Darllenwch weddi Jona sydd ar Daflen 4 a
llenwch y bylchau sydd yn y weddi wrth ymyl.
Trafodwch y ffordd y mae Duw’n gwybod
popeth amdanom, yn ein gweld, yn ein clywed
a hyd yn oed yn gwybod beth sydd ar ein
meddyliau.

Rhowch gyfle i’r plant i ddarllen dros y weddi
eto eu hunain.

Sut mae’r plant yn teimlo wrth feddwl bod
Duw’n gwybod popeth amdanynt?

Beth ddylen ni wneud os ydym yn ymwybodol
ein bod wedi pechu?

Treuliwch amser yn gweddïo gyda’r plant gan
roi cyfle iddynt i weddïo’n dawel neu ar goedd
yn eu tro.
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2. Creu lluniau sgleiniog  (Jona 3 a 4)
Bydd angen pentwr o gryno ddisgiau, pinnau ffelt
sy’n addas ar gyfer ysgrifennu ar gryno ddisgiau
a Beiblau.
Eisteddwch ar y llawr gyda’r cryno ddisgiau o’ch
blaen.
Gofynnwch i’r plant i adrodd hanes Jona hyd yn
hyn.
Atgoffwch y plant pam fod Jona’n mynd i Ninefe -
i’w rhybuddio bod Duw yn gweld eu pechodau a’i
fod am iddynt edifarhau. Gwnewch yn siþr fod y
plant yn deall ystyr y gair ‘edifarhau.’
Gosodwch rhai o’r Cryno ddisgiau ar batrwm wal
ac esboniwch fod pechod fel wal rhyngom ni a
Duw, fel yr oedd pechod pobl Ninefe yn wal
rhyngddyn nhw a Duw.

Ar ôl cyrraedd Ninefe, dyma Jona’n dechrau
rhannu neges Dduw gyda’r bobl.

Gofynnwch i un o’r plant i ddarllen Jona 3:4
i’r grþp.

Yn lle ei anwybyddu, roedd y bobl yn
gwrando ar Jona a dyma eu hymateb:
Gofynnwch i un o’r plant i ddarllen Jona 3:6-9
Gofynnwch i’r plant beth oedd ymateb y Brenin
a’r bobl i neges Dduw.
Tynnwch y wal  cryno ddisgiau i lawr.
Roeddent yn wirioneddol edifarhau, a maddeuodd
Duw eu pechodau - roedd y wal rhyngddynt wedi
dod i lawr.
Gofynnwch i un o’r plant i ddarllen Jona 3:10

Roedd pobl Ninefe’n hapus dros ben, ac
roedd Duw’n hapus hefyd.
Gofynnwch i’r plant i ffurfio wyneb hapus gyda’r
cryno ddisgiau.

Ond, nid oedd Jona’n hapus.
Gofynnwch i’r plant i ffurfio wyneb anhapus

gyda’r cryno ddisgiau.

Roedd Jona’n flin ac aeth i bwdu tu allan i
furiau’r ddinas. Eisteddodd ar garreg a dywedodd
wrth Dduw pa mor annheg oedd hyn.
Gofynnwch i un o’r plant i greu llun o Jona’n eistedd
ar ben carreg ac un arall i ddarllen Jona 4:1-4.

Roedd hi’n boeth iawn yno felly parodd Duw
i blanhigyn mawr dyfu i fod yn gysgod i Jona ac
roedd Jona’n hapus.

Gofynnwch i un o’r plant i greu planhigyn o’r cryno
ddisgiau.

Y diwrnod canlynol, danfonodd Duw fwydyn i
fwyta’r planhigyn, ac fe wywodd y planhigyn.
Gofynnwch i un o’r plant i chwalu’r planhigyn ac un
arall i ddarllen Jona 4:8.

Roedd Jona mor flin, roedd eisiau marw!
Doedd e ddim yn credu bod gan bobl Ninefe hawl i
gael maddeuant. Siaradodd Duw gyda Jona ac
esboniodd cymaint yr oedd yn caru pobl Ninefe,
pobl yr oedd wedi eu creu, a dyna pam yr oedd
wedi rhoi cyfle iddynt i edifarhau am eu pechodau.

Cymhwyso
Roedd Duw’n awyddus i faddau i bobl Ninefe am
eu pechodau. Dyma ystyr y gair ‘trugaredd’ – yn
barod i faddau.
Heddiw, mae Duw’n awyddus i faddau i ni am ein
pechodau.
Gofynnwch i un o’r plant i greu siâp croes gyda’r
Cryno ddisgiau.
Pan fu farw Iesu ar y groes, beth oedd yn digwydd?
Roedd Iesu’n marw yn fy lle. Ysgrifennwch y geiriau
‘yn fy lle’ ar un o’r cryno ddisgiau.
Roedd Iesu’n cymryd cosb fy mhechod i.
Ysgrifennwch ‘cymryd fy nghosb.’
Roedd Iesu’n trechu pechod. Ysgrifennwch ‘trechu
pechod.’
Roedd Iesu’n plesio Duw, trwy gadw’r gorchmynion.
Ysgrifennwch ‘plesio Duw.’

Gofynnwch i un o’r plant i ddarllen Jona 3:10. Dyma
ddymuniad Duw bob amser - i fod yn drugarog ac i
faddau os bydd pobl yn troi o’u pechod.
Rhowch feiro a chryno ddisg i bob plentyn ac
anogwch y plant i ysgrifennu gweddi ar y disgiau
yn diolch i Dduw am ei drugaredd a’i barodrwydd i
faddau ein pechodau.

3. Gwylio ffilm
Gweler y dudalen ‘Adnoddau’ neu beth am
wylio’r ffilm ‘Jona’  o gyfres Veggie tales?
Cofiwch ddefnyddio un o’r syniadau uchod i
gymhwyso’r hanes i’r plant.
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1. Gwaith Cywaith
Bydd angen llun pysgodyn mawr (gweler
Atodiad 2 am batrwm) er mwyn creu un llun,
neu lun ar gyfer pob plentyn unigol, offer i’w
addurno, darn o gerdyn yn gefndir i’r llun/
lluniau, glud a llun o Jona sy’n cyfateb i faint
ceg y pysgodyn (gweler Atodiad 1).
Ar ôl addurno’r pysgodyn gludwch y pysgodyn
ar y cerdyn cefndir, gan adael y geg heb ei
gludo i lawr. Gellwch osod Jona yng ngheg y
pysgodyn.
Ysgrifennwch Jona 1, adnod 17 ar y llun a’i
ddysgu i’r plant. Atgoffwch y plant, er bod Jona
wedi dewis peidio gwrando ar Dduw, roedd
Duw dal yn gofalu amdano. Cafodd Jona ail
gyfle i wrando a bod yn ufudd.

2. Cacennau bach pysgod
Bydd angen 2 gacen fach i bob plentyn, eisin
glas, peli bach arian, tiwb o eisin du neu licrys,
jelly babies, wafers hufen iâ.
Gadewch i’r plant ledaenu’r eisin glas dros y
ddwy gacen.
Torrwch wafer a’i gosod fel cynffon y pysgodyn.
Defnyddiwch y peli a’r eisin du i greu llygaid a
cheg y pysgodyn.
Gosodwch y jelly baby ar ben yr ail gacen. Neu,
rhowch un jelly baby ym mhob cacen cyn eu
coginio (fel y gall y plant ddod o hyd i Jona
wrth fwyta’r gacen)!

3. Lluniau stormus
Bydd angen darn o gerdyn maint A4 i bawb
ac offer i greu llun storm ar y môr – paent,
creonau, papur crêp ayyb. Hefyd, cwch bach
a llun Jona o Atodiad 1 a pin split i bawb.
Ar ôl gorffen y llun, cynorthwywch y plant i osod
pin split drwy’r cwch a’i osod ar y ‘môr’ - bydd
y cwch yn ‘siglo’ yn y tonnau. Gellir gludo ‘Jona’
rhywle yn y llun. Efallai yr hoffech osod darn o
edafedd ar gefn y llun i’w hongian.

Atgoffwch y plant fod Jona wedi ceisio cuddio
rhag Duw, ond y gwir yw, roedd Duw yn ei
weld ymhob man, fel y mae Duw yn ein
gweld ni o hyd.

4. Poster
Bydd angen darn mawr o bapur yn gefndir,
cerdyn maint A4 i’r plant greu amlinelliad
troed, offer i addurno’r traed, siswrn, glud,
papur/cerdyn brown i greu croes, y geiriau
‘Rydym ni’n dilyn Iesu’ yn barod i’w gosod
yn deitl i’r poster. Efallai yr hoffech beintio’r
geiriau ar y poster neu ddefnyddio cyfrifiadur
i argraffu’r geiriau.
Rhowch ddarn o gerdyn i bob plentyn a
gofynnwch iddynt wneud amlinelliad o un
droed, a’i thorri allan cyn ei haddurno. Dylid
ceisio addurno’r droed fel ei bod yn debyg
iddyn nhw ei hunain, gyda gwallt, wyneb a
chorff/dillad.
Gludwch y groes yng nghanol y poster,
gyda’r teitl uwchben. Gwahoddwch y plant i
ludo’r traed o amgylch y groes. Trafodwch
pa mor anodd y cafodd Jona hi i ddilyn Duw
a’r adegau pan fyddwn ninnau’n ei chael hi’n
anodd dilyn Iesu, e.e. mae’n anodd mynd i’r
Ysgol Sul os nad yw ein ffrindiau’n mynd,
mae’n anodd peidio â dweud celwydd wrth
osgoi cael ein hunain i drafferth, mae’n
anodd gwrando ar ein rhieni bob amser.
Mae’r groes yn ein hatgoffa bod Iesu wedi
marw drosom, oherwydd mae’n ein caru
gymaint. Mae Iesu’n cynnig ei help i’w ddilyn.
Bydd Yr Ysbryd Glân yn ein helpu i ddewis
gwneud yr hyn sy’n plesio Duw os byddwn
yn gofyn iddo.
Treuliwch amser yn gweddïo gyda’r plant,
yn gofyn i Dduw i faddau inni am yr adegau
nad ydym wedi dewis ei ddilyn ac yn gofyn
am gymorth yr Ysbryd Glân i fod yn ufudd
ac i ddilyn Iesu.
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SYNIADAU DRAMA

1. Darlleniad gyda synau/symudiadau
Darllenwch yr hanes yn araf ond cyn
cychwyn, gofynnwch i’r plant i feddwl am
synau/symudiadau i gyd-fynd â’r geiriau
canlynol:
Jona: cwch: storm: pysgodyn: Ninefe:
sori: hapus: planhigyn

Un diwrnod, dywedodd Duw wrth Jona’r
proffwyd i fynd i Ninefe gyda neges bwysig i’r
bobl ddrwg oedd yn byw yno. Roedd Duw
am i bobl Ninefe beidio â bod yn ddrwg rhagor
a gwrando arno a byw i’w blesio.
Doedd Jona ddim eisiau mynd i Ninefe: roedd
arno ofn y bobl ddrwg yno. Felly,
penderfynodd redeg i ffwrdd.
Rhedodd Jona i’r porthladd a gwelodd gwch
yno a oedd yn mynd i Darsus. Neidiodd Jona
ar y cwch.
Tra’r oedd Jona’n cysgu, daeth storm
ofnadwy. Cododd tonnau anferthol,
chwipiwyd yr hwyliau gan y gwynt, rhuodd y
gwynt a’r môr. Roedd y morwyr yn ofni am
eu bywydau. Roeddent yn credu mai un o’r
duwiau oedd wedi danfon y storm ac yn y
diwedd dyma nhw’n mynd i ddeffro Jona.
Roedd Jona’n deall ar unwaith mai Duw oedd
wedi danfon y storm o’i achos ef. Dywedodd
wrth y morwyr i’w daflu i’r môr. Wrth i Jona
ddisgyn i’r môr, dyma Duw’n danfon
pysgodyn mawr i’w lyncu!
Eisteddodd Jona ym mol y pysgodyn am dri
diwrnod a thair noson. Tybed beth oedd ar ei
feddwl? Ar y trydydd dydd, dyma’r pysgodyn
yn poeri Jona allan - allan ar dir sych!
Tybed beth wnaeth Jona wedyn? Wel, mynd
i Ninefe siþr iawn, fel y dylai fod wedi gwneud
yn y lle cyntaf!
Ar ôl cyrraedd Ninefe, dyma Jona’n dechrau
rhannu neges Duw gyda’r bobl, yn eu
rhybuddio bod Duw am iddynt fod yn sori am
eu pechod ac i edifarhau.

Yn lle ei anwybyddu, roedd y bobl yn
gwrando ar Jona ac ymatebodd y Brenin a’r
bobl i neges Dduw. Roeddent yn wirioneddol
edifarhau, a maddeuodd Duw eu pechodau.
Roedd pobl Ninefe’n hapus dros ben, ac
roedd Duw’n hapus hefyd. Ond, nid oedd
Jona yn hapus. Roedd Jona’n teimlo nad
oedd yn deg bod Duw yn maddau i bobl
Ninefe.
Roedd yn flin ac aeth i bwdu tu allan i furiau’r
ddinas. Eisteddodd ar garreg a dywedodd
wrth Dduw pa mor annheg oedd y cyfan.
Roedd hi’n boeth iawn yno felly parodd Duw
i blanhigyn mawr dyfu i fod yn gysgod i Jona
ac roedd Jona’n hapus. Y diwrnod canlynol,
danfonodd Duw fwydyn i fwyta’r planhigyn,
ac fe wywodd  y planhigyn.
Roedd Jona mor flin, roedd eisiau marw!
Siaradodd Duw gyda Jona ac esboniodd
cymaint yr oedd yn caru pobl Ninefe, pobl
yr oedd ef wedi eu creu, a dyna pam y
rhoddodd gyfle iddynt i ddweud sori ac i
edifarhau am eu pechodau.

2. Cyfweliadau gyda chymeriadau o’r
hanes
Gwnewch restr o gymeriadau o’r stori -
anogwch y plant i feddwl am gymeriadau
dychmygol hefyd, e.e. morwyr, pobl Ninefe,
pobl a welodd Jona’n cael ei boeri o geg y
pysgodyn i’r lan, ffermwr a oedd wedi gweld
y planhigyn yn tyfu ac yn gwywo.
Rhannwch y plant yn grwpiau bychain i
drafod ac i lunio sgript ar gyfer un o’r
cymeriadau. Bydd angen meddwl am
gwestiynau ar gyfer y cymeriad ac i benodi
un o’r grþp yn ohebydd i holi’r cymeriad.
Rhowch gyfle i’r grwpiau ymarfer cyn
gwahodd pob grþp i gyflwyno’r cyfweliad i
weddill y plant.
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DRAMA

AMSERLEN

GWEDDÏAU

3. Y Ddafad Golledig

Cewch hyd i’r sgets hon yn y llyfr ‘Mwy na
Drama’r Nadolig’, Cyhoeddiadau’r Gair
2008 neu ar safle beibl.net. (adnoddau-
sgetsys-Hanesion o’r Efengylau 2).

Defnyddiwch y sgets i bwysleisio trugaredd
y bugail yn chwilio am ei ddafad, sy’n debyg
i drugaredd Duw yn danfon Iesu i’r byd i
chwilio amdanom ni.

Cysylltwch neges y ddameg gyda neges
hanes Jona, bod Duw’n un trugarog.

Gweddïau dros rai sy’n rhannu’r
newyddion da

Bydd angen Atlas neu glôb arnoch.

Yn gyntaf, gweddïwch dros bobl eich ardal
sy’n rhannu’r newyddion da gyda phobl,
e.e. y Gweinidog, yr athrawon Ysgol Sul.

Yna, meddyliwch am brosiectau sy’n
adnabyddus i chi, e.e. efallai eich bod wedi
casglu arian at waith Cymorth Cristnogol
neu Tearfund.

Yn olaf, gadewch i’r plant i chwilio am wlad
ar y glôb/yn yr atlas, a gweddïwch dros
Gristnogion sy’n byw yn y wlad honno yn
eu hymdrechion i sôn wrth eraill am eu
ffydd yn Iesu. Efallai yr hoffech
gynorthwyo’r plant i chwilio am wledydd
sydd yn y newyddion ar hyn o bryd.

Cân ‘Sori Dduw’

Beth am wrando ar y gân ‘Sori Dduw’, allan
o Tyrd i Ddathlu a’i defnyddio i helpu’r plant
i feddwl am ddweud sori wrth Dduw a
cheisio ei faddeuant.

Atgoffwch y plant o’r adnod Jona 4:2b.
Roedd Jona’n gwybod bod Duw’n
awyddus i fod yn drugarog ac yn dosturiol
wrth bobl nad oeddent yn haeddu
trugaredd na thosturi.

Mae’r gân yn ein hatgoffa bod Iesu wedi
mynd i’r groes er mwyn ei gwneud hi’n
bosibl i ni gael maddeuant a pherthynas
gydag ef.

Wythnos 1:
Cyflwyno’r Thema 1 neu 2;
Cyflwyno’r stori 1; Crefft; Cân

Wythnos 2:
Cyflwyno’r Thema 5;
Cyflwyno’r stori 2; Gweddi

Wythnos 3:
Cyflwyno’r Thema 3 neu 4;
Drama; Cwis.

Oed 6 - 11
Jona: Llyfr Jona
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Oed 6 - 11
Jona: Llyfr Jona

GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Cwis Sawl abwyd?
Paratowch 10 siâp deilen o flaen llaw, ac ar
un ochr, tynnwch luniau abwyd, gwnaiff
llinellau igam ogam y tro, gyda rhif gwahanol
ar bob deilen - dyma’r sgôr.

Rhannwch y plant i dimoedd. Gosodwch y
dail ar y bwrdd o’u blaenau, gyda’r abwyd o’r
golwg. Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r
timoedd yn eu tro ac os ydynt yn cael ateb
cywir, maent yn cael dewis un o’r dail. Rhif yr
abwyd sydd arno yw’r sgôr. Cadwch gyfrif o
sgôr bob tîm a rhowch wobr i’r tîm buddugol.
Atgoffwch y plant ynglÿn â sut y dangosodd
Duw drugaredd at Jona wrth ddanfon
planhigyn i’w gysgodi a sut y bu i fwydyn ei
fwyta.
1. Sawl pennod sydd yn llyfr Jona? (4)
2. Mab pwy oedd Jona? (Amittai)
3. I ble oedd Duw eisiau i Jona fynd? (Ninefe)
4. Pa neges oedd gan Jona i bobl Ninefe?
(edifarhau neu bydd Duw yn dymchwel y
ddinas)
5. Sut y bu i’r morwyr ddarganfod mai Jona
oedd ar fai am y storm? ( bwrw coelbren)
6. Am faint y bu Jona ym mol y pysgodyn? (
3 diwrnod a 3 noson)
7. Faint fyddai’n cymryd i gerdded ar draws
Ninefe? (3 diwrnod)
8. Beth wnaeth Brenin Ninefe ar ôl clywed
neges Jona?
(gwisgodd sachliain ac eistedd mewn lludw -
edifarhau)
9. Beth ddigwyddodd i’r planhigyn yr oedd
Duw wedi peri iddo dyfu dros Jona?
(cael ei ddifetha gan bryfyn)
10. Gorffennwch yr adnod - “Gwyddwn dy fod
yn Dduw graslon a thrugarog ……
(araf i ddigio, mawr o dosturi ….)

Gêm ‘Dal Pobl Ninefe’
Dewiswch un o’r plant i fod yn Jona, a phawb
arall i fod yn bobl Ninefe. Mae Jona’n rhedeg
ar ôl pobl Ninefe, ac os yw’n cyffwrdd â
rhywun dylent eistedd i lawr. Ar ôl cyfnod
penodol (30 eiliad?), dylai plentyn arall gael
tro i fod yn Jona. Cadwch gyfrif o faint o bobl
Ninefe y mae pob ‘Jona’ yn eu dal a rhowch
wobr i’r Jona buddugol.

Beth oedd y neges bwysig gan Dduw yr oedd
Jona’n rhannu gyda phobl Ninefe?
Beth oedd ymateb pobl Ninefe?

Adnod
Jona 4:2b - Gwyddwn dy fod yn Dduw
graslon a thrugarog, araf i ddigio, mawr o
dosturi …

Rhannwch y plant yn dimoedd. O flaen llaw,
ysgrifennwch eiriau’r adnod ar 8 siâp
pysgodyn, gydag un set o eiriau ar gyfer pob
tîm. Hefyd, bydd angen papur newydd ar
gyfer pob tîm.

Gosodwch y geiriau ar un ochr yr ystafell.
Mae aelodau’r tîm yn cymryd tro i redeg/
sgipio/hercio at y geiriau, i osod un pysgodyn
ar y llawr ac i ddefnyddio’r papur newydd i
‘fflapio’r’ pysgodyn yn ôl i’w tîm. Ar ôl casglu’r
8 pysgodyn, mae’r timoedd i’w gosod mewn
trefn a cheisio dysgu’r adnod gyda’i gilydd.
Gwahoddwch  bob tîm i adrodd yr adnod.
Esboniwch y geiriau graslon, trugarog, digio,
tosturi, wrth y plant.

Ceisiwch arwain y plant i ystyried pa mor
rhyfeddol yw ein Duw ni, ei fod yn barod i
ddangos trugaredd inni er nad ydym yn
haeddu hyn.
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Taflen 4
Jona: Llyfr Jona

Roedd gan Dduw neges bwysig i bobl Ninefe - a Jona oedd i fod i fynd â’r
neges iddyn nhw. Ond, yn anffodus, nid oedd Jona am wrando ar Dduw!!

Gweddi Jona

“O Dduw,
Pan oeddwn mewn perygl,
gwaeddais ar yr
Arglwydd
ac fe achubodd fi.
Roeddwn ar fin marw,
felly, gwaeddais arnat
a chlywaist fy llais.

Teflaist fi i’r môr,
Llifodd y tonnau drosof,
Roedd y gwymon yn plethu
o gwmpas fy mhen.
Cofiaist amdanaf.
Gweddïais arnat.
Rwyf am dy foli a diolch iti.
Ti yw’r un sy’n medru achub!”

Fy ngweddi i...

Diolch Dduw,
 yr wyt yn fy ngweld pan

fyddaf yn…

Chw_ra_
Cys_u

Gwei _io
_apus
Dris_
A_ref
Y_go_
T_ithi_
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Taflen 5
Jona: Llyfr Jona

Beth ddigwyddodd pan geisiodd Jona fynd i
Darsis?
Tynna lun yn y blwch yma.

Beth ddigwyddodd pan aeth Jona i Ninefe?
Tynna lun yn y blwch yma.

Llenwa’r bylchau i ddod o hyd i adnod i’n helpu pan fyddwn yn ei chael hi’n anodd dilyn Iesu.
Mae llythrennau  a, w, m ar goll.

Yr     _rgl_ydd    y_    ein    cy_orth    _’n   t_ri_n.
S_l_   33   _dnod   20
Pam fod Dafydd yn dweud bod Duw yn ‘darian?’ Dysga’r adnod a chofia’r neges!

Doedd Jona ddim am wrando ar Dduw i gychwyn!

Beth amdanom ni?

Ydyn ni’n ei chael hi’n hawdd gwrando ar Dduw?
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Taflen 7
Jona: Llyfr Jona

Gwyddwn dy fod yn Dduw
graslon a thrugarog,
araf i ddigio, mawr o
dosturi … Jona 4:2b

Cysyllta’r drosedd gyda’r gosb debygolCysyllta’r drosedd gyda’r gosb debygolCysyllta’r drosedd gyda’r gosb debygolCysyllta’r drosedd gyda’r gosb debygolCysyllta’r drosedd gyda’r gosb debygol

Cosb

Mae’n rhaid talu’n ôl
ddwywaith gymaint â’r hyn a
gymeraist.

Mae mam yn taflu dy
esgidiau a bydd rhaid
cerdded yn droednoeth am
flwyddyn gyfan.

Mae’r past yn sychu ac mae
dy ddannedd yn disgyn allan
am eu bod wedi mynd yn
ddrwg.

Mae dy ffrind yn dweud wrth
bawb na ellir dy drystio

Troseddau

Yr wyt yn gadael dy
esgidiau yn y cyntedd – ac
mae pawb yn baglu drostynt!

Yr wyt yn dwyn arian o bwrs
rhywun, yn gwario’r arian ar
losin heb rannu gyda neb!

Yr wyt yn torri ffenestr
cymdogion gyda phêl!

Nid wyt yn rhoi caead y past
dannedd yn ôl!

Yr wyt yn sôn wrth bawb am
gyfrinach dy ffrind!

Nawr, meddylia beth allaiNawr, meddylia beth allaiNawr, meddylia beth allaiNawr, meddylia beth allaiNawr, meddylia beth allai
ddigwydd pe bai’r bobl ynddigwydd pe bai’r bobl ynddigwydd pe bai’r bobl ynddigwydd pe bai’r bobl ynddigwydd pe bai’r bobl yn
dangos trugaredd!dangos trugaredd!dangos trugaredd!dangos trugaredd!dangos trugaredd!

Trugaredd

Yr wyt yn cael dy atgoffa – eto
– i gadw dy esgidiau.

Mae’r cymydog yn gofyn i ti
glirio’r gwydr ond does dim
angen talu am ffenestr newydd.

Mae dy ffrind yn maddau ac
rydych yn ffrindiau unwaith eto.

Nid wyt yn gorfod talu’r arian yn
ôl.

Mae Mam yn rhoi’r caead yn ôl
ac yn dy atgoffa i gau’r caead
tro nesaf.

Lliwia’r adnod a’i dysgu.
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Taflen 8
Jona: Llyfr Jona

Aeth Jona i Ninefe i rybuddio’r bobl fod Duw yn flin gyda nhw oherwydd eu pechodau. Roedd
Duw’n bwriadau dinistrio’r ddinas oni bai fod pobl Ninefe yn edifarhau. Dychmyga deimladau’r
bobl wrth iddynt wrando ar neges Jona, a llenwa’r wynebau isod.

Heddiw, o amgylch ein byd, mae Cristnogion yn ceisio rhannu’r newyddion da gydag eraill.
Darllenwch yr hanes yma am griw o bobl ifanc yn Llansannan a oedd am rannu eu ffydd gyda’u
ffrindiau.
Eleni, am yr eilwaith,
penderfynwyd cynnal
barbeciw yn y cae
chwarae. Roedd gan bawb
‘job’ i’w wneud.  Fy ‘job’ i
oedd gwneud
gwahoddiadau ar y
cyfrifiadur a’u rhoi i bobl
ar y bws ysgol.
Roedd rhai yn trefnu
gemau, rhai yn helpu efo’r
bwyd, rhai yn cario stwff
o’r capel.
Roedd pawb yn edrych
ymlaen!

Cawsom dwrnament pêl-droed
i’r hogie a gêm pêl foli i’r genod
i ddechrau, cyn cael y bwyd.
Yna, siaradodd Derek,
arweinydd clwb ieuenctid y
capel, am stori’r mab afradlon.
Dwi ddim yn meddwl base fy
ffrindiau i’n dod i’r capel –
mae’n nhw’n meddwl bod capel
yn hen ffasiwn.
Ond yn y barbeciw, cawsant
gyfle i glywed y newyddion da
bod Duw yn eu caru – fel y Tad
yn y stori.

Siân

Beth fedri di wneud i rannu’r newyddion da gyda dy ffrindiau a’th deulu?
Beth am wneud rhestr o’r bobl yr hoffet ti iddyn nhw ddod i garu Iesu ac yna gweddïa
dros bob un?

Cofia weddïo drostynt bob dydd.
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Taflen 9
Jona: Llyfr Jona

Hanes Jona
Mae ambell i gamgymeriad yn yr hanes. Sawl un fedri di weld? Tanlinellwch bob un yn goch.

Un diwrnod, dywedodd Duw wrth Jona y ffermwr i fynd i Narberth gyda neges bwysig i’r bobl dal

oedd yn byw yno. Roedd Duw am i bobl Narberth beidio bod yn dal rhagor, a gwrando arno a byw i’w

blesio.

Doedd Jona ddim eisiau mynd i Narberth: roedd arno ofn y bobl dal yno. Felly, penderfynodd redeg

i ffwrdd.

Rhedodd Jona i’r maes awyr a gwelodd awyren yno a oedd yn mynd i’r Drenewydd. Neidiodd Jona

ar yr awyren.

Tra oedd Jona’n cysgu, daeth storm ofnadwy. Cafodd yr awyren ei hysgwyd yn ôl ac ymlaen yn y

cymylau gan y gwynt cryf. Roeddent yn credu mai un o’r duwiau oedd wedi danfon y storm ac yn y

diwedd dyma nhw’n mynd i ddeffro Jona.

Roedd Jona’n deall ar unwaith mai Duw oedd wedi danfon y storm o’i achos ef. Dywedodd wrth y

stiwardes i’w daflu i’r awyr. Wrth i Jona ddisgyn drwy’r awyr, dyma Duw yn danfon eryr mawr i’w

lyncu!

Eisteddodd Jona yn nyth yr eryr am un diwrnod a dwy noson. Tybed beth oedd ar ei feddwl? Ar yr ail

ddiwrnod, dyma’r eryr yn pwnio Jona allan o’r nyth – allan i ganol y goedwig!

Dewch o hyd i’r geiriau o hanes Jona yn y chwilair

AMITTAI
BRENIN
DIG
DINAS
JONA
JOPA
LLONG
NINEFE
PLANHIGYN
PRYFYN
PYSGODYN
STORM
TARSIS
TOSTURI
TRUGAROG
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Oed 11 - 14
Jona: Llyfr Jona

Wythnos 1:
Jona 1:1-4

Yn sicr, mae hanes Jona yn un o’r rhai mwyaf
adnabyddus o’r Beibl. Ond tybed faint o blant,
neu oedolion, a fedrai nodi rhai o negeseuon y
llyfr bychan hwn?  Trugaredd Duw yw thema
glir llyfr Jona. Cafodd Jona ei ddanfon i ddinas
Ninefe gyda rhybudd clir gan Dduw:
‘Edifarhewch, neu cewch eich dinistrio.’ Roedd
Duw yn gweld drygioni’r bobl ond roedd am roi
cyfle iddynt i edifarhau a throi ato am faddeuant
ac mewn edifeirwch.

Fel y byddwn ninnau’n dangos trugaredd wrth
ein plant, felly mae Duw yn trin ei blant. Efallai
fod Jona’n synnu i feddwl bod Duw am ddangos
trugaredd i drigolion Ninefe, oherwydd eu bod
yn perthyn i genedl arall, Assyria, a hynny’n
genedl annuwiol tu hwnt.  Mae’r trugaredd mae
Duw’n ei ddangos i’r ddinas ‘baganaidd’ hon yn
esiampl arall sy’n egluro mai dymuniad Duw yw
cynnig ei gariad a’i faddeuant i’r ‘holl fyd’ ac nid
i’r Iddewon yn unig.

Cyflwyno’r Thema
Trafodwch un o’r syniadau canlynol gyda’r grþp:

Naill ai
Pe baech chi am redeg i ffwrdd...

I ble fasech chi’n mynd?

Pa eitemau personol fasech chi’n mynd
gyda chi?

Amcanion:
i drafod dymuniad Duw i ddangos trugaredd a chynnig maddeuant i
bobl Ninefe

i ystyried y pwysigrwydd i bobl Dduw eu bod yn ufudd iddo

i drafod rôl pob Cristion yn rhannu’r newyddion da.

Pwy fyddech chi’n mynd yn gwmni gyda
chi?

Neu
Ble yw’r man pellaf y buoch chi erioed?

Beth oedd y peth mwyaf gwahanol am y
lle?

Ble yn y byd hoffech chi fynd yn y dyfodol?

Darllen a deall yr hanes
Un o storïau enwocaf y Beibl yw stori Jona.  Stori
am un o broffwydi’r Hen Destament sydd yn
derbyn tasg benodol gan Dduw.  Mae pob
plentyn bach yn dysgu am Jona yn yr Ysgol Sul,
mae sawl gwers i’w dysgu o’r stori, o
bwysigrwydd dysgu nofio i bwysigrwydd
ufuddhau i Dduw.  Wrth i ni drafod stori Jona,
bydd hi’n dod yn amlwg fod yr hanes yn medru
bod yn debyg iawn i storïau ein bywydau ni.

Darllenwch Jona 1: 1-4 gyda’ch gilydd.

Roedd Duw wedi cael digon ar bobl Ninefe ac
yr oedd am i Jona fynd i ddweud wrthyn nhw
bod eu hamser ar ben. Anfonodd Duw Jona i
gyhoeddi wrth bobl Ninefe fod Duw am eu barnu
hwy. Nid oedd Jona am gwblhau’r dasg.

Mae’n debyg bod Jona’n ofnus o bobl Ninefe
gan eu bod nhw’n rhan o ymerodraeth Assyria
a oedd yn enwog am bob math o weithgareddau
creulon ac annuwiol.

Yn lle ufuddhau i orchymyn Duw, aeth Jona i
Joppa i ddal llong i Darsis (ymhell o Ninefe) gan
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Oed 11 - 14
Jona: Llyfr Jona

feddwl ei bod hi’n bosib iddo ddianc oddi wrth
Dduw a’r gwaith yr oedd ganddo i’w wneud.
Byddwn yn darganfod beth sy’n digwydd i Jona
ar y cwch ar y ffordd i Darsis yr wythnos nesaf.

Cymhwyso
Bydd angen llun Jona wrth groesffordd (gw. Taflen
Waith 5)), Beiblau a phinnau ffelt arnoch.

Gwnewch y pwyntiau canlynol a gofynnwch y
cwestiynau canlynol i’r grþp. Ysgrifennwch yr
atebion/pwyntiau rhywle ar y daflen waith mewn
lliwiau gwahanol.

Yr oedd gan Dduw alwad benodol i Jona.
Beth oedd hi? I fynd i Ninefe i rybuddio’r bobl ei
fod ar fin dinistrio’r ddinas am eu bod mor ddrwg.

Yn yr un ffordd mae gan Dduw alwad i bob
un ohonom ni.  Mae Duw yn ein galw ni i roi ein
bywydau iddo, i fod mewn perthynas ag Ef, ac i
fyw bywyd sy’n ei blesio.

Penderfynodd Jona geisio dianc. Pam?
Efallai fod ganddo ofn pobl Ninefe - roeddent yn
elynion i Israel ac yn bobl greulon a chas.

Efallai ein bod ni’n ceisio dianc rhag Dduw.
Nad ydym eisiau ateb i alwad Duw i roi ein bywyd
iddo ac i fyw i’w blesio. Hyd yn oed os ydym wedi
derbyn Iesu fel ein Gwaredwr ar adegau mi fyddwn
fel Jona yn rhedeg yn ceisio rhedeg i ffwrdd o
Dduw, ddim eisiau gwrando arno neu bod yn ufudd
iddo.

Trafodwch gyda’r grþp:
Fel ag y galwodd Duw ar Jona, mae Iesu yn galw
arnom ninnau i’w ddilyn. Ydych chi erioed wedi
teimlo Duw yn eich galw i’w ddilyn?

Ydych chi’n ymwybodol eich bod wedi troi eich
cefn ar Dduw?

Pam fod hi’n bwysig ufuddhau i Dduw?

Darllenwch Mathew: 28 :16-20 (gweler Atodiad 4
am gyfieithiad beibl.net).

Mae Duw’n galw pawb i wneud ei waith.  Mae yna
alwad bersonol i ni gyd ddilyn Duw, ac unwaith yr
ydym yn dod i berthynas â Duw, mae’n rhaid i ni
helpu pobl eraill i wneud yr un peth.

Oes yna rywun yn eich ysgol neu unrhyw le y mae
Duw yn eich galw i fod ynddo, y dylech rannu’r
newyddion da am Iesu Grist gyda hwy?

Gweddi
Edrychwch ar y llun o Jona wrth y groesffordd eto.

Gofynnwch i’r bobl ifanc i feddwl beth a
ddysgwyd heddiw wrth ichi ddarllen y brawddegau
canlynol, a gofynnwch iddynt i siarad gyda Duw
yn eu calonnau:
Mae Duw yn ein galw heddiw i roi ein bywydau
iddo.
Mae Duw yn ein galw heddiw i fyw i’w blesio.
Ydw i’n ceisio dianc rhag Duw?
Ydw i eisiau clywed beth sydd gan Dduw i’w
ddweud wrthyf?
Ydw i’n barod i rannu gydag eraill y newyddion da
bod Iesu wedi marw dros ein pechodau?

Gweddïwch dros eich gilydd gan ofyn i Dduw
i ddangos i chi’r bobl y mae Ef am ichwi rannu’r
efengyl gyda hwy, ac am hyder i wneud hynny.

Gweithgaredd ychwanegol
Ysgrifennwch gân/rap/cerdd yn canolbwyntio ar
y thema ‘Galw’ neu ‘Galwad’.  Ewch ar
www.societyprofiad.com i wrando ar enghraifft o
gân am ALWAD.

Wythnos 2:
Jona 2
Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried ‘trugaredd
Duw wrth Jona’ ymhellach, a hefyd ‘Dameg y mab
afradlon’.

Cyflwyno’r Thema

Naill ai
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Rhannwch eich profiad mwyaf ofnus erioed
gyda’r grþp

Lle oeddech chi? Gyda phwy?...

Neu,
Rhannwch i ddau dîm ar gyfer cwis y moroedd:
Tîm 1: Pa fôr sydd rhwng Cymru ac Iwerddon?
(Mor Iwerydd.)
Tîm 2: Pa fôr sydd rhwng Prydain a Ffrainc?
(Sianel Lloegr.)
Tîm 1: Pa wlad sydd heb arfordir o’r tri yma:
Cymru, Bolivia, Yr Almaen?
(Bolivia.)
Tîm 2: Pa wlad sydd ag arfordir o’r tri yma: Liberia,
Zambia, Mali?
(Liberia.)
Tîm 1: Pwy oedd cymeriad enwog Brwydr
Waterloo?
(Wellington.)
Tîm 2: O ba wlad y daw Barti Ddu?
(Cymru.)
Tie Breaker: Yr enillwyr yw’r tîm sy’n gallu gwneud
y dynwarediad gorau o forladron.

Darllen a deall yr hanes
Bydd angen Beiblau, y lluniau o Atodiad 3 (wedi’u
torri allan) a’r swigen siarad sy’n cynnwys gweddi
Jona o Atodiad 4.

Atgoffwch eich gilydd o hanes Jona’r wythnos
ddiwethaf - mae Jona yn rhedeg i ffwrdd oddi wrth
Dduw.

Darllenwch Jona 2 gyda’ch gilydd.
Yna, defnyddiwch y lluniau i adolygu’r hanes.
Gosodwch y lluniau ar y bwrdd a gwahoddwch y
bobl ifanc i’w gosod yn y drefn gywir ac i esbonio
beth sy’n digwydd ymhob llun.

Cymhwyso
Cadwch Jona 2 ar agor o’ch blaenau. Gosodwch
weddi Jona(o Atodiad 4) wrth ymyl y llun o Jona
ym mol y pysgodyn.

Darllenwch y weddi’n araf, yna gofynnwch i’r grþp
beth a sylweddolodd Jona am gariad Duw?

Roedd Jona wedi sylweddoli bod Duw yn barod i
faddau iddo, er bod Jona wedi bod yn anufudd.
Roedd Jona wedi sylweddoli felly fod cariad Duw
mor fawr, ei fod hyd yn oed yn fodlon anghofio’r
pethau drwg yr oedd Jona wedi’u gwneud.

Roedd Jona wedi troi ei gefn ar Dduw. Roedd yn
meddwl ei fod yn gwybod yn well na Duw. Er hyn,
roedd Duw dal am ddefnyddio Jona ac felly
anfonodd storm i atal y llong rhag cyrraedd Tarsis.
Yn y diwedd, sylweddolodd Jona fod rhaid iddo
droi yn ôl at Dduw a gwneud y gwaith yr oedd yn
cael ei alw ato. Y newyddion da yw bod Duw
wastad yn barod i’n derbyn yn ôl...

Darllenwch Luc 15 : 11-32 a thrafodwch y
cwestiynau canlynol gyda’r grþp,

Beth ydych chi’n ei sylwi am y ffordd y mae’r
tad yn derbyn y mab yn ôl?

Wrth ystyried y pethau y bu’r mab yn eu
gwneud, beth sy’n anhygoel am ymateb y tad?

Os ydym yn edrych ar y stori gan gofio mai
Duw yw’r tad a ninnau yw’r mab/plentyn, beth
mae’n ei ddangos am faddeuant a chariad Duw?

Oes angen i chi ddod yn ôl at y Tad?
Mae Duw’n dod â Jona yn ôl ato Ef.  Yn yr un
ffordd, mae gan Dduw gynllun i ddod â ni yn ôl
ato Ef.  Gellwch ddod yn ôl at Dduw trwy dderbyn
ei faddeuant, trwy dderbyn bod Iesu wedi marw
ar y groes yn ein lle.
Gweddi

Gweddïwch gyda’ch gilydd am y rhai yr
ydych chi’n gwybod sydd angen dod yn ôl at y
Tad.

Rhowch ddiolch i Dduw am y maddeuant a
ddangosodd i Jona, a’r ffordd y mae’n ei ddangos
i ninnau hefyd.

Gweithgaredd Ychwanegol
Tynnwch lun o fol pysgodyn (gan ddefnyddio’ch
dychymyg). Labelwch y llun gan ddangos y
gwrthrychau sydd fwyaf drewllyd.  Agorwch gan o
diwna yng nghanol y bwrdd i greu naws.
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Wythnos 3:
Jona 3 a 4

Er bod Jona wedi profi trugaredd Duw yn bersonol,
nid oedd yn fodlon i bobl Ninefe gael yr un profiad!
Doedd Jona ddim am iddynt fod yn edifar. Doedd
e ddim am iddynt osgoi barn Duw! Yn y sesiwn
hon, byddwn yn ceisio gweld ymhellach sut y
dylai’r Cristion geisio rhannu’r newyddion da am
drugaredd a maddeuant Duw, ac nad yw hyn bob
amser yn hawdd.

Cyflwyno’r Thema

Naill ai
Beth yw eich swydd ddelfrydol?

Pam ydych chi am wneud y swydd hon?

Beth fydd rhaid gwneud er mwyn medru
cyflawni’r swydd hon?

Neu
Gêm rwystr
Ar gyfer y gêm yma, fe fydd angen: Sgarff a nifer
o bethau ar gyfer creu cwrs rhwystr.

Rhannwch y grþp i barau. Rhowch y sgarff o
gwmpas llygaid un aelod o’r tîm ac yna dylai’r
aelod arall roi cyfarwyddiadau iddo/i sut i fynd o
gwmpas y cwrs rhwystr.

Darllen  a deall yr hanes
Atgoffwch eich gilydd am stori Jona (hyd yn hyn)
– yn rhedeg i ffwrdd – y storm – bol y pysgodyn.
Darllenwch Jona 3 a 4 gyda’ch gilydd a chrynhoi’r
darlleniad fel a ganlyn:
“Ar ôl addo mynd â’r neges yr oedd gan Dduw
iddo, dyma Jona’n mynd i Ninefe. Roedd Duw wedi
rhoi’r gwaith i Jona o ddangos i bobl Ninefe eu
bod  yn byw yn anghywir”.

Fel yr ydym wedi trafod eisoes yr oedd yn anodd
i Jona fynd i Ninefe am nifer o wahanol resymau,
yn enwedig gan nad oedd pobl Ninefe yn Iddewon,
ac yn elynion iddynt.

Pan gyhoeddodd Jona neges Dduw i bobl Ninefe,
sef y ffaith ei fod am eu barnu ac felly eu dinistrio,
dechreuodd pobl Ninefe ofyn am faddeuant.

Mae hyn yn swnio fel diweddglo da i’r stori, ond
nid dyma’r diwedd. Ni allai Jona gredu pa mor
faddeugar yr oedd Duw wedi bod (er i Dduw fod
yr un mor faddeugar gydag ef ym mol y pysgodyn.)
Yn wir, roedd Jona’n flin iawn bod Duw wedi
maddau i bobl Ninefe ar ôl iddynt droi at Dduw.

Cymhwyso
Trafodwch y cwestiynau canlynol gyda’r grþp.

Pam nad oedd Jona am ddod â maddeuant
i bobl Ninefe, iddynt gael maddeuant gan Dduw?
Tra bod Jona’n Iddew, yn perthyn i bobl Dduw,
nid oedd hyn yn wir am bobl Ninefe. Mae’n debyg
nad oedd Jona am i faddeuant Duw estyn allan i
bobl nad oeddent yn Iddewon.

Ydych chi weithiau yn cael eich hun mewn
sefyllfa debyg? Ydych chi weithiau am gadw
maddeuant Duw i chi eich hun? Y peth mwyaf
caredig y gellwch ei wneud i unrhyw un yw
rhannu’r efengyl gyda nhw.

Ydych chi weithiau yn ei chael hi’n anodd
rhannu’r efengyl â rhai unigolion neu grwpiau?
Trafodwch y problemau yr ydych wedi dod ar eu
traws yn y gorffennol. Helpwch eich gilydd trwy
drafod ffyrdd o ddod dros y problemau hyn.

Pam ei bod hi’n bwysig ein bod yn rhannu’r
efengyl â phawb, pwy bynnag ydynt? Oherwydd
bod Duw am i bawb droi ato am faddeuant. Daeth
Iesu i’r byd i farw ar y groes fel bod pawb sy’n
credu ynddo yn cael bywyd tragwyddol.

Gweddi
Defnyddiwch y map o Atodiad 5.

Gosodwch y map o flaen y grþp. Gofynnwch
iddynt ba wledydd sydd wedi bod yn y newyddion
yn ddiweddar oherwydd bod rhyfel yno, neu
drychineb naturiol neu am resymau eraill. Dewch
o hyd i’r gwledydd a gweddïwch dros y Cristnogion
sy’n byw yno, y bobl sy’n ceisio gweithredu er lles
yr anffodusion yno, a thros drigolion y wlad.

Yna, gweddïwch dros eich gilydd, y cewch yr hyder
a’r cariad priodol i rannu’r efengyl â phawb, hyd
yn oed y bobl nad ydych yn rhy hoff ohonynt.

Gweithgaredd Ychwanegol
Ysgrifennwch y math o ddisgrifiad swydd y byddai
Duw wedi ei lunio ar gyfer Jona yn gofyn iddo
fynd i Ninefe.
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Atodiad 2
Jona: Llyfr Jona
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Atodiad 3
Jona: Llyfr Jona
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Mathew 28: Y Comisiwn Mawr

16 Dyma’r un ar ddeg disgybl yn mynd i Galilea, i’r mynydd lle roedd Iesu wedi
dweud wrthyn nhw am fynd. 17 Pan welon nhw Iesu, dyma nhw’n ei addoli – er
bod gan rai ohonyn nhw amheuon. 18 Wedyn dyma Iesu’n mynd atyn nhw ac
yn dweud, “Dw i wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y
ddaear. 19 Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a’u
bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas â’r Tad, a’r Mab a’r
Ysbryd Glân. 20 A dysgwch nhw i wneud popeth dw i wedi ei ddweud wrthoch
chi. Gallwch chi fod yn siþr y bydda i gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y
byd wedi dod.
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Gwasanaeth Teuluol Jona
‘Gofynnwch i’r Garddwr’

Bydd cyfle i’r plant gymryd rhan yn y gwasanaeth gan ddefnyddio pethau y maent wedi eu creu yn
ystod y gwersi.
Ceir rhestr o ganeuon y gellwch eu defnyddio ar ddiwedd y gwasanaeth hwn.
Beth am gael rhai o’r plant/bobl ifanc i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?
Ceir cyflwyniad PowerPoint ar y Gdd i gyd-fynd â’r Gwasanaeth

Defosiwn: Gair o groeso, gweddi, emyn/cân

Cyflwyniad: Esboniwch i’r gynulleidfa bod y plant a’r bobl ifanc wedi bod yn dilyn hanes Jona yn eu
gwersi yn yr Ysgol Sul yn ddiweddar a’u bod am gyflwyno’r hanes hwn.

Eitemau gan y Plant a’r Bobl Ifanc
Dangos gwaith crefft, canu, adrodd rhigwm neu weddi

Darlleniad (Gweler y cyflwyniad PowerPoint am luniau ar gyfer yr hanes.)

Mae hanes Jona’n mynd a ni’n ôl oddeutu 700 o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist. Cafodd Jona ei
fagu yn Israel,  mewn lle o’r enw Gath Heffer, rhyw 3 milltir i’r Gogledd Ddwyrain o Nasareth (pentref
lle cafodd Iesu Grist ei fagu). Roedd Jona yn broffwyd (rhywun sy’n dweud wrth bobl beth y mae Duw
eisiau iddynt glywed). Roedd gan Jona hefyd feddwl uchel iawn o’i deulu, ei bobl ei hun ac o’i wlad,
Israel. Gelynion pobl Israel yn y cyfnod hwn oedd yr Assyriaid, ac un o ddinasoedd mawr yr Assyriaid
oedd Ninefe. Felly, cafodd Jona sioc fawr pan ddywedodd Duw wrtho am fynd i Ninefe i siarad gyda’r
bobl yno am Dduw a dweud wrthynt am wrando arno neu fe fyddai yna bethau ofnadwy yn digwydd
iddynt.

Er bod Jona’n gwybod mai llais Duw oedd wedi dweud wrtho am fynd i Ninefe, mae’n penderfynu
peidio gwrando! Doedd Jona ddim yn hoffi pobl Ninefe - Assyriaid oeddent, a ’doedd Jona ddim yn
hoffi Assyriaid. Yn lle mynd i Ninefe, dyma Jona’n ffoi mewn cwch i le o’r enw Tarsis. Lle mae Tarsis?
Nid ydym yn siþr iawn! Efallai mai rhywle yn Sbaen neu Dwrci ydoedd - weithiau, pan oedd pobl yng
nghyfnod Jona eisiau dweud eu bod yn mynd i ffwrdd yn bell iawn - roeddent yn dweud eu bod yn
mynd i Tarsis. (‘Run fath â ni yn dweud ein bod yn mynd i Timbyctþ!!)

Ond wrth fynd i Tarsis mae ’na storm fawr yn codi ar y môr ac mae’r cwch bron â suddo. Mae
Jona’n dweud wrth y morwyr am ei daflu i’r môr gan mai Duw sydd wedi creu’r storm i’w atgoffa ei fod
yn anufudd iddo. Dydy’r morwyr ddim eisiau ei daflu i’r môr, ond yn y diwedd, maent yn cytuno. Yna,
mae Duw’n trefnu bod y pysgodyn mawr mawr yma’n llyncu Jona, ac yno y bu, yn ei fol am 3
diwrnod! Yn ystod y 3 diwrnod hwnnw, mae Jona’n siarad â Duw ac yn gofyn iddo am gymorth. Ar y
trydydd diwrnod, mae Duw’n trefnu bod y pysgodyn yn taflu Jona allan o’i fol. Dyna braf i Jona oedd
cael bod allan yn yr awyr iach unwaith eto.

Mae Duw’n dweud unwaith eto wth Jona am fynd i Ninefe, a’r tro yma mae’n gwrando, ond eto
nid yw eisiau mynd. Roedd Ninefe’n ddinas fawr iawn a byddai’n cymryd 3 diwrnod i gerdded o un
pen i’r ddinas i’r llall. Wrth i Jona sôn am Dduw wrth y bobl, maent yn gwrando ac eisiau gwybod mwy
a hefyd am ddod i adnabod Duw Jona. Dyna dda ynte... ond dyna sioc gafodd Jona fod pobl Assyria
eisiau clywed am Dduw!
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Emyn/cân

Cwis – Beth yw’r neges? PPT
Defnyddiwch y cwis o’r GDd. Neu, casglwch yr eitemau canlynol mewn bag a gwahoddwch bobl o’r
gynulleidfa i dynnu un eitem allan ar y tro. Bydd angen copïo’r cyfeiriad Beiblaidd perthnasol a’u
gosod rhywle ar yr eitem.
Cyflwynwch y cwis trwy ddweud: ‘Mae’r lluniau canlynol yn ein hatgoffa o hanes yn y Beibl pan
siaradodd Duw – ond nid bob tro gyda geiriau!’
Pelen o wlân: Gideon a’r cnu (Llyfr y Barnwyr 6:37)
Tegan Mul neu lun: asen Balaam (Numeri 22:28)
Ysbienddrych neu seren: y Doethion (Mathew 2:2)
Sbectol haul: Saul yn cael ei ddallu ar y ffordd i Ddamascus (Actau 9:4-8)
Pecyn o hadau/planhigyn: Jona a’r planhigyn marw (Jona 4:6-11)

Os yn bosibl, ychwanegwch un neu ddwy eitem sy’n berthnasol i dystiolaeth rhywun o’r gynulleidfa
sy’n barod i rannu eu profiad o Dduw yn siarad gyda nhw.
Pwysleisiwch fod Duw’n siarad trwy’r Beibl, y cread, gweddi, trwy Iesu ac mewn ffyrdd eraill – ac
mae’n parhau i siarad â ni heddiw, er nad ydym bob amser am wrando.

Beth yw neges y planhigyn?
 Bydd angen planhigyn, a’r adnod Jona 4:2b wedi’i hysgrifennu ar ddarnau o bapur siâp dail.

Dangoswch y planhigyn, ac atgoffwch y gynulleidfa o ran olaf hanes Jona, sef pennod 4.
Wrth i Jona sôn am Dduw wrth bobl Ninefe, maent yn gwrando ac eisiau gwybod mwy a hefyd am
ddod i adnabod Duw Jona. Dyna dda ynte... ond dyna sioc gafodd Jona fod pobl Assyria eisiau
clywed am Dduw!

Ond, er bod y bobl wedi gwrando arno, ’doedd Jona ddim yn hapus am ei fod yn dal i feddwl
mai pobl ddrwg oedd yr Assyriaid a dechreuodd bwdu.
Eisteddodd tu allan i furiau’r ddinas i weld beth a ddigwyddai i’r ddinas.
Wrth iddo eistedd yn yr haul poeth, trefnodd Duw fod planhigyn yn tyfu fel cysgod dros ei ben, ac
roedd Jona’n falch iawn o’r cysgod.

Y diwrnod canlynol, trefnodd Duw fod pryfyn yn dod i fwyta’r planhigyn, a chrinodd y planhigyn
a gwywo. Roedd Jona mor flin fod y planhigyn wedi gwywo! Meddyliodd y byddai’n well iddo farw ei
hun!!!

Yna, siaradodd Duw gyda Jona eto. Y tro hwn, roedd gan Dduw neges i Jona drwy’r planhigyn.
Roedd Duw yn gweld bod gan Jona biti dros y planhigyn, yn fyw un funud ac yn gwywo’r funud
nesaf. Mae Duw’n esbonio fod ganddo ef mwy o biti dros bobl Ninefe. Pobl y creodd ef ac a garodd
ydynt a ’does dim rhyfedd bod Duw eisiau dangos trugaredd tuag atynt!
Beth yw neges y planhigyn felly?

Dangoswch yr adnod Jona 4:2b
Darllenwch dros yr adnod ac esbonio’r geiriau ‘graslon’, ‘trugarog,’ ‘digio’, ‘tosturi’.
Dyma sut un ydy ein Duw ni.
Meddyliwch am Jona’n eistedd ar ei ben ei hun yn pwdu am fod Duw yn maddau i bobl Ninefe. Oedd
e’n haeddu cael cysgod y planhigyn?
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Dim felly! Ond mae Duw’n rhoi’r planhigyn yn gysgod iddo i ddangos ei drugaredd, a’i dosturi a’i fod
yn araf i ddigio.
Dyma ddarlun o ras Duw – Duw yn rhoi yn hael er nad oedd Jona’n haeddu cael ffafr ganddo.

Clip Fidio neu Ddarlleniad geni’r Iesu
Clip Fidio Ice Age

Dangoswch y clip sy’n ymddangos tuag at ddiwedd y ffilm sy’n dangos Diego, teigr ysgithrog, yn
achub bywyd ei ffrind Manny wrth roi ei fywyd ei hun mewn perygl.
Pwysleisiwch mai dyma a wnaeth Iesu wrth farw ar y groes. Danfonodd Duw ei unig fab i’r byd i farw
yn ein lle, i ddangos ei ras a’i drugaredd a’i dosturi. Dydy Duw ddim am ein cosbi am ein pechodau,
mae am roi cyfle i bawb i edifarhau a cheisio maddeuant, fel y rhoddodd gyfle i bobl Ninefe.

Darlleniad: Mathew 1:18-24
Cyn darllen, gofynnwch i’r gynulleidfa i wrando ar neges yr angel i Joseff. Beth yw ei hystyr?
Ar ôl darllen, gofynnwch am awgrymiadau. Pwysleisiwch fod ystyr enw’r babi’n bwysig. Oes rhywun
yn cofio beth yw ystyr ‘Iesu?’ - Gwaredwr. Danfonodd Duw ei unig fab i’n gwaredu o’n pechodau.
Dydi Duw ddim am ein cosbi am ein pechodau, mae am roi cyfle i bawb i edifarhau a cheisio
maddeuant, fel y rhoddodd i bobl Ninefe.

Gweddïau o ymateb –Dilyn esiampl Jona
Dangoswch y lluniau sy’n cyd-fynd â’r weddi isod wrth i berson ddarllen y weddi.

O Dduw,
Pan oeddwn mewn perygl, gwaeddais ar yr Arglwydd ac fe achubodd fi.
Roeddwn ar fin marw, felly, gwaeddais arnat a chlywaist fy llais.
Llun 1 Teflaist fi i mewn i’r môr,
Llun 2 Llifodd y tonnau drosof,
Llun 3 Roedd y gwymon yn plethu o gwmpas fy mhen.
Llun 4 Cofiaist amdanaf.
Llun 5 Gweddïais arnat.
Llun 6 Rwyf am dy foli a diolch iti.
Llun 7 Ti yw’r un sy’n medru achub!
Amen.

Rhannu’r newyddion da – Dilyn esiampl Jona
Naill ai, Os ydych yn cefnogi cenhadwr/cenhades arbennig neu waith cenhadol penodol, efallai yr
hoffech dreulio amser yn clywed newyddion diweddar amdanynt ac yn gweddïo drostynt.
Neu, Lluniwch restr o’r bobl a’r prosiectau lleol, cenedlaethol a byd eang sy’n ceisio lledaenu’r
newyddion da gydag eraill sy’n hysbys i’r gynulleidfa. Ar ôl gwneud y rhestr, gofynnwch i bobl weddïo
dros rywbeth/rhywun sydd ar y rhestr.
Neu, Gwahoddwch rywun sy’n gwneud gwaith Cristnogol i rannu ei b/phrofiad. Cofiwch weddïo
drostynt ar ôl eu cyfraniad.

Emyn/cân i orffen

Awgrymiadau am ganeuon
Caneuon Ffydd: 797,798,863
Tyrd i Ddathlu:  20, 24, 27, 29,
Y Cyntaf a’r Olaf: 1, 6, 7, 21.


