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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.
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Cyflwyniad i’r athro: Moses
Pan oeddwn i’n ifanc, fy mreuddwyd oedd i fod yn genhades yn Tseina - fel Gladys Aylward. Welsoch chi
erioed y ffilm “The Inn of the Sixth Happiness”? Mae’r ffilm yn olrhain hanes dynes ddewr o Lundain a
aeth yn genhades i Tseina n’ôl yn 1930. Agorodd lety i fasnachwyr, yn cynnig bwyd a gofal i’r dynion a
deithiai drwy dref Yangchen, a gyda’r nos byddai’n adrodd hanesion o’r Beibl iddynt. Sefydlodd gartref i
blant amddifad hefyd, ac mae’r ffilm yn gorffen gyda Gladys a chant o blant yn teithio am 12 diwrnod i ffoi
byddin y Siapaneaid, yn canu’r holl ffordd! Mae’n debyg fod bywyd Gladys wedi bod yn llawn o dreialon a
dioddefaint wrth iddi geisio ateb galwad Duw ar ei bywyd i’w wasanaethu.
Dyma ydy hanes llawer o weision yr Arglwydd mewn gwirionedd, heddiw fel ag erioed. Dyma a
welwn yn hanes Moses yn sicr. Roedd gan Dduw gynllun ar gyfer Ei bobl ac roedd gan Moses rôl allweddol
i chwarae: ond doedd hyn ddim yn golygu bod gwireddu’r cynllun yn mynd i fod yn hawdd. Byddwn yn
dilyn hynt a helynt Moses a’r Israeliaid o anialwch Midian ble roedd Moses yn cadw defaid ei dad-yngnhyfraith, i lys y Pharo ac i’r Môr Coch.
Byddwn yn ystyried mawredd a gallu Duw yn ystod gwersi’r plant lleiaf ac yn trafod gofal Duw dros
Ei bobl a Gþyl y Bara Croyw gyda’r plant oed cynradd. Yng nghyd-destun Swper Olaf yr Israeliaid ystyriwn
arwyddocad Swper yr Arglwydd i ni heddiw.
Beth yw ddyletswydd Cristnogion tuag at y rhai sy’n “gaeth” heddiw? Dyma un cwestiwn y ceisiwn
ei ateb gyda’r bobl ifanc. Hefyd, byddwn yn cysidro gallu anhygoel Duw a’r ffaith fod ganddo gynllun ar
gyfer Ei bobl; a bod hyn yn sylfaen gadarn i’n ffydd ni ac yn gymorth inni wrth i ni wynebu anawsterau
personol.
Dw’i ddim yn gwybod pa mor driw i’r hanes oedd y ffilm am Gladys Aylward. Dw’i wedi darllen
amdani ers hynny ac yn gwybod nad oedd y ffordd yn hawdd iddi. Ond roedd hi wedi derbyn galwad yr
Arglwydd i’w wasanaethu, a cheisiodd fod yn ffyddlon Iddo drwy’r cwbl a ddaeth i’w rhan.
Rydym ni’n cael ein galw heddiw, i ildio’r cwbl i’r un a ildiodd bopeth drosom ni. Wrth inni gymryd o’r
bara a’r gwin, cofiwn am aberth ein Gwaredwr, a’r gwaed a dywalltwyd i ddod a achubiaeth i ni. Mae
ildio’n bywydau i wasanaethu Duw yn edrych yn rhesymol iawn ochr yn ochr a’r rhodd rhoddodd Ef inni.
Yn y gwasanaeth teuluol byddwn yn ystyried ymateb llawen yr Israeliaid i’w achubiaeth gan feddwl am sut
ddylai ein bywydau ni fod yn llawn o ddiolchgarwch llawen i’r Arglwydd hefyd.
Ein gweddi wrth gyflwyno’r gwerslyfr hon yw y bydd yr hen hanes cyfarwydd am Moses yn croesi’r
Môr Coch yn llenwi calonnau’r plant, a ninnau gyda nhw, gyda rhyfeddod a moliant i’r Dduw sy’n achub a
chadw ei bobl hyd dragwyddoldeb.

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori
Moses yr Arweinydd
Pris 60c
Moses: Cyfres Testament
Pris £4.99
Y Ddihangfa Anhygoel
Pris £5.95

Hanes Moses: Beiblau Lliw
Beibl y Plant lleiaf tud.64-69
Beibl Bach i Blant Rhif 11,12t
Beibl Lliw y Plant tud. 70-78
Y Beibl i Blant mewn 365 o storiau tud. 63-70
Y Beibl Graffig
Fideos
The Prince of Egypt Dreamworks Pictures
Ar gael o www.amazon.co.uk
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Oed Meithrin – 5
Moses: Exodus 3-15
Amcanion:

i adrodd hanes Moses yn arwain yr Israeliaid trwy’r
Môr Coch

i ystyried gallu Duw

i feddwl am ofal Duw drosom.

AMSER CHWARAE
1. Mynd ar daith
Paratowch fag o flaen llaw sy’n cynnwys
manion y byddwch eu hangen i fynd ar wyliau,
e.e. sbectol haul, eli haul, map, dillad nofio,
bwced a rhaw, llyfrau i’w darllen/lliwio ayyb.
Gadewch i’r plant roi llaw yn y bag i deimlo un
o’r gwrthrychau er mwyn dyfalu beth sydd yno.
Ar ôl tynnu popeth o’r bag, trafodwch ‘mynd
ar wyliau’ gyda’r plant gan ganolbwyntio ar yr
angen i baratoi a phacio y pethau fydd eu
hangen arnoch.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am bobl Dduw yn mynd ar daith – nid
ar eu gwyliau, ond taith er mwyn cyrraedd lle
newydd i fyw.
Neu, defnyddiwch y lluniau sydd ar y GDd.
Argraffwch y ddwy dudalen a thorri’r lluniau ar
wahân. Cymysgwch y lluniau a gofynnwch i’r
plant eich helpu i’w didoli i ddwy set: set o
bethau ar gyfer gwyliau ar lan y môr a set o
bethau ar gyfer gwyliau yn yr eira. Eto,
esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir o’r
Beibl am bobl Dduw yn mynd ar daith - nid ar
eu gwyliau, ond er mwyn cyrraedd lle newydd
i fyw.
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2. Faint o’r gloch yw hi Mr Pharo?
Addasiad o’r gêm “Faint o’r gloch yw hi Mr
Blaidd?” Mae un plentyn – ‘Mr Pharo’ - yn
sefyll ar un ochr yr ystafell (gydag oedolyn
i’w helpu) â’i gefn tuag at y plant eraill sy’n
sefyll ym mhen arall yr ystafell. Mae’r plant
yn galw, “Faint o’r gloch yw hi Mr Pharo?” ac
mae Pharo, heb droi, yn gweiddi ateb, sef
unrhyw rif rhwng 1 a 12. Mae’r plant yn
cymryd y nifer hwnnw o gamau tuag at
Pharo. Caiff Mr Pharo alw “Amser gadael”
ar unrhyw adeg a phan fydd yn gwneud
hynny, bydd yn troi ac yn ceisio dal rhai o’r
plant (sy’n ceisio cyrraedd yn ôl at y wal
gychwynnol). Mae unrhyw blant sy’n cael eu
dal yn ymuno â Mr Pharo ac mae’r broses
yn ail gychwyn. Parhewch nes mai dim ond
un plentyn sydd heb ei ddal - dyma’r enillydd.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am y brenin Pharo a phobl Dduw.
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AMSER CHWARAE
3. Sþn dþr
Llenwch wahanol jariau a photeli gyda dþr a
gadewch i’r plant eu “chwarae” fel offerynnau
gyda llwyau, tra’n canu cân adnabyddus.
Trafodwch yr holl bethau pan fyddwn yn
defnyddio dþr. Trafodwch hefyd brofiadau’r
plant ar lan y môr, wrth afon neu lyn. Byddai’n
braf cael lluniau o lyfrau perthnasol i
sbarduno’r sgwrs.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am bobl Dduw yn mynd ar daith i’r
môr a bod rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd
yno.
4. Gêm ddyfalu
Casglwch 10 eitem sy’n gysylltiedig â’r môr,
e.e. cragen, tywod, carreg, eli haul, sbectol
haul, tywel, pêl, bwced, rhaw, gwisg nofio.
Gosodwch yr eitemau ar hambwrdd gan
edrych arnynt yn ofalus gyda’r plant, gan enwi
pob eitem. Gorchuddiwch yr eitemau â lliain,
ac heb fod y plant yn gweld, tynnwch un eitem
o’r hambwrdd a’i gadw o’r golwg. Gofynnwch
i’r plant edrych yn ofalus ac enwi’r eitem sydd
wedi diflannu. Parhewch nes bod pob eitem
ond un wedi “diflannu.”
Ydy’r plant wedi sylweddoli bod cysylltiad
rhwng yr eitemau? Trafodwch ymweliadau’r
plant â glan y môr, gan orffen y sgwrs drwy
ddweud y byddwn yn clywed stori wir o’r Beibl
am bobl Dduw yn mynd i lan y môr a’r hyn a
ddigwyddodd yno.
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AMSER STORI
1. Llyfr Stori
Defnyddiwch lyfr o’r dudalen ‘Adnoddau’ neu
un o’r ‘Beiblau Plant’ i adrodd yr hanes.
2. Trwy’r Môr Coch
Paratowch y “Môr Coch” - a thri pherson côn
- Moses, Miriam ac Aron - ymlen llaw. Gweler
Atodiad 2. Os ydych wedi creu’r bobl côn yn
ystod eich amser crefft, gallwch eu defnyddio
yn ystod yr hanes.
Cyflwynwch Moses, Miriam ac Aron, ac
esboniwch wrth y plant fod ganddyn nhw
swydd bwysig iawn gan Dduw i’w chyflawni.
Roedd Duw am i Moses arwain y bobl i wlad
newydd a fyddai’n gartref newydd iddyn nhw.
Esboniwch yn syml fod y brenin Pharo yn
gas iawn wrth bobl Dduw ac roedd Duw am
iddyn nhw gael symud i fyw i rywle llawer
gwell, yn bell oddi wrth y Pharo cas.
Adroddwch sut y bu i bobl Dduw bacio’u
pethau a dilyn Moses, er nad oedden nhw’n
siþr i ble yr oedden nhw’n mynd. Adroddwch
hanes y bobl yn teithio nes cyrraedd y Môr
Coch a’r broblem a’u hwynebodd yno. Wrth
ichi siarad, symudwch y bobl tuag at y Môr.
Esboniwch sut y bu i’r Môr agor wrth i Moses
godi ei ffon a sut yr oedd pawb wedi gallu
cerdded drwy’r Môr. Agorwch y ddwy ochr a
symud y bobl o un ochr i’r llall. Ni fyddwn yn
sôn am dynged milwyr Pharo gyda’r plant
lleiaf. Gorffennwch yr hanes drwy ddisgrifio
hapusrwydd pobl Dduw, a’r canu a’r dawnsio
a gymerodd le wrth iddyn nhw ddiolch i Dduw
am agor y môr iddyn nhw.

Chwaraewch y gêm yn y ffordd arferol gan
ddefnyddio un cownter yn unig. Mae’r plant
yn cymryd tro i daflu’r dis a symud y cownter
ar hyd y “daith.” Adroddwch y stori wrth
symud ymlaen. Os byddwch yn glanio ar
sgwâr gyda llun traed arno, dylai’r plant i gyd
stampio eu traed fel petaent ar orymdaith.
Pan fyddwch yn glanio ar un o sgwariau’r
môr, adroddwch sut y bu i Dduw agor y môr
i’r bobl gerdded ymlaen yn ddiogel oddi wrth
y brenin Pharo cas.
4. Amser Actio
Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun
gan ddychmygu mai chi yw Miriam, chwaer
Moses. Byddai’n syniad gwisgo i fyny.
Anogwch y plant i ymuno yn y stori, e.e. yn
pacio yn barod i fynd; yn bwyta swper cyn
gadael; yn cerdded gyda’i gilydd; yn stopio
wrth y Môr Coch ac yn poeni sut i groesi i’r
ochr draw; yn synnu wrth weld Moses yn
codi ei law a’r Môr yn agor; yn cerdded yn
ofalus drwy’r Môr; yn canu a dawnsio yn
llawen wrth gyrraedd yr ochr draw yn ddiogel.

3. Gêm fwrdd
Bydd angen copi o Atodiad 1 arnoch, wedi’i
liwio os yn bosibl, cownter a dis.
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AMSER CREFFT
1. Pobl côn a’r Môr Coch.
Gweler Atodiad 2. Gadewch i bob plentyn
greu o leiaf un person côn.
Yna, gadewch iddyn nhw liwio’r cefndir a’i
blygu fel y dangosir. Anogwch y plant i’w
defnyddio i adrodd yr hanes wrthych.
Efallai yr hoffech gyflawni’r rhan gyntaf o’r
crefft cyn adrodd yr hanes, fel bod y plant yn
gallu defnyddio’u pobl yn ystod y stori. Gellir
creu’r cefndir ar ôl adrodd yr hanes.
Cofiwch bwysleisio bwriad Duw i arwain Ei
bobl i wlad newydd lle byddant yn hapus ac
yn ddiogel, a sut roedd Duw wedi dewis
Moses i arwain y bobl.

Gadewch i’r plant ddewis lluniau i’w gludo
ar y cylch ac yna, gosodwch ddau fys arno.
Trowch y bysedd a thrafodwch pryd mae’r
plant yn ... cysgu, brwsio dannedd, chwarae
ayyb. Pwysleisiwch wrth y plant bod Duw yn
gofalu amdanyn nhw bob amser, fel y
gofalodd am Moses a’r Israeliaid yn yr
hanes.
3. Offerynnau cerddorol

2. Faint o’r gloch yw hi?

Y nod yw creu cloc sy’n dangos pethau y
bydd y plant yn eu gwneud yn ystod y dydd
ac i ddysgu bod Duw yn gofalu amdanom
bob adeg o’r dydd.
Bydd angen cylch o gerdyn ar bob plentyn;
fe wnaiff plât papur y tro, dau fys i’r cloc, pin
“split” a lluniau sy’n gysylltiedig â’r amseroedd
gwahanol i’w gludo ar y cloc, e.e. llun gwely,
brwsh dannedd, plât o fwyd, plant yn
chwarae, llun ysgol, car, parc, siop. Gellir torri
lluniau o gylchgronau o flaen llaw neu
ddefnyddio’r lluniau o’r GDd.
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Bydd angen amrywiaeth o botiau plastig, tâp
masgio, pinnau ffelt, glud, papur lliw llachar
neu sticeri, pys sych neu reis, chwaraewr
CDd a CDd, tambwrîn.
Gadewch i’r plant ddewis pot a’i addurno.
Mae’n haws gosod tâp masgio dros y pot
cyfan cyn gludo siapiau lliwgar arno neu’i
liwio. Rhowch ychydig o bys neu reis tu
mewn er mwyn creu sþn.
Chwaraewch gân adnabyddus i’r plant gael
chwarae eu hofferynnau. Esboniwch fod
Miriam a’r merched wedi cael hwyl yn
dawnsio a chanu ar ôl iddyn nhw groesi’r
Môr Coch, a bod ganddyn nhw offerynnau
hefyd. Roedden nhw am ddangos i Dduw
pa mor llawen yr oedden nhw o fod yn
ddiogel a’u bod yn deall mai Duw oedd yn
gofalu amdanyn nhw mewn ffordd arbennig
iawn.
4. Taflenni Gwaith
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AMSER CANU A GWEDDÏO
Gweddi

Rhigwm

Defnyddiwch y clociau o’r ‘Amser Creadigol’.
Gofynnwch i’r plant, yn eu tro, i droi’r bysedd
at un o’r lluniau ac i ddweud beth sydd yn y
llun. Adroddwch frawddeg o weddi sy’n
cynnwys y llun hwnnw a gofynnwch i’r plant
ei hailadrodd, e.e. “Plîs Dduw wnei di edrych
ar ôl Rhydian pan mae’n chwarae yn yr ardd,”
neu “Diolch Dduw am gadw Fflur yn ddiogel
yn y car ar y ffordd i’r ysgol.”

Sut awn ni drwy’r môr mawr coch,
I gyrraedd yr ochr draw?

Cân: Moses - Tôn ar dud 42
Sut
Sut
Sut
Sut

aeth Moses drwy y Môr Coch?
aeth Moses drwy y Môr Coch?
aeth Moses drwy y Môr Coch?
aeth y dyn ar draws?

Anfonodd Duw y gwynt drwy’r môr
Y môr mawr coch.
Mae ffordd i gerdded drwy y môr
Y môr mawr coch.
Dilynwch Moses drwy’r môr mawr coch,
I gyrraedd yr ochr draw.
Dawnsiwch, Molwch, d’wedwch ‘Diolch
Dduw’.
Rydym yn ddiogel ar yr ochr draw.

Drwy nofio? Na, Na.
Drwy hwylio? Na, Na.
Drwy neidio? Na, na, na, na.
Drwy hedfan? Na, na.
Drwy rwyfo? Na, na.
Sut aeth y dyn ar draws?
O’r nef, daeth sþn – pa sþn? pa sþn?
Ac yna daeth gwynt, - O! Sþn, O! Sþn.
A thrwy y môr agorwyd ffordd,
Ac aeth y dyn ar draws.

AMSERLEN
Wythnos 1:
Amser Chwarae 1;
Crefft 1; Stori 1;
Cân;
Wythnos 2:
Amser Chwarae 2;
Crefft 2; Stori 3;
Gweddi;
Wythnos 3:
Crefft 3;
Stori 4;
Gêm 4;
Rhigwm.
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Agorodd Duw lwybr drwy’r môr i Moses a’r bobl.

Taflen 1
Moses: Exodus 3-15
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Beth fyddwch chi’n hoffi gwneud ar lan y môr?
Lliwiwch y pethau y gwelwch yno.
Beth am eu torri allan a’u gludo ar gefndir glas (y môr) a melyn (y tywod)?

Taflen 2
Moses: Exodus 3-15

Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 3
Moses: Exodus 3-15

Gofalodd Duw am Moses a’r bobl.
Pwy sy’n gofalu amdanom ni?
Trafodwch y bobl sydd yn y lluniau cyn eu lliwio’n ofalus.
Dywedwch “diolch” i Dduw amdanynt.

Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Amcanion:

i gyflwyno hanes Moses a’r Israeliaid mewn tair rhan
 hanes y deg pla
 hanes Swper y Pasg
 hanes croesi’r Môr Coch, ac

I drafod gofal a nerth Duw
Cân i’r gyfres:
‘Pwy sydd yma efo fi?’ Y Cyntaf a’r Olaf - Curiad (Tachwedd 2008)
Adnod i’r gyfres:
(Salm 18:3) “Mae’r ARGLWYDD fel craig i mi, yn gastell ac yn achubwr.”

NODIADAU CEFNDIR
Yn y gyfres hon, byddwn yn ystyried yr hanes
cyfarwydd hwn gyda’r plant mewn tair rhan.
Byddwn yn edrych ar hanes y Deg Pla,
Swper y Pasg a Chroesi’r Môr Coch.
Mi gofiwch fod yr Israeliaid wedi ymgartrefu
yn yr Aifft dros 400 o flynyddoedd cyn amser
Moses ar wahoddiad y Pharo, a oedd wedi
derbyn cymorth amhrisiadwy gan Joseff i
osgoi trychineb.
Erbyn hyn, mae’r Israeliaid yn cael eu trin fel
caethweision i’r Pharo ac yn benodol, yn cael
eu defnyddio fel llafur rhad ar ei brosiectau
adeiladu rhyfeddol. Ym mhennod 3 o
Exodus, mae Duw’n esbonio wrth Moses ei
fod wedi clywed cri’r Israeliaid am
waredigaeth, a’i fod yn bwriadu ymyrryd yn
y sefyllfa er lles ei bobl. Mae gan Moses ran
allweddol yng nghynllun Duw, a’r cam cyntaf
yw mynd at Pharo gyda’r neges - “Gollwng
fy mhobl yn rhydd…” Fel y cofiwch, nid yw
Pharo’n fodlon gollwng gafael arnyn nhw heb
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frwydr, ond ar ôl dioddef deg pla dychrynllyd
mae’n tyneru ac mae’r Israeliaid yn ffoi.
Cyn gadael, maen nhw’n cymryd eu swper
olaf yn yr Aifft, swper arbennig iawn sy’n
cyfeirio ein meddyliau ymlaen at waith yr
Arglwydd Iesu Grist. Byddwn yn ystyried hyd
heddiw arferiad yr Iddewon o ddathlu Gþyl
y Bara Croyw i gofio ac i ddiolch am y
waredigaeth honno.
Ymlaen â nhw i’r anialwch yn dilyn cwmwl o
niwl a cholofn o dân gyda’r nos. Mae’r antur
yn parhau wrth iddyn nhw ddianc rhag
milwyr Pharo, yn dilyn llwybr drwy’r môr llwybr mae Duw wedi’i agor iddyn nhw.
Rydym yn gorffen trwy sylwi ar y canu
gorfoleddus sy’n gorlifo o galonnau’r
Israeliaid wrth i’r gwirionedd eu bod yn rhydd
afael ynddyn nhw.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA
1. Gêm 10

3. Gêm Croesi’r Môr Coch

Rhannwch y plant yn dimoedd. Bydd angen
dau ddis ar gyfer pob tîm a phaced o fferins
neu swltanas wedi’u gosod ar soser ochr arall
yr ystafell i’r timoedd. Mae’r timoedd yn taflu’r
ddau ddis nes bod rhywun yn taflu cyfanswm
o ddeg. Mae’r person hwnnw yn rhedeg i nôl
fferen/swltana i’r tîm. Mae pawb arall yn
parhau i daflu’r dis. Chwaraewch am amser
penodol cyn cyfri’ faint sydd gan bob tîm.
Llongyfarchwch yr enillwyr a gadewch i bawb
fwyta eu henillion!

Bydd angen peli meddal - neu, mae sanau
wedi’u lapio’n beli yn gwneud y tro’n iawn!
Rhannwch y plant yn ddau dîm: un tîm yw’r
Môr Coch a’r llall yw’r Israeliaid. Gosodwch
tîm y Môr Coch i benlinio mewn dwy res yn
wynebu ei gilydd gyda’r peli. Mae’r Israeliaid
yn ceisio croesi trwy’r ddwy res (y Môr Coch)
heb gael eu taro gan y peli (y tonnau).
Chwaraewch am amser penodol gan gyfri
faint o bobl sy’n cael eu taro gan y tonnau yn
ystod yr amser hwnnw. Wedyn, rhowch gyfle
i’r tîm arall fod yn Fôr Coch.

Esboniwch fod y rhif 10 yn allweddol yn ein
stori wir o’r Beibl heddiw.
2. Gêm cysylltu geiriau
Chwaraewch y gêm hon sawl gwaith gan
ddechrau gyda geiriau o’r hanes, e.e. Moses,
Pharo, Môr. Mae’r person cyntaf yn dweud y
gair a benodwyd, h.y. Moses. Mae’r person
nesaf yn dweud gair maen nhw’n cysylltu â
Moses, efallai “basged.” Mae’r person nesaf
yn dweud gair sy’n gysylltiedig â’r gair
“basged.” Does dim rhaid bod y geiriau yn
dod o unrhyw hanes Beiblaidd. Parhewch
nes bod rhywun yn oedi gormod cyn cynnig
gair neu’n ail-adrodd gair. Cadwch gyfrif o
faint o eiriau sydd wedi eu cynnig i weld pa
rownd oedd y mwyaf llwyddiannus.
Esboniwch y byddwn yn clywed mwy o hanes
Moses a phobl Dduw, yr Israeliaid, dros yr
wythnosau nesaf.
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4. Meimio – pobl sy’n gofalu amdanom
Paratowch bapurau o flaen llaw sy’n cynnwys
un o’r “swyddi” canlynol (nod y gêm yw
meddwl am bobl sy’n gofalu amdanom);
mam, dad, nain, taid, plismon, nyrs, deintydd,
doctor, athrawes, cynorthwy-ydd amser cinio,
prif weinidog, dyn tân. Gofynnwch am
wirfoddolwr i feimio un o’r cymeriadau.
Gallwch rannu’r plant yn dimoedd a rhoi
marciau i bob tîm am ddyfalu yn gywir o fewn
munud. Os gallant ddyfalu o fewn 10 eiliad
rhowch bwyntiau ychwanegol!
Defnyddiwch y gêm hon i atgoffa’r plant am
ofal Duw dros Ei bobl, yr Israeliaid, neu i
gyflwyno’r syniad bob Duw yn gofalu am Ei
bobl ymhob oes ac ymhob man - gan ein
cynnwys ninnau a’r Israeliaid yn amser
Moses.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI
1. Gwylio ffilm
Mae llawer o ffilmiau ar gael sy’n adrodd
hanes Moses. Beth am ddangos rhan o’r ffilm
i’r plant? Gweler y dudalen Adnoddau.
Gweler isod am syniadau o’r prif bwyntiau a
fydd angen sylw.

Rydyn ni’n gallu bod fel Pharo hefyd - yn dewis
peidio â chymryd sylw o Dduw a’r hyn y mae
e’n ei ddweud wrthym. Trafodwch y pwynt
hwn gan feddwl am y ffyrdd y mae Duw yn
siarad â ni a sut y byddwn yn ei anwybyddu.
Efallai yr hoffech ddysgu’r adnod yn awr.

2. Y Deg Pla - Exodus 7-10
Defnyddiwch y lluniau yn Atodiad 3, wedi’u
chwyddo, i adrodd yr hanes. Byddai’n syniad
i’r plant liwio’r lluniau i ddechrau ac wedyn
cewch eu defnyddio. Beth am osod y lluniau
at ei gilydd wedyn i greu llyfr?
Cofiwch osod cyd-destun yr hanes hwn
yn gyntaf, gan atgoffa’r plant bod pobl Dduw
wedi bod yn byw yn yr Aifft am flynyddoedd
lawer yn cael eu trin fel caethweision i’r Pharo.
Soniwch am fywyd cynnar Moses a sut y bu i
Dduw siarad gyda Moses a’i alw i arwain y
bobl o’r Aifft. Esboniwch wrth y plant fod Duw
wedi addo wrth Moses y byddai’n eu harwain
i wlad newydd, lle byddent yn cael byw yn
rhydd. Ond, nid oedd Pharo’n fodlon derbyn
neges Moses a gwrthododd ollwng yr
Israeliaid yn rhydd - nid oedd am golli ei
weision!
Edrychwch ar eich lluniau, un ar ôl y llall,
ac adroddwch hanes y naw pla cyntaf i’r plant:
mae hanes y degfed pla yn cael ei gynnwys
gyda’r hanes “Paratoi i adael.”

3. Paratoi i adael - Y Seder
(Exodus 11,12)
Bydd angen y bwydydd a’r esboniad sydd ar
gael ar Atodiad 4 i greu pryd Seder syml.
Neu, gallwch ddefnyddio lluniau yn unig o
Atodiad 5.

Cymhwyso – Pwy ’di’r cryfaf?
Cynhaliwch gystadleuaeth reslo braich! Cyn
cychwyn, gofynnwch i’r plant ddyfalu pwy ydi’r
cryfaf ohonyn nhw. Pwysleisiwch fod Pharo’n
meddwl ei fod yn gryfach na Duw hyd yn oed.
Rhoddodd Duw ddeg cyfle i Pharo i dderbyn
Ei neges a gollwng yr Israeliaid yn rhydd ond
gwrthododd Pharo wrando. Gwelodd Pharo
pa mor gryf oedd Duw yn ystod y plâu ond ni
gymerodd sylw. Beth yw barn y plant am hyn?
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Atgoffwch y plant am hanes y naw pla a sut y
bu i Pharo wrthod gollwng pobl Duw yn rhydd.
Dywedodd Duw wrth Moses ei bod hi bron
yn amser iddyn nhw adael yr Aifft ac roedd
yn rhaid i bawb fod yn barod. Roedd yn rhaid
i bob teulu baratoi eu pryd olaf yn yr Aifft,
pacio’u pethau ac aros, yn barod i adael.
Gofynnwch i’r plant pa Wyliau arbennig
y byddwn ni’n ddathlu bob blwyddyn?
Canolbwyntiwch ar y Gwyliau sydd â bwydydd
arbennig yn gysylltiedig â nhw, e.e. Y Pasg =
wyau Pasg, Nadolig = twrci. Gofynnwch hefyd
am y rhesymau dros y dathliadau hyn.
Esboniwch wrth y plant bod Iddewon trwy’r
byd yn dathlu Gþyl y Bara Croyw bob
blwyddyn i gofio hanes gadael yr Aifft - hanes
pwysig iawn sy’n eu hatgoffa am sut y
gofalodd Duw amdanyn nhw.
Mae’r teulu’n cael pryd bwyd arbennig
gyda’i gilydd - Y Seder. Mae gan blant y teulu
rôl bwysig yn ystod y pryd bwyd i ofyn
cwestiynau am yr hanes a’r pryd bwyd.
Mae’r teulu’n eistedd gyda phob person
yn pwyso ar eu hochr chwith.
Dilynwch y cyfarwyddiadau sydd yn
Atodiad 4.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI
Mae’r Iddewon yn cofio bob blwyddyn sut y
bu i Dduw eu hachub o’r Aifft, mae’r hanes
mor bwysig iddyn nhw.
Rydyn ni’n cael “swper” arbennig yn y capel
hefyd i gofio hanes sy’n bwysig iawn inni.
Ydy’r plant yn gwybod beth yw’r “swper”?
Dangoswch ddarn o fara a chwpan o win
(sudd cyrens duon) i’r plant ac esbonio sut y
byddwn yn dathlu’r ‘Cymun’ i gofio am
farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist.
Esboniwch arwyddocâd y bara a’r gwin a’r
ffaith bod Iesu wedi gorchymyn i’w
ddisgyblion i gymryd y bara a’r gwin gyda’i
gilydd i gofio amdano.
Dyma’r hanes pwysicaf yn y Beibl, yr hanes
am Iesu’n marw ar y groes i’n hachub ninnau
o’n pechodau, ac yn atgyfodi ar y trydydd
dydd i roi bywyd newydd i bawb sy’n credu
ynddo.
Byddai’n syniad i weddïo gyda’r plant cyn
symud ymlaen. Gweler yr adran
“Gweithgarwch ychwanegol.”
4. Croesi’r Môr Coch
(Exodus 13, 14, 15)
Darlleniad gyda chamgymeriadau.
Defnyddiwch y Beibl Lliw i Blant - tudalen 78.
Bydd angen Beibl ac offerynnau taro.
Gan fod yr hanes hwn yn debygol o fod yn
un cyfarwydd i’r plant, beth am ei ddarllen
gyda chamgymeriadau? Bydd angen darllen
trwy’r hanes o flaen llaw a nodi pa eiriau neu
gymalau y byddwch yn eu newid, e.e. Pharo
= Brenin Saul; Moses = Abraham; Israeliaid
= Cymry; Eifftiaid = Albanwyr; môr = nant.
Gofynnwch i’r plant gwneud sþn dþr os clywir
gair anghywir (bybbl, bybbl ?).
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Mae’n ddigon posib’ y bydd rhai o’r plant yn
credu bod Duw wedi bod yn gas i adael i
fyddin Pharo foddi. Peidiwch â bod ofn
cyfaddef nad ydyn ni’n gallu deall popeth yn
y Beibl a’i bod hi’n iawn i ni ofyn i Dduw am
Ei gymorth pan fyddwn yn ddryslyd.
Cymhwyso
Mae Duw wedi dangos i’r Israeliaid faint
mae’n eu caru a pha mor nerthol yw Ef.
Beth oedd eu hymateb? Edrychwch ar
Exodus 15, adnodau 1 a 2, a’u darllen gyda’r
plant.
Mae’r bobl yn canu cân i Dduw sy’n adrodd
yr hanes, yn diolch i Dduw ac yn dweud pa
mor anhygoel ydy Duw.
Gofynnwch i’r plant feddwl am bethau y dylen
ni ddiolch i Dduw amdanyn nhw. Efallai yr
hoffech chi ganu cân o ddiolch gyda’ch gilydd
gan ddefnyddio offerynnau taro, fel y
gwnaeth Miriam a’r merched? (Adnod 20)

AMSERLEN
Dewisiwch yr elfennau sy’n cyd-fynd i greu
sesiwn ar gyfer y rhan o’r hanes perthnasol,
e.e.
Y 10 pla:
Cyflwyniad 1 neu 4; Stori 1 neu 2;
Crefft 1; y Rap
Swper y Pasg:
Cyflwyniad 1 neu 2;
Stori 3; Crefft 2;
Croesi’r Môr Coch:
Cyflwyniad 2; Stori 4;
Crefft 3; Dawns.
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SYNIADAU CREFFT
1. Gêm bwrdd y deg pla
Bydd angen un copi o Atodiad 6 (ar gerdyn
os yn bosib’).
Gadewch i’r plant lenwi’r siart gyda lluniau’r
deg pla - gallent dynnu lluniau eu hunain gan
ddefnyddio Atodiad 3 am syniadau neu mae
yna gopi o Atodiad 3 wedi’i leihau ar y GDd.
Gallent greu gêm tebyg i “snakes and ladders”
neu gynllunio gêm eu hunain.

Rhowch y cwpan þy mewn dþr oer cyn ei
lenwi â’r gymysgedd. Trowch y cymysgedd ar
y plât pobi.
Pobwch am 20 munud, nes eu bod yn frown
euraidd.
Rhowch ar y rhesel oeri.
3. Llyfr hanes Moses yn gadael yr Aifft
Defnyddiwch y lluniau sydd yn Atodiad 7 i greu
llyfr.

2. Pyramidiau cnau coco
Rysáit nad oes angen ei choginio
(digon i 12 pyramid)
Bydd angen: 10 llwy fwrdd o laeth hufen llawn
wedi’i felysu (full cream sweetened
condensed milk); 225g siwgr eisin; 175g cnau
coco wedi sychu; hylif lliw bwyd; powlenni;
llwyau pren; bagiau.
Cymysgwch yr holl gynhwysion ar wahân i 1
llwy fwrdd o’r siwgr. Ffurfiwch byramidiau o’r
cymysgedd. Mae’r cymysgedd yn eithaf
gludiog, felly bydd angen siwgr eisin ar eich
dwylo wrth weithio’r cymysgedd. Gadewch
i’r plant fynd â’r pyramidiau adref i galedu dros
nos.
Rysáit sydd angen ei choginio
(digon i 7 pyramid)
Bydd angen: 100g o gnau coco wedi’u sychu;
50g siwgr mân; 1 þy wedi’i guro; lliw bwyd
pinc (dewisol); cwpan þy (i’w ddefnyddio i
greu’r siâp); powlenni; llwyau pren; plât pobi;
rhesel oeri.
Cynheswch y popty i 350F, 180C, nwy marc
4. Irwch y plât.
Cymysgwch y cnau coco a’r siwgr.
Ychwanegwch yr þy fesul dipyn nes bod y
cymysgedd yn feddal. Ychwanegwch yr hylif
lliw.
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4. Offerynnau i foli Duw

Bydd angen amrywiaeth o dybiau plastig, tâp
masgio, pinnau ffelt, glud, papur lliw llachar
neu sticeri, pys sych neu reis, chwaraewr CDd
a CDd, tambwrîn.
Gadewch i’r plant ddewis twb a’i addurno.
Mae’n haws gosod tâp masgio dros y twb
cyfan cyn gludo siapiau lliwgar arno neu’i liwio.
Rhowch ychydig o bys neu reis tu mewn er
mwyn creu sþn.
Chwaraewch gân adnabyddus i’r plant gael
chwarae eu hofferynnau. Esboniwch fod
Miriam a’r merched wedi cael hwyl yn dawnsio
a chanu ar ôl iddyn nhw groesi’r Môr Coch a
bod ganddyn nhw offerynnau hefyd. Roedden
nhw am ddangos i Dduw pa mor llawen yr
oedden nhw o fod yn ddiogel a’u bod yn deall
mai Duw oedd yn gofalu amdanyn nhw mewn
ffordd arbennig iawn.
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL
Dysgu’r Adnod
Ysgrifennwch yr adnod yn fawr.
Darllenwch yr adnod ychydig o weithiau ac
wedyn gofynnwch i’r plant adrodd yr adnod fel
rhai o anifeiliaid y deg pla. Er enghraifft, adrodd
yr adnod wrth sboncio fel llyffantod; hedfan fel
pryfaid a bwyta fel locustiaid.
Gêm - Bwyta’r Môr Coch
Bydd angen powlen o jeli coch i bawb, gyda
‘jelly baby’ yn y gwaelod - does dim angen
llawer o jeli ar gyfer pob person, gwnaiff dwy
neu dair llwy fwrdd y tro.
Rhannwch y plant yn dimoedd. Nod y gêm yw
i’r timoedd achub yr “Israeliaid” – y ‘jelly babies’
o’r Môr Coch – y jeli.
Gosodwch y powlenni jeli ar fwrdd ar un ochr
yr ystafell â’r timoedd gyferbyn ag ef. Gallech
chwarae fel ras, neu gallech amseru’r timoedd
i weld pa un ydy’r cyflymaf.
Gallech roi llwyau i’r plant, neu gallent fwyta’r
jeli heb lwy! Cofiwch gael papur sychu wrth law!
Ar ôl bwyta’r jeli, byddan nhw’n dod o hyd i’r
“Israeliad,” a dylent eu codi yn eu cegau a’u
cario’n ôl i’r tîm cyn eu bwyta.
Cwis
Bydd angen Atodiad 3 (y deg pla) gyda’r lluniau
wedi’u torri ar wahân.
Defnyddiwch y daflen cwis. Rhannwch y plant
yn barau neu grwpiau bach a gofynnwch y
cwestiynau iddyn nhw. Gosodwch y lluniau ben
i waered ar y bwrdd neu eu cuddio o amgylch
yr ystafell. Os cynigir ateb cywir, gadewch i’r
plant ddewis/chwilio am un o luniau’r deg pla.
Dyma ydy sgôr y tîm am ateb y cwestiwn.
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GWEDDÏAU
Bydd angen darn o fara a chwpan/
gwydr o sudd cyrens duon.
Edrychwch yn gyntaf ar y bara, a
gofynnwch i’r plant pa ran o’r hanes y
mae’r bara’n eu hatgoffa ohono?
Bwyta’r bara croyw noson gadael yr
Aifft.
Adroddwch frawddeg o weddi yn diolch
i Dduw am achub yr Israeliaiad rhag y
Pharo cas a’u bywyd caled yn yr Aifft.
Edrychwch ar y diod coch, a gofynnwch
i’r plant pa ran o’r hanes y mae’r diod
coch yn eu hatgoffa ohono? Gwaed yr
oen neu’r Môr Coch.
Adroddwch frawddeg o weddi yn diolch
i Dduw am agor y Môr i’r Israeliaid gael
croesi’n ddiogel.
Edrychwch eto ar y bara ac atgoffwch
y plant bod y bara’n ein hatgoffa fod
Iesu wedi marw ar y groes i faddau ein
pechodau.
Adroddwch frawddeg o weddi yn diolch
i Iesu am fod yn barod i farw drosom.
Edrychwch eto ar y diod coch ac
atgoffwch y plant fod Iesu wedi dweud
wrth ei ddisgyblion y dylent gymryd y
bara a’r gwin i gofio amdano.
Adroddwch frawddeg o weddi yn gofyn
am gymorth Iesu i gofio amdano bob
dydd, am gymorth i ddarllen y Beibl ac
i weddïo fel y byddant yn dod i’w
adnabod a’i garu’n well.
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DRAMA


Rap y deg pla

Mae Moses lawr ar y traeth, pawb yn dilyn eu pennaeth, ond ddim yn siwr chwaith!
Mae’r môr yn sefyll o’u blaen, ac i ddweud y gwir yn blaen, ble mae’r cwch?
Tu ôl mae byddin yr Aifft, y criw yn anferth o engraifft, o elynion cas!
Eu harfau’n barod i waith, a ninnau’n gwybod i ffaith, ein bod mewn twll!!
Sut ddaethon ni i’r fath le? O ble y daeth y cyfle, i ddianc i fan hyn?
Oes cliw yn y gorffennol i ni? Beth ddigwyddodd yn yr Aifft dwedwch chi, oedd yn ryfeddol?
D’oedd Pharo ddim yn gwrando, d’oedd geiriau ddim yn tycio, i lanhau ei glustiau
Dyma Duw yn siarad yn glir, mewn arwyddion oedd yn wir, yn rhyfeddol!
Un pla – mae afon Pharo, yn goch fel lliw fy ngwaed
Dau bla – daw llyffaint allan, ym mhobman rownd eich traed
Tri pla – mae llwch yr hewlydd, yn llau - dw’i ddim yn dallt !
A phedwar – mae na bryfed yn cosi yn fy ngwallt
Pum pla – ac anifeiliad s’yn marw dros y tir
Yn chweched – mae cornwydydd yn tyfu ar fy ngwir!
Saith pla – a storm sy’n tywallt y cenllysg lawr o’r nef
Yn wythfed – na! locustiaid yn difa rownd pob tref!
Naw pla – a t’wyllwch guddiodd gwlad Pharo yn y dydd
Ond d’oedd y t’wyllwch hwnnw yn ddim i’r hyn a fydd!
Y degfed pla – mewn t’wyllwch aeth angel drwy y dre
A d’oedd ond meibion Israel ddihangodd yn y lle!
O feddwl am y gwyrthiau, mae Môr mawr coch ond dropiau, o flaen ein Duw!
A nawr mae’r Môr yn agor, mae Duw ar waith heb bwyllgor!! A ni yn rhydd!.
Mae gwynt yn dod o rywle, a’r tonnau’n mynd am wylie, a’r tir yn sych!
Dim galw sydd am gychod, wrth gerdded heibio’r pysgod! Ni mâs o’r twll !! Ie !


Dawns Miriam
Defnyddiwch Atodiad 8.
Rhannwch y plant i ddau grþp, un grþp ar gyfer bob rhan o’r hanes. Gofynnwch i’r plant feddwl
am symudiadau i gyd-fynd â’r hanes ac i greu dawns syml. Neu, gyda grþp llai, cewch ddewis
un rhan o’r hanes yn unig. Os oes gennych grþp o blant hÿn, gallwch ofyn i un neu ddau i
ddarllen yr hanes tra bod y lleill yn dawnsio/meimio. Gyda phlant iau, byddai’n haws i chi ddarllen
iddyn nhw.

Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen Gwis
Moses: Exodus 3-15
1. Pwy arweiniodd yr Israeliaid allan o’r Aifft?

2. Beth ddigwyddodd pan ddaethant at afon lydan a’r Eifftiaid
ar eu hôl?

3. Beth roddodd Duw yn fwyd a diod i’r Israeliaid ar eu taith?

4. Ble cafodd Moses gyfarfod arbennig gyda Duw?

5. Beth yw’r enw roddir ar y cyfreithiau neu’r rheolau roddodd
Duw i Moses?

6. Beth wnaeth y bobl am eu bod yn blino disgwyl am Moses?

7. Ble’r oedd Moses i gadw gorchmynion Duw?

8. Beth oedd enw’r tir roedd Duw am ei roi i’r Israeliaid?

9. Beth ddywedodd y bobl pan glywsant fod cewri yn y wlad?

10.Sut wnaeth Duw gosbi’r bobl am beidio ag ymddiried
ynddo?

11. Ar beth roedd yn rhaid i’r bobl edrych i gael eu gwella o
friwiau’r nadroedd?

12. Pwy oedd yr arweinydd newydd a fyddai’n mynd â nhw i’r
wlad newydd?

Atebion
1. Moses. 2. Cododd Moses ei wialen ac fe symudodd y gwynt y dþr o’r ffordd. 3. Manna a soflieir i’w bwyta a dþr
o’r graig i’w yfed. 4. Ar Fynydd Sinai. 5. Y Deg Gorchymyn. 6. Gwnaethant lo aur a’i addoli. 7. Mewn blwch hardd
yng nghanol pabell arbennig. 8. Canaan. 9. Nad oedden nhw am fynd i mewn i’r wlad i ymladd yn eu herbyn. 10.
Roeddent i aros pedwar deg o flynyddoedd eto a daeth nadroedd i’w gwersyll. 11. Sarff bres ar bolyn hir. 12. Josua.
Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Moses: Exodus 3-15

Pwy yw’r bobl o’r stori?
Smoes ? ……………………
Orahp? ………………………
Rona? …………………………
AARON
CENLLYSG
FFOI
MOR
PHARO

AIFFT
COCH
LLYFFANTOD
MOSES
PRYFED

Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008

Miamir? ……………………
Uwd? …………………………
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Taflen 5
Moses: Exodus 3-15
Gofalodd Duw am Ei bobl mewn ffordd ryfeddol! Dyma rai bobl sy’n gofalu amdanom ni.
Lliwiwch hwy ac yna gwnewch restr o beth mae pob un yn gwneud.

Ysgrifennwch weddi yn diolch i Dduw am y bobl sy’n gofalu amdanoch chi.

Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 7
Moses: Exodus 3-15
Mae pawb yn hoffi parti a bwyta! Pryd fyddwch yn bwyta’r bwydydd yma?

Bob blwyddyn, mae’r Iddewon yn dathlu Gþyl y Bara Croyw neu, gþyl y Pasg.
Mae’n nhw’n cofio hanes Moses a’r Israeliaid yn gadael yr Aifft. Mae gan
bopeth ar y plât Seder ystyr arbennig. Ydych chi’n cofio beth yw’r ystyr?

Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Moses: Exodus 3-15
Defnyddiwch y teils i ddangos yr adnod

BWYDYDD ARBENNIG
Cyn iddo farw, dywedodd Iesu wrth ei
ddisgyblion y byddai’r bara a gwin yn
gymorth iddynt gofio amdano.
Cewch ddarllen yr hanes yn Luc 22:17-20.
Ysgrifennwch weddi yn diolch i Iesu am
farw drosom.

Ar Draws
1. Adeg mae plant yn derbyn rhif 9 ar draws
2. Roedd hwn yn cael ei rostio adeg Y Pasg
4. Mae hwn yn cael ei weini gyda chwstard gwyn
adeg y Nadolig
7. Ffrwyth y goeden olewydden
8. Pastai traddodiadol adeg y Nadolig (4,3)
9. Mae plant yn hoffi cael un siocled o’r rhain

I lawr
1. Adeg mae rhywun yn cael rhif 2 i lawr
2. Mae canhwyllau yn cael eu rhoi ar hon
3. Aderyn sy’n cael ei fwyta adeg y Nadolig
5. Ffrwyth o’r goeden adeg diolchgarwch
6. Roedd pobl yn pobi hwn pob dydd
Moses: Gadael yr Afft ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 8
Moses: Exodus 3-15
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Oed 11 - 14
Moses: Exodus 3-15

Amcanion:
 I olrhain hanes Moses a’r Israeliaid yn gadael Yr Aifft


I ystyried rôl a dyletswydd pobl Dduw wrth ymateb i’r rhai sy’n gaeth heddiw



I weld fod hanes y Pasg cyntaf yn gysgod o waith Iesu



I drafod ystyr ymddiried yn Nuw yng ngoleuni Ei allu anhygoel, a’i fwriadau
da ar gyfer Ei bobl.

Wythnos 1:
Exodus 3 a 4 “Gollwng fy mhobl yn rhydd….”
Yn y wers gyntaf, byddwn yn ystyried hanes
galwad Moses gan Dduw i ddychwelyd i’r Aifft
er mwyn arwain yr Israeliaid o’u caethiwed i wlad
yr addewid. Cafodd Moses neges digon anodd
i’w chario’n ôl at Pharo. Oes rhyfedd bod Moses
yn codi pob math o wrthwynebiad? Cofiwch fod
yr Israeliaid wedi ymgartrefu yn Yr Aifft dros 400
o flynyddoedd cyn cyfnod Moses, ar wahoddiad
y Pharo a oedd wedi derbyn cymorth
amhrisiadwy gan Joseff i osgoi trychineb. Erbyn
hyn mae’r Israeliaid yn cael eu trin fel
caethweision i’r Pharo, ac yn benodol, yn cael
eu defnyddio fel llafur rhad ar ei brosiectau
adeiladu rhyfeddol. Ym mhennod 3 o Exodus,
mae Duw’n esbonio wrth Moses Ei fod wedi
clywed cri’r Israeliaid am waredigaeth, a’i fod yn
bwriadu ymyrryd yn y sefyllfa er lles Ei bobl. Mae
gan Moses ran allweddol yng nghynllun Duw,
a’r cam cyntaf yw mynd at Pharo gyda’r neges,
“Gollwng fy mhobl yn rhydd…”

Cyflwyno’r thema:
1. Gwas am y dydd
Gofynnwch i bawb ddychmygu bod ganddyn
nhw was neu forwyn am un diwrnod, ac i restru’r
holl dasgau y byddent yn hoffi i’r gwas/morwyn
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eu cyflawni ar eu rhan. Gadewch i bawb ddarllen
eu rhestr a rhowch wobr i’r rhestr neu dasg
unigol mwyaf digri’/apelgar.
Pwysleisiwch ein bod wedi creu rhestr ddigri’ ond
bod rhai pobl, hyd yn oed heddiw, yn byw
bywydau diflas a llawn creulondeb am eu bod
yn gaethweision. Holwch y bobl ifanc am unrhyw
wybodaeth sydd ganddyn nhw am y pwnc.
Esboniwch y byddwch yn ystyried hanes pobl
Dduw yn gaethweision i’r Pharo a sut y bu i Dduw
achub ei bobl a rhoi cychwyn newydd iddyn nhw.
2. Prosiect y pensaer
Rhowch swp o bapurau newydd a thâp-gludiog
i’r grþp a gofynnwch iddyn nhw greu “adeilad”
sy’n addas i frenin fyw ynddo. Neu, gofynnwch
i’r grþp dynnu llun o balas ar gyfer brenin.
Dangoswch luniau o rai o adeiladau’r Aifft i’r grþp
(ceir rhai ar y GDd), ac esboniwch sut y bu i’r
Israeliaid, pobl Dduw, fyw yn yr Aifft am gyfnod
yn eu hanes yn weision i’r Pharo ac yn adeiladu
palasau iddo.
Darllen a deall y Beibl - “Gollwng fy mhobl yn
rhydd” (Exodus 3 a 4)
Bydd angen y daflen ‘Moses a’r Berth’ sydd ar
ddiwedd yr adran a Beibl Lliw y Plant arnoch.
Efallai yr hoffech ddangos rhan berthnasol o’r
ffilm “The Prince of Egypt.”
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Atgoffwch y bobl ifanc am hanes Moses trwy
ddefnyddio’r lluniau o Beibl Lliw y Plant. Ydyn
nhw’n cofio pam y gadawodd yr Aifft a mynd i
fyw i Midian? Exodus 2:11-13,15.
Atgoffwch y bobl ifanc am sefyllfa druenus yr
Israeliaid. Roedden nhw’n cael eu cam-drin fel
caethweision i’r Pharo, ac yn cael eu gorfodi i
weithio ar ei brosiectau adeiladu.
Darllenwch: Exodus 3:1-10
Gofynnwch y cwestiynau canlynol a llenwch y
swigod siarad sy’n dod o’r berth yn y llun ar y
daflen:
1.
Pwy siaradodd gyda Moses o’r berth?
(Adnod 4) Duw.
2.
Beth welodd a chlywodd Duw? (Adnod 7)
Roedd Duw wedi gweld ei bobl yn dioddef ac
wedi eu clywed yn crio yn eu dioddefaint.
3.
Beth oedd bwriad Duw? (Adnod 8) I achub
ei bobl a mynd â nhw i wlad newydd (mêl a llaeth
= gwlad ffrwythlon).
4.
Pwy ddewisodd Duw i arwain y bobl o’r
Aifft? (Adnod 10) Moses.
Gofynnwch i’r bobl ifanc beth yn eu tyb nhw oedd
ymateb Moses i hyn?
Edrychwch ar yr adnodau canlynol, un ar y tro,
i ddarganfod ei ymateb a thrafodwch ystyr pob
rhwystr y mae Moses yn ei godi. Ysgrifennwch
yr atebion yn swigod siarad Moses.
Pennod 3, adnod 11. Pwy ydw i?
Adnod 13. Pwy sy’n fy nanfon i?
Pennod 4, adnod 1. Beth os nad yw’r bobl yn fy
nghredu i?
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Adnod 10. Dwi ddim yn gallu cyfathrebu’n dda
iawn...
Adnod 13. Plîs wnei di ddanfon rhywun arall!!!
Pam y mae’r grþp yn meddwl fod Moses yn
anfodlon ufuddhau i Dduw? Ofni Pharo, dihyder,
gwan, nerfus, swil, ofn beth fyddai’n digwydd
iddo...
Edrychwch ar yr adnodau unwaith eto i weld
ymateb Duw i wrthwynebiadau Moses.
Cymhwyso
Bydd angen Beiblau, papurau newydd a
chopïau o’r daflen “Rhannu cariad Duw” arnoch.
Dosbarthwch bapurau newydd i’r grþp ac
edrychwch am erthyglau sy’n cyflwyno hanesion
am bobl sydd angen rhyddhad, e.e. rhag trais,
rhag newyn, rhag unigrwydd, rhag salwch, o
ryfel, o ddiweithdra, o fod yn ddigartref, o afael
cyffuriau neu alcohol. Byddai’n syniad ichi
baratoi ymlaen llaw gan dorri allan penawdau
sy’n cyflwyno’r problemau uchod.
1.
Sut mae Duw’n cyrraedd yr anghenus
heddiw?



Yn yr Hen Destament, trwy’r Gyfraith,
gwelwn fod Duw wedi gosod rheolau a fyddai’n
sicrhau bod y gymuned yn gofalu am yr
anghenus mewn cymdeithas: roedd gweddwon
a phlant amddifad i gael gofal gan y gymuned;
roedd gweision ac estroniaid i gael eu trin yn
gyfiawn. Exodus 22:22,23; Exodus 23:9; Exodus
21:2.



Heddiw, mae Cristnogion i fod yn sianel er
mwyn i gariad a chonsýrn Iesu gyrraedd pobl
yn y byd. Meddyliwch am bibell dþr, yn cario
dþr o’r tanc dþr i’n cyrraedd ninnau drwy’r tap.
Cristnogion yw’r bibell sy’n cario cariad Duw i
bobl anghenus.
Cariad Iesu yn y galon sy’n argymell pobl i
weithio er lles eraill (Mathew 22:37-39) ac un
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prawf o’n ffydd yw ein bod yn ceisio cyrraedd
anghenion eraill (Iago 2: 14-16).



Darllenwch hanesion dau Gristion ifanc
sy’n ceisio dangos cariad Duw i bobl anghenus
heddiw. (gw. tudalen 33).
Gweddïau
 Edrychwch yn ôl ar y penawdau/hanesion
o’r papurau newydd a gweddïwch dros bobl
sydd mewn angen heddiw.



Gweddïwch dros y bobl ifanc a’r
sefyllfaoedd rydych chi wedi darllen amdanynt
ar y daflen.



Gweddïwch dros fudiadau ac unigolion
sy’n ceisio dangos cariad a chonsýrn Duw yn
ein gwlad a thramor, am iddynt brofi nerth a
diogelwch yn eu gwaith.
Gweithgarwch ychwanegol
Beth am feddwl am berson anghenus ac am
ffordd i ddangos ein consýrn iddynt? Beth am
fynd â ffrwythau neu flodau at rywun sy’n gaeth
i’w cartref neu ymweld â chartref henoed yn yr
ardal fel grþp i ganu/sgwrsio? Efallai y gallech
wahodd rhywun sydd wedi bod yn gwneud
gwaith dyngarol i ddod i siarad gyda’ch grþp.
Beth am edrych ar wefan Stop the Traffik i gael
gwybodaeth am ei hymgyrchoedd?

Wythnos 2:
Exodus 11 a 12
“Pan welaf y gwaed...”
Yn y wers hon, byddwn yn ystyried hanes ‘Swper
y Pasg’ a dechrau taith yr Israeliaid o’r Aifft. Mae’r
pla olaf ar fin taro’r wlad ac mae’n rhaid i bobl
Dduw fod yn barod. Mae Duw’n rhoi
cyfarwyddiadau manwl i Moses ar sut y dylent
baratoi ar gyfer eu swper olaf yn yr Aifft. Ar ôl
trafod yr hanes, byddwn yn ceisio cyflwyno’r
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syniad bod yr hanes hwn yn pwysleisio gwaith
Iesu ar y groes yn tywallt ei waed drosom a sut
y mae’r Cymun yn gymorth inni heddiw i gofio
am y gwaith rhyfeddol hwnnw.
Cyflwyno’r Thema:
1. Gêm geiriau
Mae’r gêm hon wedi’i seilio ar y rhaglen deledu
Family Fortunes.
Rhannwch y grþp yn dimoedd. Rhowch un o’r
geiriau canlynol i’r grþp cyntaf. Mae pob aelod
o’r grþp yn cynnig gair/cymal y maen nhw’n
cysylltu gyda’r gair hwnnw. Os byddan nhw’n
cynnig gair sydd ar y rhestr, maen nhw’n ennill y
pwyntiau a nodir. Wedyn, mae’r grþp nesaf yn
cael gair ayyb. Ychwanegwch eiriau eich hun
os dymunwch. Mae’r geiriau canlynol yn codi yn
yr hanes.
Deg (h.y. rhif 10) – 10 bys (10 pwynt), 10 Stryd
Downing (5 pwynt), 10 mlwydd oed(1 pwynt)
Drws – Caewch y drws! (10 pwynt), Drws ffrynt
(5 pwynt), Cnocio’r drws (1 pwynt)
Nos – Nos da! (10 pwynt), Canol nos (5 pwynt),
O fore gwyn tan nos (1 pwynt)
Bara – Bara Brith (10 pwynt), Bara ‘menyn (5
pwynt), Rholyn bara (1 pwynt)
2. Bwydydd arbennig
Rhowch gopi o’r croesair (ar gael o daflen waith
6-11 oed) i bawb, neu i barau. Trafodwch beth
yw’r cysylltiad rhwng y geiriau, sef ‘bod y
bwydydd i gyd yn cael eu bwyta ar achlysuron
arbennig’. Ydy’r grþp yn gallu meddwl am
unrhyw fwydydd eraill y byddent yn eu cysylltu
gyda gþyl neu achlysur arbennig?
Esboniwch sut mae gan bob diwylliant a
chrefydd Wyliau penodol ac y byddwn yn trafod
un o wyliau’r Iddewon heddiw.
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Darllen a deall y Beibl:
Exodus 11,12 - “Pan welaf y gwaed...”
Bydd angen y bwydydd a’r esboniad sydd ar
gael ar Atodiad 4 i greu pryd Seder syml.
Neu, gallech ddefnyddio lluniau yn unig o
Atodiad 5.
Y ffilm Prince of Egypt - yr adran sy’n dangos y
plâu, ond nid y pla olaf, lladd y cyntaf-anedig.
Dangoswch y ffilm neu adroddwch hanes y naw
pla a sut y bu i Pharo wrthod gollwng pobl Duw
yn rhydd.
Esboniwch fod Duw wedi dweud wrth Moses ei
bod hi bron yn amser iddyn nhw adael yr Aifft ac
roedd yn rhaid i bawb fod yn barod. Roedd yn
rhaid i bob teulu baratoi eu pryd olaf yn yr Aifft,
pacio’u pethau ac aros, yn barod i adael.

Mae’r Iddewon yn cofio bob blwyddyn sut y bu i
Dduw eu hachub o’r Aifft, mae’r hanes mor
bwysig iddynt.
Rydym ni’n cael “swper” arbennig yn y capel
hefyd i gofio hanes sy’n bwysig iawn inni. Ydy’r
bobl ifanc yn gwybod beth yw’r “swper”?
Dangoswch ddarn o fara a chwpan o win (sudd
cyrens duon) i’r bobl ifanc ac esboniwch sut y
byddwn yn dathlu’r ‘cymun’ i gofio marwolaeth
ac atgyfodiad Iesu Grist. Esboniwch
arwyddocâd y bara a’r gwin, a’r ffaith bod Iesu
wedi gorchymyn i’w ddisgyblion i gymryd y bara
a’r gwin gyda’i gilydd i gofio amdano.
Dyma’r hanes pwysicaf yn y Beibl, yr hanes am
Iesu yn marw ar y groes i’n hachub ni o’n
pechodau ac yn atgyfodi ar y trydydd dydd i roi
bywyd newydd i bawb sy’n credu ynddo.

Gofynnwch i’r bobl ifanc pa Wyliau arbennig
rydym yn eu dathlu yn flynyddol?
Canolbwyntiwch ar y gwyliau sydd â bwydydd
arbennig yn gysylltiedig â nhw, e.e. Y Pasg =
wyau Pasg, Nadolig = twrci. Gofynnwch hefyd
am y rhesymau dros y dathliadau. Esboniwch
wrth y grþp bod Iddewon trwy’r byd yn dathlu
Gþyl y Bara Croyw bob blwyddyn i gofio hanes
gadael yr Aifft - hanes pwysig iawn sy’n eu
hatgoffa sut y bu i Dduw ofalu amdanynt.

Trowch at Exodus 12:13 a’i ddarllen. Dyma a
ddywedodd Duw wrth Moses a dyma beth
ddigwyddodd ar noson olaf yr Israeliaid yn yr
Aifft. Roedd plant yr Israeliaid yn ddiogel rhag
cosb Duw oherwydd bod gwaed o amgylch eu
drysau.

Mae’r teulu yn cael pryd bwyd arbennig gyda’i
gilydd - Y Seder. Mae gan blant y teulu rôl bwysig
yn ystod y pryd bwyd, i ofyn cwestiynau am yr
hanes a’r pryd bwyd.

Pryd fydd person yn derbyn maddeuant a
glanhâd? Adnod 9 - pan fyddant yn cyffesu eu
pechodau.

Mae’r teulu’n eistedd gyda phob person yn
pwyso ar ei hochr chwith.

Mewn ffordd real iawn, mae Duw’n gweld gwaed
Iesu ar y rhai sydd wedi gofyn am faddeuant ac
maen nhw’n ddiogel hefyd rhag cosb Duw.
Darllenwch Rhufeiniad 8:1.

Wedyn, trowch at 1 Ioan 1:7b. Mae Ioan yn
esbonio bod gwaed Iesu yn glanhau ei bobl oddi
wrth eu pechodau.

Dilynwch y cyfarwyddiadau sydd yn Atodiad 4.
Cymhwyso
Bydd angen darn o fara, cwpan o sudd cyrens
duon, a Beibl.
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Gweddïau
Eisteddwch mewn cylch a phasiwch y bara a’r
gwin o amgylch y grþp. Wrth iddyn nhw afael
yn y bara, anogwch y grþp i feddwl eto am Iesu’n
marw ar y groes yn ein lle ac i ddiolch Iddo am
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hyn. Wedyn, wrth afael yn y gwin, anogwch y
grþp i feddwl bod gwaed Iesu yn gallu eu
glanhau oddi wrth eu pechodau. Gofynnwch
iddyn nhw feddwl a ydyn nhw wedi cyffesu eu
pechodau i Dduw erioed, ac wedi ofyn am
faddeuant?
Nodwch: dydw i ddim yn awgrymu y dylech
fwyta’r bara neu yfed y gwin, mae’r ordinhad fod
cael ei gymryd mewn oedfa gyda’r gynulleidfa
ac ar ôl i’r bobl ifanc gyffesu ffydd yn yr Arglwydd.
Byddai’n syniad cynnig sgwrs pellach gydag
unigolion sydd wedi cael eu cyffwrdd mewn
unrhyw ffordd yn ystod y wers heddiw, neu sydd
â chwestiynau i’w trafod ymhellach.
Gweithgarwch ychwanegol
Addurno bisgedi.
Beth am addurno bisgedi gyda lluniau
perthnasol o’r hanes heddiw?

Cyflwyno’r thema:
1. Cwis – ffeithiau rhyfeddol
Rhowch ddarn o bapur a beiro i bawb a
darllenwch y ffeithiau canlynol i’r grþp gan ofyn
iddyn nhw nodi a ydyn nhw’n wir neu’n gau.
Mae pob un yn wir.



Yn 1386 cafodd mochyn ei grogi yn
gyhoeddus am ladd plentyn.



Gall chwilen ddu fyw am sawl wythnos ar
ôl colli ei ben!



Nid ydych yn medru lladd eich hun trwy
ddal eich anadl.



Ceir dinas o’r enw Rhufain ar bob cyfandir.



Ar gyfartaledd, mae pobl llaw dde yn byw
am naw mlynedd yn hirach na phobl llaw chwith.



O’r holl esgyrn yn ein corff, mae chwarter
ohonyn nhw yn ein traed.

Wythnos 3:
Exodus 13 a 14 “Cod dy wialen...”
Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried un o’r
hanesion mwyaf adnabyddus o’r Hen
Destament, Moses a’r Israeliaid yn croesi’r Môr
Coch. O’r diwedd, mae Pharo’n ildio ac yn rhoi
caniatâd i’r Israeliaid adael, ac yn sþn wylo mawr
maen nhw’n cychwyn ar eu taith i Wlad yr
Addewid. Maen nhw’n cael eu harwain gan
gwmwl o niwl yn y dydd a chwmwl o dân yn y
nos - arwyddion o bresenoldeb yr Arglwydd
Dduw Ei hun. Ond, ychydig ar ôl cychwyn y
daith, maen nhw’n cyrraedd y Môr Coch a milwyr
Pharo ar eu hôl. Mae’r Israeliaid yn credu bod
marwolaeth yn anochel, ond dyma Dduw yn
siarad eto, “Cod dy wialen...”
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Mae merched yn blincio ddwywaith yn fwy
na ddynion.



Heb liw ynddo, mae Coca Cola yn wyrdd.



Mae mwy o bobl yn cael eu lladd bob
blwyddyn gan wenyn na chan nadroedd.



Mae lleoliad llygaid asynnod yn golygu eu
bod yn medru gweld eu pedwar troed drwy’r
amser.
Trafodwch y ffeithiau rhyfeddol gan gyfeirio at
yr hanes heddiw sy’n cynnwys digwyddiad mwy
rhyfeddol fyth!!
2. Cystadleuaeth siarad gyhoeddus Y siwrne mwyaf diflas yn fy mywyd!
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Oed 11 - 14
Moses: Exodus 3-15
Gofynnwch am wirfoddolwyr i siarad am ddwy
funud ar y testun uchod. Efallai y byddai’n syniad
I chi osod esiampl!!!
Darllen a deall y Beibl:
Darllenwch Exodus 14:1-31. ac yna gofynnwch
y cwestiynau canlynol:
 Pam ddywedodd Duw wrthyn nhw i droi’n
ôl i wynebu byddin Pharo?
(Adnod 14)
 Pam newidiodd Pharo ei feddwl?
(Adnod 5)
 Beth oedd ymateb yr Israeliaid?
(Adnod 11)
 Pam fod y cwmwl wedi symud?
(Adnodau 19,20)
 Beth oedd ymateb yr Israeliaid ar ôl croesi
trwy’r Môr?
(Adnod 31 a Phennod 15:1)
 Pe baech chi wedi cerdded ar lwybr trwy’r
môr a grëwyd gan Dduw, beth fuasech chi’n ei
ddweud amdano?
Cymhwyso
Bydd angen yr adnod wedi’i gopïo i bawb gael
gweld, a phêl fawr.
“Mae’r ARGLWYDD fel craig i mi, yn gastell ac
yn achubwr.” Salm 18:3
Taflwch y bêl at un person gan ddweud y gair
cyntaf o’r adnod. Mae’r person sy’n dal y bêl yn
ei daflu’n ôl gan ail adrodd y gair. Parhewch nes
eich bod wedi cwblhau’r adnod. Y tro nesaf,
gadewch i’r grþp daflu’r bêl at ei gilydd gan roi
gair o’r adnod bob tro. Chwaraewch sawl gwaith
nes bod y grþp wedi dysgu’r adnod.

yn ei fywyd: roedd ganddo lawer o elynion, gan
gynnwys y brenin, a oedd yn ceisio ei ladd. Yn
y gân hon, mae Dafydd yn canu am y ffordd y
mae Duw wedi ei achub o’r sefyllfaoedd anodd.
Pam mae e’n disgrifio Duw fel castell ac fel
craig?
Roedd yr Israeliaid hefyd wedi profi Duw yn eu
hachub oddi wrth Pharo.
Mae pobl Dduw drwy’r holl amser wedi profi Duw
yn eu “hachub.”
Dyma hanes dyn o’r enw George Muller.
Roedd George Muller yn gweithio gyda phlant
amddifad ym Mryste yn yr 1800au. Sefydlodd
gartrefi ar eu cyfer. Doedd e byth yn gwneud
apêl am arian yn gyhoeddus. Un tro, nid oedd
bwyd nac arian ar gyfer brecwast y diwrnod
canlynol. Aeth George i’w wely gan weddïo am
y sefyllfa. Pan oedd George yn cerdded y bore
wedyn, yn ôl ei arfer, penderfynodd gerdded ar
hyd llwybr gwahanol. Cyfarfu â ffrind yn
annisgwyl. “George, dwi’n falch o’th weld,”
meddai, “Cymer y pum punt yma ar gyfer dy
blant.” Derbyniodd George yr arian yn llawen
gan wybod y byddai’r arian yn prynu bwyd am
sawl diwrnod i’r plant. Bwydodd George
gannoedd o blant fel hyn. Pan oedd arian yn
brin, dim ond Duw oedd yn gwybod, ac yn
wyrthiol, daeth digon i law bob amser. Ni fyddai
George Muller wedi gallu helpu’r plant heb i
Dduw, yn Ei gariad, ddarparu.
Dydy Duw ddim bob amser yn gweithio mewn
ffordd wyrthiol, ddramatig. Ond os byddwn ni’n
rhoi ein pryderon iddo a cheisio Ei gymorth, bydd
yn siþr o’n hateb.
Gofynnwch i’r bobl ifanc am eu syniadau ar sut
y mae Duw yn ein hateb, e.e. trwy gymorth pobl
eraill, trwy roi heddwch inni, trwy Ei Air, trwy roi
nerth inni, ein helpu i fod yn ddewr neu yn ufudd
Iddo.

Esboniwch mai dyma eiriau un o ganeuon
Dafydd. Cafodd Dafydd gyfnodau anodd iawn
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Oed 11 - 14
Moses: Exodus 3-15
Gweddi a Gweithgarwch ychwanegol
Casglwch gerrig crynion ar gyfer y grþp a
defnyddiwch baent i’w haddurno. Gofynnwch i’r
bobl ifanc feddwl am un gair neu un darlun a
fydd yn eu hatgoffa o’r ffordd y gwnaeth Duw
achub yr Israeliaid. Mae gan Dduw’r un nerth
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heddiw ag yr oedd ganddo bryd hynny ac mae’n
barod i wrando arnom ni heddiw.
Gofynnwch i’r bobl ifanc i feddwl am un peth yr
hoffent dderbyn cymorth Duw yn ei gylch.
Gweddïwch drostyn nhw neu efallai yr hoffai rhai
o’r grþp weddïo ar goedd.
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Hia bawb. Catrin ydw i. Dw’i newydd orffen ysgol a dw’i yn Ffrainc ar hyn o
bryd!! Na, dw’i ddim ar wyliau – dwi’n gweithio gydag Eglwys yn Rouen fel
aelod o “Action Team”. Cyn dod yma cefais fis o hyfforddiant yn Birmingham
a’r mudiad sy’n trefnu’r cwbl yw’r BMS.
Rydym yn gweithio mewn ardal anodd iawn – mae llawer o bobl yr ardal
efo anghenion emosiynol. Ein prif waith yw helpu yn y gwasanaethau bob
dydd Sul, gwneud gwaith plant, helpu i redeg y grþp ieuenctid a llawer o
bethau eraill. Rydym hefyd yn ceisio cyfarfod y bobl sy’n byw yn y gymuned
a’u croesawu i’r Eglwys a felly rydym am gychwyn dosbarthiadau Saesneg,
agor Ystafell Weddi yn yr Eglwys i bobl ddod i weddïo a rydym yn gobeithio
cychwyn grwpiau ar ôl ysgol yn yr Eglwys cyn bo hir. Mae’r Eglwys yn awyddus
i wneud pethau positif i helpu’r bobl anghenus o’u cwmpas.
Rwyf yn cael amser da iawn yma ond mae’n eithaf blinedig ac yn
anodd iawn ar adegau yn enwedig efo’r iaith. Mae hefyd yn anodd i fod i
ffwrdd o gartref ond rwyf yn gwybod bod Duw yma efo mi ac yn edrych ar fy
ôl i.
Rwyf yn gwneud y flwyddyn allan yma oherwydd teimlais mai dyma
oedd Duw eisiau i mi ei wneud. Hefyd, dw’i wedi bod yn ystyried gwneud gwaith cenhadu am amser hir. Dw’i
am rannu ag eraill y newyddion anhygoel bod Duw yn ein caru ac am gael perthynas â ni.
Mae’n fendigedig gweld y ffordd mae Duw yn gweithio yn y gymuned yn barod ac rwyf yn edrych
ymlaen i weld y pethau mae Duw am wneud yma. Rwyf yn gobeithio y bydd y flwyddyn yma yn helpu fi i
ddysgu ymddiried mwy yn Nuw ac yn dyfnhau fy mherthynas efo Duw.
Fy enw i yw Mari Williams, dwi’n 30 mlwydd oed, ac yn briod â Martin. Dwi’n
byw yn Streatham, de Llundain a dwi’n gweithio i Tearfund fel Swyddog Polisi ar
ddþr a glanweithdra.
Fel Catrin, ar ôl gorffen yn y Coleg es am flwyddyn “gap,” oherwydd
doeddwn i ddim yn gwybod pa swydd i gymryd. Ces y cyfle i weithio gyda
Tearfund am flwyddyn ac ar ddiwedd y flwyddyn roeddwn yn gwybod bod Duw
am i mi weithio gydag elusen a oedd yn ceisio helpu’r tlawd o amgylch y byd.
Rwyf wedi bod i Periw, Burkina Faso, Sierra Leone, Kenya a Malawi, i
weithio hefo partneriaid Tearfund, ac i wneud gwaith ymchwil.
Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn Burkina Faso. Yno, mi wnes i gyfarfod a
ddynes o enw Wuruma Diafar. Roedd hi’n 29 mlwydd oed ac yn feichiog. Fel
miliynau o ferched ar draws Africa, mae hi gorfod cerdded yn bell i n’ôl dþr i’w
theulu. Roedd y ffynnon agosaf wedi torri, felly roedd hi’n defnyddio dþr o lyn
yn lle. Roedd yn rhaid iddi gerdded 30 munud i gyrraedd y llyn ac roedd hi’n
mynd yno 5 gwaith bob dydd - 5 awr o gerdded! Ar ol cyrraedd adref, roedd
rhaid iddi redeg y dþr drwy ridyll i geisio cael gwared o’r baw. Mae Tearfund yn
gweud llawer o waith mewn cymunedau fel un Wuruma yn darparu dþr glân
sy’n ddiogel i’w yfed. Mae Tearfund hefyd yn ymgyrchu ar y mater yma – yn galw ar lywodraethau i roi mwy
o arian ac ewyllys gwleidyddol i daclo’r argyfwng sy’n achosi i 5000 o blant farw bob diwrnod oherwydd diffyg
dþr glân a glanweithdra diogel.
Rwyf yn credu bod y gwaith yma’n ymateb i alwad Iesu i garu ein cymdogion. Mae Duw yn galw ei bobl
i ddangos tosturi a chariad oherwydd mae E’n Dduw llawn cariad a thosturi.Mae Duw hefyd yn Dduw cyfiawnder
ac mae am i’w bobl garu’r tlawd a’r gwan, a gweithio dros gyfiawnder. Roedd Iesu yn ymateb i bob rhan o
fywydau pobl - yn pregethu, yn dysgu, yn bwydo a gwella pobl – yn caru’r person cyflawn. Mi wnaeth Iesu
farw er mwyn i ni gael bywyd ar ei orau. Mae hyn wrth gwrs yn golygu bywyd ar ei orau yn ysbrydol a’r gobaith
anhygoel o fywyd tragwyddol, ond hefyd, dwi’n credu bod hyn yn golygu bod Iesu eisiau bywydau bobl gael
eu trawsnewid mewn ffyrdd eraill – yn economaidd, yn gymdeithasol, yn emosiynol – yn ogystal â trawsnewid
ysbrydol.
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Atodiad 1
Moses: Exodus 3-15
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Atodiad 2
Moses: Exodus 3-15
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Atodiad 3
Moses: Exodus 3-15
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Atodiad 4
Moses: Exodus 3-15

Y Seder
Dyma’r pryd sy’n cael ei gymryd yn rhan o þyl y Bara Croyw neu þyl y Pasg.
Casglwch yr eitemau ar gyfer y pryd a chopïwch y cwestiynau ar wahân.
1. Yn gyntaf mae’r Tad yn golchi ei ddwylo, yn cymryd y persli a’i drochi yn y dþr hallt a’i roi i bawb i’w
fwyta.
2. Roedd Moses wedi dweud wrth y bobl i gymryd oen a’i ladd a’i goginio. Roeddent i gymryd peth o
waed yr oen a’i osod o amgylch drws y tÿ. Byddai pawb yn y tÿ yn ddiogel. Mae’r persli yn atgof o
hyn.
3. Mae’r Tad yn torri un matsah (cracer) ac yn cuddio un rhan. Mae’r matsah yn eu hatgoffa bod y
bobl wedi bwyta bara croyw yn yr Aifft.
4. Mae’r plant yn gofyn eu cwestiynau, un ar y tro ac mae’r Tad yn ateb.
Cwestiwn 1. Pam wnaeth y bobl fwyta bara croyw?
Roedd Moses wedi dweud wrth y bobl nad oedd amser i bobi bara gyda burum, roeddent ar frys i
adael, felly roedd y bara heb godi - yn fara croyw.
Cwestiwn 2. Pam y byddwn yn bwyta perlysiau chwerw?
Mae’r perlysiau chwerw yn ein hatgoffa fod bywyd yn yr Aifft wedi bod yn chwerw, gan fod pobl Dduw
wedi gorfod gweithio fel caethweision i Pharo.
Cwestiwn 3. Pam trochi’r perlysiau mewn dþr hallt?
I gofio am ddagrau pobl Dduw pan yn gaethweision.
Cwestiwn 4. Pam pwyso i’r ochr chwith wrth fwyta?
I gofio fod pobl Dduw wedi bod yn gaethweision.
5. Darlleniad o’r hanes – gallwch ddefnyddio Beibl plant neu lyfr stori.
6. Mae pawb yn golchi dwylo ac yn gweddïo.
7. Mae pawb yn bwyta tamaid o’r matsah, y perlysiau chwerw a’r charoset. Wedyn, mae’r teulu yn
cael pryd arferol gan gychwyn gyda’r þy wedi’i ferwi. Mae’r þy yn arwydd o’r tristwch mae pobl yn ei
deimlo ar farwolaeth un annwyl ac yn arwydd o’r tristwch brofodd y caethweision yn yr Aifft ond
wedyn y llawenydd o fywyd newydd.
8. Yn ystod y pryd mae’r plant yn chwilio am y darn o matsah a guddiwyd a’i fwyta.
9. Hefyd, yn ystod y pryd bydd pobl yn diferu 10 diferyn o win coch, un diferyn am bob un o’r 10 pla.
Mae pawb yn canu ac yn gweddïo ac mae’r pryd yn gorffen.
Ar gyfer y Charoset, cymysgwch ychydig o afal wedi’i dorri’n fân gyda chnau sydd wedi malu’n fân, a
sinamon.
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halen

persli
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þy wedi’i ferwi

charoset

Beth sy’n rhan o’r Seder?

gwin coch

matsah

perlysiau chwerw

Asgwrn oen

Atodiad 5
Moses: Exodus 3-15
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Atodiad 6
Moses: Exodus 3-15
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Atodiad 7
Moses: Exodus 3-15
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Atodiad 8
Moses: Exodus 3-15
Dawns Miriam
Mae’r geiriau mewn italics yn awgrym o symudiad. Gadewch i’r plant gynnig symudiadau hefyd.
Bydd angen cerddoriaeth Iddewig. Mae’r dôn 356, Caneuon Ffydd yn addas.

Y 10 pla
Amser maith yn ôl, yng ngwlad yr Aifft, roedd pobl Dduw yn byw fel caethweision i’r Pharo cas.
Symud fel caethweision: yn ffurfio brics, yn llusgo cerrig trwm, yn adeiladu, yn cael eu chwipio, yn
crio, yn cysuro eu gilydd, yn gweddïo.
Clywodd Duw gri Ei bobl a galwodd Moses - ef fyddai’r person i arwain yr Israeliaid i wlad newydd,
gwlad yn llifeirio o laeth a mêl.
Plant yn ffurfio perth sy’n llosgi, Moses yn penlinio o’u blaen, yn codi ac yn cerdded o’u hamgylch
yn ysgwyd ei ben.
Felly, yn ôl i’r Aifft a Moses, i balas y Pharo, gyda’r neges hon gan Dduw, “Gollwng fy mhobl yn
rhydd.”
Pharo yn eistedd, Moses yn ymbil arno, plant fel swyddogion Pharo yn chwerthin, plant fel
Israeiliaid yn y cefndir yn gweithio.
Ond, roedd calon Pharo yn galed. Doedd e ddim eisiau colli ei weision, wedi’r cwbl, pwy arall
fyddai’n codi ei balasau? Rhoddodd Duw 10 cyfle i Pharo i newid ei feddwl. Trodd y dþr yn waed;
daeth llyffantod...llau....pryfed...bu anifeiliaid yr Eifftiaid
farw.....cornwydydd...cenllysg....locustiaid....tywyllwch.
Plant yn plygu o amgylch Pharo yn barod i feimio’r plâu. Gadewch saib ar ôl pob pla i roi cyfle i’r
plant feimio/dawnsio o amgylch Pharo. Mae Pharo a’i swyddogion yn edrych yn ofnus ond wedyn
yn ysgwyd eu pennau.
Y pla olaf oedd yr un mwyaf ofnadwy. Yn ystod y nos daeth angel yr Arglwydd i’r Aifft a lladd pob
cyntaf-anedig yng nghartrefi’r Eifftiaid. Ond roedd plant yr Israeliaid yn ddiogel.

Gadael yr Aifft
Rhannwch y plant yn ddau grþp: yr Israeliaid a’r Môr Coch. I ddechrau caiff y Môr Coch benglinio
mewn rhes yn siglo’n dyner. Mae’r Israeliaid yn “teithio” nes cyrraedd y Môr.
O’r diwedd, newidiodd Pharo ei feddwl. Gorchmynnodd Moses i fynd â’r Israeliaid o’r Aifft.
Mae’r daith yn cychwyn, gyda Moses ar y blaen, pawb yn copïo symudiadau Moses, e.e. yn blino,
yn dringo, yn gorffwys, yn chwerthin, yn edrych o gwmpas yn nerfus ayyb.
Yn y dydd, roedd cwmwl o niwl yn eu harwain – gyda’r nos, colofn o dân. Cyrhaeddon nhw’r Môr
Coch a chodi eu pebyll.
Ond roedd milwyr Pharo ar eu hôl: roedd Pharo wedi newid ei feddwl unwaith eto. Beth dylai
wneud?
Moses yn codi ei fraich dros y Môr, y Môr yn codi ar eu traed gan chwifio’u breichiau yn egnïol, yr
Israeliaid i gerdded ar hyd y rhes.
Daeth milwyr Pharo ar eu holau, gan geisio dilyn pobl Dduw ar hyd y llwybr drwy’r Môr. Ond, peidiodd
y gwynt cryf a oedd wedi codi’r tonnau, a disgynnodd y tonnau drostynt a’u boddi.
Mae’r Môr yn distewi, y tonnau yn disgyn yn araf i’r llawr, tra bod yr Israeliaid yn gafael dwylo ei
gilydd, yn troelli, yn canu ac yn dawnsio.
Mae Moses, Miriam a’r holl bobl yn moli Duw am eu hachub o’r Aifft, ac o’r Pharo creulon. Ond,
newydd ddechrau’r mae’r taith i’w cartref newydd.
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Atodiad 9
Moses: Exodus 3-15

Cân Moses
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Gwasanaeth Teuluol
Moses: Exodus 3-15

Moses
Mae rhan gyntaf y gwasanaeth yn rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan gan ddefnyddio pethau y maen
nhw wedi’u 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/pobl ifanc i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth? Byddai’n braf cael rhywun i egluro
bod y gwasanaeth yn deillio o waith yr Ysgol Sul dros yr wythnosau diwethaf yn ystyried “Moses yn
gadael yr Aifft.”
Defosiwn : Gair o groeso, gweddi, emyn/cân.
Cyflwyniad 1: Newyddion da!
Bydd angen papur dyddiol neu bapur bro sy’n cynnwys hysbysebion priodasau/penblwyddi/
genedigaethau.
Gofynnwch i’r plant os oes rhywbeth da wedi digwydd iddyn nhw yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac
yna gofynnwch i’r gynulleidfa.
Rhannwch rhyw bwt o newyddion da sydd gennych chi’n bersonol.
Dangoswch yr hysbysebion o’r papur newydd sy’n dangos cyhoeddiadau priodasau a genedigaethau.
Efallai bod gennych hysbyseb bersonol y gallwch ei ddangos, e.e. hysbyseb am enedigaeth plentyn
neu briodas?
Gofynnwch i’r plant pam fod pobl eisiau gosod hysbysebion mewn papurau newydd?
Dylid pwysleisio ein bod yn awyddus i rannu newyddion da gyda phobl eraill. Dyma yw ein thema
heddiw.
Gweddïau
Gweddïwch dros y gynulleidfa, gan gynnwys y newyddion da sydd wedi ei rannu. Gweddïwch hefyd
dros y rhai sydd wedi cael newyddion drwg.
Eitemau gan y plant
Cyflwynwch yr eitemau drwy esbonio cefndir yr hanesion a fydd yn cael eu cyflwyno gan y plant.
Gweler y cyflwyniad ar ddechrau gwersi 6-11 oed.
Y plant ieuengaf: Cân, rhigwm, dangos gwaith crefft
Y plant cynradd: Cân y gyfres, dangos gwaith crefft, rap neu dawns Miriam.
Cyflwyniad 2: Angen Arweiniad!
Bydd angen bar o siocled a sgarff.
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Gwasanaeth Teuluol
Moses: Exodus 3-15
Gofynnwch am wirfoddolwr i gerdded ar hyd y llwybr drwy’r Capel/Neuadd at far o siocled, sef ‘y
wobr’.
Ar ôl dewis rhywun, esboniwch eu bod yn gorfod gwisgo sgarff dros eu llygaid.
Ar ôl gosod y sgarff, esboniwch y bydd “rhwystrau” ar y ffordd, a gosodwch dau neu dri person/
plentyn ar hyd y llwybr.
Gofynnwch i’r gwirfoddolwr i gerdded tuag at ‘y wobr’ heb daro yn erbyn y rhwystrau.
Os yw’r gwirfoddolwr yn taro yn erbyn un o’r rhwystrau, cynigiwch gymorth iddo/i, rhywun i’w harwain
at ‘y wobr’.
Ar ôl cwblhau’r daith yn llwyddiannus, rhowch ‘y wobr’ i’ch gwirfoddolwr a gofynnwch iddi/o pa mor
hawdd oedd cerdded ar ei b/phen ei hun, a beth oedd yn dda am gael rhywun i’w harwain.
Pwysleisiwch fod yr arweinydd yn gallu gweld y ffordd yn glir, yn gwybod ble oedd y rhwystrau a sut
i’w hosgoi.
Darllenwch Salm 23, adnodau 1-4. Eglurwch bod Duw wedi addo bod gyda’i bobl, ble bynnag y
byddan nhw. Mae Duw yn arwain Ei bobl hefyd, fel y bu inni ddysgu yn yr Ysgol Sul yn ddiweddar
wrth glywed am Moses a’r Israeliaid yn croesi’r Môr Coch.
Efallai yr hoffech chi holi ychydig o gwestiynau i’r plant am yr hanesion.
Cyflwyniad 3: Amser Moli
Bydd angen yr offerynnau a grëwyd gan y plant yn ystod y gwersi.
Cân o fawl (gydag offerynnau)
Gweler y rhestr o ganeuon ar ddiwedd y gwasanaeth am syniadau.
Darllenwch: Exodus 15, adnod 1 ac Exodus 15, adnodau 20 a 21.
Bydd angen y tri llun o’r GDd – llun clust, cyhyrau, calon.
Gofynnwch pam fod Moses a Miriam, a’r holl bobl wedi canu a dawnsio? Derbyniwch atebion y
gynulleidfa, ac yna esboniwch bod rhai atebion i’w cael yng ngeiriau cân Moses.
1.
Mae Duw wedi clywed ei bobl yn galw arno am gymorth ac wedi eu hachub rhag Pharo –
Adnodau 1-10. Dangoswch llun y glust.
2.
Ni ellir cymharu nerth a gallu Duw gydag unrhywbeth. Adnodau 11, 12. Dangoswch llun y cyhyrau.
3.
Mae Duw yn eu caru ac yn mynd i’w harwain. Adnod 13. Dangoswch llun y galon.
Edrychwch eto ar y tri llun a chymhwyso’r tri phwynt gan ddweud:
 Mae Duw yn ein clywed heddiw ac yn barod i’n helpu ninnau hefyd;
 Mae gan Dduw yr un nerth heddiw ag yr oedd ganddo yn amser Moses;
 Mae Duw yn ein caru ninnau ac mae am ein harwain drwy ein bywydau.
Atgoffwch pawb am brofiad y gwirfoddolwr a oedd wedi derbyn cymorth person arall i’w arwain.
Gallwn ninnau brofi arweiniad Duw o ddydd i ddydd hefyd os byddwn yn rhoi ein bywydau Iddo.
Gofynnwch i’r plant os ydyn nhw’n cael eu canmol ambell waith yn yr ysgol, os ydyn nhw’n cyflawni
gwaith da neu bod yn garedig, neu os ydyn nhw wedi bod o gymorth arbennig yn y dosbarth. Os
bydd rhywun yn eich canmol maen nhw’n tynnu sylw at rywbeth ardderchog a wnaethoch. Gair arall
am ganmol yw “moli.” Dyma a wnaeth Moses a Miriam a’r holl bobl – moli Duw, Ei ganmol am eu
hachub rhag byddin Pharo – peth arddechog iawn!!
Pwy sy’n credu bod gennym le heddiw i foli Duw fel y gwnaeth Moses a Miriam?
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Moses: Exodus 3-15
Pe baem yn ystyried bod Duw yn barod i’n harwain, yn barod i wrando arnom ac yn barod i’n helpu,
onid yw hyn yn newyddion da iawn, iawn? A phe baem yn cofio Ei fod yn ein caru gymaint nes Iddo
ddanfon Iesu Grist, Ei fab, i farw drosom ar y groes, onid yw hyn yn newyddion sy’n werth canu yn ei
gylch? Newyddion sy’n werth ei rannu gyda phobl eraill? Onid yw Duw yn haeddu cael Ei ganmol am
fod mor ffantastig?
Efallai yr hoffech ganu eto yn syth, neu arwain mewn gweddi o fawl.
Gweddïau
Defnyddiwch y lluniau eto. Does dim angen i bobl gau eu llygaid. Mae’r weddi ar gael ar ffurff
PowerPoint ar y GDd.
Mae’r gynulleidfa’n ymateb trwy ddweud gyda’i gilydd - “Rydym am dy ganmol, O Dduw.”
Dangoswch y glust:
O Dduw Dad, diolch am ein hatgoffa heddiw dy fod yn barod i wrando arnom bob amser …
“Rydym am dy ganmol, O Dduw”
Diolch Dad, am wrando ar gri Dy bobl a’u hachub o’r Aifft mewn ffordd rhyfeddol…
“Rydym am dy ganmol, O Dduw”
Rydym wedi clywed sut yr agoraist y môr er mwyn i’r bobl ddianc rhag milwyr Pharo …
“Rydym am dy ganmol, O Dduw”
Dangoswch llun y cyhyrau:
Rydym yn credu dy fod yn barod i’n helpu ninnau hefyd …
“Rydym am dy ganmol, O Dduw”
Rydym yn credu dy fod yr un mor nerthol heddiw ag erioed, …
“Rydym am dy ganmol, O Dduw”
Dangoswch llun y gallon:
Diolch yn arbennig heddiw, am roi dy Fab Iesu i farw drosom ar y groes …
“Rydym am dy ganmol, O Dduw”
Diolch am gynnig maddeuant a bywyd tragwyddol i bob un ohonom sy’n credu …
“Rydym am dy ganmol, O Dduw”
Amen
Cymhwyso i’r oedolion (pe dymunech)
Gall y plant lenwi taflen waith yn ystod yr amser hwn.
Awgrymiadau am emynau a chaneuon:
Caneuon Ffydd: 48, 49, 52, 54
Y Cyntaf a’r Olaf: 3, 7, 9, 21, 24
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