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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: Moses

Hanes Moses: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant, tud. 120

Beibl Newydd y Plant, tud. 45

Beibl Lliw y Plant, tud. 82

Y Beibl i Blant mewn 365 o Storïau,
hanesion 61-64

Ffilmiau
Cyfres y Beibl Fideo
‘Animated Stories from the Bible’.  Moses.
Nest Entertainment, ar gael ar y we o
amazon.co.uk
Veggie Tales:  Heroes of the Bible a Little Moe
and the big Exit

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Mae yna sawl babi wedi eu geni yn ddiweddar i aelodau o’n teulu, ac un o’r pethau rwy’n siþr o
ddweud wrth ymweld am y tro cyntaf yw: ‘O, mae hi/fo ’run ffunud â’i fam’ neu ‘ Druan ag ef/hi - mae
ganddi glustiau/trwyn/gwallt  ei d/thad!’  Mae tebygrwydd o ran pryd a gwedd rhwng aelodau o’r teulu
yn medru bod yn drawiadol. Ac wrth gwrs, wrth i’r plentyn dyfu mae’r tebygrwydd yn ymddangos mewn
diddordebau, personoliaeth, gallu, ac ymddygiad!

Yn y gyfres hon rydym yn parhau i ddilyn hanes bywyd Moses a’r Israeliaid, wrth iddynt
gyrraedd Mynydd Sinai dri mis ar ôl gadael yr Aifft, gan ganolbwyntio ar Moses yn derbyn y 10
Gorchymyn.
Roedd Duw wedi dewis y genedl hon i fod mewn perthynas unigryw ag ef - perthynas Tad a phlentyn -
ac i fod yn dystion i bob cenedl arall, gan sefydlu Cyfamod gydag Abraham a’i ddisgynyddion.  Er
mwyn sicrhau’r berthynas a’r dystiolaeth mae Duw’n rhoi cyfarwyddiadau clir i’w bobl fel na fyddai
unrhyw amheuaeth sut yr oeddent i gyflawni ewyllys Duw, a byw i’w blesio. Hefyd, wrth i’r bobl fyw yn
ufudd, byddai’r cenhedloedd eraill yn dod i wybod am y Duw byw a’i geisio. Roedd perthynas arbennig
yr Israeliaid â Duw yn dod â chyfrifoldebau arbennig. Mae Duw’n mynnu eu cariad, ufudd-dod ac
addoliad. Mae’r Cyfreithiau yn dangos sut i gyflawni ewyllys Duw ynghyd â’r ffordd orau iddynt fyw fel
cymdeithas.

Gyda’r bobl ifanc, byddwn yn treulio sesiwn yn ystyried beth ddysgodd Iesu am y Gyfraith, a
sesiwn yn trafod ein perthynas ni â’r Gyfraith, law yn llaw ag arwyddocâd bywyd a marwolaeth Iesu.
Byddwn yn pwysleisio nad trwy gadw’r Gorchmynion y mae person yn dod i berthynas â Duw - o
brofiad rydym yn gwybod yn iawn ei bod hi’n amhosibl i ni eu cadw’n berffaith! Ond, gyda
diolchgarwch, byddwn yn ystyried gwaith Iesu, yn cyflawni’r Gyfraith yn ein lle ac yn cymryd cosb ein
pechod wrth iddo farw ar Galfaria.

Dro ar ôl tro yn y Testament Newydd mae’r awduron yn annog pobl Dduw i fyw mewn ffordd
sy’n plesio Duw: mae byw bywyd ufudd a sanctaidd, nid yn unig yn plesio Duw ac yn dod â bendith i’r
unigolyn, ond mae hefyd yn dystiolaeth i’r bobl y byddwn yn ymwneud â hwy o ddydd i ddydd.
Roedd Duw am i’r Israeliaid fod yn debyg iddo, ac yn yr un modd mae’n awyddus i’w bobl heddiw fod
yn debyg i’w Fab, yr Arglwydd Iesu Grist, ac mae’n rhoi ei Ysbryd Glân i bawb sy’n credu, fel y
byddwn yn profi nerth Duw ar waith ynom i’n newid â’n puro. Gweddïwn dros ein plant â’n pobl ifanc fel
y byddant yn dod i weld pa mor raslon a thrugarog yw Duw yn ei ymwneud â nhw - a ninnau yn yr un
modd.

Diolch i Huw Powell-Davies am baratoi’r Gwasanaeth teuluol ar gyfer y gyfres hon.

Testament: Moses - £4.95

Anturiaethau Moses - £2.99
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Oed Meithrin – 5
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

AMSER CHWARAE

Amcanion:
I gyflwyno hanes Moses yn derbyn y 10 gorchymyn gan Dduw;
I ystyried beth yw ‘rheol’ ac i weld pa reolau sy’n gyfarwydd;
I ystyried bod Duw wedi rhoi ei reolau er ein lles ni.

1. Gêm fwrdd syml
Bydd angen gêm fwrdd addas i’r plant.

Treuliwch amser yn chwarae gêm fwrdd syml
gyda’r plant, gan gymryd amser cyn chwarae’r
gêm i esbonio’r rheolau.  Anogwch y plant i
chwarae’n ddel, i gymryd tro ac i estyn y dis i’r
lleill. Cofiwch eu canmol am chwarae’n dda.

Gofynnwch i bawb i’ch cynorthwyo i gadw’r
gêm ar y diwedd. Wnaeth pawb fwynhau
chwarae? Beth fyddai’n digwydd pe baem yn
ceisio chwarae’r gêm heb y rheolau, gyda
phawb yn neidio am y dis yn lle cymryd eu tro?
Neu, beth pe bai un person yn cael sawl tro
ag eraill yn cael llai o gyfleon?

Trafodwch reolau sy’n gyfarwydd gyda’r plant,
e.e. adref neu yn yr ysgol feithrin.

2. Ffrindiau
Bydd angen llun o ffrind a Beibl plant arnoch.

Dangoswch y llun i’r plant gan esbonio fod y
person yn ffrind i chi; rhannwch ffeithiau am
eich ffrind gyda’r plant.

Gofynnwch i’r plant os oes ganddyn nhw ffrind
neu ffrindiau arbennig, a gadewch i bob un gael
tro i siarad amdanynt. Efallai byddai’n gymorth
i roi tegan meddal bach i’r plentyn cyntaf i
siarad, gan esbonio mai dim ond y plentyn sy’n
dal y tegan sy’n cael siarad. Os yw plentyn yn
swil, gofynnwch gwestiynau iddynt am y ffrind,
ac os yw plentyn yn cael trafferth i ddod â’i
gyfraniad i ben, gallwch gymryd y tegan gan

ddweud rhywbeth fel ‘diolch Megan am rannu
hynna gyda ni, mae gennyt ffrind arbennig
iawn, yn does?  Beth am inni wrando ar Tomos
nawr?’

Dangoswch Feibl Plant i’r plant gan ddweud
fod y Beibl yn llawn o hanesion am ffrindiau
Duw ac y byddwn yn clywed hanes un ohonynt
heddiw, dyn o’r enw Moses.

3. Rhywbeth o’i le
Bydd angen dwy ddoli neu degan meddal a
Beibl Plant.

Cyflwynwch y ddau degan wrth eu
henwau, e.e. Dafi a Hana. Eglurwch fod Dafi
a Hana yn anghofio cadw rheolau Duw
weithiau.  Gofynnwch i’r plant i wylio’n ofalus
er mwyn gweld pryd fyddant yn gwneud
rhywbeth o’i le.

Cyflwynwch y tair golygfa ganlynol, gan
ddefnyddio ‘propiau’ go iawn os yn bosibl.

a) Mae’n amser gwely ar Dafi a Hana, ond nid
ydynt yn aros yn eu gwelâu - maen nhw’n codi
a chwarae o gwmpas o hyd. Mae Mam a Dad
yn flin/grac iawn!

b)  Mae Dafi’n chwarae gyda’r Duplo. Mae’n
mynd i’r tÿ bach, a phan ddaw yn ôl, mae Hana
wedi cymryd llawer o’r brics yr oedd eisiau eu
defnyddio.
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Oed Meithrin – 5
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

AMSER CHWARAE

c) Mae Dafi a Hana wedi mynd i’r Capel. Mae
Hana’n canu ac yn moli Duw ond mae Dafi’n
flin/grac ac yn gwrthod ymuno.

Ar ôl pob golygfa, gofynnwch i’r plant beth
aeth o’i le. Sut gellir gwella’r sefyllfa? Beth
am ailadrodd pob golygfa yn ôl
awgrymiadau’r plant.

Dangoswch y Beibl Plant i’r plant gan
esbonio fod Duw wedi dweud wrthym yn y
Beibl am yr hyn sy’n ei wneud yn hapus ac
am y pethau nad ydyn nhw’n ei blesio.

4. Gêm arwyddion
Bydd angen chwaraewr cryno ddisgiau,
cryno ddisg bywiog a’r lluniau o Atodiad 1
arnoch.

Esboniwch ‘reolau’r’ gêm, sef pan fyddant
yn clywed y gerddoriaeth, dylent i symud o
amgylch yr ystafell yn dawnsio/sgipio/
cerdded. Pan mae’r gerddoriaeth yn tewi,
mae’n rhaid i bawb aros yn llonydd mewn
siâp arbennig - siâp sy’n cyfateb i un o’r
lluniau. Efallai bydd y plant yn gallu awgrymu
siapiau ar gyfer y lluniau o Atodiad 1, neu
gellwch awgrymu: mynd yn eich cwrcwd ar
y llawr i greu siâp ‘pêl’, sefyll yn syth gyda’r
breichiau yn ymestyn i fyny i greu’r siâp
‘pensel’, sefyll gyda choesau a breichiau ar
led i greu siâp ‘coeden,’ a llwy.

AMSER STORI

Bydd angen paratoi dwy ‘garreg’ yn
cynnwys y 10 Gorchymyn a fydd yn cael eu
defnyddio yn ystod y tair gwers. Cewch
beintio darnau o gerdyn neu orchuddio
cerdyn gyda phapur. Mae’r gorchmynion i
gyd wedi eu gosod ar ffurf bositif - cewch
hyd iddynt yn Atodiad 1.

1. Gwrando ac actio
Darllenwch yr hanes i’r plant o Feibl Plant
addas, gweler y dudalen adnoddau am
syniadau.

Wedyn, gofynnwch i’r plant i’ch helpu i actio’r
hanes tra byddwch yn dweud yr hanes eto
yn eich geiriau eich hun. Dyma un awgrym:
‘Siaradodd Duw gyda Moses - codi llaw i’r
glust i ‘wrando’.

Dringodd Moses i fyny’r mynydd er mwyn
cyfarfod â Duw, ond roedd pawb arall yn
gorfod aros ar waelod y mynydd – meimio
dringo, chwysu a dringo eto.

“Mae gen i ddeg peth pwysig i ddweud wrth
y bobl” meddai Duw – dal 10 bys i fyny.
Ysgrifennodd Duw’r deg rheol ar ddwy
garreg - meimio ysgrifennu.

Cariodd Moses y ddwy garreg i lawr y
mynydd i’r bobl - meimio cario rhywbeth
trwm.

“Mae Duw yn ein caru,” meddai Moses wrth
y bobl, “ac mae wedi rhoi 10 rheol bwysig
inni. Mae’n bwysig iawn ein bod yn gwrando
ar Dduw.”  - ysgwyd bys fel petai’n rhoi
cyfarwyddiadau.

Dangoswch y ddwy garreg a darllenwch
reolau Duw i’r plant. Gofynnwch i’r plant i
feddwl pam fod Duw yn rhoi rheolau i’w
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bobl? Pwysleisiwch fod Duw yn caru ei bobl
yn fawr, roedd am iddynt fod yn ddiogel a chael
bywyd hapus.

Roedd Moses a’r bobl yn gwybod pa mor
bwysig oedd cadw rheolau Duw a gwrando
arno.

2. Dilyn Moses
Bydd angen model o Moses a’r ddwy garreg
(gweler Atodiad 2), darn o ddefnydd gwyrdd
neu frown i greu ‘mynydd,’ a blutac.

Gosodwch y ‘mynydd’ yn ei le. Dangoswch
eich model o Moses. Os ydych wedi adrodd
yr hanes o’r blaen, gallwch ofyn cwestiynau
i’r plant wrth fynd ymlaen.

Symudwch y model i ben y mynydd gan
ddisgrifio’r mþg a’r tân oedd ar ben y mynydd
a’r taranau a fflachiodd o amgylch Moses.
Disgrifiwch sut y gwnaeth Duw siarad â Moses
a rhowch y ddwy garreg yn sownd i’r model
gyda blutac.

Dangoswch y ddwy garreg a gofynnwch i’r
plant a ydynt yn cofio rhai o reolau Duw.
Pam oedd hi’n bwysig i’r bobl gadw’r rheolau
hyn?

Pam fod Duw wedi rhoi’r rheolau i’w bobl?
Esboniwch wrth y plant, er bod Moses wedi
cael y rheolau yma gan Dduw flynyddoedd
lawer yn ôl, mae Duw am i ni gadw’r rheolau
hefyd - dyma sy’n ei blesio.

3. Dysgu cân
Atgoffwch y plant am hanes Moses yn derbyn
y 10 Gorchymyn trwy edrych ar Feibl Plant neu
daflenni gwaith/gwaith crefft.

Oed Meithrin - 5
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

AMSER STORI

Wedyn, dysgwch y gân isod ar y dôn ‘3 blind
mice’ gan eu hannog i wneud y symudiadau
canlynol: deg - daliwch deg bys i fyny; rheol =
cledrau i lawr gyda bysedd wedi ymestyn yn
syth; da - bodiau i fyny.

Gadewch i’r plant ymarfer y symudiadau cyn
adrodd y rhigwm, un cymal ar y tro, gyda’r
plant yn ailadrodd pob cymal ar eich ôl.

10 rheol dda,
10 rheol dda,
Mae Duw yn rhoi i ni,
Mae Duw yn rhoi i ni.
i fyw bob dydd i’w blesio ef,

cerdded yn eich unfan
a’i ganmol a’i garu,

codi breichiau
yn caru pobl eraill,

croesi breichiau dros y frest
10 rheol dda,
10 rheol dda.

Gofynnwch i’r plant pa reolau sy’n cael eu
rhestru yn y gân? I fyw i’w blesio, i’w garu ac
i garu pobl eraill. Roedd Duw am i Moses a’r
bobl gadw’r rheolau hyn ac mae am i ni gadw’r
rheolau hyn heddiw hefyd.
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Oed Meithrin - 5
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

AMSER CREFFT

1. Model o Moses
Bydd angen copi o Atodiad 2 ar bob plentyn,
papur lliwgar, gwlân du neu wyn, glud, hanner
rholyn cardfwrdd i bob plentyn (nid rhai papur
tÿ bach), creonau a 2 ddarn o gerdyn siâp
carreg.

Byddai’n syniad torri’r darnau ymlaen llaw.
Rhowch lun o Moses i bob plentyn a’u hannog
i ludo darnau o bapur yn ddillad i Moses a
darnau o edafedd yn wallt ac yn farf iddo.
Gofynnwch iddynt liwio’r siapiau cerrig yn llwyd
a defnyddiwch greon du i ‘ysgrifennu’ arnynt -
dim ond llinellau sydd eu hangen. Gludwch y
ddwy garreg, un ar bob llaw, cyn gludo Moses
ar y rholyn cardfwrdd - dylai’r model sefyll!
Atgoffwch y plant o’r hanes gan eu hannog i
ddefnyddio’r modelau.

2. Gêm syml – dysgu chwarae wrth y rheolau
Bydd angen copi o Atodiad 3 ar bob plentyn, ar
gerdyn os yn bosibl. Hefyd, amlen i gario’r
cardiau adref, pensiliau lliw neu greonau.
Mae’r lluniau ar gyfer creu gêm gardiau syml o
‘Ddewis pâr’ neu ‘Snap’.

Tynnwch sylw’r plant i’r ffaith fod dillad Moses
yn wahanol. Ydyn nhw’n gallu cydweddu’r
lluniau? Cynorthwywch y plant i liwio’r lluniau -
rhaid cymryd gofal i gadw’r parau yn debyg, fel
bod y plant yn gallu eu paru’n hawdd wrth
chwarae’r gemau. Neu, defnyddiwch y sticeri i
addurno’r lluniau, eto gan gadw’r parau o
luniau’r un fath.

Cynorthwywch y plant i chwarae gêm sy’n
defnyddio eu cardiau. Cyn chwarae, esboniwch
reolau’r gêm a gwnewch yn siþr fod pawb yn
deall y rheolau.

Cofiwch ganmol y plant am gadw’r rheolau wrth
chwarae’r gêm. Ar ôl chwarae, trafodwch y

pwysigrwydd o chwarae’n deg, gan gadw at y
rheolau, fel bod pawb yn medru mwynhau’r
gêm. Atgoffwch y plant am hanes Moses yn
derbyn y 10 rheol gan Dduw.  Roedd Duw am
i’r bobl fod yn hapus a diogel, felly dyma un
rheswm pam roddodd Duw’r rheolau iddynt.

3. Paratoi bwyd yn dilyn rysáit
Bydd angen copi o Daflen 1 ar bob plentyn a’r
cynhwysion/offer ar gyfer creu brechdan.
Caiff y plant ddilyn y cyfarwyddiadau sydd ar
y daflen, ond bydd angen mwy o oedolion i’ch
cynorthwyo/goruchwylio!

Ar ôl gorffen, beth am gymryd llun o’r
brechdanau, i’w cadw fel cofnod o’r holl waith
caled!

Trafodwch gyda’r plant sut y bu’n rhaid dilyn y
rysáit er mwyn creu brechdan flasus. Beth
fyddai wedi digwydd petai rywun yn dewis
peidio â dilyn y rysáit?

Atgoffwch y plant o’r rheolau a roddodd Duw i
Moses, er mwyn i’r bobl fod yn hapus a chael
dangos eu bod yn caru Duw trwy fod yn ufudd.

4. Cywaith
Bydd angen tynnu llun cefndirol ar ddarn mawr
o bapur ymlaen llaw . Cewch ddefnyddio’r llun
o Moses o Atodiad 2. Casglwch amrywiaeth o
ddeunyddiau ar gyfer eich llun. Hefyd, bydd
angen glud a hen grysau-T neu ffedogau.

Trafodwch wrth weithio sut fyddai’r bobl wedi
teimlo o weld y mellt a’r mþg o amgylch y
mynydd, a Moses yn dringo’r mynydd i siarad
â Duw. Sut fydden nhw’n teimlo o weld Moses
yn dychwelyd, yn cario’r ddwy garreg? Sut
fydden nhw’n ymateb i glywed rheolau Duw?
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Oed Meithrin – 5
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

Cân
Dysgu’r gân o’r Adran ‘Amser Stori’

Beth am ganu cân o fawl i Dduw i
ddysgu’r plant beth yw ystyr y Gorchymyn
cyntaf, sef ‘i addoli Duw fel yr un Duw’. Mae’r
gân ‘Mae’n Duw ni mor fawr’ (Caneuon Ffydd
151)  yn addas. Byddai’n dda cael offerynnau
taro hefyd.

Rhigwm
Dylid adrodd y rhigwm fel siant yn null milwyr
yr Unol Daleithiau!

Mae Duw yn dweud mai hyn sy’n iawn –
(Curo dwylo i’r rhythm)
Rhaid ei garu Ef bob bore a phrynhawn.
(Symud eich breichiau yn ôl a blaen fel milwr)
Dyma sut yr wyf yn byw –
(Curo dwylo eto)
Yn caru pob un sydd yn blentyn Duw.
(Dwylo i’r dde ac yna i’r chwith fel petai pawb
yn cyfeirio at bawb yn y byd)
Mae Duw yn dweud mai hyn sy’n iawn –
(Curo dwylo i’r rhythm)
Rhaid ei garu Ef bob bore a phrynhawn.
(Symud eich breichiau yn ôl a blaen fel milwr)

Gweddi

Diolch am ffrindiau
Rhannwch hanes personol gyda’r plant am
ffrind: sut y mae ffrind wedi eich helpu, beth
fyddwch chi’n mwynhau gwneud gyda’ch
ffrind, rhywbeth arbennig am eich ffrind.
Dywedwch wrth y plant eich bod am ddiolch i
Dduw am y ffrind hwnnw/honno, a’u gwahodd
i weddïo gyda chi.

Wedyn, gofynnwch i bob plentyn yn eu tro i
gynnig enw un o’i ffrindiau ac os ydynt yn
dymuno, i ddweud rhywbeth amdanynt. Ar ôl
pob cyfraniad, dywedwch weddi syml o
ddiolch am y plentyn a’i ffrind.
Parhewch nes bod pawb wedi cael cyfle i
enwi ffrind.

Am gymorth i blesio Duw
Trafodwch bethau y gall y plant eu gwneud i
helpu pobl eraill, e.e.  helpu mam i osod y
bwrdd amser bwyd, helpu tacluso teganau,
siarad â phlentyn newydd yn yr ysgol ayyb.
Pam fyddwn yn ceisio helpu pobl eraill rydym
yn plesio Duw a gwneud pobl eraill yn hapus!
Gofynnwch i bob plentyn i feddwl am rywbeth
y gallant ei gyflawni i gynorthwyo rhywun arall
a gweddïwch drostynt, un ar y tro, e.e. Plîs
Dduw, helpa Beca wrth iddi geisio helpu mam
i osod y bwrdd ar gyfer cinio.

Wythnos 1: Amser Chwarae 1; Amser Stori 1; Crefft 1; Rhigwm;

Wythnos 2: Amser Chwarae 2 neu 3; Amser Stori 2; Crefft 2 neu 4; Gweddi;

Wythnos 3: Amser Chwarae 4; Amser Stori 3; Crefft 3.
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Taflen 1
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20
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Taflen 2
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Aeth Moses i ben y mynydd i siarad â Duw. Roedd gan Dduw
10 rheol bwysig i Moses a’r bobl.
Lliwia’r llun o Moses. Mae rhai pethau ar goll o’r llun - wyt ti’n cofio beth welodd
pobl Dduw ar ben y mynydd? Beth am ludo cymylau o fþg, fflamau o dân,
fflachiadau mellt a’r ddwy garreg gyda’r rheolau ar dy lun i’w orffen?
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Taflen 3
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Ca
fo

dd
 M

os
es

 1
0 

rh
eo

l 
bw

ys
ig
 g

an
 D

du
w.

Cy
sy

llt
wc

h 
y 

do
ti
au

 i
 w

el
d 

be
th

 o
ed

d 
D
uw

 a
m
 i
’w

 b
ob

l 
wn

eu
d 

i 
ga

el
 b

yw
yd

ha
pu

s.



Moses: Y Deg Gorchymyn  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 13

Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

CYFLWYNIAD I’R ATHRO

AMSERLEN

Amcanion:
I gyflwyno hanes Moses yn derbyn y deg gorchymyn
gan Dduw
I ystyried pwrpas y gorchmynion.

Cân i’r gyfres
‘Weithiau mae ‘na bethau’ (Y Cyntaf a’r Olaf, Curiad)

Adnod i’r gyfres:
‘Trysorais dy eiriau yn fy nghalon rhag imi bechu yn dy erbyn’ - Salm 119:11

Tri mis ar ôl gadael yr Aifft, mae pobl Israel wedi cyrraedd troed Mynydd Sinai. Wrth iddynt osod
eu pebyll, mae Moses yn dringo’r mynydd i glywed gan yr Arglwydd Dduw. Mae geiriau Duw’n
gosod y cyd-destun i’r Gyfraith (Y Deg Gorchymyn) â’r cyfamod a fydd yn dilyn.
Yn gyntaf, mae Duw’n atgoffa Moses a’r bobl am y ffordd yr achubodd ef nhw o’r Aifft. Mae gan
Dduw fwriad arbennig ar eu cyfer fel cenedl - fel ‘offeiriadaeth frenhinol’ ac yn ‘genedl sanctaidd’
(Exodus 19:6). Rôl offeiriad oedd sefyll rhwng Duw â’r bobl. Ar yr un llaw, roedd yr offeiriad yn
cynrychioli Duw i’r bobl trwy ei ufudd-dod â’i esiampl ac wrth ddysgu’r Gyfraith iddynt. Drwy’r
offeiriad, roedd y bobl yn dod i adnabod Duw. Ar y llaw arall, roedd yr offeiriad i gynrychioli’r bobl
o flaen Duw drwy ddod ag aberthau’r bobl i’r allor i’w cyflwyno i Dduw. Felly, dim ond trwy’r
offeiriad byddai’r bobl yn cael dod at Dduw. Mae Duw yn dweud wrth Israel, “Byddwch chi’n fy
nghynrychioli, fy nghymeriad a’m hiachawdwriaeth, i’r holl fyd. Trwoch chi, byddaf yn dod â’r byd
ataf.”

Mae’r gair ‘sanctaidd’ yn golygu ‘ar wahân’. Roedd Duw am i’w bobl fod yn bobl wahanol, pobl
oedd yn adlewyrchu ei gymeriad ef. Mae Lefiticus 19 yn dangos bod ‘sancteiddrwydd’ yn cyffwrdd
â phob agwedd o fywyd yr unigolyn a’r genedl – yn gymdeithasol, economaidd, gwleidyddol,
cyfreithiol a chenedlaethol.

Sut felly oedd pobl Dduw i fod i gyflawni galwad o’r fath?  Dim ond trwy fyw yn ffyddlon i’r Cyfamod
ac mewn ufudd-dod i Gyfraith Duw. Trwy gadw’r Gyfraith, byddai pobl Dduw yn medru cyflawni
bwriad Duw i fod yn dystion iddo ymysg pobloedd y byd.

Wythnos 1: Cyflwyno’r Thema 1 a 2; Cyflwyno’r hanes 2; Crefft;

Wythnos 2: Cyflwyno’r Thema 3; Drama; Gweddi;

Wythnos 3: Cyflwyno’r Thema 4; Cyflwyno’r Stori 3; Gêm neu Gwis.
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Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Tebyg i bwy?
Naill ai

Cystadleuaeth i gydweddu (match)
lluniau o blant y dosbarth gyda lluniau o’u
rhieni yn fabanod.

Bydd angen casglu lluniau ymlaen llaw gan
rieni plant y dosbarth ar gyfer y gystadleuaeth.
Gosodwch y lluniau ar ddarn mawr o bapur,
wedi’u rhifo, gyda lluniau’r plant a’r oedolion
ar wahân. Caiff y plant gystadlu mewn parau
neu grwpiau bychain. Rhowch bapur a
phensel iddynt gael cofnodi eu hatebion. Ar
ôl amser penodol, rhowch yr atebion i’r grþp,
gyda gwobr fechan i’r tîm/pâr sydd wedi
cydweddu’r nifer fwyaf yn gywir.

Trafodwch wedyn sut y bu iddynt benderfynu
pwy oedd yn perthyn i bwy. Yn aml, mae’r
tebygrwydd teuluol yn amlwg. Oes yna
bethau eraill sy’n dangos i bwy yr ydym yn
perthyn? Trafodwch - diddordebau, hoff/cas
bethau sydd gennym yn gyffredin â’n rhieni.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes pobl
Dduw heddiw yn cael clywed gan Dduw am
yr hyn yr oedd ef am iddyn nhw ei wneud er
mwyn dangos eu bod yn perthyn iddo.

Neu
Disgrifio fy rhieni

Rhowch bapur a phensel i bawb a’u gwahodd
i dynnu llun o’u rhieni. Wedyn, gofynnwch
iddynt i feddwl ym mha ffyrdd y maent yn
debyg i’w rhieni, ac i ysgrifennu eu syniadau
o amgylch y lluniau.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes pobl
Dduw heddiw yn cael clywed gan Dduw am
yr hyn yr oedd ef am iddyn nhw ei wneud er
mwyn dangos eu bod yn perthyn iddo.

2. ‘Pictionary’
Bydd angen bwrdd gwyn a phinnau pwrpasol
neu ddarn o bapur a phinnau ffelt.
Mae’r geiriau y bydd y plant yn ceisio tynnu
lluniau ohonynt i gyd yn gysylltiedig â’r hanes
o’r Beibl y byddwn yn clywed heddiw, felly
mae’n bwysig cadw’r lluniau, a pheidio â chael
gwared ohonynt yn syth.

Rhannwch y plant yn ddau dîm a gofynnwch
i un person i ddod ymlaen i dynnu llun un o’r
canlynol i’w d/thîm. Caiff aelodau’r tîm ddyfalu
trwy gydol yr amser ond cofiwch gael amser
gorffen, e.e. 30 eiliad, ar ôl hynny caiff y tîm
arall ddyfalu.

Geiriau: Mynydd; Gwersyll neu Babell; Mellt;
Mþg; Fflamau; Utgorn; Delw; Mam.
Ar ôl gorffen y gêm, esboniwch y byddwn yn
clywed y geiriau hyn yn ystod ein hanes gwir
o’r Beibl heddiw.

3. Gêm 10
Bydd angen pêl feddal ar gyfer bob tîm, a
phapur a phensel.

Rhaid i bob tîm sefyll fel bod modd taflu’r bêl
at aelodau eraill y tîm i’w dal. Rhaid taflu’r bêl
10 o weithiau heb i neb ei gollwng, yna caiff y
capten fynd at y papur ac ysgrifennu rhif 1.
Wedyn, rhaid taflu’r bêl o amgylch y tîm ddeg
o weithiau eto, a bydd y capten yn cael
ysgrifennu rhif 2 ar y papur. Ail adroddir hyn
nes y bod y rhifau 1 i 10 wedi eu hysgrifennu
ar y papur. Rhowch wobr fechan i’r tîm cyntaf
i ysgrifennu rhif 10 ar y papur.

Gofynnwch i’r plant a ydynt yn cofio hanesion
o’r Beibl lle mae’r rhif 10 yn rif pwysig?
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Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

FFYRDD I GYFLWYNO’R
THEMA

FFYRDD I GYFLWYNO’R
STORI

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
Moses yn derbyn y 10 Gorchymyn gan Dduw
yn ein stori wir o’r Beibl heddiw.

4. Dilyn y rheolau
Bydd angen y lluniau o Atodiad 4, wedi’u
gosod ar 4 wal yr ystafell.

Darllenwch y rhestr isod o reolau, un ar y
tro, gan wahodd y plant i sefyll wrth ymyl y
person mwyaf tebygol i roi’r gorchymyn
iddynt. Neu, os ydych yn brin o le, gosodwch
y lluniau ar y bwrdd o flaen y plant a’u
gwahodd i bwyntio at yr ateb.

Trafodwch bwysigrwydd y rheolau y maent
newydd eu clywed a’r rhesymau dros gael
rheolau.
Gofynnwch iddynt  feddwl am reolau sydd
ganddynt yn yr ysgol ac adref, ac wrth i’r plant
wneud eu hawgrymiadau, ceisiwch
benderfynu pam fod y rheol hynny’n llesol.
Pwysleisiwch fod rheolau yn bodoli i’n cadw’n
ddiogel ac i sicrhau fod pawb yn cael bywyd
hapus a theg.
Peidiwch byth â chwarae gyda matsys -
dyn tân
Gwnewch ddigon o ymarfer corff – meddyg
Peidiwch â gwthio pobl i’r pwll - achubwr
Gwisgwch ddillad adlewyrchol wrth gerdded
yn y nos - plismon
Bwytewch 5 cyfran o ffrwyth neu lysiau bob
dydd - meddyg
Gwnewch yn siþr fod gennych larwm tân
sy’n gweithio yn eich cartref - dyn tân
Peidiwch ag ysmygu – meddyg
Cofiwch groesi’r ffordd mewn man priodol -
plismon
Peidiwch â rhedeg wrth ymyl pwll nofio –
achubwr
Gwisgwch helmed wrth feicio – plismon

1. Gwylio ffilm
(Gweler y dudalen Adnoddau)

Cofiwch ddefnyddio’r cymhwysiad isod ar
ôl gwylio’r ffilm.

2. Y Stori hyd yn hyn …
Bydd angen y lluniau o Daflen 8 sy’n olrhain
hanes Moses hyd yn hyn, y llinell amser, y
lluniau o’r gêm ‘Pictionary’ (dewisol).

Dangoswch y lluniau o Daflen 8 i’r plant,
wedi’u cymysgu, a gofynnwch iddynt i’w
rhoi yn y drefn gywir. Os nad yw’r plant yn
medru gwneud hyn, defnyddiwch y lluniau
i adrodd hanes Moses yn cael ei eni a’i fagu
gan ferch y Pharo ayyb.

Gofynnwch i’r plant i chwilio am Moses ar
y llinell amser a disgrifio beth sy’n digwydd
yn y llun.

Esboniwch ein bod am glywed beth
ddigwyddodd nesaf i Moses a phobl Dduw.
Darllenwch yr hanes o Feibl Lliw y Plant,
gan edrych ar y lluniau’n ofalus.

Os wnaethoch chwarae ‘Pictionary’ ar
ddechrau’r sesiwn, gofynnwch i’r plant i
wrando am y geiriau a ddefnyddiwyd yn
ystod y gêm yn gynharach, ac yna chwilio
amdanynt yn y llun yn y Beibl lliw.

Byddwn yn edrych yn fanylach ar y
gorchmynion.

Cymhwyso
Bydd angen llun aelod o’ch teulu sy’n
debyg i chi neu ddau o ‘sêr’ (bobl enwog)
sy’n perthyn i’w gilydd ac sy’n debyg o ran
pryd a gwedd.
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Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

Dangoswch y lluniau i’r plant a thrafodwch y
tebygrwydd.

Roedd Duw am i’w bobl fod yn debyg
iddo, fel byddai pobl eraill yn gallu gweld eu
bod yn perthyn i Dduw. Dyma un o’r
rhesymau y rhoddodd Duw y 10 Gorchymyn
i Moses a phobl Israel. Roedd Duw wedi
dewis y bobl hyn i berthyn iddo, ac roedd Duw
am i bobl eraill ddod i’w adnabod hefyd. Wrth
i bobl Dduw gadw rheolau Duw byddent yn
dangos i bobl eraill sut un oedd Duw; Duw’n
llawn daioni a llawn cariad.

Gwyddai Duw beth oedd orau i’r bobl –
yr hyn fyddai’n gwneud eu bywydau’n hapus
ac yn ddiogel. Trwy gadw rheolau Duw byddai
bywydau pobl Dduw yn hapus, yn ddiogel ac
yn plesio Duw.

Roedd Duw am gael perthynas
arbennig â phobl Israel, roedd wedi addo eu
caru, a’u hamddiffyn a gofalu amdanynt. Ond
roedd gan y bobl rôl hefyd, i garu Duw, i’w
addoli a bod yn ufudd iddo.

3.  Y Deg Gorchymyn
Atgoffwch y plant am hanes Moses yn derbyn
y 10 Gorchymyn trwy edrych ar Feibl Lliw y
Plant, neu Feibl plant arall.

Defnyddiwch Atodiad 5 i ddysgu’r
gorchmynion i’r plant. Wrth eu dysgu,
cymerwch amser i drafod ystyr pob un, a sut
i gymhwyso’r gorchmynion yn syml i’n
bywydau. Defnyddiwch Daflen 4 i
atgyfnerthu’r wers. Mae’r adnod sydd ar y
daflen (Salm 119:97), yn dangos inni’r hyn
oedd Dafydd yn ei feddwl am Gyfraith Duw -
roedd Dafydd yn CARU Cyfraith Duw, ac yn
treulio llawer o’i amser yn meddwl amdani.
Trafodwch gyda’r plant pam eu nhw’n credu

fod Dafydd yn caru Rheolau Duw gymaint.
Pa mor bwysig yw cadw rheolau Duw i ni?
Ydy byw i blesio Duw yn bwysig i ni hefyd?

Cymhwyso
Defnyddiwch y cymhwysiad uchod.
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Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

SYNIADAU CREFFT

1. Menig

Bydd angen pâr o fenig rwber ar bob plentyn
- cewch hyd i rai rhad mewn ‘siopau punt’;
sgleiniau, plu ayyb i’w haddurno; beiro i bawb
gael ysgrifennu/tynnu lluniau ar y menig; copi
o Atodiad 5 a thaflen 7.

Atgoffwch y plant o’r 10 Gorchymyn gan
ddefnyddio Atodiad 5. Os nad ydych wedi
dysgu’r gorchmynion eto, treuliwch amser yn
gwneud hyn fel bod y plant yn dod yn
gyfarwydd â threfn y gorchmynion.

Nesaf, rhowch bâr o fenig i bob plentyn a’u
gwahodd i dynnu llun addas neu ysgrifennu
un o’r gorchmynion ar bob bys yn y drefn
gywir. Ceir syniadau ar daflen 7. Ar ôl gwneud
hyn, cynorthwywch y plant i addurno’r menig.
Ydy’r plant yn cofio rhai o’r rhesymau pam
fod Duw yn rhoi’r gorchmynion i’w bobl? Un
o’r rhesymau pennaf am wneud oedd sicrhau
y byddai’r Israeliaid yn dangos sut un oedd
Duw i bobl eraill, pobl nad oeddent yn perthyn
i bobl Dduw. Roedd eu bywydau i fod yn
ddeniadol i eraill - yn debyg i’r menig deniadol
y mae’r plant wedi’u creu!

2. Ffôn symudol
Yn 2009, cynhaliwyd cystadleuaeth ar gyfer
Ysgolion Sul Undeb yr Annibynwyr i gyflwyno’r
10 Gorchymyn ar ffurf ffôn symudol.

Mae lluniau rhai ohonynt i’w gweld ar y GDdd.
Beth am geisio creu rhywbeth tebyg eich hun?

3. Cywaith Unigol
Bydd angen copi o Atodiad 2 ar gyfer pob
plentyn, darn o gerdyn yn gefndir, gwlân
cotwm, papur lliw arian/aur, pinnau ffelt lliw,
llinyn neu ruban, siswrn a glud.

Cynorthwywch y plant i greu cefndir llun
mynydd ar y cerdyn ac i ludo gwlân cotwm
ar ben y mynydd fel cwmwl. Dylid lliwio’r
cwmwl yn ddu.

Gadewch i’r plant dorri’r darnau allan a’u
gludo ar y cefndir, ac i dorri siapiau mellt allan
o’r papur arian/aur.

Copïwch yr adnod (“Os ydych yn fy ngharu
i, byddwch yn gwneud yr hyn dwi’n ei
ddweud” - Ioan 14:15) ar waelod y llun yn
ofalus thapiwch ddarn o linyn/rhuban ar gefn
y darlun i’w hongian.

4. Poster y 10 Gorchymyn
Beth am greu poster i gyflwyno’r 10
Gorchymyn, fel unigolion neu mewn parau/
grwpiau bach i’w harddangos yn y Capel
neu’r festri? Eto, caiff y plant syniadau o’r
taflenni gwaith.

Dyma rai syniadau:
creu dwy lechen, gyda chardfwrdd a

phaent llwyd, a gludo’r gorchmynion arnynt
- 5 ar bob llechen;

defnyddio papur parsel brown, wedi’i
grino ychydig;

neu, os ydych yn fwy anturus, creu dwy
lechen yn defnyddio papier mache.
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Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Cwis
Bydd angen 10 potel blastig wag - gydag
ychydig o ddþr ymhob un i’w cynorthwyo i
sefyll i fyny.

Gosodwch y poteli ar siâp triongl, o leiaf 5
metr oddi wrth y timoedd. Rhannwch y plant
yn ddau/tri thîm. Gofynnwch y cwestiynau
i’r timau yn eu tro. Os bydd y tîm yn ateb yn
gywir, maen nhw’n cael cyfle i fwrw’r poteli i
lawr. Cyfrwch sawl potel sydd wedi cael eu
taro i lawr - dyma sgôr y tîm. Os nad yw’r
tîm yn ateb yn gywir, cadwch y cwestiwn tan
y diwedd a’i ofyn eto. Parhewch nes bod
pob cwestiwn wedi eu gofyn. Rhowch wobr
fechan i’r tîm sydd â’r sgôr uchaf.

Gêm  Gorchymyn neu Ddim?
Dechreuwch gyda phawb yn sefyll yng
nghanol yr ystafell. Nod y gêm yw cofio’r
gorchmynion a dewis pa ddatganiadau sy’n
orchmynion gan Dduw a pha rai sydd ddim.
Darllenwch y rhestr ganlynol, un ar y tro, gan
wahodd y plant i redeg i ochr chwith yr
ystafell os ydynt yn credu bod y datganiad
yn un o Orchmynion Duw i Moses neu i’r
ochr dde os nad ydynt. Bydd y plentyn olaf
i gyrraedd y wal allan o’r gêm. Cofiwch gael
pawb i’r canol cyn darllen y datganiad nesaf.

Myfi yw’r unig Dduw; Peidiwch â gwthio yn
y rhes cinio; Peidiwch â bod yn genfigennus;
Mae’n rhaid helpu i olchi llestri; Parchwch
enw Duw; Gadewch i’ch brawd bach
chwarae gyda’ch gêm cyfrifiadur newydd;
Byddwch yn flin gyda’r dyfarnwr pan fydd
yn eich cyhuddo o gam-sefyll; Peidiwch â
dweud celwyddau; Cadwch un diwrnod bob
wythnos yn arbennig i Dduw; Helpwch eich
ffrind os bydd yn syrthio ar fuarth yr ysgol;

Rhowch ergyd i’ch chwaer fach os bydd yn
cario clecs amdanoch.

Adnod i’w dysgu
“Os ydych yn fy ngharu i, byddwch yn gwneud
yr hyn dwi’n ei ddweud.” Ioan 14:15

Chwaraewch gêm o ‘musical chairs’ i ddysgu’r
adnod gyda’r plant.

Copïwch yr adnod ar ddarn mawr o bapur a
darllenwch drosto sawl gwaith nes ei bod yn
gyfarwydd i’r plant. Esboniwch mai dyma
eiriau Iesu i’w ddisgyblion.

Gosodwch gadeiriau yn barod ar gyfer y gêm,
un ar gyfer pob plentyn, namyn un.
Chwaraewch gerddoriaeth a dylai’r plant
symud o amgylch y cadeiriau, a phan fydd y
gerddoriaeth yn tewi, bydd angen i bawb
geisio eistedd i lawr. Gofynnwch i’r person
sydd heb gadair i geisio adrodd yr adnod heb
edrych ar y papur. Os ydynt yn llwyddo, cânt
aros ar gyfer y rownd nesaf, ond os ydynt yn
methu byddant allan o’r gêm a chewch dynnu
un o’r cadeiriau o’r rhes. Parhewch nes mai
un plentyn yn unig sydd ar ôl neu, os yw’r
plant yn arbennig o dda am gofio’r adnod a
neb yn methu, bydd rhaid chwarae am gyfnod
penodol.

Cyn gorffen, atgoffwch y plant ei bod hi’n
amhosibl i unrhyw un gadw holl reolau Duw
yn berffaith - mae pawb yn methu. Ond, mae
Iesu’n barod i faddau inni os ydym yn ‘sori’
ac yn gofyn iddo am faddeuant. Mae pobl sy’n
caru Iesu eisiau bod yn ufudd iddo, maen nhw
eisiau byw i’w blesio, ac mae hyn yn golygu
gwrando ar Iesu a cheisio bod yn ufudd iddo.
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Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

DRAMA

1. Darlleniad dramatig
 Pan  siaradodd Duw â Moses ar fynydd Sinai,
rhoddodd iddo lawer o ddedfau ar gyfer y bobl.
Am mai Duw sydd wedi ein creu, ef sy’n gwybod
beth sydd orau i ni. Dim ond i’r Israeliaid gadw ei
ddeddfau, byddant yn gallu cyd-fyw yn hapus.
Roedd rhai o’r deddfau roddodd Duw yn arbennig
o berthnasol i’r bobol yng nghyfnod Moses.
 Ond mae llawer ohonynt yn bwysig i bawb ym mhob
man. Y rhai mwyaf adnabyddus o’r rheini yw’r Deg
Gorchymyn.
Mae  Deg gorchymyn yn cyfateb i nifer ein bysedd
sydd ar ein dwylo.  Meddyliwch amdanynt fel hyn:
Ar un llawer mae gennym bump o fysedd  sy’n
gwneud i ni feddwl am y pum gorchymyn cyntaf sy’n
dangos inni’r ffordd iawn i ymddwyn tuag at Dduw.
Maent yn son am garu Duw ac ufuddhau iddo.
Ar y llaw arall mae’r pump bys sy’n  gwneud  i ni
feddwl am y pump gorchymyn olaf sy’n son am garu
eraill.  Mae caru eraill yn golygu eu trin hwy fel y
byddem ni yn ein hunain am gael ein trin heb wneud
dim i’w brifo.
Dewch i ni gael ein hatgoffa o’r  gorchymynion.

 Y cyntaf yw :’Na chymer dduwiau eraill ar wahan i
mi’
Yn y cyfnod hwnnw byddai pobl yn addoli llawer o
dduwiau a duwiesau. Heddiw, efallai fod pobl yn
caru eu harian neu’u llwyddiant ac yn addoli’r rheini.
Mae Duw yn dysgu mae ef yn unig sydd Dduw. Ef
yw Creawdwr pob dim. Dim ond ef sy’n haeddu ei
addoli.

Yr ail orchymyn yw : Na wna i ti ddelw gerfiedig i’w
gwasanaethu’
Gallai pobl Israel feddwl y byddai’n syniad da
gwneud  delw i gynrychioli Duw – rhywbeth hardd;
neu rywbeth pwysig at gynnal bywyd, fel yr haul;
neu rywbeth cryf fel tarw.
Ond gwyddai Duw y byddai’r bobl yn fuan yn
dechrau addoli’r ddelw ei hun, gan anghofio fod
Duw yn llawer mwy nag unrhyw ddelw y gallent ei
gwneud neu ei dychmygu.

Y trydydd gorchymyn yw : ‘Na chymer enw’r
Arglwydd dy Dduw yn ofer’

 Mae enw Duw yn cynrychiolu Duw ei hun. Rhaid
peidio â’i ddefnyddio fel rheg, na thyngu llw ar
enw Duw y byddwch yn gwneud rhywbeth ac yna
torri’ch addewid. Rhaid parchu Duw drwy barchu
ei enw.

Y pedwerydd  gorchymyn yw ‘Cofia’r dydd Saboth,
i’w gadw’n sanctaidd’
Ystyr ‘sanctaidd’ yw ‘ar wahan’.   Mae’n rhaid
cadw’r seithfed dydd, y Sadwrn, y Saboth , ar
wahan fel diwrnod i Dduw. Bwriad y Saboth oedd
cael amser i ddysgu am Dduw a’i addoli. Roedd
hefyd i fod yn ddydd o orffwys , pan fyddai hyd yn
oed yr anifeiliaid yn gallu mwynhau seibiant.

Y pumed gorchymyn yw :’Anrhydedda dy dad a’th
fam’
Duw sydd wedi creu teuluoedd ac wedi rhoi rhieni
i ofalu am eu plant. Mae ein dyletswydd tuag at
Dduw yn cynnwys parchu ein rhieni a gofalu
amdanynt.

Dyna’r pum gorchymyn cyntaf oedd yn sôn am
garu Duw ac ufuddhau iddo. Gadewch inni feddwl
am y llaw arall a meddwl am y pum gorchymyn
sy’n sôn am garu eraill.

Y cyntaf o’r rhain yw: ‘Na ladd’, sef y chweched
gorchymyn. Nid yw’n iawn lladd oherwydd llid, neu
gasineb, neu greulondeb, nac er mwyn cael arian.
Yn Oes y Cerrig defnyddiwyd arfau cerrig. Yn yr
Oes Haearn defnyddiwyd arfau haearn. Mewn
Oes Wyddonol defnyddir arfau gwyddonol. Mewn
Oes Niwclear defnyddir arfau Niwclear. Ond y
gorchymyn yw ‘Na ladd’.

Y gorchymyn nesaf, sef y seithfed yw: ‘Na wna
odineb’. Bwriad Duw oedd i þr a gwraig berthyn
i’w gilydd trwy eu hoes. Mae godineb yn golygu
dwyn gþr neu wraig rhywun arall. Nid yw dwyn
rhywbeth yn iawn beth bynnag, heb sôn am ddwyn
gþr neu wraig rhywun arall. Mae Duw’n dweud
fod hynny’n ddrwg.
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Oed 6 - 11
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

GWEDDÏAU

Gweddïau

Dillad budr

Bydd angen 2 grys, un glân ac un budr,
crychlyd, a thwb o bridd/mwd.

Dangoswch y crys budr (a chadw’r un
glân o’r golwg) gan ddweud mai dyma
sut mae ein bywydau’n edrych. Weithiau,
byddwn yn torri rheolau Duw - yn dweud
celwydd, neu’n cymryd rhywbeth sydd
ddim yn perthyn i ni, neu’n twyllo mewn
prawf, neu’n bwrw brawd bach pan fydd
yn boen. Ydy’r plant yn gallu awgrymu
pethau eraill sy’n tristau Duw? Mae’r
pethau hyn yn difetha ein bywydau ac
yn gadael staen. Gadewch i’r plant
ychwanegu baw i’r crys i gynrychioli’r
pechodau y maent wedi’u hawgrymu.

Gofynnwch i’r plant beth ddylem ei
wneud pan fyddwn yn torri rheolau Duw?
Adroddwch weddi syml yn dweud  ‘sori’
i Dduw am bechod.

Esboniwch fod Duw yn fodlon golchi ein
pechodau i ffwrdd os ydym yn
wirioneddol edifar, mae’n fodlon maddau
a hyd yn oed anghofio amdanynt.

Dangoswch y crys glân – mae Duw yn
gallu ein gwneud yn lân – fel y crys yma.

Dywedwch weddi syml yn diolch i Dduw
am fod yn barod i faddau i bawb sy’n
gofyn am ei faddeuant ac am roi ail gyfle
inni. Efallai yr hoffai’r plant ymuno yn y
gweddïau.

Y gorchymyn nesaf, sef yr wythfed, yw ‘Na ladrata’. Nid
oes gan neb yr hawl i gymryd eiddo rhywun arall. Fe
allwch hoffi nifer o bethau sy’n eiddo i rywun arall ond
mae’n rhaid i chi adael llonydd iddynt a pheidio â’u
cymryd.

Y nawfed gorchymyn yw: ‘Na ddwg gamdystiolaeth yn
erbyn dy gymydog’ . Yr hyn sydd ei angen gyda’r
gorchymyn hwn yw bod yn onest. Os byddwch mewn
llys barn, byddai’n rhaid siarad yn onest am rywun, ond
nid llys barn yw’r unig le lle mae angen i hyn ddigwydd.
Mae angen bod yn onest drwy’r amser. Nid yw’n iawn
chwaith i hel straeon celwyddog am bobl. Gwnewch yn
siþr mai’r gwir sy’n cael y flaenoriaeth bob amser.

Y degfed  gorchymyn  a’r olaf yw: ‘Na chwennych’. Ystyr
‘chwennych’ yw eisiau rhywbeth sy’n eiddo i rywun arall
gymaint nes ein bod yn cenfigennu. Peidiwch â llyncu
mul am fod gan rywun arall bethau rydych chi eu heisiau.
Byddwch fodlon!

2. Amser Actio
Nod: i feddwl am y canlyniadau o dorri rheolau.

Gwahoddwch y plant i ffurfio grwpiau bach, hyd at 5 aelod.
Rhowch sialens i bob grþp i greu sgets fer sy’n dangos
yr hyn sy’n digwydd pan fo pobl yn torri rheolau (e.e.
gyrru’n rhy gyflym, siarad mewn prawf). Cewch fwy o
syniadau ar daflen 6.

Rhowch tua 5 munud i’r plant i weithio ar hyn. Ewch o
amgylch y grwpiau gan gynnig cymorth.

Yna, gwahoddwch pob grþp i gyflwyno’r sgets i bawb
arall. Chwiliwch am y rheol a dorrir â’r canlyniad.

Ar ôl gwylio pob sgets trafodwch pam fod rheolau mor
bwysig.

Ydy’r plant yn cofio pam roddodd Duw’r 10 gorchymyn i
Moses a’i bobl? Atgoffwch y plant bod Duw am i’w bobl
fyw yn ufudd iddo, ei garu a’i addoli a thrwy wneud hyn
byddent yn dangos eu bod yn perthyn iddo ac yn byw
bywydau i blesio Duw. Roedd Duw yn gwybod trwy ddilyn
ei reolau y byddai ei bobl yn hapus ac yn ddiogel.

DRAMA
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Taflen 4
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Meddyliwch am un rheol y mae pob un o’r pobl hyn yn ein dysgu, i’n cadw’n
ddiogel.
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Taflen 5
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Lliwia’r llun yn ofalus, gan ychwanegu’r pethau sydd ar goll.
Edrych ar dudalen 82 yn Beibl Lliw y Plant os wyt angen cymorth.

Llenwch y bylchau er mwyn cwblhau’r hanes am Moses yn derbyn y 10 Gorchymyn gan Dduw.

Roedd rhywbeth arbennig yn digwydd!
Roedd  _ _ ll _  a tharanau a sþn   _ _ w _ p _ d i  i’w clywed.
Safai pobl I _ _ _ _ l wrth waelod y mynydd yn teimlo’n ofnus iawn.
Roedd D _ _  eisiau siarad gyda Moses.
Dringodd   _ _ _ _ _   i fyny’r mynydd.
“Dyma’r   _ _ _ _ _ _’_   rydw i eisiau i bawb eu dilyn,” meddai Duw.
“Cofiwch bob amser mai fi yw’r  _ _ _ _   Dduw.   A _ _ _ w _   fi, a dim
byd arall.
Peidiwch â defnyddio fy enw i’n   _ _ _ _ .   Cofiwch fod un   _ _ _ _ _ _
_    yr wythnos yn ddiwrnod arbennig.  Carwch eich  _ _ _ _ _ .
Peidiwch â  _ _ _ _ _  pobl.
Dylai gþr a gwraig garu ei gilydd  _ _    _ _ _ . Peidiwch â   _ _ _ _ dim
byd, na dweud  _ _ _ _ _ _ , na bod yn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o bethau pobl
eraill.
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Taflen 6
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

‘‘‘‘‘MMMMMeddwl am reolau Duw’eddwl am reolau Duw’eddwl am reolau Duw’eddwl am reolau Duw’eddwl am reolau Duw’
Darllena’r brawddegau a meddylia amdanynt. Rho ‘dic’ os wyt ti’n credu mai dyma’r
ffordd i gadw rheolau Duw, neu rho ‘groes’ os wyt ti’n credu bod un o reolau Duw
wedi cael ei thorri.

Rwyt ti’n dod syth adref o’r ysgol fel y dywedodd Mam.

Rwyt ti’n ymuno gyda dy ffrindiau wrth iddynt ddefnyddio enw Duw fel rheg.

Rwyt ti’n dewis aros adref o’r Ysgol Sul er mwyn gwrando ar dy gryno ddisg newydd.

Rwyt ti’n dod o hyd i arian cinio rhywun ar y llawr yn yr ysgol ac yn penderfynu ei gadw.

Rwyt ti’n treulio amser yn canmol Duw am ei fod mor anhygoel.

Rwyt ti’n gwneud amser i ddarllen dy Feibl bob dydd.

Rwyt ti’n esgus nad wyt yn clywed dad yn dweud wrthyt am dacluso dy lofft.

Rwyt ti’n genfigennus iawn o dy ffrind sydd wedi cael beic newydd sbon.

Mae mynd i’r dref i siopa ar ddydd Sul yn bwysicach na mynd i’r capel.

Rwyt ti wrth dy fodd yn clebran am dy ffrindiau – hyd yn oed os nad wyt ti’n dweud y
gwir bob amser!

Ydy cadw rheolau Duw yn bwysig i ti?
Cwblha’r pôs i ddarganfod beth oedd y brenin Dafydd yn ei feddwl am Gyfraith Duw.
Cyfraith ydy gair arall am Reolau neu Orchmynion.
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Taflen 7
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Mae un o’r gorchmynion yn cael ei dorri yn y lluniau yma. Wyt ti’n gallu dyfalu
beth sydd wedi digwydd? Ysgrifenna’r atebion o dan y llun.

Tynna lun sy’n dangos ystyr y Gorchymyn.
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Taflen 8
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20
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Oed 11 - 14
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Wythnos 1:
Exodus 19,20

Tri mis ar ôl gadael yr Aifft, mae pobl Israel wedi
cyrraedd troed Mynydd Sinai. Wrth iddynt osod
eu pebyll, mae Moses yn dringo’r mynydd i
glywed gan yr Arglwydd Dduw. Mae Duw yn
siarad gyda Moses i osod y cyd-destun i’r
Gyfraith (Y Deg Gorchymyn) a’r cyfamod a fydd
yn dilyn.

Yn gyntaf, mae Duw’n atgoffa Moses a’r bobl
o’r ffordd yr achubodd ef nhw o’r Aifft. Mae gan
Dduw fwriad arbennig ar eu cyfer fel cenedl - fel
‘offeiriadaeth frenhinol’ ac yn ‘genedl sanctaidd’
(Exodus 19:6). Rôl offeiriad oedd sefyll rhwng
Duw a’r bobl. Ar yr un llaw, roedd yr offeiriad yn
cynrychioli Duw i’r bobl, trwy ei ufudd-dod a’i

esiampl ac wrth iddo ddysgu’r Gyfraith iddynt.
Trwy’r offeiriad, roedd y bobl yn dod i adnabod
Duw. Ar y llaw arall, roedd yr offeiriad yn
cynrychioli’r bobl o flaen Duw trwy ddod ag
aberthau’r bobl i’r allor i’w cyflwyno i Dduw. Felly,
dim ond trwy’r offeiriad byddai’r bobl yn cael dod
at Dduw. Mae Duw’n dweud wrth Israel,
“Byddwch chi’n fy nghynrychioli, fy nghymeriad
a’m hiachawdwriaeth, i’r holl fyd. Trwyddo,
byddaf yn dod â’r byd ataf.”

Mae’r gair ‘sanctaidd’ yn golygu ‘ar wahân’.
Roedd Duw am i’w bobl fod yn bobl wahanol,
pobl oedd yn adlewyrchu ei gymeriad ef. Mae
Lefiticus 19 yn dangos bod ‘sancteiddrwydd’ yn
cyffwrdd â phob agwedd o fywyd yr unigolyn a’r
genedl – yn gymdeithasol, economaidd,
gwleidyddol, cyfreithiol a chenedlaethol.

Amcanion:
I osod y 10 Gorchymyn yn eu cyd-destun hanesyddol;
I ystyried pwrpas y gorchmynion;
I ystyried agwedd Iesu at y Gyfraith;
I ystyried ein perthynas ni â’r Gyfraith, ac arwyddocâd  bywyd a marwolaeth
Iesu.

Yn y gyfres hon byddwn yn ceisio gosod y 10 Gorchymyn yn eu cyd-destun hanesyddol ac yn
darganfod y rhesymau pam roddodd Duw Ei Gyfraith i’w bobl - yr Israeliaid.  Dewisodd Duw’r
genedl hon i fod mewn perthynas unigryw ag ef ac i fod yn dystion i bob cenedl arall. Er mwyn
sicrhau’r berthynas a’r dystiolaeth, rhoddodd Duw gyfarwyddiadau clir i’w bobl fel na fyddai
unrhyw amheuaeth sut y dylent gyflawni ewyllys Duw a byw i’w blesio. Byddwn yn treulio sesiwn
yn ystyried beth ddysgodd Iesu  am y Gyfraith, a sesiwn yn trafod ein perthynas ni â’r Gyfraith
law yn llaw ag arwyddocâd bywyd a marwolaeth Iesu.

Fel y gwyddom, mae llawer o bobl ifanc yn cael trafferth gyda’r syniad o ‘awdurdod’ a ‘bod yn
ufudd’ - mae’n rhan o dyfu i fyny i lawer. Gobeithiwn ddangos nad yw awdurdod Duw yn ein
bywydau yn rhywbeth hollol negyddol - wrth gwrs, mae yna bethau nad yw’r Cristion yn cael
gwneud, na dweud, na meddwl - ond mae bod yn ufudd i Dduw a’i wasanaethu yn dod ag elw
personol enfawr i’r unigolyn.  Byddwn hefyd yn pwysleisio nad ydym yn ennill ffafr Duw trwy
gadw’r Gorchmynion. Mae perthynas gyda Duw yn dod trwy ffydd yn Iesu’n unig; mae’n berthynas
sy’n dechrau gyda chydnabod ein hanallu llwyr i gyrraedd safon perffaith Dduw; mae’n berthynas
sy’n cael ei gynnal wrth inni brofi nerth yr Ysbryd Glân yn gweithio tu mewn i’n cynorthwyo i fod
yn ufudd.
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Sut felly oedd pobl Dduw i fod i gyrraedd safon
mor uchel?  Dim ond trwy fyw yn ffyddlon i’r
Cyfamod ac mewn ufudd-dod i Gyfraith Duw.
Trwy gadw’r Gyfraith, byddai pobl Dduw yn
medru cyflawni bwriad Duw i fod yn dystion iddo
ymysg bobloedd y byd.

Cyflwyno’r Thema

1. Tebyg i bwy?
Cystadleuaeth cydweddu lluniau o bobl ifanc y
dosbarth gyda lluniau o’u rhieni yn fabanod.

Bydd angen casglu lluniau gan rieni’r plant ar
gyfer y gystadleuaeth o flaen llaw.

Gosodwch y lluniau ar ddarn mawr o bapur,
wedi’u rhifo, gyda lluniau’r bobl ifanc a’r oedolion
ar wahân. Caiff y bobl ifanc gystadlu mewn
parau neu grwpiau bach. Rhowch bapur a
phensel iddynt er mwyn cofnodi eu hatebion. Ar
ôl amser penodol, rhowch yr atebion i’r grþp,
gyda gwobr fechan i’r tîm/pâr sydd wedi paru’r
nifer fwyaf yn gywir.

Yna, trafodwch sut yr oeddent wedi penderfynu
pwy oedd yn perthyn i bwy. Yn aml, mae’r
tebygrwydd teuluol yn amlwg. Oes yna bethau
eraill sy’n dangos i bwy yr ydym yn perthyn?
Trafodwch y diddordebau, hoff/cas bethau sydd
gennym yn gyffredin â’n rhieni.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes pobl
Dduw heddiw yn cael clywed gan Dduw am yr
hyn yr oedd ef am iddyn nhw ei wneud er mwyn
dangos eu bod yn perthyn iddo.

Neu,

Disgrifio fy rhieni
Rhowch bapur a phensel i bawb a’u gwahodd i
dynnu llun o’u rhieni. Yna, gofynnwch iddynt i
feddwl ym mha ffyrdd y maent yn debyg i’w
rhieni, ac i ysgrifennu eu syniadau o amgylch y
lluniau.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes pobl
Dduw heddiw yn cael clywed gan Dduw am yr
hyn yr oedd ef am iddyn nhw ei wneud er mwyn
dangos eu bod yn perthyn iddo.

Darllen a deall y Beibl (Exodus 19 a 20)

1. Llinell Amser – Beth yw’r Cyd-destun?
Bydd angen y Llinell Amser.

Edrychwch ar y llinell amser a dewch o hyd
i lun Moses yn arwain yr Israeliaid drwy’r Môr
Coch. Gofynnwch gwestiynau i’r grþp i
ddarganfod beth maent yn ei gofio am hanes
Moses hyd at yr hanes hwn. Cewch ddarllen y
paragraffau sydd o dan y llun blaenorol ‘Teulu
Abraham’ i atgoffa’r grþp am hanes pobl Dduw.

Crynhowch drwy egluro fod Duw wedi
arwain Ei bobl o’r Aifft, a nawr, maent yn cychwyn
ar y daith i’r wlad a fydd yn gartref newydd iddynt.

Tri mis ar ôl gadael yr Aifft, mae pobl Israel
wedi cyrraedd troed Mynydd Sinai. Wrth iddynt
osod eu pebyll, mae Moses yn dringo’r mynydd
i glywed gan yr Arglwydd Dduw. Yn gyntaf, mae
Duw’n atgoffa Moses  a’r bobl o’r ffordd yr
achubodd ef nhw o’r Aifft - mewn ffordd ryfeddol
a phwerus - oherwydd bod gan Dduw fwriad
arbennig ar eu cyfer fel cenedl. Mae Duw am
gael perthynas arbennig â’r Israeliaid, fel Tad
gyda’i blentyn, ac mae am iddyn nhw fyw mewn
ffordd arbennig. Felly, mae Duw yn rhoi rhestr o
reolau i Moses, rheolau a fydd yn dangos iddynt
sut yn union y dylent fyw i’w blesio. Ac wrth i
bobl Dduw fyw yn ufudd iddo, byddant yn
dangos i’r bobl a oedd yn byw o’i hamgylch sut
un yw eu Duw, fel y byddan nhw hefyd yn
dymuno dod i adnabod Duw’r Israeliaid.

2. Darllen yr Hanes (Exodus 20:1-17)
Efallai yr hoffech wylio rhan o ffilm sy’n cyflwyno’r
hanes yn gyntaf - gweler y dudalen adnoddau
am syniadau.
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Darllenwch yr adnodau gyda’ch gilydd -
peidiwch â phoeni am eu hesbonio, byddwn yn
gwneud hyn ar ôl y darlleniad.

3. Cyflwyniad PowerPoint – esbonio’r
Gorchmynion
Bydd angen y Cyflwyniad PowerPoint o’r GDd,
neu’r ddogfen Cymhwyso’r Gorchmynion o’r
GDd.

Defnyddiwch y Cyflwyniad i egluro ystyr y
Gorchmynion ac yn sbardun i drafod sut mae’r
gorchmynion yn berthnasol i fywydau’r bobl
ifanc. Byddwn yn treulio mwy o amser ar hyn yn
Sesiwn 3.

4. Cymhwyso
Bydd angen llun aelod o’ch teulu sy’n debyg i
chi neu ddau o ‘sêr’ (pobl enwog) sy’n perthyn
ac sy’n debyg i’w gilydd o ran pryd a gwedd.
Hefyd, y geiriau ‘Cadw’r Gorchmynion’, ‘Dangos
perthynas’, ‘Bywyd ar ei orau’, ‘Mwynhau
Perthynas’, wedi’u hysgrifennu ar ddarnau
unigol o gerdyn.

Dangoswch y lluniau i’r plant a thrafodwch y
tebygrwydd. Wedyn, esboniwch pam fod Duw
wedi rhoi’r Gorchmynion i Moses a’r bobl, gan
gynnwys y pwyntiau canlynol:

Gosodwch y geiriau ‘Pam cadw’r
gorchmynion?’ ar lawr o flaen y plant yn gyntaf,
ac yna’r geiriau ‘Dangos perthynas.’

Esboniwch fod Duw am i’w bobl fod yn debyg
iddo, fel bod pobl eraill yn gallu gweld eu bod
yn perthyn i Dduw. Roedd Duw wedi dewis y
bobl yma i berthyn iddo, ac roedd Duw am i bobl
eraill ddod i’w adnabod hefyd. Wrth i bobl Dduw
gadw rheolau Duw byddent yn dangos i bobl
eraill sut un oedd Duw, yn Dduw llawn daioni ac
yn llawn cariad.

Gosodwch y geiriau ‘Bywyd ar ei orau’ i
lawr o flaen y plant.

Gwyddai Duw beth oedd orau i’r bobl - beth
fyddai’n gwneud eu bywydau’n hapus ac yn
ddiogel a’r hyn fyddai’n achosi poen a
phroblemau iddynt. Trwy gadw rheolau Duw,
byddai bywydau pobl Dduw yn hapus, yn
ddiogel ac yn plesio Duw.

Gosodwch y geiriau ‘Mwynhau Perthynas’
o flaen y plant.

Roedd Duw am gael perthynas arbennig â phobl
Israel, roedd wedi addo eu caru, a’u hamddiffyn
a gofalu amdanynt. Ond roedd gan y bobl rôl
hefyd, i garu Duw, i’w addoli a bod yn ufudd iddo.

Gweddïau
Rhowch amser i’r grþp i feddwl dros y 10
Gorchymyn: efallai yr hoffech ddangos y
Cyflwyniad PowerPoint eto. Anogwch hwy i
weddïo’n dawel wrth edrych ar y lluniau, gan
siarad â Duw am y rheolau y maen nhw’n eu
cael yn anodd eu cadw. Atgoffwch y grþp fod
Iesu’n gallu maddau ein holl bechodau os ydym
yn cyffesu iddo, a bod yr Ysbryd Glân yn ein
helpu i fod yn ufudd.

Gweithgaredd Ychwanegol

Gêm heb reolau!

Chwaraewch gêm gyfarwydd, ond heb reolau!
Os ydych yn brin o le, gallwch chwarae gêm
fwrdd, heb i bobl cymryd tro a dilyn y
cyfarwyddiadau’n iawn.

Os oes gennych ystafell fwy neu neuadd,
chwaraewch gêm o hoci (neu rywbeth tebyg),
gyda phob tîm yn ceisio sgorio gymaint o goliau
â phosibl - ond eto, heb reolau!!

Wythnos 2:
Luc 10 a 18

Unwaith, daeth criw o Phariseaid i ofyn i Iesu
pa un o’r Gorchmynion oedd y pwysicaf yn ei
dyb ef. Dyma ateb Iesu (Mathew 22, adnod 36):



Moses: Y Deg Gorchymyn  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 29

Oed 11 - 14
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

“Rwyt i garu’r Arglwydd dy Dduw â’th holl galon,
ac â’th holl enaid a’th holl feddwl.”

Dyma’r gorchymyn cyntaf a’r pwysicaf.  Ond
mae yna ail un sydd yr un fath:

“Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy
hun”.

Dewisodd Iesu grynhoi dysgeidiaeth a gofynion
y Gyfraith yn y ddau ddatganiad syml yma. Ein
nod yn ystod y sesiwn hon fydd ceisio ystyr ‘Caru
Duw â’m holl galon’ a ‘Caru cymydog fel fi fy
hun.’ I’r diben hwn, byddwn yn astudio hanes y
dyn cyfoethog a dameg y Samariad Trugarog o
Efengyl Luc.

Cyflwyno’r Thema

1. Arian, arian, arian…
Bydd angen swp o hen gatalogau, darnau o
bapur, pensiliau, siswrn a glud.

Gofynnwch i’r grþp i ddychmygu fod pob un
ohonynt wedi ennill £1,000, ac maen nhw’n cael
prynu unrhyw beth y dymunant o’r catalogau.
Dylent i dorri lluniau allan o’r catalogau a’u gludo
ar ddarn o bapur i greu ‘Rhestr Dymuniad.’

Ar ôl 5 munud, edrychwch ar waith pawb ac yna
gofynnwch iddynt i roi’r eitemau mewn rhestr,
h.y. i ysgrifennu rhif 1 wrth ymyl y peth pwysicaf
ar y llun, ayyb.

Edrychwch ar y lluniau eto i weld beth yw
blaenoriaethau’r bobl ifanc. Ydy’r grþp yn credu
y byddent yn gwbl hapus petai’n bosibl cael
popeth ar y rhestr? Pa bethau eraill sy’n
hanfodol er mwyn cael bywyd hapus a
dedwydd?

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes dyn ifanc
cyfoethog iawn a aeth i sgwrsio gydag Iesu - a
mynd adref yn ddyn trist iawn.

2. Y Deg Gorchymyn
Rhannwch y grþp yn barau. Bydd angen copi o
Atodiad 6 ar gyfer bob pâr, wedi’i dorri fel y
dangosir. Hefyd darn o bapur maint A4 a glud.
Gosodwch y papurau ar y bwrdd o flaen y grþp
gyda’r sialens i ffurfio 10 Gorchymyn cyflawn o’r
papurau. Ar ôl i bawb orffen, edrychwch i weld a
yw pob pâr wedi cael y 10 yn gywir. Dywedwch
wrth bawb am ludo’r ddwy ran at ei gilydd.

Wedyn, gofynnwch i’r parau i ddewis pa 5
gorchymyn yw’r rhai pwysicaf:

iddyn nhw gael byw bywyd hapus a diogel
fel unigolyn;

i bobl ein cymuned gael byw yn hapus a
diogel;

i bobl y byd gael byw bywydau hapus a
diogel.

Pwysleisiwch y ffaith i Dduw roi’r Gorchmynion
er mwyn dangos y ffordd orau i fyw - yn union
fel dilyn cyfarwyddiadau gwneuthurwr rhyw
declyn arbennig er mwyn iddo weithio’n gywir.
Mae Duw’n dangos inni sut i’w garu a sut i garu
pobl eraill - cyngor a chyfarwyddiadau ar gyfer
pawb, ymhob man a thros bob cyfnod.

Darllen a deall y Beibl

Bydd angen Beiblau, siâp calon gyda’r gair ‘Duw’
ar un ochr a’r gair ‘Eraill’ ar yr ochr arall, Beibl
Lliw y Plant (dewisol), copïau o Atodiad 7, siâp
calon tua maint A4 i bawb.

1. Mathew 22:36-39 Y Gorchymyn pwysicaf

Darllenwch yr adnodau gyda’ch gilydd.

Esboniwch fod y Phariseaid yn ddynion clyfar a
oedd yn treulio eu hamser yn astudio’r Gyfraith
- y 10 Gorchymyn a’r rheolau eraill a roddodd
Duw i Moses ar gyfer pobl Dduw. Mae llun da o
Pharisead i’w weld ar dudalen 245, Beibl Lliw y
Plant.
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Wedyn, dangoswch y galon i’r grþp. Yn syml
iawn, mae Iesu’n dweud wrth y Phariseaid mai
dyma yw’r ddau orchymyn sy’n cynnwys pob
rheol arall - Caru Duw a charu eraill.

2. Luc 18
Y Dyn ifanc cyfoethog
Darllenwch Luc 18, adnodau 18-25, neu
dudalen 247, Beibl Lliw y Plant.

Pam fod y dyn ifanc yn drist ar ôl ei sgwrs gydag
Iesu? Roedd Iesu’n gwybod beth oedd y peth
pwysicaf ym mywyd y dyn ifanc - ei arian. Roedd
Iesu’n gofyn i’r dyn ifanc i’w garu yn fwy nag yr
oedd yn caru ei arian - a doedd y dyn ifanc ddim
yn gallu gwneud hynny, dyna pam aeth adref
yn drist.

Cymerwch y galon a’i lliwio i gyd. Mae Duw am
i ni ei garu gyda’n calon gyfan. Mae am fod yn
rhif 1 yn ein bywydau, yn bwysicach na dim na
neb arall!

3. Luc 10
Y Samariad Trugarog
Darllenwch Atodiad 7 gyda’r grþp, gyda
symudiadau/meimio. Mae Atodiad 8 yn cyflwyno
dameg y Samariad Trugarog mewn dull cyfoes.

Cymhwyso
Rhowch siâp calon i bawb a phensel. Ar un
galon, gofynnwch i’r plant i ysgrifennu’r gair
‘Duw,’ ac ar y llall y gair ‘Eraill.’

Ar y galon ‘Duw’, gofynnwch i bawb ysgrifennu’r
holl bethau sy’n bwysig iddynt. Ar y galon ‘Eraill’,
gofynnwch iddynt i feddwl am y pethau maen
nhw’n ei wneud ar gyfer pobl eraill.

Yna, gofynnwch i bawb i edrych ar y galon ‘Duw’,
ac i ofyn iddyn nhw eu hunain ‘A ydy Duw ac
Iesu’n bwysicach i mi na’r holl bethau hyn?’

Yna, gofynnwch i bawb i edrych ar y galon ‘Eraill’,
ac i ofyn iddyn nhw eu hunain, ‘A ydw i’n caru
pobl eraill fel y dylwn i?’

Gwnewch y pwyntiau canlynol:
mae Duw yn gwybod y gwir atebion i’r ddau

gwestiwn uchod, yn achos pob un ohonom;

mae Duw yn gwybod nad oes neb yn y
byd i gyd all gadw’r ddau orchymyn yma’n
berffaith;

mae Duw wedi trefnu ffordd arall i ni ei
blesio - trwy roi ein ffydd yn ei Fab Iesu, a
gadwodd bob un o’i orchmynion yn berffaith.
Byddwn yn gweld ystyr hyn y tro nesaf.

Gweddïau
gweddi o adran 6-11 oed

Gweithgaredd Ychwanegol
Beth am ddilyn rysáit i greu rhywbeth blasus i
yfed neu fwyta gyda’ch gilydd?

1. Creu coctels

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

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

2 owns o sudd oren, 2 owns o sudd
llugaeron, 2 owns o sudd grawnwin
4 owns o iogwrt plaen, 1 cwpan o fefus
ffres, 2 fanana, 1 cwpan o laeth, ½ cwpan
o hufen iâ (byddwch angen cymysgydd
trydanol a jwg mwy ar gyfer hon)
2 owns o sudd oren, 2 owns o sudd
llugaeron, 1 owns o sudd grawnffrwyth, 1
owns o sudd afal, iâ wedi’u falu, tafell o
oren
6 owns o sudd pinafal, 2 owns o hufen
cnau coco, iâ wedi’u falu
2 owns o sudd afal, 3 owns o laeth
2 lwy fwrdd o hufen iâ mewn gwydr, llenwi’r
gwydr â chola



Moses: Y Deg Gorchymyn  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 31

Oed 11 - 14
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

1 llwy de o fêl, 1 llwy de o siwgr, 6 owns o
sudd pinafal, 2 owns o ddþr mwynol,
pinafal i addurno.

2. Siocledi
Ar gyfer gwneud y siocledi, bydd angen: 75g o
fisgedi Rich Tea, 50g o fricyll sych, 225g peli
siocled gwyn, 4 llwy fwrdd o Golden Syrup, 1
llwy de powdr siocled poeth, 1 llwy de o
siwgr eisin, papurau cacennau bach.

Dull:
1. Torrwch y bisgedi’n ddarnau mân a’u rhoi
mewn powlen. Ychwanegwch y bricyll wedi’u
torri yn ddarnau bach iawn.
2. Rhowch y peli siocled mewn powlen uwchben
sosban sy’n dal tua 3cm o ddþr
berwedig i’w toddi. Does dim angen cadw’r
sosban ar wres stôf.
3.Trowch y siocled nes iddo doddi. Codwch y
bowlen yn ofalus iawn a gadewch i’r
siocled oeri ychydig.
4.Ychwanegwch y syrup, bisgedi a’r bricyll a
throwch nhw’n dda gyda llwy bren.
5. Codwch beth o’r cymysgedd gyda llwy de a’i
rolio i siâp pêl gyda’ch dwylo a’i osod
mewn cas bapur. Taenwch ychydig o bowdr
siocled poeth/siwgr eisin drostynt.
6. Rhowch y siocledi ar blât yn yr oergell am
awr;  neu,
7. Os na allwch gadw’r siocledi yn yr oergell cyn
i’r bobl ifanc fynd adref, esboniwch wrth rieni/
gwarchodwyr y plant y bydd angen cadw’r
siocledi yn yr oergell am awr.
Mae angen cadw’r siocledi mewn bocs yn yr
oergell a’u bwyta o fewn 3 diwrnod.

Wythnos 3

Yn y sesiwn hon byddwn yn ceisio darganfod yr
hyn y mae’r Testament Newydd yn ei ddysgu,
sef ein perthynas ni â Chyfraith Duw. Rydym
wedi cyffwrdd â rhai pwyntiau’n barod, yn
enwedig y ffaith ei bod hi’n amhosibl i unrhyw
un gadw Cyfraith Duw yn berffaith. Mae hyn wrth
gwrs yn golygu ein bod yn euog o flaen Duw, fel
troseddwyr yn sefyll o flaen barnwr. Y newyddion
da yw bod Duw wedi trefnu ffordd i bobl euog
gael profi maddeuant a hynny trwy aberth ei Fab
ar Galfaria. Cyn dyfodiad Iesu, roedd pobl a
oedd wedi torri Cyfraith Duw yn gorfod dod ag
aberthau i geisio maddeuant, ond rhoddodd
Iesu ei fywyd ei hun yn aberth perffaith dros
bechodau’r byd.

Cyflwyno’r Thema

1. Cadw’r Gorchmynion????
Rhowch gopi o Daflen 9 i bawb, a’u hannog i
ddarllen drwy bob un o’r sefyllfaoedd. Wedyn,
mewn parau, gofynnwch iddynt ddewis un o’r
sefyllfaoedd a’u hactio, gan greu diweddglo
credadwy i bob un.

Gadewch i bob pâr gyflwyno’u golygfa.
Gofynnwch i’r grþp sut mae’r bobl yn yr olygfa’n
torri’r hyn a ddywedodd Duw mewn un, neu fwy
o’r gorchmynion? Oes rhywun yn cael eu brifo?
A fyddai wedi bod yn bosibl i ymddwyn mewn
ffordd a oedd yn cadw rheolau Duw? Os oes
gan rywun awgrym, gwahoddwch nhw i actio’r
diweddglo amgen. Trafodwch pa rai o reolau
Duw oedd yn cael eu torri ym mhob sefyllfa.
Gofynnwch i’r grþp i feddwl yn onest a ydyn nhw
wedi llwyddo i gadw pob un o Orchmynion Duw.
Efallai bydd o gymorth i gael copi o Atodiad 6,
yn gyflawn, iddynt ddarllen.

Esboniwch y byddwn yn ceisio darganfod beth
yw canlyniadau torri rheolau Duw i ni heddiw.



Moses: Y Deg Gorchymyn  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 32

Oed 11 - 14
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Darllen a deall y Beibl

1. Dysgu gan y ‘Simpsons’
Byddai’n dda petaech yn medru dangos darnau
o un o raglenni ‘The Simpsons’, ond os nad yw
hyn yn bosibl, mae’n siþr y bydd y bobl ifanc yn
medru cofio enghreifftiau i’w rhannu.

Gofynnwch a oes rhywun yn gwybod am raglen
cartþn gyda phobl yn gwneud pethau cas i’w
gilydd, lle mae llawer o bethau’n mynd o’i le, ond
bod diweddglo hapus gan amlaf? Dyma gliw -
mae’r bobl i gyd (ond un) yn felyn.

Yr ateb cywir yw ‘The Simpsons.’ Mae Matt
Groening, crewr y gyfres yn deall yn iawn sut
mae pobl yn y byd go iawn yn ymddwyn, ac mae
ganddo’r gallu i ddangos ein ffaeleddau mewn
ffordd ddigri trwy ei gymeriadau bach melyn.
Ond pa mor ddrwg all pobl fod?

Dangoswch y clip neu anogwch y bobl ifanc i
adrodd hanes. ‘Marge versus the Monorail’ neu
‘Lisa versus the eighth commandment’.
Beth wnaeth y cymeriad o’i le? Pa reolau gafodd
eu torri?

Dangoswch glip sy’n dangos canlyniadau’r
ddrwgweithred, neu gofynnwch i’r grþp beth
oedd canlyniad eu hanesion.

Pwy gafodd ei frifo/eu brifo gan ymddygiad y
cymeriad? Pa gyngor fyddai wedi bod o gymorth
i osgoi’r holl helyntion?

Rydym i gyd yn gwybod, o brofiad personol ac
o’r ‘Simpsons’, fod canlyniadau i’n pechodau -
a chan amlaf, canlyniadau annymunol iawn.

2. Beth mae’r Beibl yn dysgu am ganlyniadau
torri Cyfraith Duw?
Bydd angen, Beiblau, coes brws, Atodiad 8,
Atodiad 9, Atodiad 10 sy’n cynnwys yr adnodau
canlynol. Bydd angen eu torri fel bod pob adnod
ar ddarn unigol o bapur.  (Marc 7:21-23;
Rhufeiniaid 3:23; Rhufeiniaid 3:20; Rhufeiniaid

7:7; Rhufeiniaid 8:3,4; Rhufeiniaid 4:25;
Rhufeiniaid 5:8; Rhufeiniaid 8:9 a 1 Corinthiaid
6:19.)

Mae pawb wedi torri Cyfraith Duw -
dyma ein natur
Dangoswch Atodiad 8, ond gan osod darn o
bapur dros bopeth ond y pennawd a Ffaith 1.
Gofynnwch i bawb beth yw’r gair cyntaf sy’n dod
i’w meddwl wrth i chi ddweud y gair ‘pechod’.
Ysgrifennwch yr atebion ar fwrdd gwyn neu ar
ddarn o bapur i bawb gael ei weld.

Esboniwch mai ystyr y gair pechod yw ‘torri
cyfraith Duw’. Mae’r Beibl yn dysgu bod yna
reswm pam fod pawb yn pechu - mae’n rhan
o’n natur ni i bechu ac ni allwn beidio â phechu,
mae’n dod mor naturiol i ni ag anadlu!
Darllenwch yr adnodau o Marc 7:21-23 a
Rhufeiniaid 3:23.

Gêm disgyrchiant
Gwahoddwch wirfoddolwr i sefyll ar ben cadair,
gan ddal un pen coes brws. Mae angen
gwirfoddolwr arall i sefyll ar y llawr, tu ôl i linell
sydd wedi ei thynnu tua metr o’r gadair, ac yn
dal pen arall y brws. Mae’r person ar y gadair
yn gorfod ceisio tynnu’r llall dros y llinell heb
ollwng gafael o’r goes brws, tra bod y person
sy’n sefyll ar y llawr yn ceisio tynnu’r llall i lawr
o’r gadair. Bydd y person ar y gadair fel arfer yn
colli, oherwydd mae disgyrchiant yn golygu bod
gan y person ar y llawr fantais.

Mae’r Beibl yn disgrifio pechod fel grym pwerus
y tu mewn inni, sy’n ein hachosi i bechu, ac sy’n
gwahanu ni oddi wrth Dduw.

Mae’r Gyfraith yn dysgu beth yw pechod
Dangoswch Ffaith 2 drwy symud y papur i lawr
rhywfaint

Gofynnwch i’r bobl ifanc beth yw eu hoff wersi
yn yr ysgol. A oes rhywun wedi dysgu rhywbeth
diddorol yn ystod yr wythnos ddiwethaf?
Byddwch yn barod i rannu ryw ffaith ddiddorol/
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rhyfedd gyda’r grþp rhag ofn nad oes neb wedi
dysgu dim byd!!!! Neu, gofynnwch iddynt pwy
yw eu hoff athro/athrawes.

Ydy’r grþp yn cofio hanes Paul o gwbl? Roedd
Paul yn un o’r Cristnogion cynharaf, teithiodd
lawer yn dweud wrth bobl am Iesu Grist. Mewn
un llythyr i’r Cristnogion yn Rhufain, esboniodd
Paul pam fod Duw wedi rhoi’r Gyfraith i’w bobl.
Darllenwch Rufeiniaid 3:20 a Rhufeiniaid 7:7-
mae’r gyfraith fel athro, yn ein dysgu beth yw
pechod.

Sut mae’r bobl ifanc yn gwybod beth yw rheolau’r
ysgol? Mae rhywun wedi dweud wrthynt.

Sut mae rhywun yn gwybod beth yw rheolau’r
ffordd fawr? Maen nhw wedi cael eu hysgrifennu
yn y llyfr ‘Rheolau’r Ffordd Fawr’.

Sut mae rhywun yn gwybod beth sy’n iawn a
beth sy’n anghywir yng ngolwg Duw? Trwy’r
Gyfraith – y 10 Gorchymyn.

Mae Iesu wedi cadw’r Gyfraith yn
berffaith
Rydym yn gwybod o brofiad personol nad ydym
yn medru cadw Cyfraith Duw yn berffaith. Ond,
mae un dyn wedi cadw’r Gyfraith - Iesu. Mae
hyn yn bwynt pwysig, oherwydd er mwyn i ni
ddod i berthynas â Duw, mae’n rhaid ein bod yn
berffaith - heb bechod.

Mae Iesu’n sefyll fel ein cynrychiolydd o flaen
Duw.

Dangoswch Atodiad 9 a gofyn i’r grþp i feddwl
am beth sy’n digwydd mewn llys barn. Os oes
rhywun yn troseddu mae’n rhaid iddyn nhw fynd
i’r llys barn. Mae’r person yn cael cyfreithiwr i
siarad ar ei r/rhan, i ddadlau ei hachos o flaen y
barnwr a’r rheithgor. Nid yw’r person euog yn
siarad dros ei hun, mae’r cyfreithiwr yn siarad
ar ei r/rhan, ac yn ei g/chynrychioli.

Neu, dychmygwch fod cystadleuaeth siarad
gyhoeddus yn cael ei chynnal rhwng ysgolion y
Sir, bydd pob ysgol yn dewis tîm i gynrychioli’r
ysgol yno.

Mae Iesu’n gallu sefyll o flaen Duw yn berffaith,
heb bechod, ac mae fel petai’n dweud wrth Ei
dad, ‘Dad, dwi wedi cadw’r Gyfraith i gyd yn lle
hwn neu’r llall, fi’n sy’n ei ch/gynrychioli.’ Ac mae
Duw yn derbyn Iesu yn ein lle.

Darllenwch Rufeiniad  8:3,4.

Dangoswch y drydedd Ffaith ar Atodiad 8.

Mae Iesu wedi cymryd cosb ein pechod
Edrychwch eto ar Atodiad 9. Os yw’r barnwr a’r
rheithgor yn dod i’r casgliad fod y person o’u
blaen yn euog o drosedd, bydd cosb yn cael ei
osod. Does dim ffordd i osgoi’r gosb, dyma sut
mae’r wlad yn sicrhau bod cyfiawnder yn cael
ei weithredu - mae’n iawn i berson euog gael
cosb. Yn yr un modd mae Duw yn mynnu bod
pechod yn cael ei gosbi: felly, mae pob un
ohonom, fel pobl sydd wedi torri Cyfraith Duw,
yn mynd i wynebu cosb Duw.

Ond, pan fu Iesu farw ar y groes cymerodd ef
ein cosb ni – y gosb rydym yn ei haeddu.

Darllenwch Rufeiniaid 4:25 a Rhufeiniaid 5:8.
Dychmygwch fod y barnwr yn y llun yn dedfrydu’r
troseddwr i dalu dirwy o £100,000. Mae’r
troseddwr yn dweud nad oes modd iddo dalu’r
ddirwy. Ond, yn sydyn, mae’r cyfreithiwr yn dod
ymlaen ac yn siarad gyda’r barnwr - mae’n
cynnig talu’r ddirwy yn lle’r troseddwr.

Dyna sy’n digwydd yn ein hachos ni. Os ydym
yn cyffesu ein pechod i Dduw, yn cydnabod ein
bod yn bechaduriaid, yn gofyn am faddeuant,
mae Duw yn gallu maddau am fod Iesu wedi
cymryd cosb ein pechod arno ef ei hun ar y
groes. Mae person sy’n credu’r ffeithiau hyn ac
yn ceisio maddeuant gan Dduw, ac yn profi’r
maddeuant hwnnw’n cael ei alw’n Gristion.
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Dangoswch y bedwaredd Ffaith ar Atodiad 8.

Mae’r Ysbryd Glân yn rhoi awydd a nerth
i’r Cristion i gadw Gorchmynion Duw.

Dangoswch y Ffaith olaf.
Dychmygwch fod y troseddwr yn y llun yn
Atodiad 9 yn dwyn o siopau. Ydy’r grþp yn
meddwl y bydd yn gadael y llys barn a byth yn
dwyn eto? Mae’n debygol iawn y bydd.

Ond, pan mae rhywun yn dod yn Gristion mae’r
Ysbryd Glân yn dod i fyw ynom. Mae’r Ysbryd
Glân yn ein cynorthwyo i fyw bywydau sy’n
plesio Duw. Mae’n dangos i ni’r pethau sydd yn
erbyn Cyfraith Duw ac mae’n ein helpu i gael
gwared â’r pechod yna o’n bywydau.

Dychmygwch fod y cyfreithiwr yn dweud wrth y
troseddwr, “Dwi’n dod i fyw atat: byddaf yn dysgu
ti beth sy’n anghywir, ac os byddi di’n cael dy
demtio eto, byddaf yn dy helpu i beidio ag ildio
i’r temtasiwn. Byddaf yn dy helpu i wneud pethau
llawer gwell gyda dy egni a’th amser, a byddi
di’n llawer hapusach yn byw fy ffordd i.”

Darllenwch Rufeiniaid 8:9 a 1 Corinthiaid 6:19.

Cymhwyso a Gweddïau
Gwahoddwch y grþp i edrych eto ar Atodiad 9
ac i ddychmygu eu bod yn sefyll o flaen Duw,
fel mae’r troseddwr yn sefyll o flaen y barnwr.
Beth fyddai Duw yn gweld yn eu bywydau?

Gofynnwch i un ohonynt i dynnu llun croes ar y
llun sy’n cysylltu’r tri chymeriad. Esboniwch mai
croes Iesu Grist sy’n ein cysylltu ni â Duw.

Gofynnwch i’r grþp a ydynt yn cofio’r ddau beth
canolog a wnaeth Iesu drosom:

yn ei fywyd, cadwodd y Gyfraith yn berffaith yn
ein lle;

yn ei farwolaeth cymerodd y gosb rydym
yn ei haeddu am dorri’r Gyfraith.

Treuliwch amser mewn tawelwch gan annog y
bobl ifanc i feddwl sut maent am ymateb i’r hyn
y maen nhw wedi’i glywed, heb bwyso arnynt,
ond cynigiwch gael sgwrs gydag unrhyw un
sydd am holi ymhellach ar ôl y wers.

Gweithgaredd ychwanegol

Creu nodyn llyfr
Bydd angen cerdyn du, wedi’i dorri’n stribedi
maint nodyn llyfr, glud, ‘glitter.’

Rhowch ddarn o gerdyn i bawb a’u gwahodd i
ysgrifennu’r gair ‘TROSOM’ arno. Wedyn, bydd
angen taenu glud yn ofalus iawn ar y llythrennau
cyn taenu’r ‘glitter’. Cânt ddefnyddio’r nodyn llyfr
i’w hatgoffa o’r hyn wnaeth Iesu DROSOM.
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Rwyt ti a dy ffrind yn aros am y bws. Mae
dy ffrind yn dweud dylech ddweud eich
bod o dan 15 fel na fyddwch ond yn talu
pris plentyn. Mae hyn yn golygu arbed 50c!

Rwyt wedi benthyg treinars newydd
dy chwaer/frawd, heb ofyn, ac wedi’u
baeddu. Ti’n eu rhoi’n ôl a gobeithio na
fydd yn sylwi. Ond, mae’n sylwi, ac
mae ar y ffordd i dy weld!

Mae Mrs Jones, y ddynes drws nesaf wedi dod i holi os wyt yn
gwybod rhywbeth am y ffenestr sydd wedi cael ei dorri yn ei
thÿ. Mae hi’n amau dy ffrind - roedd hi wedi pasio fe’n cerdded
i lawr y stryd ar y ffordd adref. Ond, rwyt ti’n gwybod nad dy
ffrind sydd ar fai - ti falodd y ffenestr! Wyt ti’n cyfaddef,
neu wyt ti’n gadael i dy ffrind gymryd y bai - mae e/hi’n cael
mwy o arian poced na ti, wedi’r cwbl.

Mae un o dy ffrindiau’n cynnig benthyg dvd
newydd i ti - ond ti’n sylweddoli mai’n ffilm
mae dy rieni wedi dweud sydd ddim yn addas.

Taflen 9
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20
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Addolwch neb ond fi.
Meddyliwch am yr hyn dwi eisiau yn gyntaf.
Gwenwch wrth ddweud fy enw.
Mynnwch un diwrnod arbennig bob wythnos.
Gwnewch eich rhieni yn hapus.
Byddwch yn garedig gyda phobl eraill.
Edrychwch ar ôl eich teulu.
Gofynnwch cyn cymryd rhywbeth sydd ddim yn perthyn i chi.
Dywedwch y gwir bob amser.
Byddwch yn hapus gyda’r hyn y mae Duw wedi ei roi i chi.
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5 ffaith sydd angen i chi
eu  gwybod!

1. Mae pawb wedi pechu

2. Mae’r Gyfraith yn dangos pechod

3. Mae Iesu wedi cadw’r Gyfraith

4. Cymerodd Iesu gosb ein pechod

5. Mae’r Ysbryd Glân yn ein helpu
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Atodiad 3
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20
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Atodiad 4
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20
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Atodiad 6
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20
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Un tro, roedd yna arhosfan bws. Roedd yna dri o bobl yn aros wrth yr arhosfan bws.
Yn gyntaf, roedd yna þr busnes cyfoethog, ac roedd gan hwn dÿ mawr crand a llwyth
o arian.
Yn ail, roedd yna flaenor*.  Roedd gan hwn dÿ, a thipyn o arian, ond dim cymaint â’r
gþr busnes cyfoethog.
Enw’r trydydd person ger yr arhosfan bws oedd (llaw i’r glust). Roedd yn drempyn
budr* iawn, nid oedd ganddo dÿ, nac arian; yr oedd yn byw mewn bocs cardfwrdd. Nid
oedd ganddo ffrindiau chwaith am ei fod mor fudr.
Wel, y funud honno, dyma griw o gefnogwyr pêl-droed yn rhedeg heibio i’r arhosfan
bws. Roedd y cefnogwyr pêl-droed yn swnllyd iawn. Yn anffodus, nid oedd y criw
yma o gefnogwyr pêl-droed yn bobl neis iawn. Wnaethon nhw ddim sylwi ar y gþr
busnes cyfoethog, na’r blaenor, na’r (llaw i’r glust). Ond, dyma nhw’n gweld yr
athro ysgol a oedd yn dod tuag atynt. Wrth iddynt gyrraedd yr arhosfan bws, dyma’r
cefnogwyr pêl-droed yn gafael ynddo, ei daflu i’r llawr, dwyn ei arian, ei oriawr a
phopeth arall oedd yn ei bocedi. Wedyn, rhedodd y cefnogwyr pêl-droed i ffwrdd gan
ei adael yn gorwedd yno.
Y funud honno, cyrhaeddodd y bws. Edrychodd y gþr busnes cyfoethog ar yr athro,
ac yna neidiodd ar y bws, oherwydd ni allai ddioddef gweld gwaed.
Y blaenor? Wel, fe welodd hwnnw’r athro hefyd, a gweld y gþr busnes cyfoethog yn
neidio ar y bws, a phenderfynodd y byddai ef yn gwneud yr un fath, oherwydd yr oedd
arno ofn y cefnogwyr pêl-droed.
Yn y cyfamser, roedd (llaw i’r glust) yn sefyll ar y pen, a gwelodd yr athro, a theimlodd
yn drueni drosto. Felly, collodd y bws, a mynd draw at y dyn i’w helpu. Rhoddodd 50c
i’r athro, sef pob ceiniog oedd ganddo ar ôl bod yn begera. Ac er bod Sam yn fudr*
iawn, doedd dim ots gan yr athro gan ei fod wedi mynd ag ef i’r ysbyty i wneud yn siþr
ei fod yn iawn.
Nawr, pwy oedd yn gymydog i’r athro? Nid y gþr busnes cyfoethog,  na’r blaenor.
Na, cymydog y dyn oedd (llaw i’r glust), oherwydd dangosodd gariad tuag ato drwy
ymddwyn fel ffrind.
* blaenor / diacon / darllenwr lleyg
** budr neu frwnt

Cyfarwyddiadau llwyfan!
Gþr busnes cyfoethog Www Helooo!
Arhosfan bws/bws dingaling
Budr pwww!
Blaenor ysgwyd llaw â’r person agosaf atoch
Cefnogwyr pêl-droed o le, o le, o le, o le!
Llaw i’r glust Sam Trig y tramp!
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Atodiad 9
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20
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Gwasanaeth Teuluol
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Moses a’r 10 Gorchymyn

Mae’r oedfa hon yn seiliedig ar hanes Moses yn derbyn y Deg Gorchymyn gan Dduw o Exodus 20 ac ar hanes
y Mab Afradlon yn Luc 15.
Mae cyflwyniad PowerPoint o’r Gwasanaeth ar gael ar y Cdd.
Bydd cyfle i’r plant gymryd rhan yn ystod y gwasanaeth trwy gyflwyno peth o’r gwaith sydd wedi cael ei gyflawni
yn ystod gwersi’r Ysgol Sul.
Ceir rhestr o ganeuon addas ar ddiwedd y gwasanaeth. Beth am geisio cael rhai o’r plant /pobl ifanc i gynorthwyo
i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?

Defosiwn:
Gair o groeso,
Gweddi,  Cân/emyn

Cyflwyniad 1: Cwis – pa swydd?
Defnyddiwch y lluniau neu’r cyflwyniad PowerPoint o’r Gdd.
Yn ystod y cwis, bydd y gynulleidfa yn ceisio dyfalu pwy yw’r babis yn y lluniau a pa swyddi gyflawnwyd ganddynt
fel oedolion. Mae hyn yn arwain at gyflwyno Moses, a dyfodd i fod yn un o’r arweinwyr pwysicaf yn hanes y
Beibl.

Cyflwyniad 2: Hanes cynnar Moses
Darlleniadau gan y plant o Feibl Plant, neu, mae cyfres o luniau a sgript ar y Cyflwyniad PowerPoint. Cofiwch
gynnwys hanes Moses yn fabi, yn fugail yn clywed Duw’n siarad gydag ef o’r berth, yn mynd â neges Duw i
Pharo ac yn arwain pobl Dduw trwy’r Môr Coch.

Cyflwyniad 3: Hanes Moses yn derbyn y 10 Gorchymyn
Cyfle i’r plant ifancaf i ddangos eu gwaith crefft, i adrodd, neu i ganu rhywbeth a ddysgwyd ganddynt yn

ystod y gwersi.
Adolygu hanes Moses yn derbyn y 10 Gorchymyn gan Dduw, naill ai drwy ddefnyddio’r Cyflwyniad

PowerPoint, neu drwy ddarlleniadau. Gweler hefyd, y darlleniad dramatig ar dudalen 19.
Cymerwch gyfle i drafod rhai o’r gorchmynion a sut maen nhw’n berthnasol i’n bywydau ni.

Cyflwyniad 4: Beth yw’r gyfrinach?
Nod y cyflwyniad hwn yw egluro nad ydym yn medru cuddio ein pechodau oddi wrth Dduw. Bydd angen darn o
siocled sy’n ddigon bach i guddio yn eich llaw, Beibl a’r adnod Diarhebion 28:13 wedi’i ysgrifennu’n ddigon
mawr i bawb cael ei weld, neu mae i’w weld ar gyflwyniad PowerPoint y gwasanaeth. Hefyd, cadach gwlyb i
sychu’ch dwylo!
Gofynnwch i’r plant i ddyfalu beth sydd gennych yn eich llaw. Dywedwch na fydd neb yn gwybod beth sydd yno,
oherwydd nid ydych yn bwriadu dweud wrth neb!
Trowch at y Beibl ac esgus ceisio ei agor, gan esbonio eich bod am siarad am adnod o lyfr Diarhebion heddiw.
Ond, gwnewch hi’n amlwg eich bod yn cael trafferth i ddod o hyd i’r adnod oherwydd eich bod ddim ond yn
medru defnyddio un llaw.
Yn y diwedd, agorwch eich llaw i ddangos y llanast mae’r siocled toddedig wedi’i greu ar eich llaw.
Gofynnwch i’r plant os oedd hi’n syniad da i geisio cadw’r siocled yn eich llaw yn gyfrinachol?
Dywedwch fod llanast y siocled yn eich atgoffa o’r adnod o’r Beibl yr oeddech am esbonio heddiw.



Moses: Y Deg Gorchymyn  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 44

Gwasanaeth Teuluol
Moses a’r Deg Gorchymyn: Exodus 19 a 20

Dangoswch yr adnod, a’i darllen a’i hesbonio. Mae ceisio cuddio ein pechodau oddi wrth Dduw mor amhosibl
a cheisio cadw’r siocled yn guddiedig! Sut mai Duw yn gwybod am ein pechodau? Beth mae’r adnod hon yn
dweud dylwn ni wneud am ein pechodau?
Ond, beth yw pechod?
Pechod yw torri rheolau Duw.
Dyma’r prif reswm y rhoddodd Duw y 10 gorchymyn i’w bobl – er mwyn iddynt ddeall beth oedd yn plesio Duw
a beth oedd ddim yn ei blesio. Roedd y 10 rheol gafodd Moses gan Dduw yn dangos yn glir sut oedd Duw am
i’w bobl i fyw - a sut mae Duw am i ni fyw hefyd.
Ond wrth gwrs, doedd Moses a’r bobl ddim yn gallu cadw rheolau Duw yn berffaith, ac rydym yn gwybod yn
iawn nad ydym ni’n gallu cadw rheolau Duw yn berffaith chwaith. Mae Duw yn ein gweld ac yn ein clywed ac yn
gwybod ein meddyliau hefyd - dydyn ni ddim yn gallu cadw cyfrinachau oddiwrth Dduw.
Ond, cofiwch yr adnod - mae Duw yn addo maddau i bwy bynnag sy’n cyffesu ei bechod a throi oddi wrth
bechod.

Cyflwyniad 5: Hanes y mab afradlon Luc 15
Bydd angen casglu’r eitemau canlynol mewn bag: llun y teulu o’r Gdd, bag o geiniogau, sbectol haul (i gynrychioli’r
mab yn gwario’r arian), mochyn (llun neu degan), modrwy, Crys -T a sandalau (dillad newydd gan y Tad) a
‘party popper.’
Eglurwch fod Iesu wedi adrodd hanes i egluro sut mae Duw yn ymateb i bwy bynnag sy’n gofyn iddo am
faddeuant.
Gofynnwch i un o’r plant i chwarae rôl y mab. Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun gan ddefnyddio’r
eitemau ar yr amser priodol.
Gorffennwch drwy ddweud bod Iesu am inni ddeall bod Duw yn debyg i’r tad yn y stori hon. Mae Duw yn barod
i dderbyn ac i faddau i unrhyw un sy’n troi ato, yn cydnabod ei fod wedi methu cadw Ei Gyfraith ac yn gofyn am
faddeuant. Dyma beth yw ystyr ‘trugaredd’ – cael maddeuant am ein pechod. A, fel mae hi’n bosibl i olchi’r
siocled i ffwrdd o’n dwylo, mae Iesu’n gallu golchi ein pechod i ffwrdd o’n calon a’n bywyd.

Gweddi
Diolch iti Dduw Dad am y rheolau a roddaist i Moses er mwyn iddo eu rhannu gyda’r bobl.  Maen nhw’n dangos
inni sut y dylem ni fyw i dy blesio di. Ond diolch iti Dduw nad wyt ti’n dal ein methiannau yn ein herbyn pan
fyddwn ni’n torri dy reolau di, ac yn cynnig cychwyn newydd i ni bob tro oherwydd mai Duw llawn gras a pharod
i faddau wyt ti.  Diolch am Iesu Grist a wnaeth maddeuant i ni yn y bosibl drwy gymryd pob bai a methiant arno
ef ei hun a marw er ein mwyn.  Gwna ni’n ddiolchgar am byth iti Dduw Dad am Iesu Grist a’i waith drosom.
Amen
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