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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: Solomon:
1 Brenhinoedd 3, 5-8, 9-11

x: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant, tud. 466

Beibl Newydd y Plant, tud. 232

Beibl Lliw y Plant, tud. 290

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 5: stori 8

‘Animated Stories from the Bible’. The Ministry
of Paul.  Nest Entertainment ar gael ar y we o
amazon.co.uk

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Mab y brenin Dafydd a Bathsheba oedd Solomon. Cafodd ei ddewis gan Dduw i fod yn Frenin Israel ar
ôl ei dad, er nad ef oedd y mab hynaf – roedd y tri mab hynaf wedi marw cyn Dafydd ac nid oedd Duw
am i’r pedwerydd mab, sef Adonijah, i ddod i’r orsedd.
Teyrnasodd Dafydd am ddeugain mlynedd, yn frenin milwriaethus, a threchodd lawer o elynion Israel.
Ystyr enw Solomon yw ‘tangnefedd’, a dyna a brofodd y genedl o dan ei lywodraeth. Gan fod Dafydd
wedi bod yn rhyfelwr,  Solomon a gafodd y gorchwyl o adeiladu’r Deml yr oedd ei dad wedi ei chynllunio
(2Cronicl 22:7-10). Dechreuodd Solomon yn dda, yn caru Duw ac yn dilyn esiampl dduwiol ei dad.
Siaradodd Duw â Solomon mewn breuddwyd, yn cynnig gwireddu unrhyw ddymuniad! Mae’n amlwg fod
Solomon yn gwybod ei fod angen cymorth Duw i lywodraethu pobl Dduw, oherwydd y mae’n gofyn i
Dduw am ddoethineb a deallusrwydd. A dyna a gafodd gan Dduw - ynghyd â chyfoeth ac anrhydedd
anhygoel.
Cafodd Solomon enw da am ei ddoethineb, a theithiodd pobl o bedwar ban byd i’w glywed yn traethu am
lu o bynciau, gan gynnwys ymweliad enwog gan y Frenhines Sheba.
Defnyddiodd Solomon ei ddoethineb wrth fynd ati i adeiladu’r Deml, yn trefnu gweithwyr lu i gyflawni’r
gwaith ac wrth gasglu deunyddiau heb eu hail - doedd dim byd yn ormod o ymdrech neu o gost i greu tw
bendigedig i Dduw. Cymerodd saith mlynedd i’w gwblhau. Daeth yr offeiriaid ag Arch y Cyfamod i’w
chartref newydd ysblennydd a chasglodd y bobl o amgylch y Deml i ddiolch ac i ddathlu. Ac wedyn,
golygfa tu hwnt i bob disgrifiad - daeth yr Arglwydd ei hun i breswylio yn y Deml, wrth i gwmwl ddisgyn ar
y lle, presenoldeb gogoneddus Duw ei hun yn llenwi’r Deml!
Ond, trist yw gorfod olrhain bod y dyn doethaf wedi troi’n ffôl, wrth iddo anghofio ofni’r Arglwydd, a dewis
peidio ag ufuddhau’n llwyr iddo. Cafodd ddau rybudd personol gan Dduw, i gadw gorchmynion Duw yn
ddiwahân ac i fod yn ofalus iawn i beidio ag addoli eilunod. Ni chymerodd Solomon rhybuddion Duw yn
ddigon o ddifrif, efallai ei fod yn cyfrif ei hun yn ddigon doeth i wybod yn well na Duw. Torrodd gyfraith
Duw gan gymryd cannoedd o wragedd, a chododd eilunod i gadw ei wragedd paganaidd yn hapus!
Daeth anufudd-dod Solomon â chanlyniadau trychinebus i’r genedl, yn union fel ag yr oedd Duw wedi ei
rybuddio. Rhwygwyd y genedl yn ddwy deyrnas, a phrofodd y ddwy ryfeloedd, mewnlifiad y gelyn a
chaethglud. Mae hanes Solomon yn rhybudd i ni i gyd i gymryd gofal rhag ofn ein bod yn credu ein bod
yn gryf yn ein nerth ein hunain - mae’n rhaid inni bob amser gofio mai “ofn yr Arglwydd yw dechrau
doethineb.”
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Oed Meithrin – 5
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

AMSER CHWARAE

Amcanion:
I gyflwyno hanes Solomon – y Brenin doeth

yn  gofyn i Dduw am y rhodd o ddoethineb
yn adeiladu’r Deml
yn arwain pobl Dduw mewn addoliad

1. Amser i ddewis
Bydd angen amrywiaeth o deganau mewn
bocs, neu gosodwch y teganau mewn llefydd
gwahanol yn yr ystafell e.e. toes mewn un
lle, jig-so mewn lle arall, creonau a phapur
mewn lle arall, ceir bach mewn lle arall.

Gwahoddwch y plant i ddewis rhywbeth o’r
bocs i chwarae, neu i ddewis ym mha leoliad
yr hoffent chwarae. Ar ôl cyfnod penodol,
gofynnwch i’r plant i newid lle.

Galwch y plant atoch yn barod i wrando ar yr
hanes, ond cyn cychwyn, treuliwch amser yn
holi pam fod y plant wedi gwneud eu
‘dewisiadau.’ Esboniwch y byddwn yn clywed
hanes gwir o’r Beibl am frenin a ofynnodd i
Dduw ei helpu i wneud dewisiadau da.

2. Adeiladu
Bydd angen bocs o Duplo neu Lego neu
friciau, llyfr gyda lluniau o wahanol adeiladau,
a’r  llun o balas Buckingham o’r Gdd.

Treuliwch amser gyda’r plant yn adeiladu cyn
edrych ar y llyfr a thrafod y gwahanol
adeiladau.

Dangoswch y llun o balas Buckingham a
thrafodwch pwy sy’n byw yn y palas, sut le
ydy’r palas, pa mor anodd fyddai adeiladu
adeilad mor fawr ayyb.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am frenin a adeiladodd adeilad
arbennig iawn i Dduw.

3. Moli Duw
Bydd angen offerynnau taro a cherddoriaeth
gyda chaneuon bywiog, Cristnogol. Byddai’r
gerddoriaeth o ‘Tyrd i Ddathlu’ neu ‘Cyntaf a’r
Olaf’ yn wych. Byddai’r gân ‘Haleliw, Haleliw’
(Rhif 8) yn hawdd iawn i’r plant ei dysgu.

Esboniwch wrth y plant yn gyntaf beth yw ystyr
y gair ‘moli’ trwy ofyn iddynt a ydynt yn cael
eu canmol weithiau. Efallai fod yr athrawes
yn eu canmol os ydynt yn gwneud gwaith da,
neu os ydynt yn helpu, neu’n ffeind wrth
rywun. Byddwn yn cael ein canmol am wneud
pethau da, neu am fod yn berson da.

Un o’r pethau rydym yn ei wneud yn y Capel
a’r Ysgol Sul yw ‘canmol Duw’. Rydym am
ddweud wrth Dduw pa mor dda yw ef a’i
ganmol am yr holl bethau da mae’n ei wneud.
Byddwn yn gwneud hyn yn bennaf drwy ganu
i Dduw.

Rhowch offerynnau i’r plant a threuliwch
amser yn canu a chanmol Duw gyda’ch gilydd
gan annog y plant i symud i’r gerddoriaeth a
mwynhau.

4. Pobl sy’n ein helpu
Bydd angen y pedwar llun o Atodiad 1:
plismon, dyn achub, meddyg, dyn tân.

Dangoswch y lluniau i’r plant un ar y tro gan
drafod pwy sydd yn y llun a beth yw gwaith
bob un. Wedyn, gosodwch y lluniau ar y
pedair wal. Gofynnwch i’r plant i wrando ar y
brawddegau canlynol ac i benderfynu pwy
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Oed Meithrin – 5
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

AMSER CHWARAE

fyddai’n debygol o roi’r cyngor yma iddynt
ac i sefyll wrth ymyl llun y person hwnnw.

Cofiwch groesi’r ffordd mewn man diogel-
plismon

Peidiwch â gwthio pobl i’r pwll -
achubwr

Peidiwch byth â chwarae gyda matsis –
dyn tân

Peidiwch ag ysmygu –
meddyg

Gwisgwch helmed wrth reidio beic –
plismon

Gwnewch yn siþr bod gennych larwm tân
sy’n gweithio yn eich cartref -
dyn tân

Dewch ataf os ydych yn sâl–
meddyg

Peidiwch â rhedeg wrth ymyl y pwll nofio –
achubwr

Ar ôl chwarae, trafodwch y cyngor da mae’r
bobl hyn yn eu rhoi i ni. Maen nhw am ein
helpu i wneud dewisiadau da. Weithiau,
rydym angen pobl i’n helpu i wybod beth sy’n
dda a beth sydd ddim yn dda.

Byddwn yn clywed hanes gwir o’r Beibl am
frenin a ofynnodd i Dduw i’w helpu i wneud
dewisiadau da bob amser.

AMSER STORI

1. Mae Solomon yn dewis bod yn ddoeth
(1 Brenhinoedd 3)

Bydd angen coron a chlustog a Beibl
Newydd y Plant, taflen 1.

Darllenwch yr hanes o Feibl Newydd y Plant
(tudalen 72), gan wahodd un o’r plant i fod
yn Solomon. Rhowch y goron i’r plentyn i’w
gwisgo ac yna ei g/wahodd i osod ei b/phen
ar y glustog.

Edrychwch ar daflen 1 gyda’r plant a’i
defnyddio i adolygu’r hanes gyda’r
cwestiynau canlynol:
Beth yw enw’r brenin? Beth ddigwyddodd
pan oedd e’n cysgu? Beth ofynnodd
Solomon i Dduw amdano? Oedd hynny’n
ddewis da?

Pwysleisiwch eto pa mor anodd ydy’r gwaith
o fod yn frenin, yn gorfod edrych ar ôl y bobl,
a gwneud yn siþr fod pawb yn ddiogel a
hapus. Roedd Solomon yn deall ei fod
angen cymorth Duw i fod yn frenin da.

Gadewch i’r plant liwio’r daflen a gludo
siapiau ar y goron fel gemau.

2. Solomon yn adeiladu Teml ardderchog
i Dduw  (1 Brenhinoedd 5-8)

Bydd angen yr eitemau canlynol mewn bag
neu focs: coron, darn o bren, morthwyl,
carreg, aur, cynllun syml, bocs wedi’i liwio’n
felyn, tortsh sy’n goleuo. Byddwch yn
tynnu’r eitem allan o’r bag/bocs wrth adrodd
yr hanes gyda’r esboniad canlynol:

Coron. Roedd Duw wedi dewis Solomon i
adeiladu rhywle arbennig lle byddai’r bobl
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Oed Meithrin - 5
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AMSER STORI

yn gallu dod i’w addoli (esboniwch mai gair
arall am ‘ganmol’ ydy ‘addoli’). Enw’r adeilad
arbennig yma oedd y ‘Deml’.

Pren. Roedd y coed gorau yn tyfu mewn
gwlad agos, a chytunodd y Brenin Hiram i
ddanfon y coed at Solomon.

Cerrig. Beth arall sydd ei angen i adeiladu
adeilad ?– cerrig. Roedd angen llawer iawn
o gerrig hefyd i adeiladu’r Deml.

Morthwyl. Roedd llawer o waith torri’r coed
a’r cerrig i’r maint cywir.  Wedyn, roedd rhaid
cario popeth i safle’r Deml yn Jerwsalem, y
brifddinas.

Cynllun. Tad Solomon, y brenin Dafydd, oedd
wedi gwneud cynllun ar gyfer y Deml, yn union
fel yr oedd Duw yn ei ddymuno. Dilynodd
Solomon a’r gweithwyr y cynllun yn ofalus
iawn. Cymerodd saith mlynedd i orffen y
gwaith i gyd!

Aur. Y tu mewn, yng nghefn y Deml roedd
ystafell arbennig iawn. Roedd waliau’r ystafell
hon wedi cael eu gorchuddio ag aur pur!

Bocs. Roedd gan y bobl focs arbennig iawn.
Y tu mewn i’r bocs roedd y rheolau a roddodd
Duw i Moses wedi’u hysgrifennu ar ddwy
garreg. Pan oedd y Deml wedi’i chwblhau,
dywedodd Solomon wrth bawb i ddod i
Jerwsalem i ddathlu. Daeth yr offeiriad â’r
bocs a’i roi yn yr ystafell aur – yr ystafell
bwysicaf yn y Deml.

Golau (tortsh). Wrth i’r offeiriaid adael y Deml
disgynnodd gwmwl ar y Deml, a golau llachar,
i ddangos i bawb bod Duw wedi dod i’r Deml
– wedi dod i fyw yno!

3. Solomon yn moli Duw:
1 Brenhinoedd 8:1-13, 54-66

Bydd angen yr offerynnau o’r Amser Crefft a
Beibl Newydd y Plant arnoch.

Atgoffwch y plant o hanes Solomon yn
adeiladu’r Deml, efallai trwy edrych ar fodelau’r
plant o’r Deml os oeddech wedi gwneud rhai.
Soniwch ynglwn â pha mor rhyfeddol oedd yr
adeilad a beth oedd pwrpas yr adeilad - lle
arbennig i bobl Dduw i ddod i ganmol Duw, i
siarad gydag ef ac i ddysgu mwy amdano.
Atgoffwch y plant am y cwmwl yn disgyn, yn
dangos bod Duw wedi dod i fyw yn y Deml.
Felly, roedd y Deml yn lle pwysig iawn, iawn.
Darllenwch yr hanes o Feibl Newydd y Plant,
neu adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich
hun.

Pwysleisiwch sut y bu i Solomon alw’r bobl
ynghyd, gweddïo drostynt a sut y bu i’r bobl
foli Duw.

Rhowch yr offerynnau i’r plant a chanwch gân
adnabyddus i foli Duw. Mae ‘Haleliw, Haleliw’
o ‘Tyrd i Ddathlu’ yn addas ac yn hawdd i’r plant
lleiaf ymuno.

Eglurwch fod Duw yn falch iawn o glywed y
bobl yn ei ganmol, a pha mor falch yw ef  i’n
clywed ni yn ei ganmol heddiw.
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Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

AMSER CREFFT

1. Coron
Bydd angen stribedi o gerdyn sy’n ddigon hir i
amgylchynu pen plentyn, darnau o dinsel,
edafedd, papur crêp, ffwr ffug, pecyn o ‘jeli tots’
(gemau i’r goron), glud, styffylwr.

Cynorthwywch y plant i addurno’r goron.
Gallwch dorri rhai coronau mewn modd
traddodiadol gyda ‘phigau’ ac eraill gydag
ochrau syth a defnydd o’u hamgylch.
Gosodwch bapur crêp neu ffwr ffug ar waelod
y goron. Gludwch y ‘jeli tots’ fel gemau ar y
goron cyn styffylu’r ddau ben i ffitio pen y
plentyn.
Wrth weithio, sgwrsiwch gyda’r plant am waith
y Brenin Solomon yn gwneud penderfyniadau
dros y bobl. Atgoffwch y plant bod Duw wedi
gwneud  Solomon yn ddyn clyfar, yn deall llawer
o bethau am y byd, fel y byddai’n Frenin da.
Chwaraewch gêm syml gyda’r plant yn gwisgo
eu coronau ac yn ymddwyn fel Brenhinoedd.

2. Model o’r Deml
Bydd angen bocs esgidiau ac Atodiad 2 ar gyfer
pob plentyn, paent melyn, creonau melyn, tâp
masgio neu bapur gwyn, papur crêp melyn,
glud cryf.

Yn gyntaf, mae angen gorchuddio’r bocs gyda
phapur gwyn neu dâp masgio, er mwyn ei
wneud yn haws i’w baentio. Wedyn, gadewch
i’r plant liwio Atodiad 2, blaen y Deml (byddai’n
well torri’r copïau o’r atodiad o flaen llaw), neu
gludo’r papur crêp arno, cyn ei ludo ar flaen y
bocs.
Wrth weithio, atgoffwch y plant am waith
Solomon yn adeiladu’r Deml, lle arbennig i’r
bobl gyfarfod â Duw. Soniwch am yr holl goed
arbennig a’r cerrig trymion a ddefnyddiwyd i
adeiladu’r Deml a’r addurniadau aur y tu mewn.
Roedd Solomon eisiau adeiladu’r lle harddaf
posibl er mwyn dangos pa mor arbennig oedd
Duw yn ei olwg ef.

3. Offeryn i foli Duw
Bydd angen amrywiaeth o botiau plastig, tâp
masgio, pinnau ffelt, glud, papur lliw llachar
neu sticeri, pys sych neu reis, chwaraewr
cerddoriaeth a cherddoriaeth, tambwrîn.

Gadewch i’r plant ddewis pot a’i addurno.
Mae’n haws gosod tâp masgio dros y pot
cyfan cyn gludo’r siapiau lliwgar arno neu’i
liwio. Rhowch ychydig o bys neu reis y tu
mewn iddo er mwyn creu sun.
Neu; gwnewch drymped syml gan ddefnyddio
darn o gerdyn tenau, sy’n cael ei addurno
gyda siapiau lliwgar gludiog a’i rolio i’r côn sy’n
cael ei ddal mewn siâp gyda thâp selo.

Chwaraewch gân adnabyddus neu ganeuon
rydych wedi’u dysgu yn yr Ysgol Sul i’r plant
gael chwarae eu hofferynnau. Esboniwch fod
Solomon a phobl Dduw wedi dathlu am wyth
diwrnod pan oedd y Deml yn barod. Roeddent
yn canu, yn moli Duw ac yn diolch iddo.

4. Cywaith Brenin Solomon
Bydd angen y llun o Atodiad 3 - Solomon ar ei
orsedd - wedi’i chwyddo i faint A3. Hefyd,
deunyddiau cywaith, gan gynnwys papur lliw
aur, papur sgleiniog lliwgar, a phapur melyn i
addurno’r orsedd. Siâp coron fechan i bawb.

Gadewch i’r plant ludo darnau o bapur/
defnydd ar y llun ac yna lliwio coron bob un:
mae’r coronau bach i’w defnyddio fel border
i’r darlun mawr.
Gosodwch deitl i’r cywaith a gludwch y
coronau yn forder. Wrth weithio, atgoffwch y
plant o’r hanesion rydych wedi eu cael am
Solomon, y Brenin doeth.

5. Taflenni gwaith
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AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

Rhif 54, Caneuon Ffydd,
‘Deuwch gyda mi draw i dÿ fy Nhad’.
Esboniwch sut aeth pobl Dduw i’r Deml, a bod
enw arall ar y Deml sef ‘Tÿ Duw.’ Pam fod y
Deml yn cael ei galw’n ‘Dÿ Duw?’. Atgoffwch
y plant fod y bobl wedi gweld cwmwl yn disgyn
ar y Deml ar ôl iddi gael ei gorffen a bod
hynny’n dangos iddynt fod Duw wedi dod i’r
Deml i fyw yno.

Cewch ddewis rai o’r penillion i’w canu gyda’r
plant, heb anghofio defnyddio’r offerynnau
sydd ganddynt o’r Amser Crefft.

Rhigwm
Solomon is a new king, new king, new king,
Solomon is a new king. What will he do?

Will he be a rich king , rich king, rich king,
Will he be a rich king? What will he do?

Will he live a long time, a long time, a long
time,
Will he live a long time? What will he do?

He will be a wise king, wise king, wise king,
He will be a wise king, that’s what he will do.

God will help him, help him, help him,
God will help him, and he will help you

Gweddïau
Gofynnwch i’r plant i feddwl am y dewisiadau
maen nhw’n eu gwneud bob dydd: Beth i
wisgo? Beth i’w gael i frecwast? Pwy sy’n dod
i chwarae?

Trafodwch yr amseroedd pan fyddwn yn
gwneud dewisiadau mwy anodd: dewis
helpu rhywun; dewis bod yn garedig i rywun;
dewis dweud y gwir; dewis rhannu teganau/
fferins gyda rhywun.

Esboniwch fod Duw am inni wneud
dewisiadau da, a’i fod ef am ein helpu.
Anogwch y plant i adrodd y weddi ganlynol
ar eich ôl, un frawddeg ar y tro:

O Dduw, bydd gyda ni wrth inni chwarae.
Helpa ni i ddewis rhannu ein teganau.
Helpa ni i ddewis bod yn garedi
wrth ein ffrindiau.
Helpa ni i beidio â gwylltio.

O Dduw, bydd gyda ni adref.
Helpa ni i ddewis gwrando ar mam a dad.
Helpa ni i ddewis eu helpu.
Helpa ni i fod yn garedig/clên wrth ein teulu.

O Dduw, diolch am ein caru ni.
Helpa ni i dy garu di.

Amen.

Wythnos 1: Amser Chwarae 1 neu 4; Amser Stori 1; Crefft 1 neu 4;  Gweddi

Wythnos 2: Amser Chwarae 2;  Amser Stori 2;  Crefft 2 neu daflen waith; cân

Wythnos 3: Amser Chwarae 3; Amser Stori 3;  Crefft 3;  Rhigwm
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Taflen 2
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

Roedd Solomon am fod yn Frenin da. Gofynnodd i Dduw am
help i edrych ar ôl y bobl ac i wneud dewisiadau da.

Rydyn ni’n gorfod ‘dewis’ pethau bob dydd.
Lliwia seren am bob dewis da rwyt ti’n cofio’i wneud.
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Taflen 3
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11
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CYFLWYNIAD I’R ATHRO

Amcanion

i gyflwyno hanes y Brenin Solomon mewn tair rhan:

Solomon – y brenin doeth

Solomon  - yn adeiladu’r Deml

Solomon – yn troi oddi wrth Dduw

Cân i’r gyfres
‘Mi gamaf ‘mlaen’ -   ‘Tyrd i Ddathlu’, Curiad 2001

Adnod i’r gyfres:
‘Ofn yr Arglwydd yw dechrau doethineb’ - Diarhebion 9:10

Mab y brenin Dafydd a Bathsheba oedd Solomon.
Cafodd ei ddewis gan Dduw i fod yn Frenin Israel
ar ôl ei dad, er nad ef oedd y mab hynaf – roedd y
tri mab hynaf wedi marw cyn Dafydd ac nid oedd
Duw am i’r pedwerydd mab, Adonijah, i ddod i’r
orsedd.

Teyrnasodd Dafydd am ddeugain mlynedd,
yn frenin milwriaethus, a threchodd lawer o elynion
Israel. Ystyr yr enw Solomon yw ‘tangnefedd’, a
dyna a brofodd y genedl o dan ei lywodraeth.
Oherwydd bod Dafydd wedi bod yn rhyfelwr,
Solomon a gafodd y gorchwyl o adeiladu’r Deml yr
oedd ei dad wedi ei chynllunio (2 Cronicl 22:7-10).
Dechreuodd Solomon yn dda, yn caru Duw ac yn
dilyn esiampl dduwiol ei dad. Siaradodd Duw â
Solomon mewn breuddwyd, yn cynnig gwireddu
unrhyw ddymuniad! Mae’n amlwg fod Solomon yn
gwybod ei fod angen cymorth Duw i lywodraethu
pobl Dduw, oherwydd gofynnodd i Dduw am
ddoethineb a deall. A dyna a gafodd gan Dduw -
ynghyd â chyfoeth ac anrhydedd anhygoel.

Cafodd Solomon enw da am ei ddoethineb,
a theithiodd pobl o bedwar ban byd i’w glywed yn
traethu am lu o bynciau, gan gynnwys ymweliad
enwog gan y Frenhines Sheba.

Defnyddiodd Solomon ei ddoethineb wrth
fynd ati i adeiladu’r Deml, yn trefnu gweithwyr lu i
gyflawni’r gwaith ac wrth gasglu deunyddiau heb

eu hail - doedd dim byd yn ormod o ymdrech na
chost i greu tÿ bendigedig i Dduw. Cymerodd saith
mlynedd i’w gwblhau. Daeth yr offeiriaid ag Arch y
Cyfamod i’w chartref newydd ysblennydd a
chasglodd y bobl o amgylch y Deml i ddiolch ac i
ddathlu. Ac wedyn, golygfa tu hwnt i bob disgrifiad
- daeth yr Arglwydd ei hun i breswylio yn y Deml,
wrth i gwmwl ddisgyn ar y lle, presenoldeb
gogoneddus Duw ei hun yn llenwi’r Deml!

Ond, trist yw gorfod olrhain bod y dyn mwyaf
doeth wedi troi’n ffôl, wrth iddo anghofio ofni’r
Arglwydd, a dewis peidio ag ufuddhau’n llwyr iddo.
Cafodd ddau rybudd personol gan Dduw, i gadw
gorchmynion Duw yn ddiwahân ac i fod yn ofalus
iawn i beidio ag addoli eilunod. Ni wrandawodd
Solomon ar rybuddion Duw o ddifrif, efallai ei fod
yn cyfrif ei hun yn ddigon doeth i wybod yn well na
Duw. Torrodd gyfraith Duw gan gymryd cannoedd
o wragedd, a chododd eilunod i gadw ei wragedd
paganaidd yn hapus! Daeth anufudd-dod Solomon
â chanlyniadau trychinebus i’r genedl, yn union fel
ag yr oedd Duw wedi ei rybuddio. Rhwygwyd y
genedl yn ddwy deyrnas, a phrofodd y ddwy
ryfeloedd, mewnlifiad y gelyn a chaethglud. Mae
hanes Solomon yn rhybudd i ni i gyd i gymryd gofal
rhag ofn ein bod yn credu ein bod yn gryf yn ein
nerth ein hunain - mae’n rhaid inni bob amser gofio
mai “ofn yr Arglwydd yw dechrau doethineb.”
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Gêm Dewisiadau
Nod y gêm hon ydy cynorthwyo’r plant i weld
sut mae pawb ohonom yn wynebu gwneud
dewisiadau bob dydd – sawl dewis da ydyn
ni’n ei wneud?

Gofynnwch i’r plant i sefyll yng nghanol yr
ystafell ac i ymateb i’r datganiadau trwy redeg
i’r dde neu i’r chwith.

Rwyt ti’n sylweddoli bod rhywun ar ei ph/
ben ei hun ar fuarth yr ysgol, heb neb i
chwarae â nhw. Rhed i’r dde, os wyt ti’n credu
y dylid chwarae gyda hi/ef neu i’r chwith os
dylid gadael iddyn nhw.

Mae Nain yn gofyn i ti dacluso dy lofft.
Rhed i’r dde, os wyt ti’n credu y dylid tacluso
neu i’r chwith os wyt ti’n gwrthod.

Mae dy frawd yn crio. Rhed i’r dde, os
wyt ti’n credu y dylid rhoi cwtsh iddo fo neu i’r
chwith os dylid chwerthin ar ei ben.

Mae dad am i ti afael yn ei law ar stryd
brysur. Rhed i’r dde, os wyt ti’n credu y dylid
gwrando arno fo neu i’r chwith os dylid ei
anwybyddu.

Mae mam wedi dweud mai dim ond un
fisged gei di. Rhed i’r dde, os wyt ti’n cymryd
un fisged neu i’r chwith os wyt yn cymryd un
arall pan na fydd mam yn edrych.

Rydych yn brysur yn dylunio poster yn
yr ysgol ar gyfer cystadleuaeth ond nid oes
pinnau ffelt gan yr un o dy ffrindiau. Rhed i’r
dde, os wyt ti’n credu y dylid rhannu dy binnau
ffelt gyda nhw neu i’r chwith os dylid gadael
iddyn’ nhw heb ddim byd i liwio’r poster.

Mae dy ewythr yn mynd â thi allan am
y diwrnod i’r sinema a Pizza Hut. Rhed i’r
dde, os wyt ti’n credu y dylid diolch iddo ar
ôl mynd adref ac i’r chwith os nad wyt ti’n
credu ei bod hi’n bwysig i ddweud diolch.

Mae Taid yn dweud ei bod hi’n amser
troi’r teledu i ffwrdd a gwneud dy waith
cartref. Rhed i’r dde, os  wyt ti’n credu y dylid
gwrando neu i’r chwith os wyt ti’n dechrau
crio er mwyn cael dy ffordd dy hun.

Trafodwch atebion y plant a pha mor anodd
yw hi i ni wneud y dewisiadau cywir bob tro.
Mae’r bobl sy’n gallu dewis yn dda yn aml
yn cael eu galw’n ‘ddoeth’. Maen nhw’n deall
beth sy’n iawn a beth sydd ddim yn iawn.
Byddwn yn clywed hanesion y Brenin
Solomon dros yr wythnosau nesaf – Brenin
yr oedd pobl yn cydnabod ei fod yn Frenin
doeth a chlyfar.

2. Adeiladwyr brwd
Bydd angen digon o lego neu duplo ar gyfer
y grþp i gael cystadleuaeth adeiladu, neu
bapur newydd, rholion gardfwrdd a thâp
selo. Byddai’n dda petaech yn medru dod o
hyd i gynlluniau ar gyfer tw i’w dangos i’r
plant.

Rhannwch y plant yn barau/grwpiau bach a
rhoi sialens iddynt i greu adeilad gyda’r
briciau neu’r papur newydd. Cynigiwch wobr
i’r adeilad harddaf/talaf/mwyaf cymhleth.

Gosodwch amser penodol ar gyfer y sialens
hon cyn beirniadu a rhoi’r wobr.

Os ydych wedi cael hyd i gynlluniau,
treuliwch amser yn eu hastudio, gan nodi’r
manylion sydd i’w gweld arnynt. Pam fod
cynlluniau mor bwysig? Beth fyddai’n
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digwydd pe bai adeiladwr yn ceisio adeiladu
tw heb gynlluniau?

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am frenin a adeiladodd adeilad
arbennig iawn, gan ddilyn cynlluniau a
roddwyd gan Dduw.

3. Cynllunio cartref fy mreuddwydion

Bydd angen darn o bapur maint A4 ar gyfer
pob plentyn, glud, siswrn a hen gatalogau.

Gofynnwch i’r plant i dynnu llun tw mawr ar y
papur ac i dorri lluniau o’r pethau y buasent
yn hoffi eu cael yn y tw o’r catalogau.

Treuliwch amser wedyn yn edrych ar luniau’r
plant yn nodi’r pethau maen nhw wedi  eu
dewis – oes yna bethau pwysig ar goll? Mae’n
debygol y bydd y plant wedi dewis llawer o
‘gadgets ’, sy’n dangos beth yw
blaenoriaethau’r plant!

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am y Brenin Solomon a adeiladodd
Deml i Dduw, a sut y bu iddo ddewis y pethau
gorau ar gyfer yr adeilad arbennig hwnnw.

4. Dal ati!
Bydd angen paratoi nifer o sialensiau i’r plant,
fel ‘marathon byr,’ i gyflwyno’r syniad bod rhaid
dal ati. Dyma rai enghreifftiau:

 cwblhau jig-so (dewis jig-so eithaf caled) -
pwynt am bob darn sydd wedi ei gosod,

 creu geiriau o’r gair ‘doethineb’, pwynt am
bob gair

 taflu bag ffa i mewn i focs – pwynt am bob
tafliad llwyddiannus

 adeiladu tþr gyda chwpanau  plastig -
pwynt am bob cwpan yn y tþr

 taflu pêl o gwmpas gan gyfrif sawl tafliad
sy’n cael ei wneud heb ollwng y bêl – 10
pwynt i’r tîm sy’n cyrraedd y sgôr uchaf.
Cewch rannu’r plant yn dimoedd/parau, gyda
phob grþp/pâr yn treulio amser penodol
(munud neu ddwy), ar bob gweithgaredd.
Rhowch bapur a phensel iddynt i gadw eu
sgôr, gyda gwobr i’r tîm sydd â’r sgôr uchaf
ar y diwedd.

Pwysleisiwch fod rhaid dal ati gyda’r gemau
er mwyn sicrhau’r sgôr uchaf posibl. Ydy’r
plant yn gyfarwydd â ras ‘marathon?’
Trafodwch sut mae athletwyr yn gorfod
ymarfer yn ddi-baid os ydynt yn dymuno profi
llwyddiant.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes y
Brenin Solomon, dyn a brofodd lwyddiant
mawr ar ddechrau ei deyrnasiad – ond na
lwyddodd i ddal ati.
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1. Solomon y Brenin Doeth
(1 Brenhinoedd 3:1-15; 4:32,33; 10:1-9)
Bydd angen copi o daflen 3 (adran y plant
Meithrin-5 oed), wedi’i lliwio, a’i chwyddo os
yn bosibl, a’i thorri’n barod.

Dangoswch y lluniau, un ar y tro, wrth ichi
adrodd hanes pennod 3:1-3 , breuddwyd
Solomon, a hanes ymweliad y Frenhines
Sheba, yn eich geiriau eich hun.

Y prif bwyntiau yw:
3:3 – roedd Solomon yn caru Duw, fel ei dad
Dafydd

3:5 – ymddangosodd Duw i Solomon mewn
breuddwyd, gan gynnig ateb ei ddeisyf pennaf

3:8 –gofynnodd Solomon am ddoethineb a
deallusrwydd er mwyn iddo arwain pobl Dduw
a gwneud penderfyniadau da a chall.

4:32, 33 – ysgrifennodd gannoedd o ganeuon
a diarhebion ac roedd yn gwybod am goed,
anifeiliaid, adar, ymlusgiaid a physgod.

10:1 - daeth y Frenhines Sheba i’w weld ar ôl
clywed pa mor glyfar a chall ydoedd, gyda’r
bwriad o ofyn cwestiynau iddo i weld faint
oedd Solomon yn ei wybod.

10:2 – daeth â llawer o anrhegion drud iddo

10:3 - atebodd Solomon ei chwestiynau i gyd

10:4 - roedd y Frenhines wedi’i syfrdanu i
glywed atebion Solomon ac i weld ei gyfoeth

10:9 – roedd y Frenhines yn gweld mai Duw
oedd wedi rhoi doethineb a chyfoeth i
Solomon.

Defnyddiwch daflen 4 i adolygu’r hanes ac i
gymhwyso’r hanes i brofiad y plant.

2. Solomon yn adeiladu’r Deml
(1 Brenhinoedd 5-8)
Bydd angen ‘Beibl Lliw y Plant’, Taflen 5, dis,
pensiliau a’r eitemau canlynol mewn bag neu
focs: coron, darn o bren, mwrthwl, carreg, aur,
cynllun syml, bocs wedi’i liwio’n felyn, tortsh.
Byddwch yn tynnu’r eitem allan o’r bag/bocs
wrth adrodd yr hanes gyda’r esboniad
canlynol:

Coron. Roedd Duw wedi dewis Solomon i
adeiladu rhywle arbennig lle byddai’r bobl yn
gallu dod i’w addoli (esboniwch mai gair arall
am ‘ganmol’ ydy ‘addoli’). Enw’r adeilad
arbennig hwn oedd y ‘Deml’. Roedd pobl
Dduw wedi bod yn addoli Duw yn y Tabernacl
hyd yma – pabell oedd y Tabernacl.

Pren. Roedd y coed gorau yn tyfu mewn gwlad
agos, a chytunodd y Brenin Hiram i ddanfon
coed i Solomon. Talodd Solomon am y coed
gydag olew olewydd, oherwydd dyma beth
oedd y Brenin Hiram ei angen. Cafodd y pren
ei gerfio gan ddynion clyfar iawn, gyda siapiau
ffrwythau a blodau hardd.

Cerrig. Roedd angen llawer iawn o gerrig
hefyd i adeiladau’r Deml.

Mwrthwl. Roedd llawer o waith i’w wneud i
dorri’r coed a’r cerrig i’r maint iawn. Doedd
Solomon ddim eisiau sþn adeiladu ar safle’r
Deml, felly cafodd y gwaith torri a naddu ei
wneud yn y chwareli. Ac yna, roedd rhaid cario
popeth i safle’r Deml yn Jerwsalem, y brif
ddinas.
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Cynllun. Tad Solomon, y brenin Dafydd oedd
wedi gwneud cynllun ar gyfer y Deml, yn union
fel yr oedd Duw yn ei ddymuno. Dilynodd
Solomon a’r gweithwyr y cynllun yn ofalus
iawn.
Cymerodd saith mlynedd i orffen y gwaith i
gyd!

Aur. Tu mewn, yng nghefn y Deml, roedd yna
ystafell arbennig iawn. Roedd waliau’r ystafell
hon wedi eu gorchuddio ag aur pur!

Dangoswch y lluniau o dudalen 136,137 Beibl
Lliw y Plant i’r plant.

Bocs. Roedd gan y bobl focs arbennig iawn-
Arch y Cyfamod. Yn y bocs, roedd y rheolau
a roddodd Duw i Moses, wedi’u hysgrifennu
ar ddwy garreg. Pan oedd y Deml wedi ei
chwblhau, dywedodd Solomon wrth bawb i
ddod i Jerwsalem i ddathlu. Daeth yr offeiriaid
ag Arch y Cyfamod a’i rhoi yn yr ystafell aur –
yr ystafell bwysicaf yn y Deml.

Golau (tortsh). Wrth i’r offeiriaid adael y Deml
disgynnodd cwmwl ar y Deml, a golau llachar,
i ddangos i bawb fod Duw wedi dod i’r Deml –
wedi dod i fyw yno!

Tambwrin a party popper. Daeth pawb yn y
wlad i Jerwsalem i ddathlu agoriad y Deml.
Yn gyntaf, gweddïodd Solomon dros y bobl.
Diolchodd i Dduw am y fraint o gael adeiladu’r
Deml.

Gofynnodd i Dduw am fendithio’r glad a’i
phobl, i wrando ar eu gweddïau ac i’w helpu
mewn adegau anodd. Canodd y bobl a
daethant ag anrhegion i Dduw a chawsant
barti enfawr a barodd am 14 diwrnod! Roedd
pawb yn gwybod bod rhywbeth arbennig iawn
wedi digwydd a bod Duw wedi dod i fyw atynt.

Cymhwyso
Dysgu’r adnod: Colosiaid 3:23 – ‘Gwnewch
eich gorau glas bob amser, fel tasech chi’n
gweithio i’r Arglwydd ei hun…’

Bydd angen pensiliau, Beiblau, copi o Daflen
5 i bawb a dis – neu os oes gennych grþp
mawr, rhannwch y plant yn grwpiau llai gyda
dis ymhob grþp.

Mae’r plant yn cymryd tro i daflu’r dis. Pan
fyddant yn taflu rhif 1, maen nhw’n cael llenwi
un o’r bylchau ar y Deml. Bydd rhaid chwilio
yn yr adnod yn y Beibl i ddod o hyd i’r geiriau
coll.
Rhowch wobr fechan i’r person sy’n gorffen
yn gyntaf, ond parhewch i chwarae nes bod
pawb wedi cwblhau’r pos. Darllenwch dros
yr adnod gyda’r plant a’i dysgu,cyn eu
gwahodd i liwio’r Deml. Gofynnwch i’r plant
a oedd Solomon wedi gwneud yr hyn y mae’r
adnod yn ei ddysgu? Do, gwnaeth Solomon
ei orau glas i blesio Duw. Defnyddiodd y
gorau oedd ganddo er mwyn sicrhau bod y
Deml y lle gorau posibl– roedd am greu lle
anhygoel i Dduw anhygoel.

3. Solomon yn methu
(1 Brenhinoedd 9-11)
Bydd angen Beibl Lliw y Plant a dau ddarn o
bapur maint A4, gyda’r teitl
‘CAMGYMERIAD’, ar bob un. Bocs o
ddominos.

Gofynnwch i’r plant, beth yw ‘Marathon?’
Neu, cyfeiriwch yn ôl at y gemau ‘Dal ati.’
Trafodwch pa mor anodd yw hi i orffen ras
mor hir – efallai bod pobl yn blino neu’n brifo.
Esboniwch wrth y plant bod Duw wedi
rhybuddio Solomon ddwywaith pa mor
bwysig oedd hi iddo beidio â blino gwrando
ar Dduw a bod yn ufudd iddo. Gwnaeth Duw
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addewid i Solomon: os byddai ef yn dal ati i
fod yn ufudd, byddai mab Solomon yn cael
bod yn Frenin ar ei ôl. Ond, os byddai
Solomon yn methu a dal ati, byddai trwbl yn
ei ddisgwyl. Yn anffodus, er bod Solomon
wedi cael doethineb yn rhodd gan Dduw ac
wedi cael adeiladu’r Deml yn dÿ i Dduw,
methodd Solomon â ‘dal ati’ i wrando ar Dduw
a bod yn ufudd.

Gosodwch ddarn mawr o bapur ar y bwrdd o
flaen y plant. Gofynnwch iddynt dynnu llun
merch ar y papur - neu rhowch ddarn bach o
bapur i bawb i dynnu llun merch yn sydyn,
wedyn gosodwch y lluniau bach i gyd ar y darn
mwy. Esboniwch mai camgymeriad cyntaf
Solomon oedd priodi mwy nag un ferch. Ydy’r
plant yn cofio’r gorchymyn a roddodd Duw i
Moses am briodi? Wel, cymerodd Solomon
dros 700 o wragedd - dyma dorri cyfraith Duw
‘go iawn’! Ysgrifennwch ar y papur cyntaf,
‘Priodi llawer o wragedd.’

Gosodwch yr ail ddarn o bapur o flaen y plant.
Gofynnwch i un o’r plant i dynnu llun delw -
cewch ddangos y llun sydd ar dudalen 142 o
Feibl Lliw y Plant. Esboniwch fod pobl ymhob
man yr adeg honno yn addoli delwau wedi’u
gwneud o gerrig neu bren neu aur hyd yn oed.
Ond, roedd Duw wedi gorchymyn nad oedd
ei bobl ef i addoli neb ar wahân iddo ef ac er
bod Solomon yn gwybod hyn, dewisodd
anwybyddu’r gorchymyn. Adeiladodd
ddelwau i blesio ei wragedd ac aeth i addoli’r
delwau gyda hwy! A oedd Solomon yn
defnyddio ei ddoethineb nawr? Nac oedd!
Dewisodd anghofio rhybuddion Duw a
dewisodd fod yn anufudd.

Ysgrifennwch ar yr ail bapur ‘Addoli delwau’.

Cymhwyso
Gosodwch y dominos mewn rhes o flaen y
plant, fel eu bod i gyd yn disgyn pan fyddwch
yn taro’r un cyntaf. Wrth i chi eu gosod yn eu
lle, trafodwch gyda’r plant yr adegau pan
fyddant yn ei chael hi’n anodd bod yn ufudd i
Dduw. Efallai yr hoffech rannu profiad personol
gyda’r plant. Pam ein bod ni’n anghofio
rheolau Duw? Pam ei bod hi mor anodd i ni
fod yn ufudd?
Dylid taro’r domino sydd ar y pen fel bod y
dominos i gyd yn disgyn. Esboniwch wrth y
plant mai dyma a ddigwyddodd yn hanes
Solomon- ar ôl cymryd gwraig arall roedd hi’n
haws iddo gymryd un arall, ac wedyn un arall,
ac yna un arall. Roedd hi’n haws bob tro i
anwybyddu rheolau Duw. Arweiniodd un
pechod at un arall, ac un arall, a chyn bo hir,
roedd ei fywyd yn llawn anufudd-dod. Tybed
a ydyn ni’n debyg i Solomon, yn torri rheolau
Duw? Ydy cadw rheolau Duw a byw i’w blesio
yn bwysig i ni?

Byddai’n syniad gweddïo gyda’r plant, gan
esbonio bod Duw yn barod iawn i faddau ein
pechodau pan fyddwn yn troi ato, yn dweud
‘sori’ wrtho ac yn gofyn iddo am faddeuant.
Mae Duw am ein helpu hefyd i fod yn ufudd
iddo, yn enwedig ar adegau pan mae hyn yn
anodd. Efallai yr hoffech drafod y pwynt yma
ymhellach i gynorthwyo’r plant i weld pa
sefyllfaoedd sy’n codi yn eu bywydau pan
fyddant yn dewis bod yn ufudd neu’n anufudd
i Dduw.
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1. Cywaith - Beth sydd angen arnaf?
Bydd angen hen gatalogau a chylchgronau,
glud, siswrn, platiau papur, tyllwr ac edafedd/
rhuban.

O flaen llaw torrwch amrywiaeth o luniau - rhai
sy’n dangos pethau sy’n angenrheidiol arnom
fel dur, bwyd, dillad, ffrindiau, a phethau nad
ydynt yn angenrheidiol, megis teledu, bwyd
moethus, Playstation, ipod. Edrychwch ar y
lluniau gyda’r plant a gofyn iddynt eu didoli i
ddau set - y pethau na allwn fyw hebddynt a’r
pethau sy’n bethau moethus.

Gofynnwch iddynt i chwilio am luniau o’r
pethau na allant fyw hebddynt a’u gludo ar
un ochr y plât. Wedyn, dewch o hyd i luniau’r
pethau moethus, dianghenraid, i’w gludo ar
yr ochr arall.

Gwnewch dwll yn y plât a gosodwch ddarn o
edafedd fel bod y plant yn gallu eu hongian i
fyny. Ar ôl i bawb orffen, defnyddiwch y platiau
mewn amser o weddi. Gwahoddwch y plant i
ddiolch i Dduw am rywbeth o bob ochr o’u
platiau ac i ysgrifennu teitl ar bob ochr.
Atgoffwch y plant am ddeisyfiad Solomon - i
gael doethineb er mwyn rheoli’r wlad yn dda.
Roedd Solomon yn gwybod beth oedd arno
ei angen fwyaf a gwnaeth ddewis da a doeth
iawn.

2. Model o’r Deml
Bydd angen bocs esgidiau ac Atodiad 2 ar
gyfer bob plentyn, paent melyn, creonau
melyn,  tâp masgio neu bapur gwyn, rholiau
cardfwrdd (nid rhai papur tw bach), papur crêp
melyn, glud cryf.

Yn gyntaf, mae angen gorchuddio’r bocs gyda
phapur gwyn neu dâp masgio, er mwyn ei
wneud yn haws i’w baentio. Ar ôl peintio’r bocs,

gadewch i’r plant liwio Atodiad 2, blaen y
Deml, neu ludo’r papur crêp arno, cyn ei ludo
ar flaen y bocs. Defnyddiwch y rholiau
cardfwrdd i greu’r pileri oedd yn sefyll ar flaen
y Deml – bydd angen eu peintio hefyd.

Atgoffwch y plant wrth iddynt weithio am
waith Solomon yn adeiladu’r Deml, lle
arbennig i’r bobl gyfarfod â Duw. Soniwch am
yr holl goed arbennig a’r cerrig trymion a
ddefnyddiwyd i adeiladu’r Deml a’r
addurniadau aur y tu mewn. Roedd Solomon
eisiau adeiladu’r lle hardd posibl, er mwyn
dangos pa mor arbennig oedd Duw yn ei
olwg ef.

3. Baner Moli Duw
Bydd angen papurau newydd a
chylchgronau, cymysgedd o lud a dur
(hanner a hanner), papur tusw lliw, siswrn,
brwsh, papur plaen maint A4 i’r cefndir,
edafedd neu ruban, gwelltyn yfed, tâp selo.

 Torrwch y papur plaen fel ei fod yr un lled
â’r gwellt yfed. Plygwch un pen 4cm i greu
fflap.

 Darllenwch 2 Cronicl 5:13 – 6:6 gyda’r
plant – dyma eiriau o fawl Solomon ar
achlysur cysegru’r Deml. Gwahoddwch y
plant i ddewis cymal o’r darlleniad ar gyfer y
baneri, e.e. ‘Da yw yr Arglwydd’; ‘Mae ei
gariad hyd byth’; ‘Bendigedig fyddo Arglwydd
Dduw Israel’;  ‘Molwch yr Arglwydd’.

 Torrwch neu rhwygwch ddarnau o bapur
tusw i orchuddio’r papur cefndir, bydd angen
i’r darnau orgyffwrdd rhywfaint.

 Torrwch lythrennau ar gyfer y geiriau o’r
papurau newydd a’r cylchgronau a’u gludo
ar y papur cefndir.
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 Rhowch y glud dros y cwbl.

 Ar ôl i’r llun sychu rywfaint, tapiwch y
pen sydd wedi ei phlygu dros y gwelltyn.
Tapiwch yr edafedd/rhuban i gefn y llun
er mwyn ei hongian.

 Anogwch y plant i gadw’r llun mewn lle
amlwg adref, a’i ddefnyddio i’w helpu i
ganmol Duw bob dydd. Efallai y byddai o
gymorth i drafod gyda’r plant pa destunau
diolch a chanmol sydd gennym.

5.  Bocs Dewisiadau da
Bydd angen copi o Atodiad 4 ar gerdyn i
bob plentyn, glud, siswrn a phinnau ffelt.

Trafodwch y gwahanol luniau gyda’r plant
a’r dewisiadau sydd yno. Caiff y plant
liwio’r lluniau cyn torri’r bocs allan a’i ludo
i greu ciwb.

Esboniwch wrth y plant bod y ciwb i fod
yn gymorth iddynt, yn eu helpu i wybod
beth i weddïo amdano. Mae Duw am ein
cynorthwyo i wneud penderfyniadau da,
fel yr oedd wedi cynorthwyo Solomon.
Gallwn ofyn i Dduw i’n helpu gydag
unrhyw beth - fel y dangosir yn y lluniau.

AMSERLEN

GWEDDÏAU

Gofynnwch i’r plant i ddychmygu eu bod yn
Jerwsalem y diwrnod y cafodd y Deml ei chwblhau!
Maen nhw’n sefyll yn barod i’r Gwasanaeth Dathlu i
gychwyn. Darllenwch 1 Brenhinoedd 8:5-11.
Eglurwch mai ar ôl i hyn ddigwydd y gweddïodd
Solomon. Dyma aralleiriad o’i weddi. Gwahoddwch
y plant i ymateb ar ôl pob cymal gyda’r geiriau, “O
Dduw, clyw ein gweddi.”

“O Arglwydd Dduw Israel, nid oes Duw fel tydi yn y
nef uwchben nac ar y ddaear. Rwyt yn garedig ac
yn llawn cariad, yn cadw dy addewidion i’r bobl sy’n
ufudd i ti. Gwranda ar weddïau dy bobl.
O Dduw, clyw ein gweddi.
Arglwydd Dduw, maddau i dy bobl. Os bydd rhywun
yn cael ei gyhuddo ar gam ac yn dod i’r Deml atat ti
i wneud llþ nad yw’n euog, a wnei di farnu’n iawn.
O Dduw, clyw ein gweddi.
Ac os bydd dy bobl yn pechu, a’u gelynion yn eu
trechu, maddau iddynt pan fyddant yn troi’n ôl atat,
O Dduw, clyw ein gweddi.
Ac os fyddi di’n atal y glaw, neu’n danfon newyn neu
locustiaid neu salwch oherwydd pechod dy bobl,
maddau iddynt pan fyddant yn gweddïo am
faddeuant,
O Dduw, clyw ein gweddi.
Os gweli di’n dda, maddau i dy bobl pan fyddant yn
cyffesu eu pechodau mewn dagrau,
O Dduw, clyw ein gweddi.
O Dduw, cynorthwya dy bobl, a gad i bobl o wledydd
eraill glywed amdanat a dod i’th addoli yma,
O Dduw, clyw ein gweddi.
Amen
Ar ôl gweddïo, esboniwch wrth y plant bod Solomon
yn disgwyl i’r bobl siarad gyda Duw am bopeth a
oedd yn digwydd iddynt. Er bod y bobl yn gwybod
bod Duw wedi dod i’r Deml, roedd Solomon yn
gwybod eu bod yn siþr o anghofio Duw. Felly
byddai’n rhaid iddynt gael eu hatgoffa o bresenoldeb
Duw. Tybed os ydan ni’n debyg i hyn hefyd - yn
anghofio bod Duw gyda ni?
Sut allwn ni gofio am Dduw bob dydd? Beth sy’n
mynd i fod o gymorth i ni?

Dysgu’r Adnod
Gweler Ffyrdd i Gyflwyno’r stori 1 – cymhwyso

Wythnos 1:
Cyflwyno’r Thema 1; Cyflwyno’r Hanes 1;
Drama 1; Crefft 1; Gêm

Wythnos 2:
Cyflwyno’r Thema 2 neu 3; Cyflwyno’r
Hanes 2; Drama 2; Crefft 2 neu 3; Gweddi

Wythnos 3:
Cyflwyno’r Thema 4; Cyflwyno’r Hanes 3;
Drama 3; Crefft 4; Cwis
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Cwis
Defnyddiwch y daflen gwis. Bydd angen bocs
o lego neu duplo a dau ddis. Rhannwch y
plant yn dimoedd/parau a gofynnwch y
cwestiynau iddynt yn eu tro - efallai yr hoffech
ychwanegu cwestiynau Beiblaidd cyffredinol,
gorau po fwyaf. Os bydd y tîm yn ateb yn
gywir, cânt daflu’r ddau ddis- dyma faint o frics
cânt ddefnyddio i adeiladu tþr. Rhowch wobr
i’r tîm sydd wedi adeiladu’r tþr uchaf erbyn
diwedd y cwis.

Gemau

 Yn y llaid
Dewiswch un o’r plant i fod yn “ddaliwr.” Mae’r
plant eraill yn rhedeg o gwmpas yr ystafell tra
bod y daliwr yn ceisio eu dal. Os byddant yn
cael eu dal, maen nhw’n sefyll yn stond gyda’u
coesau ar led. Gall plentyn arall ryddhau’r rhai
sy’n sownd yn y llaid trwy gropian rhwng eu
coesau.

Chwaraewch am amser penodol cyn newid y
daliwr.

Gallwch gymhwyso’r gêm i’r stori trwy ddweud
bod Duw am ein helpu rhag pechu – mae’n
gallu dangos i ni beth sy’n iawn a beth sydd
ddim yn iawn. Pan fyddwn yn pechu, mae’n
debyg i fynd yn sownd yn y llaid – lle nad yw’n
lle neis i fod! Ond, mae Duw yn barod i faddau
i ni os byddwn yn cyffesu ein pechodau wrtho
a gofyn am faddeuant - mae hynny’n debyg i
gael ein rhyddhau yn y gêm.

 Ble mae’r pin?

Bydd angen powlen o reis gyda llawer o
binnau cau wedi’u cuddio ynddo a mwgwd
(sgarff) ar gyfer pob tîm.

Gwahoddwch un person o bob tîm i wisgo’r
mwgwd ac i geisio dod o hyd i gymaint o’r
pinnau â phosib’ trwy ddefnyddio ei b/fysedd
yn unig.

Ar ôl ychydig, rhowch gyfarwyddyd i berson
arall gymryd y mwgwd a pharhau i chwilio.
Parhewch nes bod pawb wedi cael tro.
Gofynnwch i bob tîm i gyfri faint o binnau
maen nhw wedi eu darganfod, ac efallai yr
hoffech roi gwobr i’r tîm buddugol.

Gofynnwch i’r plant pa mor hawdd oedd hi i
ddod o hyd i’r pinnau. Gallwch gymhwyso
hyn i hanes Solomon trwy ddweud nad yw’n
hawdd i ni bob amser i wybod beth sy’n iawn
yng ngolwg Duw - beth sy’n ei blesio ef.
Hefyd, hyd yn oed pan fyddwn yn gwybod
beth sy’n iawn, nid yw’n hawdd bob amser i
weithredu’n iawn. Atgoffwch y plant o’r rhodd
a gafodd Solomon gan Dduw - doethineb -
a sut y bu iddo anghofio am Dduw ac
anghofio pa mor bwysig oedd bod yn ufudd
iddo. Mae Duw am ein helpu ni i fyw bob
dydd i’w blesio, ond mae’n rhaid i ni wrando
arno wrth dreulio amser yn darllen y Beibl a
gweddïo arno.
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1. Dangos Doethineb
Bydd angen copi o Atodiad 4.

Defnyddiwch y syniadau sydd i’w gweld ar y
templed Crefft 1, Atodiad 4. Trafodwch y
sefyllfaoedd, gan annog y plant i ystyried pa
ddewisiadau sy’n eu hwynebu o ddydd i
ddydd. Sut y maen nhw’n gwybod beth sy’n
iawn i’w wneud ymhob sefyllfa? Cyfeiriwch yn
ôl at hanes Solomon a sut y bu iddo ef ofyn i
Dduw am ddoethineb er mwyn gwneud
dewisiadau da a doeth.

Gwahoddwch y plant i ffurfio grwpiau bychain
neu barau, ac i ddewis un o’r sefyllfaoedd i’w
drafod ac i’w hactio. Neu, efallai bydd y plant
yn cael eu sbarduno i greu golygfa wreiddiol.
Rhowch amser i bawb ymarfer cyn cyflwyno’r
sgetshis i bawb arall.

2. Actio’r hanes
Bydd angen camera a phropiau. Hefyd,
amrywiaeth o lyfrau a Beiblau Plant er mwyn
i’r plant ddatblygu syniadau.

Defnyddiwch y darlleniad canlynol, sy’n
cynnwys 4 golygfa.

Golygfa 1
‘Doedd Solomon ddim wedi bod yn frenin yn
hir iawn. Gwaith anodd oedd bod yn frenin.
Roedd pobl yn dod ato yn aml i ofyn
cwestiynau iddo, ac roedd yn rhaid i Solomon
benderfynu sut i’w hateb. Un noson, cafodd
Solomon freuddwyd. Siaradodd Duw ag ef,
“Beth hoffet ti i mi ei roi i ti Solomon?”
Meddyliodd Solomon yn galed. A’i gofyn am
gyfoeth mawr a ddylai, neu am oes hir? Na,
roedd Solomon eisiau rhywbeth mwy. “Dwi am
fod yn frenin doeth. Plîs helpa fi i wybod beth
sy’n iawn bob amser.” Roedd Duw yn falch
bod Solomon wedi gofyn hyn iddo.

Dywedodd, ‘Byddaf yn dy helpu i wybod beth
sy’n iawn ac mi’th wnaf yn gyfoethog a rhoi
bywyd hir i ti hefyd. Byddi di’n frenin da fel dy
dad, Dafydd.”

Golygfa 2
Roedd pobl Dduw wedi bod yn addoli mewn
pabell ers nifer o flynyddoedd. Roedd y
Brenin Solomon eisiau adeiladu teml hardd i
fod yn dÿ i Dduw – lle arbennig i Dduw fyw
ynddo ac i bobl Dduw gael mynd i siarad
gydag ef a’i addoli. Roedd y Brenin Dafydd,
tad Solomon, wedi gwneud cynlluniau yn
barod, ond nawr, roedd rhaid i Solomon hel
coed a cherrig i ddechrau ar y gwaith. Daeth
o hyd i lawer o ddynion cryf i dorri’r coed a’u
cerfio’n ddel, i naddu’r cerrig a’u cario i safle’r
Deml. Roedd rhaid gweithio am saith mlynedd
cyn i’r Deml gael ei gorffen.

Golygfa 3
O’r diwedd, roedd y Deml yn barod! Roedd
yn adeilad hardd, disglair a mawr iawn. Nawr,
roedd angen dod ag Arch y Cyfamod o’r
Tabernacl i’w chartref newydd yn y Deml.
Cariodd yr offeiriaid yr Arch yn ofalus iawn,
iawn. Y tu mewn i’r Arch, roedd y ddwy garreg
roedd Duw wedi ysgrifennu’r Deg Gorchymyn
arnynt – felly roedd pawb yn y wlad yn
gwybod pa mor bwysig oedd yr Arch. Wedyn,
digwyddodd rhywbeth rhyfeddol iawn!
Disgynnodd cwmwl a llenwi’r Deml. Roedd y
cwmwl yn arwydd bod Duw wedi dod i’r Deml
– fan hyn byddai Duw yn byw -  fan hyn byddai
pobl Dduw yn cael dod i’w gyfarfod.

Golygfa 4
Galwodd Solomon yr holl bobl at ei gilydd.
Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn.
Dywedodd Solomon wrthyn nhw, “Heddiw
byddwn yn addoli Duw yn y Deml newydd
rydyn ni wedi’i hadeiladu i Dduw.” Plygodd
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Solomon i weddïo. Diolchodd i Dduw am ei
addewidion, am eu caru ac am ofalu
amdanynt. Gofynnodd i Dduw i’w helpu i fyw
yn ufudd, ac i wrando arnynt pan fyddent yn
dod i’r Deml i weddïo. Yna, safodd ar ei draed.
“Clod i Dduw”, gwaeddodd yn llawen a
dechreuodd pawb ganu a moli Duw.

Darllenwch drwy’r darlleniad i gychwyn gan
wahodd y plant i wrando’n ofalus. Wedyn,
gwahoddwch y plant i feimio i’r darlleniad ac
ar ddiwedd pob golygfa, tynnwch lun ohonynt.
Cewch benodi un person i chwarae rôl
Solomon ond byddai’n syniad dewis rhywun
gwahanol ar gyfer pob golygfa. Bydd hyn yn
fwy effeithiol os fedrwch chi gasglu ‘propiau’
ar gyfer pob golygfa.

Os oes gennych grþp mawr o blant, gallwch
eu rhannu i grwpiau llai , fel bod pob grþp yn
cyflwyno un olygfa.

3. Camgymeriadau
Rhannwch rhai o’r camgymeriadau yr ydych
wedi eu gwneud gyda’r plant, a’u hannog i
rannu ambell hanes personol. Atgoffwch y
plant o’r camgymeriadau mawr a wnaeth
Solomon, yn priodi llawer o wragedd a throi
at addoli eilunod.

Ydy’r plant yn gallu meddwl am gymeriadau
eraill o’r Beibl a wnaeth camgymeriadau, e.e
Adda ac Efa, Jona, Dafydd, Pedr?
Naill ai,

 Hanes y 5 morwyn ffôl
Dywedodd Iesu hanes am ddeg morwyn yn
Mathew, pennod 25. Roedd pump ohonyn
nhw wedi gwneud camgymeriad mawr - ydy’r
plant yn cofio’r hanes? Edrychwch ar yr hanes
ym Meibl y Plant i’w hatgoffa. Dywedodd Iesu’r
hanes hwn i rybuddio’r bobl pa mor bwysig

yw hi i wrando arno ac i fod yn ufudd iddo - yr
un rhybudd ag a gafodd Solomon!

Beth am ddefnyddio’r sgets a ysgrifennwyd
ar hanes y pum morwyn ffôl gan Catrin
Roberts? Mae ar gael ar safle gwe beibl.net

Neu

 Chwarae rôl
Rhannwch y plant yn grwpiau bychain neu’n
barau, gydag un o’r sefyllfaoedd canlynol i’w
thrafod a’i hactio. Gofynnwch iddynt feddwl
am ddau ddiweddglo gwahanol, un sy’n
dangos ufudd-dod i Dduw (sy’n plesio Duw)
a’r llall sy’n dangos anufudd-dod.

1. Rwyt ti ar y ffordd i’r gwely ac yn sylweddoli
dy fod wedi anghofio gwneud dy waith cartref.

2. Rwyt wedi benthyg DVD gan dy ffrind ac
mae’n gofyn i’w gael yn ôl, ond nid wyt yn
gallu dod o hyd iddo.

3. Rwyt wedi colli diod sudd cyrens duon ar
y carped yn yr ystafell fyw, ond mae gan Mam
reol nad oes neb i fynd â diod i’r ystafell fyw!

4. Rwyt ti’n edrych ar ôl ci drws nesaf tra bod
eich cymdogion i ffwrdd ar eu gwyliau. Un
diwrnod, rwyt ti’n anghofio cau’r giât yn iawn
ac mae’r ci’n dianc ac yn baeddu yng ngardd
tw arall ar y stryd!

5. Mae un o dy ffrindiau yn cystadlu yn
Eisteddfod yr Urdd, ond maen nhw’n canu
allan o diwn, ac rwyt ti’n chwerthin arnynt.
Nawr, mae dy ffrind yn gwrthod siarad gyda
thi!
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Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

Beth oedd Solomon ei eisiau gan Dduw?
I fod yn...

Edrych yn 1 Brenhinoedd 4, adnodau 32 – 34 a phennod 10, adnod 3, i
ddarganfod sut Frenin oedd Solomon. Tynna luniau o’r atebion.

Gofynnodd Solomon am gael bod yn ddoeth – roedd am fod yn
Frenin da a chall.
Ble mae angen cymorth Duw arnom ni?
Sut all Duw ein helpu wrth i ni geisio gwneud penderfyniadau da
o ddydd i ddydd?

Ysgrifenna weddi yn gofyn i Dduw am ei gymorth gyda 3 pheth.
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Mae cerrig y Deml yn dal adnod ond mae ambell un ar goll!
Chwilia yn Colosiaid 3, adnod 23 i ddod o hyd iddynt.
Sut gyflawnodd Solomon yr adnod?



Solomon: y brenin doeth  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 26

Taflen 6
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

Er bod Solomon wedi cael y rhodd o ddoethineb gan Dduw, roedd yn rhaid iddo
gofio bod yn ufudd i Dduw.
Ond yn anffodus iawn, gwnaeth Solomon ddau gamgymeriad MAWR.
Tynna ddau lun i ddangos camgymeriadau Solomon. Cei hyd i’r atebion yn 1
Brenhinoedd 11:3-4

Dyma gyngor Paul i’r Cristnogion yn ninas Corinth – ac i ninnau. Byddai wedi bod yn dda i
Solomon gymryd y cyngor yma hefyd!
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Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

Darllen hanes Solomon, a llenwa’r bylchau. Wedyn, tynna luniau i gyd-fynd â’r hanes yn y
fframiau sydd nesaf ato.

Un noson, cafodd Solomon ……………….
Siaradodd Duw gydag ef, “Beth hoffet ti i mi ei
roi i ti Solomon?”
 “Dwi am fod yn frenin …………...
Plis helpa fi i wybod beth sy’n iawn bob
amser.” Roedd Duw yn falch. Dywedodd,
‘Byddaf yn dy helpu i wybod beth sy’n iawn ac
mi wnaf ti’n gyfoethog a roi bywyd hir i ti hefyd.
 Byddi di’n frenin da fel dy dad,
………………….”

Roedd pobl Dduw wedi bod yn addoli mewn
……………… am lawer o flynyddoedd.
Roedd y Brenin Solomon eisiau adeiladu
………….. hardd i fod yn dÿ i Dduw – lle
arbennig i Dduw fyw ynddo ac i bobl Dduw
gael mynd i siarad gydag ef a’i  …………… .
Roedd y Breinin Dafydd, tad Solomon, wedi
gwneud ………………….   yn barod, ond nawr,
roedd yn rhaid i Solomon hel ……..……   a
………..…. i ddechrau ar y gwaith. Daeth o
hyd i lawer o ddynion cryf i dorri’r coed a’u
cerfio’n ddel, i naddu’r cerrig a’u cludo i safle y
Deml. Roedd rhaid gweithio am………….
mlynedd cyn i’r Deml gael ei gorffen.

O’r diwedd roedd y Deml yn barod! Roedd yn
adeilad hardd, disglair a mawr iawn.
Nawr, roedd angen dod ag Arch y ……………..
o’r Tabernacl i’w chartref newydd yn y Deml.
Cariodd yr …………………. yr Arch yn ofalus
iawn, iawn.
Yn yr Arch, roedd y ddwy ………………..   roedd
Duw wedi ysgrifennu’r 10 ………………….
arnynt – felly, roedd pawb yn y wlad yn gwybod
pa mor bwysig ydoedd.
Wedyn, digwyddodd rhywbeth mwyaf rhyfedd!
Disgynnodd  …………….  a llenwi’r Deml.
Roedd y cwmwl yn arwydd bod ……….  wedi
dod i’r Deml



Solomon: y brenin doeth  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 29

Oed 11 - 14
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11

Wythnos 1:
Brenin Duw :
1 Brenhinoedd 3

Nod: Deall beth yw ystyr doethineb, a deall fod
doethineb yn dod gan Dduw. Mae’n bosibl i ni
gael doethineb os ydym yn gofyn i Dduw mewn
ffydd.

Cyflwyno’r Thema

Naill ai,

Cyflwyniad i’r Athro
Mab y brenin Dafydd a Bathsheba oedd Solomon. Cafodd ei ddewis gan Dduw i fod yn Frenin
Israel ar ôl ei dad, er nad ef oedd y mab hynaf – roedd y tri mab hynaf wedi marw cyn Dafydd
ac nid oedd Duw am i’r pedwerydd mab, sef Adonijah, i ddod i’r orsedd.
Teyrnasodd Dafydd am ddeugain mlynedd, yn frenin milwriaethus, a threchodd lawer o elynion
Israel. Ystyr enw Solomon yw ‘tangnefedd’, a dyna a brofodd y genedl o dan ei lywodraeth.
Gan fod Dafydd wedi bod yn rhyfelwr,  Solomon a gafodd y gorchwyl o adeiladu’r Deml yr oedd
ei dad wedi ei chynllunio (2Cronicl 22:7-10). Dechreuodd Solomon yn dda, yn caru Duw ac yn
dilyn esiampl dduwiol ei dad. Siaradodd Duw â Solomon mewn breuddwyd, yn cynnig gwireddu
unrhyw ddymuniad! Mae’n amlwg fod Solomon yn gwybod ei fod angen cymorth Duw i
lywodraethu pobl Dduw, oherwydd y mae’n gofyn i Dduw am ddoethineb a deallusrwydd. A
dyna a gafodd gan Dduw - ynghyd â chyfoeth ac anrhydedd anhygoel.
Cafodd Solomon enw da am ei ddoethineb, a theithiodd pobl o bedwar ban byd i’w glywed yn
traethu am lu o bynciau, gan gynnwys ymweliad enwog gan y Frenhines Sheba.
Defnyddiodd Solomon ei ddoethineb wrth fynd ati i adeiladu’r Deml, yn trefnu gweithwyr lu i
gyflawni’r gwaith ac wrth gasglu deunyddiau heb eu hail - doedd dim byd yn ormod o ymdrech
neu o gost i greu tw bendigedig i Dduw. Cymerodd saith mlynedd i’w gwblhau. Daeth yr offeiriaid
ag Arch y Cyfamod i’w chartref newydd ysblennydd a chasglodd y bobl o amgylch y Deml i
ddiolch ac i ddathlu. Ac wedyn, golygfa tu hwnt i bob disgrifiad - daeth yr Arglwydd ei hun i
breswylio yn y Deml, wrth i gwmwl ddisgyn ar y lle, presenoldeb gogoneddus Duw ei hun yn
llenwi’r Deml!
Ond, trist yw gorfod olrhain bod y dyn doethaf wedi troi’n ffôl, wrth iddo anghofio ofni’r Arglwydd,
a dewis peidio ag ufuddhau’n llwyr iddo. Cafodd ddau rybudd personol gan Dduw, i gadw
gorchmynion Duw yn ddiwahân ac i fod yn ofalus iawn i beidio ag addoli eilunod. Ni chymerodd
Solomon rhybuddion Duw yn ddigon o ddifrif, efallai ei fod yn cyfrif ei hun yn ddigon doeth i
wybod yn well na Duw. Torrodd gyfraith Duw gan gymryd cannoedd o wragedd, a chododd
eilunod i gadw ei wragedd paganaidd yn hapus! Daeth anufudd-dod Solomon â chanlyniadau
trychinebus i’r genedl, yn union fel ag yr oedd Duw wedi ei rybuddio. Rhwygwyd y genedl yn
ddwy deyrnas, a phrofodd y ddwy ryfeloedd, mewnlifiad y gelyn a chaethglud. Mae hanes
Solomon yn rhybudd i ni i gyd i gymryd gofal rhag ofn ein bod yn credu ein bod yn gryf yn ein
nerth ein hunain - mae’n rhaid inni bob amser gofio mai “ofn yr Arglwydd yw dechrau doethineb.”

Gofynnwch i’r grþp i feddwl am ddiarhebion sy’n
cael eu defnyddio bob dydd. Rhannwch y bobl
ifanc yn ddau dîm a gofyn iddynt adrodd
diarhebion, ar yn ail, nes bod un tîm yn rhedeg
allan.

Neu,
Ydy’r grþp yn gallu llenwi’r bylchau yn y
canlynol?

Cenedl heb ……………..(iaith),
cenedl heb galon.
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Dim mþg heb ….. (dân)

Diwedd y …….. (gân) yw’r geiniog

Nid …… (aur) yw popeth melyn

Heb iaith, heb …….. (genedl)

Nid siocled yw popeth ……. (brown)

Wedyn, gofynnwch i’r timoedd i lunio dihareb
eu hunain.

Cyflwyniad i’r Hanes
Bydd angen Beiblau a llun o Solomon - mae un
ar y Cdd neu dangoswch lun o’r gwerslyfr neu o
un o’r Beiblau Plant.

Ydy’r grþp wedi gweld Brenhines Lloegr ar y
teledu a gweld pa mor gyfoethog ydy hi? Ne, a
ydynt wedi ystyried erioed pa mor braf fyddai hi
i fod mor gyfoethog â Bill Gates? Wel, mae’r
ddau yna’n dlawd i’w gymharu â’r Brenin
Solomon!

Roedd Solomon yn fab i’r Brenin Dafydd ac
roedd Duw wedi ei ddewis i fod yn Frenin dros
Israel gyfan ar ei ôl. Os yn bosibl, edrychwch ar
y llinyn amser i leoli’r cymeriadau’n hanesyddol.
Darllen a deall yr hanes

Darllenwch yr hanes yn 1 Brenhinoedd 3:3-15
– beth am ofyn i’r bobl ifanc i ddarllen adnod yr
un.

Trafodaeth: Daeth Duw at Solomon a rhoi’r cyfle
iddo ofyn am unrhyw beth. Dychmygwch hynny
- Duw ei hun yn cynnig eich bod yn cael gofyn
am unrhyw beth. Beth fyddech chi’n gofyn
amdano?

Sgwrs : Yn lle gofyn am gyfoeth ac arian, neu
iechyd da a bywyd hir iddo’i hun, mae Solomon
yn gofyn am ddoethineb er mwyn bod yn frenin
da ar bobl Dduw. Roedd Duw yn hapus iawn
gydag ateb Solomon, felly cytunodd i roi

doethineb iddo, a chan ei fod mor falch o’i ateb
rhoddodd gyfoeth a statws uwch nag unrhyw
frenin arall yn y byd iddo hefyd.

Beth ydy ystyr y gair ‘doeth’ neu ‘doethineb’?
Gofynnwch i’r bobl ifanc am eu syniadau cyn
cynnig yr esboniad canlynol: mae person ‘doeth’
yn gwybod llawer ac yn deall llawer ond maen
nhw hefyd yn gall ac yn gwneud penderfyniadau
da.

Sut oedden ni’n gwybod fod Solomon yn
ddoeth? Mae’r Beibl yn rhoi dwy dystiolaeth i ni
i ddangos doethineb Brenin Solomon.

1. Dwy fam yn dod o flaen Brenin Solomon,
roedd babi un wedi marw yn ystod y nos, ac
roedd y ddwy yn dweud mai eu plentyn hwy
oedd yr un byw. Sut ydych chi’n meddwl y
gwnaeth y Brenin Solomon ganfod pwy oedd
mam iawn y baban?

Ateb: Gofyn am gleddyf er mwyn torri’r babi yn
ei hanner er mwyn i’r ddwy gael hanner.
Dywedodd y fam go iawn “Na! Rhowch o i’r
ddynes arall, well gen i ei fod yn fyw gyda hi na
wedi marw”. A dyna sut y  dyfarnodd Solomon
rhwng y ddwy. (1 Brenhinoedd 3:16-27)

2. Clywodd Brenhines Sheba am ddoethineb
Solomon, teithiodd yr holl ffordd o Yemen i
Jerwsalem i’w brofi â chwestiynau caled! Wedi
iddi hi orffen, dywedodd fod doethineb Solomon
hyd yn oed yn fwy na’r hyn oedd hi wedi ei
glywed amdano cyn ei gyfarfod. (1 Brenhinoedd
10:1-13)

Roedd y Frenhines Sheba wedi clywed am
ddoethineb Solomon ac yn barod i deithio
milltiroedd a milltiroedd i gael ei brofi drosti ei
hun. Tybed a ydych chi’n meddwl bod doethineb
Duw’r un mor bwysig?

Pan aeth Brenin Solomon yn hen, ysgrifennodd
lyfr o ddiarhebion, sydd yn y Beibl heddiw.
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1 Brenhinoedd 4, adnod 32: Llefarodd dair mil
o ddiarhebion, ac yr oedd ei ganeuon yn rhifo
mil a phump.

Gweithgaredd : Pa mor dda ydych chi’n
‘nabod eich diarhebion?

Bydd angen Beibl i bawb, neu rhannwch y grþp
yn barau.

Llenwch y bylchau.
_______ yr ARGLWYDD yw dechrau
gwybodaeth (Diarhebion 1:7)

Ti ddiogyn, dos at y ________, a sylwa ar ei
ffordd a bydd ddoeth. (Diarhebion 6:6)

Beth sy’n well na _________ yn ei bryd?
(Diarhebion 15:23)

Daw ________ o flaen dinistr, ac ymffrost o
flaen_______. (Diarhebion 18:18)

Cymhwyso a gweddi
Un o ddiarhebion Solomon oedd - Gwell nag
aur yw ennill doethineb, a gwell dewis deall nag
arian. (Diarhebion 18:16)

Mae doethineb gan Dduw yn fwy gwerthfawr nac
aur ac arian. A gallwn gael doethineb gan Dduw
hefyd, dim ond i ni ofyn fel y mae Iago’n ei
ddweud – ‘Ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol
mewn doethineb, gofynned gan Dduw, ac fe’i
rhoddir iddo...’ (Iago 1:5)

Fe ofynnodd Solomon i Dduw am y peth iawn,
sef doethineb i arwain pobl Dduw’n dda, dyma
oedd Duw am iddo ofyn amdano. Yr hyn y mae
Duw eisiau’n fwy na dim i ni ofyn amdano, yw i
ni ofyn i Iesu i faddau inni ac i ni gredu ynddo a’i
ddilyn. Beth am ofyn am hyn a gofyn i Dduw i
roi doethineb wrth i ni ddilyn Iesu Grist.

Beth am gael cyfnod tawel lle gall y bobl ifanc
weddïo i ofyn am ddoethineb? Wedi ychydig,
dewch ‰’r cyfnod i ben drwy weddïo ar i Dduw

roi doethineb i chi i gyd, yn enwedig y doethineb
i geisio Iesu Grist a’r doethineb i’w ddilyn yn
ffyddlon.

Wythnos 2

Solomon: Adeiladwr Duw
(1 Brenhinoedd 6)

Solomon yn adeiladu’r Deml a chysegriad y
Deml (1 Brenhinoedd 6:1-37)

Nod:
 i ddeall beth oedd arwyddocâd y Deml i bobl

Dduw

 i ystyried a oes angen teml arnom mwyach
gan fod Duw yn trigo gyda’i bobl drwy’r Arglwydd
Iesu Grist.

Cyflwyno’r thema:
Sgwrsiwch gyda’r bobl ifanc am faint tai pobl
enwog – efallai eu bod wedi gweld tai enfawr
mewn cylchgronau (efallai y gallwch ddangos
enghreifftiau) neu ar raglenni teledu fel ‘Cribs’
ar MTV.

A fydden nhw’n hoffi byw mewn tw tebyg?

Beth fyddai eu tw delfrydol?

Lle fyddai eu tw delfrydol, yng Nghymru neu
Jamaica?

Fe fydd y wers heddiw yn sôn am Solomon yn
adeiladu tw i Dduw - os yw tai pobl fel Beyonce,
Simon Cowell ayb yn rhyfeddol, tybed sut le
fyddai tw Duw?

Darllen a deall y Beibl: 1 Brenhinoedd 6:1-37.
Bydd angen Beiblau a Beibl Lliw y Plant, sy’n
cynnwys lluniau o’r Deml yn cael ei hadeiladu
ar dudalen 136, Atodiad 5.
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Mae’r darlleniad yn hir, felly beth am rannu’r bobl
ifanc yn grwpiau a rhoi adnodau gwahanol i bob
grþp eu darllen ac yna adrodd yn ôl beth yr oedd
ei darn hwy’n ei ddweud wrth weddill y dosbarth.
Rhowch wobr i’r grþp sy’n rhoi’r crynhoad mwyaf
effeithiol.

Sgwrs:

Rhoddodd Duw gyfarwyddiadau clir iawn i
Solomon ar sut i adeiladu’r Deml, ac nid oedd
unrhyw gost yn rhy uchel i Solomon ar gyfer tw
ei Dduw. Defnyddiodd y gorau ar gyfer ei
adeiladu gan gynnwys cerrig, coed cedrwydd
ac roedd y cysegr mewnol i gyd wedi ei
orchuddio ag aur! Roedd y llawr maint tua 2 gae
pêl-droed gyda 150,000 o ddynion yn gweithio
arno. A’r gôst i gyd? Wel, tua £75 biliwn heddiw!
Edrychwch ar y lluniau yn Beibl Lliw y Plant ac
Atodiad 5.

Darllenwch 1 Brenhinoedd 8:10, 11. Beth sy’n
digwydd ar ôl i’r gwaith ddod i ben? Daeth Duw
i’r Deml! Roedd y cwmwl gogoneddus yn arwydd
o hyn. Roedd pawb wedi gweld gogoniant Duw
yn dod i lenwi’r Deml – does dim rhyfedd eu bod
am ddathlu am bythefnos felly!

Ystyr ‘Teml’ ydi ‘adeilad lle’r oedd Duw yn trigo/
yn bresennol’.

Roedd yr ARGLWYDD wedi addo i’r Iddewon y
byddai’n byw yn eu mysg pe byddent yn ei ddilyn
yn ffyddlon. Roedd y Deml yn fan penodol lle
byddai’r Israeliaid yn gallu cyfarfod â Duw a lle
byddai Duw yn siarad gyda’i bobl. Cyn hyn,
roedd Duw wedi bod yn cyfarfod â’i bobl mewn
Pabell arbennig, ond cytunodd Duw y câi
Solomon adeiladu Teml yn lle’r babell hon.

Gweithgaredd
Mewn grwpiau, gofynnwch i’r ieuenctid i
adeiladu teml eu hunain gyda sbageti,
marshmallows, smarties (neu unrhyw beth arall
‘rydych chi’n ei feddwl sy’n addas). Rhowch wobr
i’r gorau, neu’r un sy’n gallu sefyll orau!

Cymhwyso
Bydd angen Beiblau, llun y Deml o Atodiad 2 a
siâp calon aronoch.

1. Ydy Duw yn byw mewn adeilad arbennig
heddiw?

Dangoswch lun y Deml ac wrth siarad, tynnwch
lun marc cwestiwn arno.

Adeiladwyd Teml Solomon tua 750 o
flynyddoedd cyn Crist ac erbyn heddiw, mae
wedi ei dinistrio.

Lle felly y cawn ni gyfarfod â Duw?

Ydyn ni heddiw i fod i adeiladu Teml i Dduw cael
byw ynddo?

Efallai y bydd rhai o’r ifanc yn sôn am adeilad
Capel neu eglwys fel ein Teml ni heddiw.
Esboniwch nad oes angen hyd yn oed adeilad
fel hyn i addoli Duw – dim ond adeiladau ydynt
sy’n gyfleus i Gristnogion ddod at ei gilydd.

Un o’r rhesymau dros gael man penodol i gwrdd
â Duw oedd oherwydd bod yr Israeliaid yn
aberthu anifeiliaid er mwyn cael maddeuant gan
Dduw. Dyma oedd trefn Duw’r adeg honno i
ddelio gyda phechod y bobl. Roedd gwahanol
aberthau’n cael eu hoffrymu i Dduw, ond y
pwysicaf oedd yr aberth dros bechod a gâi ei
wneud unwaith y flwyddyn gan yr Archoffeiriad
ar Ddydd yr Iawn.

Pam nad ydyn ni’n aberthu anifeiliaid heddiw?
Gan fod Iesu wedi rhoi ei hun yn aberth perffaith
am ein holl bechodau, dydyn ni ddim yn gorfod
aberthu i Dduw - does dim rhaid i ni aberthu
anifeiliaid i gael maddeuant - dim ond rhoi ein
ffydd yn Iesu Grist a gofyn iddo am faddeuant.

2. Ble mae Duw yn byw felly?
Os cofiwch chi’r wythnos ddiwethaf, roeddem
yn trafod doethineb Solomon - roedd Solomon
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yn gwybod nad oes angen tw ar Dduw, ac ni all
unrhyw dÿ ddal Duw. Edrychwch ar 1
Brenhinoedd 8:27.

Ond, mae Duw am fyw yn rhywle arbennig.
Dangoswch y siâp calon ac wrth siarad, tynnwch
lun marc cwestiwn arno.

Pan mae rhywun yn dod yn Gristion - gan ofyn i
Iesu am faddeuant, yn credu ynddo ac yn addo
ei ddilyn ef bob dydd beth bynnag yw’r gost -
yna mae Iesu Grist yn dod i fyw yn ein calonnau.
Dyna pam nad oes angen Teml arnom - gallwn
addoli Iesu Grist, cyfarfod ag ef, siarad ag ef lle
bynnag yr ydym. Ar y bws, yn yr ysgol, yn y capel
neu yn yr ysgol Sul.

Gweddïau
Rhowch ddarn o bapur i bawb a gofynnwch
iddynt dynnu llun tw. Gofynnwch iddynt
ddychmygu bod y tw yn cynrychioli eu bywydau.
Pa ‘stafelloedd gwahanol sydd mewn tw? Pa
adrannau sydd yn ein bywydau ni - e.e. teulu,
ffrindiau, ysgol, amser hamdden, arian.
Gofynnwch i’r bobl ifanc i dynnu llun ystafell ar
gyfer pob adran yn eu bywydau ac i feddwl beth
fyddai Iesu’n ei ddweud wrth iddo ymweld â
phob ‘ystafell’? Er enghraifft, beth fyddai Iesu’n
ei ddweud am y ffordd yr ydym yn trin aelodau
o’n teulu? Beth fyddai Iesu’n ei ddweud am ein
ffrindiau? Beth am y ffordd y byddwn yn treulio
ein hamser hamdden?

Os ydym yn Gristnogion, mae Iesu’n byw ynom,
ac mae am i bob agwedd o’n bywydau ei blesio.
Rhowch amser i’r bobl ifanc i gyflawni’r dasg,
cyn eu herio i ystyried y darlun dros yr wythnos
nesaf gan ofyn i Iesu i ddangos beth sydd o’i le
yn ein bywydau ac am ei gymorth i fyw i’w blesio.

Wythnos 3:

Solomon yn gadael Duw:
1 Brenhinoedd 11:1-13, 41-43

Cwymp Solomon - oherwydd ei fod wedi troi at
eilunaddoliaeth a chymryd llawer o wragedd :
1 Brenhinoedd 11:1-13, 41-43.

Nod:
1. Gweld trugaredd Duw yn delio gyda
phechaduriaid.

2. Ystyried sut y gallwn ni osgoi bod fel Solomon
yn ei henaint, yn ildio i demtasiwn a throi oddi
wrth Dduw.

Cyflwyno’r Thema
Gofynnwch i’r grþp a oes un ohonynt erioed
wedi cael cariad? Ydi cael cariad yn drafferth
weithiau? Gorfod cael anrheg pen-blwydd /
Nadolig / Santes Dwynwen / Sant Ffolant .... o
leiaf 4 anrheg bob blwyddyn. Dychmygwch pe
bai gennych 2 gariad, sawl anrheg fyddai’n rhaid
eu cael? 17 cariad? 367 cariad?

Roedd gan Solomon 700 o wragedd, sawl
anrheg yw hynny? Ond yn fwy na hynny roedd
ganddo hefyd 300 o gariadon... cawn wybod
mwy am hyn yn yr hanes.

Cyflwyno’r Hanes
Ydi’r geiriau – ‘Peidiwch â .....’ yn eich gwneud
chi fwy o eisiau gwneud rhywbeth sydd wedi’i
wahardd? Os byddai yna fotwm ar y wal heddiw
– un mawr coch gyda’r geiriau – ‘peidiwch â
chyffwrdd’ yn fawr uwch ei ben, sawl un ohonoch
chi fyddai’n gwasgu’r botwm? Sawl un fyddai’n
cael ei demtio i wasgu’r botwm?

Yn aml, rydym yn cael ein temtio i wneud pethau
nad ydym i fod i’w gwneud. Pethau mae mam a
dad neu athrawon yn dweud wrthym. Gallwn
hefyd gael ein temtio i wneud yn groes i beth
mae Duw eisiau i ni ei wneud. Dyma sy’n
digwydd yn hanes Solomon heddiw.

Darllen a deall y Beibl 1 Brenhinoedd 11:1-8
Darllenwch yr adnodau gyda’ch gilydd.
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Sgwrs: Er bod Duw wedi dweud yn glir nad oedd
yr Israeliaid i briodi pobl o genhedloedd eraill neu
fe fyddent yn cael eu hudo oddi wrth Dduw, ni
wnaeth Solomon wrando. Fe arweiniodd hyn iddo
dorri  dau o gyfreithiau Duw, sef peidio â phriodi
rhai o genhedloedd eraill a pheidio â chael mwy
nac un wraig.

Ond yn waeth na hyn arweiniodd y pechodau hyn
at fwy. Roedd gwragedd Solomon yn addoli
duwiau gau ac er nad effeithiodd hyn lawer ar
Solomon yn y dechrau, wrth i’r blynyddoedd fynd
heibio fe berswadiodd ei wragedd ef i addoli’r
duwiau hyn hefyd. Doedd Solomon ddim yn addoli
Duw gyda’i holl galon mwyach, roedd wedi cefnu
ar Dduw.

Er mai ef oedd y dyn doethaf yn y byd, er ei fod
wedi adeiladu Teml i Dduw, ac wedi gado dilyn
Duw holl ddyddiau ei oes, fe gafodd ei demtio gan
ei wragedd i gefnu ar Dduw - ac fe syrthiodd!
Gweithgaredd  Gwneud poster

Bydd angen copi o Atodiad 6 i bawb (llun botwm
mawr gyda’r geiriau,  ‘Peidiwch â gwasgu’ uwch
ei ben) a’r adnod 1 Corinthiaid 10:13 ‘ ... Y mae
Duw’n ffyddlon, ac ni fydd ef yn gadael ichwi gael
eich profi y tu hwnt i’ch gallu; yn wir, gyda’r prawf,
fe rydd ef ddihangfa hefyd, a’ch galluogi i ymgynnal
dano.’

Esboniwch nad ydi cael ein temtio (bod eisiau
gwneud rhywbeth sy’n groes i beth mae Duw
eisiau i ni ei wneud) ddim yn bechod. Gweithredu
ar y demtasiwn sy’n bechod. Os ydym â’n ffydd
yn Iesu Grist, yna wnawn ni byth gael ein temtio y
tu hwnt i’r hyn y gallwn ddelio ag ef.

Darllenwch yr adnod gyda’ch gilydd.
Bob tro y cawn ein temtio fe fydd Duw yn rhoi ffordd
allan i ni hefyd. Rhowch amser i’r bobl ifanc
addurno’r Atodiad er mwyn creu poster i osod ar
wal adref i’w hatgoffa o addewid Duw .
Trafodaeth a chymhwyso
Roedd gwragedd Solomon yn ei demtio, ac fe
weithredodd ar y demtasiwn. Oes yna bobl yn ein

bywydau ni sy’n ein temtio i wneud pethau na
ddylem?
Mae’n anodd dilyn Iesu Grist, ac er bod
Cristnogion eisiau byw i ddilyn Iesu, gall llawer
o’n ffrindiau a phobl eraill geisio ein temtio i
bechu ac i gefnu ar Dduw.
Beth all ein gwneud ni’n gryfach fel Cristnogion
ac yn fwy abl i ymwrthod â themtasiwn? (darllen
y Beibl, gweddi, cwmni Cristnogion eraill...)
Beth oedd canlyniad pechod Solomon?
Darllenwch adnodau 9-11. Fe dynodd Duw y
frenhiniaeth oddi arno.
Mae yna ganlyniad i bob pechod, mae pob
pechod yn haeddu cosb. Ond nid yw’r Cristion
yn gorfod talu’r gosb yma, pam? Gan fod Iesu
wedi marw yn ein lle a thalu’r ddyled neu’r gosb
drosom ni.
Dyma’r ffordd orau i ddelio â themtasiwn – cofio
beth mae Iesu wedi ei wneud trosom, fe fydd
hyn yn rhoi nerth newydd i ni ddweud ‘na’, a
gwrthod ildio i’r bobl a’r pethau hynny sy’n trio
ein harwain oddi wrth Dduw.

Gweithgaredd
Mae llawer o Gristnogion yn gwisgo breichled
gyda’r llythrennau WWJD, sy’n golygu ‘What
Would Jesus Do’.  Maen nhw’n cael eu gwisgo
fel cymorth i wrthsefyll temtasiwn - wrth feddwl
am Iesu a beth mae ef eisiau iddynt ei wneud  -
maent yn gallu ymwrthod â themtasiwn. Mae
hyn yn gymorth mewn sefyllfaoedd caled, ac
amseroedd lle maent yn cael eu temtio, neu mae
rhywun yn ceisio eu harwain oddi wrth Dduw.
Rhywbeth tebyg yw’r poster a wnaethoch – ond
ni allwch gario poster i bobman!
Mewn parau, ceisiwch feddwl am lythrennau neu
frawddeg neu symbol a fydd yn eich atgoffa am
Iesu mewn sefyllfaoedd anodd ac, os
dymunwch,  beth am greu breichled gyda
rhuban a phinnau ffelt? Beth am gael breichledi
WWJD i’r grþp- cewch ddod o hyd iddynt mewn
siopau llyfrau Cristnogol.

Gweddïau
Beth am ofyn i bawb weddïo dros ei gilydd am
nerth i ymwrthod â themtasiynau, ac i gofio am
Iesu a’i aberth pan mae pethau’n anodd. Gallant
wneud hyn yn ddistaw os nad ydynt yn hyderus
i weddïo yn gyhoeddus.
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Atodiad 1
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11
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Atodiad 2
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11
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Atodiad 3
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11
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Atodiad 4
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11
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Atodiad 5
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11
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Atodiad 6
Solomon: 1 Brenhinoedd 3, 5 -8, 9-11
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Yn awr, digwyddodd y pethau hyn iddynt hwy fel esiamplau, ac fe’u hysgrifennwyd fel rhybudd i ni,
rhai y daeth terfyn yr oesoedd arnom. Felly, bydded i’r sawl sy’n tybio ei fod yn sefyll, wylio rhag iddo
syrthio. 1 Corinthiaid 10:11-12

Ein thema ar gyfer y gwasanaeth yw – ‘Cadw’n ddoeth’. Mi fydd y plant wedi bod yn darllen ac yn
dysgu’r hanes dros y mis diwethaf, ac wedi cynhyrchu gwaith crefft, lluniau a.y.b. Cofiwch wneud lle
yn ystod y gwasanaeth i’r plant i gael dangos eu gwaith.
Mae yna gyflwyniad Power Point o’r gwasanaeth hefyd, ac mae’r rhifau ar ochr y dudalen yn cyfateb
i rifau y sleidiau ar y cyflwyniad hwnnw. Os na fyddwch yn defnyddio’r cyflwyniad digidol, mi fydd
angen ail-gynhyrchu ychydig o’r deunydd er mwyn eich cynorthwyo.

Croeso a cyflwyno’r thema.
Heddiw yr ydym am edrych ar hanes trydydd brenin Israel. Doedd Duw ddim yn awyddus iawn i
Israel i gael brenin, a hynny oherwydd fod ganddynt frenin yn barod! Duw oedd eu brenin. Dywedodd
Duw wrthynt y byddai brenin yn siur o droi eu calonnau oddiwrtho, y byddai brenin yn debygol o fynd
â’r bechgyn i ffwrdd i ymladd, ac y byddai’n mynnu bod pobl yn talu trethi uchel er mwyn ei gadw!

Darlleniad 1 Samuel 8: 1-7; 19-22
Felly dyma holl henuriaid Israel yn cyfarfod, a mynd at Samuel i Rama, a dweud wrtho, “Yr wyt ti wedi
mynd yn hen, ac nid yw dy feibion yn cerdded yn dy lwybrau di; rho inni’n awr frenin i’n barnu, yr un
fath â’r holl genhedloedd.” Gofidiodd Samuel eu bod yn dweud, “Rho inni frenin i’n barnu”, a gweddïodd
Samuel ar yr ARGLWYDD. Dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, “Gwrando ar y bobl ym mhopeth
y maent yn ei ddweud wrthyt, oherwydd nid ti ond fi  y maent yn ei wrthod rhag bod yn frenin arnynt.
Yn union fel y gwnaethant â mi o’r dydd y dygais hwy i fyny o’r Aifft hyd heddiw, sef fy ngadael a
gwasanaethu duwiau eraill, felly hefyd y gwnânt â thithau. Gwrando’n awr ar eu cais, ond gofala
hefyd dy fod yn eu rhybuddio’n ddifrifol ac yn dangos iddynt sut un fydd y brenin a fydd yn teyrnasu
arnynt.”
Gwrthododd y bobl wrando ar Samuel. “Na,” meddent, “y mae’n rhaid inni gael brenin,  i ni fod yr un
fath â’r holl genhedloedd, gyda brenin i’n barnu a’n harwain i ryfel ac ymladd ein brwydrau.”
Gwrandawodd Samuel ar y cwbl a ddywedodd y bobl, a’i adrodd wrth yr ARGLWYDD. Dywedodd yr
ARGLWYDD wrth Samuel, “Gwrando ar eu cais, a rho frenin iddynt.”

Gweddi
Arweinydd: Diolch am y cyfle i ddod i’r oedfa yma heddiw
Cynnulleidfa: Arglwydd rho dy oleuni i ni
Arweinydd: Diolch am gael dod i Dy addoli
Cynnulleidfa: Arglwydd rho dy oleuni i ni
Arweinydd: Diolch fod Iesu wedi agor ffordd i ni
Cynnulleidfa: Arglwydd, rho dy oleuni i ni
Arweinydd: Arglwydd agor ein clustiau, agor ein llygaid, agor ein calonnau
Cynnulleidfa: Arglwydd, rho dy oleuni i ni. Amen

Solomon
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Cân Agor ein llygaid (CFf 425)

Cyflwyniad 1
Gofynnwch i’r plant roi engreifftiau o sefyllfaoedd lle defnyddiwyd y geiriau – ‘mi wnes i ddweud!!!’
Gall fod yn rhywbeth y maent wedi clywed gan rieni, athrawon, ffrindiau a.y.b. Os fydd y plant yn araf,
defnyddiwch yr esiampl yma.
Mae Dafydd wedi dod adre o’r ysgol, ac wedi mynd i newid er mwyn cael mynd allan i chwarae. Mae
mam yn gofyn os oedd ganddo waith cartref i’w wneud. Mae’n ateb drwy ddweud y bydd yn ei wneud
yn ddiweddarach. Ymateb ei fam yw dweud wrtho y byddai yn siwr o anghofio. Wedi dod i nôl ei
swper, ac yna gwylio’r teledu, mae’n amser gwely, ac yn sydyn mae’n cofio wrth baratoi ei fag fod y
gwaith heb ei wneud. Mae’n mynd i lawr y grisiau i gyhoeddi na all fynd i’w wely – mae ganddo waith
cartref. ‘Mi wnes i ddweud mai fel hyn y byddai hi!!!’ oedd ymateb ei fam.
Gobeithio y bydd hyn yn sbarduno y plant i adrodd hanesion tebyg. Rhowch gyfle i ddau neu dri, ac
yna dywedwch wrthynt ein bod newydd glywed o’r darlleniad o’r Beibl, fod Duw wedi dweud wrth y
bobl na fyddai ddim yn beth da iddynt gael brenin. Byddai’r brenin yn troi ei gefn ar Dduw, a byddai’r
bobl yn gwneud yr un fath. Ond, roedd y bobl, fel ni yn aml, yn gwrthod credu fod hynny am fod yn
wir.

Llun y Brenhinoedd
Heddiw, yr ydym am edrych ar hanes y Brenin Solomon. Hwn oedd y trydydd Brenin i Israel, a brenin
olaf Israel gyfan, oherwydd pan ddaeth ei fab i’r orsedd fe rannodd y genedl yn ddwy. Wedi i hyn
ddigwydd, anaml iawn y daeth brenin gyda unrhyw siap i arwain y bobl i wrando ar, ac i ddilyn Dduw.

Cân Hapus wyf fi am fod Iesu’n y nef (CFf 402)

Darlleniad  1 Brenhinoedd 3:5-12; a 4:30,34
Ymddangosodd yr ARGLWYDD i Solomon yn Gibeon mewn breuddwyd yn ystod y nos; a dywedodd
DUW, “Gofyn beth bynnag a fynni gennyf.” Dywedodd Solomon, “Buost yn ffyddlon iawn i’m tad
Dafydd, dy was, am iddo gerdded gyda thi mewn gwirionedd a chyfiawnder gyda chalon gywir. Ie,
roeddet ti wedi aros yn ffyddlon iawn iddo, a rhoi iddo fab i eistedd ar ei orseddfainc heddiw. Yn awr,
O ARGLWYDD fy Nuw, gwnaethost dy was yn frenin yn lle fy nhad Dafydd, a minnau’n fachgen
ifanc, dibrofiad. Ac y mae dy was yng nghanol dy ddewis bobl, sy’n rhy niferus i’w rhifo na’u cyfrif.
Felly rho i’th was galon ddeallus i farnu dy bobl, i wybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg; oherwydd
pwy a all farnu yr holl bobl yma?” Bu’n dderbyniol yng ngolwg yr ARGLWYDD i Solomon ofyn y peth
hwn, a dywedodd Duw wrtho, “Oherwydd iti ofyn hyn, ac nid gofyn i ti dy hun flynyddoedd lawer, na
chyfoeth, nac bywyd dy elynion, ond gofyn deall wrth wrando achos, gwnaf yn ôl dy eiriau. Rhoddaf
iti galon ddoeth a deallus, fel na bu dy fath o’th flaen, ac ni fydd un arall yn codi chwaith ar dy ôl.
Rhoddodd Duw i Solomon ddoethineb a deall helaeth, a’r gallu i amgyffred mor eang â thraeth y môr.
Yr oedd doethineb Solomon yn fwy na doethineb holl bobl y Dwyrain a’r Aifft; Daethant o bob cenedl
i wrando doethineb Solomon, a daeth holl frenhinoedd y ddaear a glywodd am ei ddoethineb.

Cyflwyniad 2 - Dechrau da
Mae’r lluniau ar y sleid yma yn dangos gwaith sydd wedi ei ddechrau. Mae yna addewid mawr i’r
gwaith, ac mae’n amlwg fod y sawl sydd wedi dechrau, o ddifrif yn yr ymdrech.
Gofynwch i’r plant beth fyddant yn hoffi ei wneud gyda’i dwylo – e.e. lliwio, helpu peintio yn y tw,
helpu yn yr ardd/ar y fferm. Fydd y plant yn mwynhau cael eu canmol am fod yn barod i helpu?
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Gofynnwch i’r plant faint ohonynt sydd yn medru chwarae yr offerynau yma. (Piano, ffidil, corn, telyn)
Yn gofynnwch i’r gynnulleidfa faint ohonynt gafodd wersi ar yr offerynau hyn?

Fydd rhai o’r plant yn gadael y gwaith ar ei hanner? Fydd yna rai yn cychwyn chwarae a                chael
gwersi offerynol, ond yna yn diflasu ac yn rhoi i fynny? Faint o’r gynnulleidfa sydd wedi parhau i
chwarae yr offerynau?

Solomon – dechrau da
Amser pleidleisio! Mi fydd yna ddau opsiwn i bleidleisio, yn gyntaf, mae pawb sy’n credu eich bod yn
mynd yn fwy doeth wrth ichi fynd yn hwn i roi eu dwylo i fynny. Cyfrwch y pleidleisiau. Yn ail, pawb
sy’n credu eich bod yn mynd yn fwy annoeth wrth ichi fynd yn hwn. Cyfrwch y pleidleisiau. Pwy
ennillodd y bleidlais tybed? Fel arfer mae pobl hwn yn credu eu bod yn ddoethach, ac mae’r rhai iau
yn credu mai hwy yw’r doethaf. Yn ein stori o’r Beibl heddiw, mi fyddwn yn dod i adnabod dyn doeth
iawn aeth yn annoeth wrth iddo heneiddio.

Sgets – Dechrau Canmol a Diwedd Canmol!

Solomon Wel was hoff, dyma ni, wedi blynyddoedd o gynllunio, o edrych ymlaen, o
freuddwydio, dyma adeiladu!

Adlewyrchiad Adeiladu smart iawn hefyd os ga’i ddeud
Solomon Ti’n iawn, ac fe gei di ddeud – cofia, adeiladu rhywbeth i Dduw yw’r job yn fan

hyn
Adlewyrchiad Wel ie siwr iawn – roeddwn ni’n deall hynny. Cofia, ma angen dy ganmol di am y

job hefyd, fel mae nhw’n deud – ‘d’oes gan Duw ddim dwylo ond ein dwylo ni’
Solomon O! Ie! Diolch yn fawr. Er, dw’i ddim yn edrych am ddim canmoliaeth cofia. Mae’r lle

ma yn edrych yn hardd, ac mae o yn anferth. Dw’i ddim yn credu fod yna adeilad
mor fawr, mor ddisglair, mor ‘absoloutely fabulous’ wedi bod erioed. Wyt ti’n hoffi’r
cyffryddiad bach ciwt yn y cysegr?

Adlewyrchiad Sori?
Solomon Wel, rhoi côt o aur ar y waliau, y nenfwd â’r lloriau. Er mwyn yr Arglwydd wrth

gwrs.
Adlewyrchiad We ie, debyg iawn. Cofia, dy syniad di oedd hynny.
Solomon Ie mae’n debyg
Adlewyrchiad Oedd y ddynes bwysig na wedi rhyfeddu?
Solomon Dynes bwysig?
Adlewyrchiad Honna ddaeth i fynny i weld y lle.
Solomon O, Y Frenhines Sheba
Adlewyrchiad Dyna ni, roedd honno wedi gwirioni.
Solomon Ti’n meddwl hynny?
Adlewyrchiad Yn sicr iawn eich mawrhydi. Ac os ga’i ddeud – roedd hi wedi gwirioni ychydig

arnoch chi hefyd.
Solomon Paid a deud hynna wrth un sydd wedi priodi yn barod.
Adlewyrchiad Dwi’n gwybod dy fod wedi priodi, 700 o weithiau!!
Solomon Gymaint a hynny?
Adlewyrchiad 700 o weithiau, a dim son am ysgariad, jest swp o wragedd
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Solomon A swp o famau yng nghyfraith
Adlewyrchiad Dim yn ddoeth iawn! A beth am y 300 arall?
Solomon Wel, ma angen ychydig o gysur. Beth bynnag, dw’i wedi adeiladu y deml yma i

ddangos mor fawr yw Duw.
Adlewyrchiad A dim awgrym o pa mor fawr wyt ti?
Solomon Dim
Adlewyrchiad Mmmmmm. Felly mae Duw yn bopeth iti?
Solomon Popeth
Adlewyrchiad Felly, pam cymaint o adeilad? cymaint o aur? cymaint o wragedd?
Solomon Jest ychydig bach o gysur.
Adlewyrchiad A dim i wneud a ti, dim tynnu sylw i ti dy hun
Solomon Wel, fel yr oeddet yn dweud - ‘d’oes gan Duw ddim dwylo ond ein dwylo ni’.
Adlewyrchiad Beth? Fase Duw ddim yn medru gwneud hebddot ti?
Solomon Wel, na, dw’i ddim yn meddwl.
Adlewyrchiad Clyw ar beth mae Duw yn ei ddweud Solomon

Darlleniad – 1 Brenhinoedd 11:1-4, 6 a 9-11

Cân – Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw

Cymhwyso – Dechrau Canmol, Canmol yn y Canol a Canmol yn y Diwedd

Rhedeg ras -
Gofynnwch i’r gynnulleidfa pa ran o’r ras sydd bwysicaf os ydych am ennill y wobr? Cael cychwyn
da, cael ras dda neu cael diwedd da? Mae athletwyr yn ymarfer y cychwyn gannoedd o weithiau i
wneud yn siwr nad ydynt allan o’r ras cyn cychwyn! Ond, ar yr un pryd, rhaid wrth ymarfer hir a
chydwybodol i wneud yn siwr eu body n rhedeg y ras yn dda. Ac yna, yn arbennig i rai sy’n rhedeg
ras fer, rhaid ymarfer gorffen, a gwybod pryd i blygu am y tâp ar y lein.
Mae’r bywyd Cristnogol yn debyg iawn i ras.

Adnod
Yn ein adnod heddiw, mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid i ddysgu oddiwrth bobl sydd wedi
llwyddo i redeg ras dda, a dysgu oddiwrth y rhai sydd wedi cychwyn yn dda, ond yna wedi methu
cadw’i fynd.

Rhaid cychwyn efo Iesu, rhaid rhedeg efo Iesu, rhaid gorffen efo Iesu. Dechreuodd Solomon yn dda
iawn, ac am amser, bu yn rhedeg yn dda. Ond ar ryw adeg yn ystod y ras aeth Solomon yn fwy
pwysig i Solomon na Duw ei hunan. Yr ydym yn gwybod hyn oherwydd mae’n cefnu ar Dduw, yn
anghofio cyfraith Duw, yn llenwi ei fywyd â pethau a pobl, ac yn y diwedd, dim ond Solomon oedd yn
bwysig. Fel rhedwr sy’n gwirioni mwy ar y dyrfa ac ar eu canmoliaeth, yn hytrach na chanolbwyntio ar
y ras, aeth Solomon i edrych ar ei hunan, ar bopeth ac ar bawb ond Duw. Y ffordd i gadw’i redeg, i
ennill y ras yw i gadw’n golwg ar Iesu.

Gweddi

Emyn Cynnulleidfaol – Cymer Arglwydd f’einioes i


