
Rhan 2 – Sgets  
Yna fe ddwedodd wrthynt, ‘Ewch, bwytewch ddanteithion ac yfwch 
win melys a rhannwch â’r sawl sydd heb ddim, oherwydd mae heddiw 
yn ddydd sanctaidd i’n Harglwydd; felly peidiwch â galaru, oherwydd 
llawenhau yn yr Arglwydd yw eich nerth’. Nehemeia 8.10 (BCN)

Opsiwn 5 – Stori Nehemeia Rhan 2 (Nehemeia 8.9-12 (bcn))

MWY! Rydw i eisiau MWY

Gall y sgets hon gael ei chyflwyno gan bobl ifanc yn eu arddegau neu gan ddau oedolyn, 
os gan ddau oedolyn gwnewch i’r oedolyn sy’n chwarae rhan plentyn edrych fel plentyn, 
gyda throwsus byr, tedi bêr etc.  Mam a’i mab  fyddai’r dewis  gorau. Mae’r plentyn rhwng 
5 mlwydd oed ac 8 mlwydd oed. Gellir gwneud hyn hefyd gyda phypedau os oes rhai ar 
gael.

Mae’r plentyn yn estyn 4 llyfr o’r bwrdd arddangos ac yn eu hestyn yn frwdfrydig i rhiant.

Plentyn: PLÎS wnewch chi eu darllen nhw eto?  
Rhiant:  Ond rydw i wedi eu darllen yn barod, pob un, am 4 diwrnod yn union ar ôl  
  ei gilydd!
Plentyn: ETO! ETO! ETO! 
Rhiant: Mae rhain yn 4 llyfr mawr, beth am i ni ddarllen dim ond un heno. 
Plentyn: Ond rydw i eisiau eu clywed nhw i gyd 
Rhiant: Edrych, mae’n noson ysgol, fe gymerodd hi hyd at 2 or gloch y bore i fynd  
  trwyddyn nhw ddoe. 
Plentyn: Mi wnes i wrando’r holl amser ond do? Wnes i ddim ffidlan na chwarae na  
  dechrau chwarae gydag awyrennau dychmygol hanner ffordd drwodd yn  
  naddo?    

Gwasanaeth i bob oed 
Sul y Beibl 
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Rhiant: (ildio’n anfodlon) Na, ti’n iawn, mi wnest wrando’n wych!  

Plentyn: (fel pe bae wedi ennill) Chi’n gweld! Rydych chi bob amser yn dweud wrtha  
  i mod i angen eistedd yn llonydd, a gwrando ar storïau cyn mynd i’r gwely  
  ac am bron wythnos gyfan rydw i wedi gwneud hynny! Felly PLÎS darllen 
  wch nhw eto.

Rhiant: Ond bob tro rydw i’n eu darllen nhw rwyt ti’n crio! 

Plentyn: Y rheolau, y rheolau sy’n gwneud i mi grio! 

Rhiant: (anghrediniol) Rheolau? Dwyt ti byth yn gwrando ar fy rheolau i. Rwyt ti’n  
  casáu rheolau!

Plentyn: Ond mae’r rheolau yma  (dechrau nadu) yn …ANHYGOEL 

Rhiant: (oedi i geisio prosesu a deall) Ydy popeth yn iawn yn yr ysgol ngwas i? 

Plentyn: Ydy. Pam? 

Rhiant: Wel pam wyt ti’n credu fod 5 llyfr o reolau (dan ei gwynt) rwyt ti’n eu  
  anwybyddu fel arfer (yn ôl at y plentyn) yn anhygoel?  

Plentyn: Mae’r rheolau yma yn gwneud i mi fod eisiau bod yn rhywun da, maen   
  nhw’n gwneud i mi fod eisiau gwneud Duw yn brif gomander (edrychwch  
  i’r nefoedd, saliwtio a dweud ‘ia syr’) 

Rhiant: Wel dydy hynny ddim yn rhywbeth i grio amdano, ddylet ti fod yn canu a  
  dawnsio os ydy’r rheolau yma’n dy wneud yn well person - (meddwl) ti’n  
  gwybod mod i wedi bod yn gofyn i ti roi trefn ar dy focs teganau ers rhai  
  wythnosau – byddai yn wirioneddol ‘dda’, pe byddet ti’n dechrau gwneud  
  hynny.   

Plentyn: O Mam!

Mam:  (codi ysgwyddau) Wel roedd o’n werth cynnig! 

Plentyn: Felly, dydych chi ddim yn credu y dylwn i grio pan fydda i’n clywed y  
  rheolau yma. Ddylwn i fod yn hapus?

Mam:  Ydw! Dylai unrhyw beth sy’n ein gwneud ni’n well pobl ac yn debycach i  
  Dduw ein gwneud yn hapus.  

Plentyn: Er fy mod i’n dda i ddim am gadw rheolau? Er enghraifft (agor tudalen yn  
  un o’r llyfrau) ‘nid wyt i wisgo dillad o ddeunydd cymysg’  (Lefiticus 19.19),  
  wel mae fy siwmper ysgol yn polyester A cotwm. Mi wnes i ei wirio!



Mam:  (chwerthin yn serchog) Does dim rhaid i ni boeni am reolau fel ‘na rŵan,  
  mae Iesu wedi rhoi trefn ar hynny.  

Plentyn: Felly, ddylwn i fod yn hapus?  

Mam:  Unrhyw beth sydd am dy wneud yn debycach i Dduw...

Plentyn: A’i wneud o fy mhrif gomander (saliwtio) Ia Syr!

Mam:  Ia, ac mae gwneud Duw yn brif gomander i ti yn werth bod yn hapus  
  ynglŷn â fo. Meddwl amdano, Duw yw’r prif gomander cryfaf, y mwyaf  
  pwerus, y mwyaf cariadus, ac os yw o’n gyfrifol am dy fywyd, rwyt ti yn   
  gryf. Gelli wneud unrhyw beth! 

Plentyn: Felly, mae dilyn rheolau Duw yn fy ngwneud i’n hapus ac y gryf (dechrau  
  ymestyn ei gyhyrau)

Mam:  Ydy, mae’n debyg!

Plentyn: Ww Hw! (dechrau neidio o gwmpas) DARLLENWCH! DALIWCH YMLAEN I  
  DDARLLEN! 

Mam:  (ochenaid ddofn)  Iawn, dim ond dwy dudalen arall (darllen Exodus 3:1) ‘Yr  
  oedd Moses yn bugeilio defaid ei dad-yng-nghyfraith, Jethro …’

Plentyn: (setlo i wrando ac mewn llais isel yn ailadrodd) Hapus a Chryf! Hapus a   
  Chryf! Paid â bod yn drist! Llawenydd yr Arglwydd yw fy nerth (ymestyn ei  
  gyhyrau am y tro olaf a syrthio i gysgu) 

Gweithredu
Clywodd y bobl i gyd Lyfr y Gyfraith ac roeddent eisiau bod fel Duw a chadw Ei reolau.  
Dechreusant grio am eu bod yn sylweddoli nad oeddent yn gwneud job dda iawn. Ond  
dywedodd Nehemeia wrthynt bod gwrando ar y Beibl yn eu helpu i fod eisiau bod yn  
debycach i Dduw – mae hynny’n beth DA, mae’n dod â llawenydd, ac mae hynny’n dod â nerth!  
Myfyrdod 
Munud i Feddwl 
• Gofyn i’r eglwys ganolbwyntio ar ddrych ym mhen blaen y neuadd, un hyd cyfan yn 

ddelfrydol 
• Darllen Iago 1.23-24 (BCN) fel myfyrdod  
• Er mwyn y plant yn yr eglwys – eglurwch bod yr hyn maent am ei glywed yn gliw – cliw 

i’w helpu i ddeall pam y gwnaeth y bobl grio pan glywsant y Beibl....
• Oherwydd os yw rhywun yn wrandäwr y  gair, ac nid yn weithredwr, y mae’n debyg i un 

yn gweld mewn drych yr wyneb a gafodd; fe ’i gwelodd ei hun, ac yna , wedi iddo fynd 
i ffwrdd, anghofiodd ar unwaith pa fath un ydoedd. 

• Ym mis Mawrth 2017 cafodd llwyth yr Yi Du yn Nhalaith Yunnan, Tsieina eu Beibl yn eu 
hiaith eu hunain am y tro cyntaf erioed. Fe wnaethon nhw grio o lawenydd ar ôl cael y 
fath drysor gan Gymdeithas y Beibl.  


