Sul y Beibl
Gwasanaeth
i bob oed

‘Y mae pob Ysgrythur wedi ei
hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol
i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a
disgyblu mewn cyfiawnder’
2 Timotheus 3.16

Cafodd y deunydd hwn, ar gyfer gwasanaeth teuluol neu ddosbarth eglwys iau, ei ysgrifennu
gan Ali Jensen sydd wedi bod yn gwasanaethu fel gweithiwr cymunedol yn Eglwys
Bedyddwyr Llys-faen, Gogledd Caerdydd, dros y 18 mis diwethaf. Mae Ali yn briod gyda mab
ac yn gobeithio y bydd ei gwaith yn helpu teulu’r eglwys i ddathlu’r Beibl gyda’i gilydd.
Nodyn i eglwysi
hh Gellir defnyddio’r deunydd hwn yn ei gyfanrwydd neu gellir defnyddio’r amrywiol
weithgareddau ar ben eu hunain.
hh Dewiswch a chymysgwch yr adnoddau fel bo’n addas i’ch cyd-destun.
hh Mae modd addasu pob gweithgaredd a’i newid i helpu’r person sy’n cyflwyno.
hh Mae’r myfyrdodau ‘Ennyd i Feddwl’ yn ddewisol a gellir eu defnyddio fel adegau i aros, treulio a
myfyrio ar yr hyn a rannwyd.
hh Cyn pob adran, dylai rhywun ddarllen y darn perthnasol o’r ysgrythur (neu ei gael i fyny ar sleid
PowerPoint drwy gydol yr adran honno).
hh Gellir argraffu taflenni gwaith y plant a’u defnyddio ar gyfer plant iau neu eu gosod yn rhywle
amlwg yn eich eglwys, fel bod rhywbeth i blant ei wneud yn ystod adegau myfyrio.
Cyd-destun
2 Timotheus 3.14-4.5
Cyflwyniad - Hyfforddiant
Arweinydd
Heddiw rydym yn mynd i gael ein hyfforddi. Mae am gymryd …
Dyfal barhad,
Parch,
Cryfder,
Dewrder
Ydych chi’n barod? (annog rhywfaint o ymateb gan y plant)
Ydych chi’n barod? (annog rhywfaint o ymateb gan y plant)
Y lle i ddechrau yw gyda’r Beibl. Mae’n dweud popeth mae arnom angen i wybod am sut i
hyfforddi.
Hyfforddiant Cam 1 – Cofio a GWNEUD yr hyn rydych eisoes yn ei wybod
Darlleniad: 2 Timotheus 3.14-15
Ond glŷn di wrth y pethau a ddysgaist, ac y cefaist dy argyhoeddi ganddynt. Fe wyddost gan bwy
y dysgaist hwy, 15a’th fod er yn blentyn yn gyfarwydd â’r llyfrau sanctaidd, sydd yn abl i’th wneud yn
ddoeth a’th ddwyn i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu.
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Gweithgaredd 1 – Dril ABC
hh Gofyn i wirfoddolwr ddod i’r blaen
hh Gan ddibynnu ar eu hoed, gofyn iddynt naill ai gyfrif o 1 i 10 neu adrodd yr wyddor
hh Gofyn i’r gwirfoddolwr ddweud wrthych pa bryd y dysgasant gyfrif o 1 i 10/yr wyddor
hh Rhyfeddu eu bod yn dal i gofio’r hyn a ddysgasant yn 5 -6 mlwydd oed
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Arweinydd
Y peth cyntaf mewn hyfforddiant yw bod yn RHAID COFIO yr hyn rydym wedi ei ddysgu am ein
Duw. Mae llawer ohonom wedi bod dan hyfforddiant ers llawer blwyddyn.
Gweithgaredd 2 – Dangos y Beibl
hh Cael 2 wirfoddolwr i ddod i’r blaen (mae oedolion yn ogystal â phlant yn gweithio ar gyfer hyn)
hh Lle bo’n bosibl, rhoi rhyw fath o seinydd i’r 2 wirfoddolwr (ee efallai gloch neu lwy i daro ar
sosban, neu gyrn o ffoil)
hh Esbonio ein bod am ddarganfod beth maen nhw’n ei gofio o lawlyfr y Meistr.
hh Cadw sgôr
Cwestiynau o’r Beibl (gellir defnyddio’r cwestiynau hyn neu eu haddasu ar gyfer y cyd-destun)
1. Beth oedd enw mam a thad daearol yr Iesu? (Mair a Joseff – Luc 1.26-56)
2. Beth oedd enw cefnder yr Iesu? (Ioan – Mathew 3.1-17)
3. Yn lle ganed yr Iesu? (Bethlehem – Mathew 2.1)
4. Pan ofynnwyd i’r Iesu beth oedd y gorchymyn mwyaf, beth a ddywedodd? (Câr yr Arglwydd dy
Dduw â’th holl galon, ac â’th holl enaid ac â’th holl feddwl ac â’th holl nerth – Marc 12.30)
5. Allwch chi ddweud stori’r Ddafad Golledig? (Luc 15.1-7)
6. Allwch chi ddweud stori’r Mab Afradlon? (Luc 15.11-31)
7. Ffydd, gobaith a chariad, o’r tri hyn pa un yw’r mwyaf? (cariad 1 Corinthiaid 13.13)
Arweinydd
Mae’n wych cofio, nawr PEIDIWCH ag anghofio! Yr hyn a wyddoch eisoes o’r Beibl yw sail rhan
gyntaf yr Hyfforddi.
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Myfyrdod Saib i Feddwl (5-8 munud)
hh Annog y gynulleidfa i gau eu llygaid ac ystyried stori neu adnod o’r Beibl maent yn eu gwybod
yn dda – y gyntaf a ddaw i’w meddwl
hh Gofyn iddyn nhw geisio cofio beth oedd eu hoed pan wnaethon nhw ddarllen/clywed yr
adnod/stori honno gyntaf
hh Gofyn iddyn nhw fynd drwy’r adnod/stori honno’n dawel yn eu meddyliau
hh Gofyn iddyn nhw feddwl am un peth iddyn nhw eu ddysgu am Dduw o’r adnod/stori honno
hh Myfyrio: Cofio’r hyn rydych eisoes wedi’i ddysgu am Dduw a’r cyfan mae’r Beibl eisoes wedi’ch
dysgu
Syniad taflen waith i’r Plant
11 Gweler ddiwedd y pecyn am daflen waith y gellir ei llun-gopïo i blant bach, ‘Allwch chi
ddarganfod y 3 stori gudd o’r Beibl?’.
Hyfforddiant Cam 2 – Y Cynllun
Darlleniad: 2 Timotheus 3.16-17
Y mae pob Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro,
a disgyblu mewn cyfiawnder. 17Felly y darperir dyn Duw â chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob math o
weithredoedd da.
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Gweithgaredd – Pwy yw’r awdur?
hh Cael gwirfoddolwr a rhoi llyfr nodiadau a phensil iddynt.
hh Dweud wrthyn nhw fod y ddau ohonoch am ysgrifennu llyfr ac yn byddwch yn treulio munud
neu ddau yn ei gychwyn ar unwaith – dweud wrth y gwirfoddolwr am ysgrifennu popeth
rydych yn ei ddweud.
hh Cychwyn arddweud unrhyw beth cyn belled â’i fod yn wir. Gall fod yn fywgraffiad bach ‘fy enw
yw ..., dw i’n ... oed, fy hoff liw yw ...’
hh Gwnewch yn sicr fod eich gwirfoddolwr yn ei ysgrifennu’n iawn, yn union fel rydych chi’n ei
ddweud.
hh Ewch ymlaen am gyhyd ag sy’n angenrheidiol yn eich barn chi.
hh Gofyn i’r eglwys – Cwestiwn: Pwy yw awdur y llyfr hwn?
hh Pan maen nhw’n dweud ‘chi’, esbonio bod yr holl Feibl wedi’i ‘Ysbrydoli gan Dduw’ a’i
ysgrifennu gan eraill.
Gweithgaredd – Ymarfer corff
hh Esbonio mai cynllun Duw yw’r Beibl sy’n dangos inni sut i fyw.
hh Cysylltu pob ymarferiad ag elfen o 2 Timotheus 3.16.
hh Esbonio’r ymarferion unwaith, caniatáu i’r eglwys wneud yr ymarferion, neu annog rhai
gwirfoddolwyr i ddod a gwneud yr ymarferion o’r tu blaen.
(2 Timotheus 3.16)
3 naid seren – dysgu’r gwirionedd
3 hyrddiad – ceryddu cam
3 cwrcwd – cywiro beiau
Rhedeg yn yr unfan – rhoi hyfforddiant ar fyw yn iawn
Arweinydd
Mae’r Beibl yn dangos inni beth y gall bywyd gyda Duw fod, sef y math gorau o fywyd sy’n bod.
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Myfyrdod Saib i Feddwl (5-8 munud)
hh Paratoi 2-3 o bobl yn yr eglwys i gychwyn adrodd darnau o’r ysgrythur ar eu cof.
hh Gellir defnyddio unrhyw ddarnau o’r ysgrythur.
hh Ar ôl pobl un yr Arweinydd yn dweud ‘Dyma air Duw. Diolch i Dduw.’
hh Myfyrio: Mae hyn yn ein hatgoffa a’n hysbrydoli ni mai gair Duw yw popeth a ddarllenwn yn y
Beibl.
hh Gweithredu: Ymddiried mai’r Beibl yw’r ffordd orau o fyw. Gadewch inni ymddiried o’r newydd
yn hyn.
Syniad taflen waith i’r plant
11 Gweler ddiwedd y pecyn am daflen waith y gellir ei llun-gopïo ar gyfer plant bach ‘Rhowch y
gweithgaredd gyda’r llyfr priodol’.
Hyfforddiant Cam 3 – Mae Cynllun y Meistr yn IAWN!
Darlleniad: 2 Timotheus 4.1-4
Yng ngŵydd Duw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu y byw a’r meirw, yr wyf yn dy rybuddio ar gyfrif ei
ymddangosiad a’i deyrnas ef: 2pregetha’r gair; bydd yn barod bob amser, boed yn gyfleus neu’n
anghyfleus; argyhoedda; cerydda; calonoga; a hyn ag amynedd diball wrth argyhoeddi. 3Oherwydd fe
ddaw amser pan na fydd dynion yn goddef athrawiaeth iach ond yn dilyn eu chwantau eu hunain, a
chrynhoi o’u cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustiau, 4gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando
ar chwedlau.
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Arweinydd
‘Nid yw’r hyn sy’n iawn bob amser yn boblogaidd, ac nid yw’r hyn sy’n boblogaidd bob amser yn iawn’
Albert Einstein
Gweithgaredd – Hyn sy’n Iawn!
hh Cael cyfres o gwestiynau, pob un ag ateb cywir ac anghywir
hh Dewis gwirfoddolwr i benderfynu a yw’r ateb a roddwch yr ateb IAWN bob tro
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1. 4+4 = 10. A yw hyn yn Iawn?
2. Mae gwyrdd yn gymysgedd o las a melyn. A yw hyn yn Iawn?
3. (pwyntio at gadair) Llyfr yw hwn. A yw hyn yn Iawn?
4. Mae gan geir olwynion. A yw hyn yn Iawn?
5. Fy enw yw (defnyddio enw anghywir). A yw hyn yn Iawn?
6. Mae’r Beibl (dal y Beibl i fyny) yn wir. A yw hyn yn iawn?
Cymhwyso
Rydym yn aml yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y gwirionedd ac anwiredd. Mae angen sicrhau nad
ydym yn troi oddi wrth wrando ar y gwirionedd, a rhoi ein sylw i chwedlau a mythau.
Gweithgaredd – Straeon tylwyth teg yn erbyn y Beibl
Gellir dosbarthu’r cwestiynau hyn a phobl yn eu cwblhau o’u seddau, neu gall gwirfoddolwyr ddod
a chwblhau’r cwis o’r tu blaen, neu gallwch gael pleidlais ddwylo ar gyfer pob cwestiwn.
Cwestiynau
Mae afalau’n eich gyrru i gysgu am byth
Mae Llysfamau bob amser yn ddrwg
Dydych chi byth ar eich pen eich hun
Mae teganau’n dod yn fyw pan fyddwch chi’n cysgu
Mae BOB AMSER rywbeth da i edrych ymlaen ato
Mae Ffa Hudol yn eich helpu chi i ennill cystadlaethau
llysiau mewn gwyliau cynhaeaf
Gallwch gael eich mabwysiadu i deulu brenin
Mae’r gorau a’r gwaethaf ym mhob un ohonom yn
hysbys, ac rydym yn dal i gael ein caru
Mae eirth sy’n siarad yn hoffi brechdanau marmaled
Mae gwir Frenin yn marw i ddangos cymaint y mae’n
caru ei bobl ac yna’n dod yn ôl yn fyw i ddangos mai
Ef sydd Dduw

Gwir

x
x

Anwir Stori
x
Eira Wyn
x
Eira Wen/Sinderela
Y Beibl (Mathew 28.20)
x
Stori’r Teganau
Y Beibl (Salm 37.34/
Rhufeiniaid 15.13)
Jac a’r Goeden Ffa
x

x
x
x
x

Y Beibl (Ioan 1.12-13)
Y Beibl (Rhufeiniaid 5.8/
Salm 139.1-6)
Paddington
Y Beibl (Ioan 3.16)

Arweinydd
Boed eraill yn ei gredu neu beidio, rydym yn credu’r hyn sy’n iawn ac yn wir a chawn hynny yn y
Beibl.
Myfyrdod Saib i Feddwl (5-8 munud)
hh Gofyn i’r gynulleidfa feddwl am yr un person yn eu bywydau y byddent yn mynd ato ef neu hi
am gyngor am y Beibl neu Gristnogaeth. Cymryd saib i ddiolch i Dduw am y person hwnnw sy’n
dysgu’r gwirionedd ichi o’r Beibl.
hh Gweddïwn dros Gristnogion sy’n byw mewn gwledydd lle caiff y Beibl ei ystyried fel rhywbeth
anwir a pheryglus. Gweddïo y byddant yn glynu at y gwirionedd yn y Beibl. Gofyn i Dduw am
nerth a doethineb i’r bobl hyn.
Syniad taflen waith i’r plant
11 Gweler ddiwedd y pecyn am daflen waith y gellir ei llungopïo i blant bach ‘Ar bwy y dylech chi
wrando?’.
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Hyfforddiant Cam 4 – Dal eich Tir
Darlleniad: 2 Timotheus 4.5
Ond yn hyn oll cadw di ddisgyblaeth arnat dy hun: goddef galedi; gwna dy waith fel pregethwr yr
efengyl; cyflawna holl ofynion dy weinidogaeth.
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Gweithgaredd – Sefyll yn Gadarn doed a ddelo
hh Dewis 2-3 o wirfoddolwyr
hh Esbonio y byddant fel gwirfoddolwyr yn dilyn eich neidiau seren, hyryddiadau, mynd i gwrcwd
a rhedeg yn yr unfan, ond rhaid iddynt: beidio â chynhyrfu, dal ati, gweithio’n galed WAETH
BETH A DDIGWYDD
hh Amgylchynu’r 2-3 o wirfoddolwyr gyda 2-6 o bobl. Gan fod y 2-3 yn dilyn eich ymarferion mae’r
grŵp sy’n eu hamgylchynu yn defnyddio unrhyw un neu’r cyfan o’r dulliau canlynol i dynnu eu
sylw a cheisio eu rhwystro:
hh Unrhyw weithgareddau heblaw’r rheini rydych yn eu gwneud
hh Taflu clustogau atynt / eu taro â chlustogau
hh Eu chwistrellu â dŵr
Myfyrio
Gofyn i’r gwirfoddolwyr rannu sut deimlad oedd ceisio gwneud yr ymarferion wrth gael eu tarfu
gan bawb o’u cwmpas.
Arweinydd
Mae angen inni ddal at y gwirionedd waeth beth sy’n digwydd o’n cwmpas!
Myfyrdod Saib i Feddwl ar y Diwedd (5-8 munud)
hh Atgoffa’r eglwys o’r weddi a weddïodd yr Iesu yng ngardd Gethsemane (Mathew 26.36-46)
hh Darllen ‘Fy Nhad, os yw’n bosibl, boed i’r cwpan hwn fynd heibio i mi; ond nid fel y mynnaf fi, ond fel
y mynni di.’ (Mathew 26.39)
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hh Gofyn i’r eglwys ysgrifennu i lawr gan fyfyrio’n dawel y llinell ‘ond nid fel y mynnaf fi, ond fel y
mynni di’ dair gwaith.
hh Yna fel eglwys ei llefaru’n uchel fel gweddi ar y cyd.
hh Caniatáu ennyd o dawelwch wrth i’r eglwys fyfyrio ar arwyddocâd hyn iddynt.
hh Gweddïo i gau’r myfyrdod ‘Ein Tad yn y Nefoedd, ti’n sy’n rheoli fy mywyd. Rwyt wedi rhoi imi’r dasg
o rannu fy ffydd, dy air i’r rheini yn fy mywyd. Rwyf yn ymrwymo i wneud hyn yn fwy, hyd yn oed pan
fo’n anodd. Boed gogoniant i’th enw ar hyd fy oes ... Amen.’
Sgript
Nodyn i eglwysi
hh Does dim angen defnyddio’r sgript o gwbl ond mae’n ffordd dda o ddiweddu
hh Gellir ei defnyddio yn yr un modd ar unrhyw bwynt yn y gwasanaeth
(Mae hon yn ddoniol os oes dau oedolyn yn chwarae rhan y bobl ifanc yn eu harddegau ond gellir ei
gwneud gan unrhyw un – y chwaer yw’r ieuengaf. Os caiff y sgript ei pherfformio ar wahân i weddill y
gwasanaeth – darllenwch 2 Timotheus 3.14-4.5 yn gyntaf)
Brawd (B):

FI yw’r gorau mewn pêl-droed

Chwaer (Ch): Na, dw i’n meddwl mai fi yw’r gorau mewn pêl-droed
Brawd:		

Ym, dw i’n deall y rheol camsefyll (gan edrych ag wyneb amheus) wyt ti?

Chwaer:

Wrth gwrs fy mod i

Brawd:		

Hy! Does yr un ferch yn gwybod y rheol camsefyll

Chwaer:

MAM! Mae’n bychanu merched! Unwaith eto!

Brawd:		

Newid y pwnc – edrychwch – dyw hi ddim yn deall y rheol camsefyll!

Rhiant:		

Y ddau ohonoch, byddwch ddistaw!

B a Ch:		
		

OND Y FI YW’R GORAU AM (dywedwch restr o unrhyw bethau … pêl-droed, darllen,
bwyta, cysgu …)

Rhiant:		
Edrychwch, mae hyn yn wirion. Does dim angen gwybod sut i fod y gorau mewn
		
pêl-droed, does ond angen ichi wybod beth yw’r math orau o fywyd sy’n bod – dyna
		sy’n cyfrif!
Chwaer:

(fel pe na bai menyn yn toddi) Ie Mam/Dad

Brawd:		

(o dan ei wyneb) Dw i’n dal yn dipyn gwell am bêl-droed

Chwaer:

(o dan ei gwynt) Fe wnes i wylio pob gêm yn ystod cwpan y byd!

Brawd:		
		

Oherwydd fy mod i, a doeddet ti ddim yn gallu gwylio dim byd arall oherwydd na
fyddwn i’n gadael iti!

Chwaer:

(yn uchel ac wedi ei thramgwyddo) MAM/DAD, glywsoch chi hyn!

		(Brawd a Chwaer yn ffraeo eto)
Rhiant:		
		

(wedi cael digon) DIGON! Reit, oes arnoch chi eisiau gwybod sut i fyw y bywyd gorau
yn lle chwarae’r pêl-droed gorau?

B a Ch:		

(wedi eu tawelu gan eu rhiant yn gwaeddi, yn edrych ar ei gilydd) Oes

Rhiant:		

Yna darllenwch hwn (estyn Beibl iddynt)

Brawd:		

(edrych arno mewn penbleth) Ai’r Beibl yw hwn?

Chwaer:

O Mam/Dad, (agor ceg) boring!
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Rhiant:		
		

Credwch neu beidio, mae’r Beibl ers cychwyn amser yn dangos inni beth y gall
bywyd gyda Duw fod, sef y math gorau o fywyd sy’n bod

Brawd:		
ARSENAL! Mae gen i eisiau bod cystal mewn pêl-droed fel y byddaf yn chwarae 		
		iddyn nhw
Rhiant:		
		
		

(gan fod yn glyfar) Ie, ond nid siarad am ddysgu sut y chwarae’r pêl-droed gorau
ydym ni, rydym yn siarad am sut i fyw’n bywyd gorau – mae hynny’n gofyn llawer
mwy! Ond efallai y gall pêl-droed ein helpu ni.

Brawd:		

Gall pêl-droed helpu gyda phopeth

Chwaer:
		

LIVERPOOL! Wel mae’n amlwg nad yw wedi dy helpu di wrth ddewis timau
pêl-droed! O ddifrif, Arsenal??

Rhiant:		
		

BLANT! (gan dawelu ei hun) Gall y Beibl ein helpu ni gyda phopeth. Beth sy’n rhaid i
chi ei wneud i chwarae’r pêl-droed gorau?

Brawd:		
O, dw i’n gwybod yr ateb i hyn (edrych ar ei chwaer yn ddirmygus gan ei fod yn
		gwybod),
Chwaer:
(yn gwatwar popeth y mae’n ei ddweud wrth iddo’i ddweud – mae hithau’n gwybod
		hefyd)
Brawd:		
		

Hanfodion pêl-droed yw dysgu sut i reoli’r bêl, rhedeg gyda’r bêl, pasio’r bêl ac
ergydio – mae popeth mewn pêl-droed yn dibynnu ar y 4 sgil hyn

Chwaer:

(yn rowlio’i llygaid) Dyma ni eto…

Rhiant:		
		

Felly, i gael hyn yn iawn, yn sylfaenol mae arnoch chi angen sgiliau a ddysgoch fel
plentyn i wneud y campau mawr, mwy heriol nawr?

Brawd:		

Oes

Rhiant:		

Rhaid ichi gofio’r hyn a ddysgoch fel plentyn?

Brawd:		

Oes!

Rhiant:		
		

I weld beth yw bywyd gyda Duw, sef y bywyd gorau sy’n bod – yn syml, cofiwch yr
hyn a ddysgasoch yn y Beibl fel plentyn.
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Chwaer:
		

O dw i’n cofio’r un stori lle cafodd y dyn hwnnw ei lyncu gan bysgodyn ac wedyn y
pysgodyn yn ei chwydu ar y traeth (heb sylweddoli’r eironi) Mae hyn yn chwydlyd!

Rhiant:		

Roedd arnat eisiau’r stori honno bob noson am wythnos!

Brawd:		

Sut mae stori am bysgodyn yn chwydu yn ein helpu ni gyda bywyd?

Rhiant:		
		
		

Yn y stori honno wnaeth Jonah ddim gwrando ar Dduw. Os oes arnoch eisiau gweld
beth y gall bywyd gyda Duw fod, sef y bywyd gorau sy’n bod – gwrandewch ar 		
Dduw. Mae’n syml. Wnest ti ddysgu hynny pan oeddet ti’n? (gan gyfeirio at y ferch)

Chwaer:
4! Mae’n union fel yr hanfodion mewn pêl-droed – rhaid ichi eu gwybod nhw, eu
		
gwneud nhw cyn y gallwch gael eich dewis i glwb fel Lerpwl a chwarae’r pêl-droed
		gorau!
Rhiant:		
Yn wir! Ac mae’r Beibl yn dangos inni beth y gall bywyd gyda Duw fod, sef y bywyd
		
gorau sy’n bod. Felly pwy sy’n gwybod y cyfan sydd i’w wybod am bêl-droed yn eich
		tîm?
Chwaer:

Yr Hyfforddwr

Rhiant:		
		
		

Rwyt ti’n iawn – mae’r hyfforddwr yn gwybod mwy am bêl-droed na’i chwaraewyr
ac yn eu dysgu nhw sut i chwarae’r pêl-droed gorau. Duw a’n gwnaeth ni. Duw sy’n
ein hadnabod ni. Felly, Ef yw’r gorau i’n dysgu ni beth y gall bywyd gydag Ef fod!

		
		

Yn olaf, mae’r Beibl yn dweud, dal dy dir! Cred fod yr hyn mae’r Beibl yn ei ddweud yn
wir, waeth beth mae unrhyw un arall yn ei ddweud.

Chwaer:
Mae Lerpwl cymaint gwell nag Arsenal – beth bynnag wyt ti’n ei ddweud (wrth ei
		brawd)
Brawd:		
Paid â bod yn wirion! Arsenal yw’r gorau o ddigon – ac yn llawer gwell na Lerpwl
		unrhyw ddiwrnod!
Rhiant:		
		
		

Wel mae’r ddau ohonoch yn dda am ddal eich tir! Os daliwch i gredu bod yr hyn
mae’r Beibl yn ei ddweud yn wir – waeth beth ddywed neb arall – byddwch yn byw
bywyd gyda Duw.

		

Felly, i fyw bywyd gyda Duw, sef y bywyd gorau sy’n bod, beth ydych chi’n ei wneud?

Brawd:		
		

Cofiwch y pethau a ddysgais fel plentyn. Gwrandewch ar yr hyfforddwr – Duw –
mae’r cyfan sydd ganddo i’w ddweud yn y Beibl!

Rhiant:		
		

(yn gwaeddi i gael ei glywed) A beth ydych chi’n feddwl mae un o’r pethau yng 		
nghynllun Duw yn ei ddweud?

B a Ch:		

Beth?

Rhiant:		
		

Parchwch eich mam a’ch tad – felly rhowch y gorau i ddadlau ynghylch pwy yw’r
gorau mewn pêl-droed!

B a Ch:		

O Mam/Dad (exit)

Lluniau gan Jon Challicom
Elusen gofrestredig 232759
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