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Llawlyfr
Gwerthoedd
Cristnogol:
safbwynt Beiblaidd

Dod â’r Beibl yn fyw i bob plentyn ym
mhob ysgol gynradd
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Beth yw Agor y Llyfr?
Sut mae Agor y Llyfr yn gweithio?
Ein Cod Ymarfer
Sut i ddefnyddio’r Llawlyfr hwn
Straeon Gwerthoedd Cristnogol

Beth yw Agor y Llyfr?
Croeso i Agor y Llyfr ac i’r arferiad o adrodd straeon Beiblaidd mewn ysgolion cynradd.
Er y demtasiwn i osgoi darllen y tudalennau agoriadol hyn, peidiwch â’u hanwybyddu, hyd
yn oed os ydych wedi ymwneud ag Agor y Llyfr o’r blaen.
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Mae Agor y Llyfr yn brosiect sy’n rhoi cyfle i blant oed cynradd glywed prif straeon y Beibl
yn eu trefn amseryddol, neu yn ôl thema, o fewn blwyddyn ysgol. Mae’n wasanaeth sy’n
cael ei ddarparu am ddim i bob ysgol gan dîm o Gristnogion o eglwysi lleol, sy’n cyflwyno’r
straeon yn ystod cyfnod o gydaddoli. Nid yw unrhyw gyflwyniad yn cymryd mwy na 10
munud a gall fod yn rhan o wasanaeth i’r ysgol gyfan neu’n ddigwyddiad annibynnol.
Mae Agor y Llyfr yn cadw at y meini prawf sy’n cael eu defnyddio gan ESTYN, OFSTED a
SIAMS (Arolygon Statudol o Ysgolion Anglicanaidd a Methodistaidd) pan fyddan nhw’n
arolygu’r weithred o Addoli ar y Cyd.
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Mae prosiect Agor y Llyfr yn rhan o Gymdeithas y Beibl ac mae’n cynnwys rhaglen dreigl
dair blynedd, gyda blwyddyn ychwanegol, opsiynol, o ddeunydd yn seiliedig ar Werthoedd
Cristnogol, sy’n ffurfio rhan o’r meini prawf ar gyfer y weithred o Addoli ar y Cyd mewn
Ysgolion Eglwysig.
Ym mlwyddyn 1, mae pob stori wedi’i chynnwys yn Beibl Newydd y Storïwr a ysgrifennwyd
gan Bob Hartman, ac yn rhoi trosolwg o’r Beibl o’r Creu i’r Esgyniad. Mae dull mwy
modiwlaidd ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3, lle mae pob Gwerth yn cynnwys pum stori yn
seiliedig ar thema. Ar gyfer y blynyddoedd yma, mae straeon ychwanegol wedi cael eu
darparu yn Llyfrau Stori Beiblaidd Agor y Llyfr, i gyd-fynd â’r rhai o Beibl Newydd y Storïwr.
Mae’r rhain yn addas ar gyfer ymweliadau bob wythnos neu bob pythefnos, neu gall y
defnydd fod yn fwy hyblyg, ac mae’n addas i’w ddefnyddio’n fisol neu bob hanner tymor.
DS: Nid yw pob stori yn y gyfrol Beibl Newydd y Storïwr yn cael ei defnyddio fel rhan o raglen
Agor y Llyfr.
Mae’r deunydd ychwanegol ond dewisol – Gwerthoedd Cristnogol – yn rhoi stori o’r
Hen Destament a’r Testament Newydd ar gyfer pob un o’r Gwerthoedd Cristnogol. Teitl
y deunydd hwn yw Gwerthoedd Cristnogol: safbwynt Beiblaidd. Mae’n bwysig cyflwyno
amrywiaeth eang o straeon Beiblaidd a chadw cydbwysedd rhwng straeon o’r Hen
Destament a’r Testament Newydd. Os bydd eich ysgol am fwy o ddeunydd ar yr un ‘gwerth’,
mae rhestr ar ein gwefan o opsiynau posib o’r deunydd sydd eisoes ar gael a allai ategu’r
straeon yn Gwerthoedd Cristnogol: safbwynt Beiblaidd.
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Mae deunydd Agor y Llyfr, h.y. y Llawlyfr a’r Llyfr Stori, ar gael i Storïwyr sydd wedi’u
cofrestru yn unig, drwy ein gwefan: www.openthebook.net.
Am fwy o wybodaeth, cymorth, cyngor neu adborth am y prosiect, cysylltwch â ni:
Agor y Llyfr, Cymdeithas y Beibl / Open the Book, Bible Society
01793 418355
E-bost: enquiries@openthebook.net
Gwefan: openthebook.net
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Sut mae Agor y Llyfr yn gweithio?

tîm sy’n cynnwys pedwar aelod o leiaf o eglwysi lleol yn ymweld yn gyson â phob
• Mae
ysgol sy’n rhan o’r cynllun. Mae pob tîm unigol yn gyfrifol am gysylltu â’u hysgol leol i
drefnu diwrnod ac amser addas, y drefn arferol, trefniadau diogelwch a diogelu plant.

cyflwyno gweithgarwch Addoli ar y Cyd Agor y Llyfr yn rheolaidd – yn wythnosol,
• Dylid
bob pythefnos, bob mis neu hyd yn oed bob hanner tymor mewn rhai achosion lle mae
amserlen Addoli ar y Cyd ysgolion yn gofyn am gymysgedd o grefyddau arall.

y bydd modd i dîm gael mynediad at ddeunydd Agor y Llyfr neu ddechrau ymweld
• Cyn
ag ysgolion, rhaid i bob tîm gofrestru ag Agor y Llyfr ar ôl cael eu recriwtio’n ddiogel gan
eu heglwys. Mae’r deunydd yma, a mynediad i’r syniadau creadigol, templedi i greu celfi/
propiau ac ati ar gael i wirfoddolwyr cofrestredig yn unig, a rhaid iddynt gytuno i gadw
at ein Cod Ymddygiad a’n Cod Ymarfer. (Mae rhagor o fanylion ynghylch sut i gofrestru ar
gael ar ein gwefan: openthebook.net.)
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tîm yn cyflwyno cyfres o straeon sydd wedi’u sgriptio gan ddefnyddio amryw o
• Mae’r
ddulliau adrodd stori. Mae Agor y Llyfr yn dechrau gyda chyflwyniad byr sy’n sicrhau bod
pob stori yn cael ei gosod yn ei chyd-destun. Ar gyfer deunydd Gwerthoedd Cristnogol,
mae’r gwerth penodol yn cael ei esbonio. Mae’r Llawlyfrau yn rhoi arweiniad ynglŷn â sut
i gyflwyno straeon unigol gydag awgrymiadau am gymhorthion gweledol a sut i gael y
plant i gymryd rhan.

bydd cyfle i arwain myfyrdod tawel. Mae hyn yn rhoi amser i’r plant feddwl
• Aramôlrywy stori,
agwedd ar y stori neu rywbeth sy’n ymwneud yn uniongyrchol â nhw neu eu

ffrindiau. Yna, bydd gweddi fer i ddilyn. Gwahoddir y plant i’w mabwysiadu trwy ddweud
yr ‘Amen’ ar y diwedd. Mae’n bwysig iawn nad yw’r plant yn cael eu gorfodi i gymryd rhan
yn y weddi. Ni ddylid defnyddio ymadroddion fel ‘Cydweddïwn’ neu ‘Caewch eich llygaid
tra byddwn ni’n gweddïo.’
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rhagor o gyngor ar gael gan Agor y Llyfr i gefnogi timoedd sy’n gweithio mewn
• Mae
ysgolion aml-ffydd.
Agor y Llyfr yn gynllun sydd wedi’i sgriptio’n ofalus. Mae’r testun ar gyfer pob
• Mae
gwasanaeth yn y Llawlyfrau hyn, ac yn Beibl Newydd y Storïwr (argraffiad 2008), Llyfrau
Stori 2 a 3 neu Gwerthoedd Cristnogol: safbwynt Beiblaidd. Mae penaethiaid ysgolion yn
gwerthfawrogi deunydd Agor y Llyfr gan eu bod yn gwybod beth sydd wedi cael ei
ddweud ac yn gallu ateb unrhyw gwestiynau neu gŵynion. Cofiwch barchu cywirdeb
Agor y Llyfr trwy gadw at y sgript. Rydyn ni’n cymryd gofal mawr i sicrhau y gall y
deunydd gael ei ddefnyddio mewn cyd-destun Cristnogol neu aml-ffydd. Dylid osgoi’r
temtasiwn i’w newid, os gwelwch yn dda. Mae hyn yn cael ei drafod yn yr hyfforddiant,
ond os ydych chi eisiau cadarnhad, cysylltwch ag Agor y Llyfr drwy e-bostio enquiries@
openthebook.net.
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resymau hawlfraint disgwylir i bob gwirfoddolwr fod yn berchen ar ei gopi ei hun o
• Am
Beibl Newydd y Storïwr, y Llyfrau Stori a’r llyfrau Agor y Llyfr perthnasol.
Storïwyr Agor y Llyfr yn gymwys i wneud cais am wiriad manylach gan y
• Mae
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (heb wiriad o’r rhestr wahardd) cyn mynd i ysgol fel
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Storïwr Agor y Llyfr. Cyfrifoldeb yr eglwys(i) sy’n anfon Storïwyr yw sicrhau eu bod
yn cael eu recriwtio’n ddiogel a bod y gwiriadau priodol gan y Gwasanaeth Datgelu
a Gwahardd yn cael eu gwneud yn unol â’u gweithdrefnau enwadol neu eglwysig.
Cyfrifoldeb yr eglwysi sy’n anfon Storïwyr i’w hysgolion lleol yw hyn; nid yw hon yn
rôl nac yn gyfrifoldeb Agor y Llyfr.

Ein Cod Ymarfer
Dylai’r holl storïwyr gytuno:

gadw at y sgript a chyflwyno’r stori yn syml, heb ychwanegu na cheisio’i gwella, gan
• iddilyn
y cyfarwyddiadau yn Llawlyfrau Agor y Llyfr.
• i adael i bob stori siarad drosti hi ei hun, fel stori Feiblaidd, nid fel pregeth.
drafod a gweithio’n agos ac yn sensitif gydag ysgolion, ac i fod yn ymwybodol o’r
• iamgylchedd
addysg.
amharu cyn lleied â phosibl ar ysgolion ac i fod yn ymwybodol o’r ffaith mai ymwelwyr
• iwedi’u
gwahodd ydych chi.
• i ddangos parch a sensitifrwydd at bobl o ffydd wahanol, a phobl heb unrhyw ffydd.
gyflawni’r gofynion diogelu perthnasol – h.y. dilyn Polisi Diogelu a Chod Ymarfer Diogelu
• iAgor
y Llyfr ac unrhyw weithdrefnau perthnasol eraill.
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• i gynnal hawlfraint deunydd Agor y Llyfr.

Rhaid i aelod o staff fod yn bresennol gyda Storïwyr ar gyfer pob gwasanaeth/ gweithred o
Addoli ar y Cyd.

Sut i ddefnyddio’r Llawlyfr hwn
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Y Llawlyfr hwn yw eich cydymaith hanfodol i straeon Agor y Llyfr, yn ogystal â Llyfr Stori
Agor y Llyfr Gwerthoedd Cristnogol: safbwynt Beiblaidd. Hyd yn oed os ydych chi wedi’u
darllen yn y gorffennol, dylech sicrhau eich bod yn darllen yr wybodaeth yn y tudalennau
blaenorol, fel eich bod yn gyfarwydd â dull Agor y Llyfr.
Beth sy’n wahanol am y gyfres Gwerthoedd Cristnogol: safbwynt Beiblaidd?
Mae’r straeon ar gyfer cyfres Gwerthoedd Cristnogol wedi’u trefnu fesul thema yn ôl 15
gwerth Cristnogol, pob un ohonynt â stori o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Yn
ogystal, ceir stori Nadolig, cerdd Pasg a fersiwn newydd o’r Samariad Trugarog o dan y
gwerth ‘Cariad’.
Mae modd defnyddio’r gwerthoedd mewn unrhyw drefn. Defnyddir y gwerthoedd sydd
yn y llawlyfr hwn gan ysgolion Eglwysig, felly ni ddylid eu newid. Er enghraifft, os yw eich
ysgol yn defnyddio’r gwerth ‘Dyfalbarhad’, nid oes ganddo’r un ystyr â ‘Dygnwch’. Mae pob
cyflwyniad yn ceisio esbonio neu ddefnyddio enghraifft o’r gwerth penodol.
Yn sgil adborth gan y plant eu hunain, mae’r holl straeon yn cynnwys cyfle i’r ysgol gyfan
gymryd rhan drwy adrodd geiriau neu wneud symudiadau syml.
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Yn gyffredinol, mae’r straeon hyn wedi’u hanelu mwy at Gyfnod Allweddol 2, er y gallai’r
straeon hefyd fod o ddiddordeb i’r Cyfnod Sylfaen.
Mae gweddill y Llawlyfr yma yn cynnwys nodiadau canllaw ar gyfer pob stori. Mae’r
dudalen chwith yn cynnwys ‘sgript’ ar gyfer cyflwyno a chloi’r stori. Mae’r holl destun sydd
i’w ddarllen ar lafar mewn print trwm. Mae’r dudalen dde yn dweud pa Storïwyr sydd eu
hangen, a sut i baratoi ar gyfer y cyflwyniad, gan gynnwys syniadau am sut i wella effaith
y stori ar y gwrandawyr, yn ogystal ag adnoddau ychwanegol sydd ar gael ar ein gwefan
gyda’ch manylion mewngofnodi unigryw fel Storïwr cofrestredig.
Mae Agor y Llyfr wedi ymrwymo i gyflwyno straeon o’r Beibl ar eu gorau ac mae’r Llawlyfr
yma wedi’i ddylunio i helpu gwirfoddolwyr sy’n Storïwyr i gael y budd mwyaf o’r straeon, ac
o’r cyfleoedd sydd ganddyn nhw i gyflwyno.
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Straeon Gwerthoedd Cristnogol
stori
1

Creu

2
3
4

5
6
Maddeuant
7
8
Cyfeillgarwch
9
10
Gobaith
11
12
Gostyngeiddrwydd 13
14
Cyfiawnder
15
16
Byw’n Gytûn
17
18
Cariad
19

tud
8

yn seiliedig ar
1 Brenhinoedd 17.8–24

10
12
14

Codwch y Waliau!
Yr Addewid
Y Brenin Edifar
Diolch am faddeuant
Barsilai, Ffrind Brenhinoedd
Ffrind Ganol Nos
Jeremeia yn Prynu Cae
Breuddwyd Ioan
Gweddi Solomon
Fi yn Gyntaf!
Dyw Hynny Ddim yn Iawn!
Rhywbeth Arbennig Iawn!
Ffrind i Adda
Cymuned Newydd
Cerdd y Nadolig

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

Cerdd y Pasg
Ond Pwy yw fy Nghymydog?
Abigail yr Heddychwraig
Tawelu’r Storm
I Lawr o’r Mynydd
Eiliad Arbennig i Thomas
Y Dyn a Gadwodd at Ystyr ei Enw
Y Disgyblion yn Cael eu Synnu
Amser Anodd i Miriam
Mair Anghyffredin
Y Bugail Da
Dalfa Fawr
Adda ac Efa
Stori’r Deg Morwyn Briodas

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72

Mathew 15.29–39
Genesis 1—2.3
Actau 9.1–19 a
2 Corinthiaid 5.17
Nehemeia
Luc 2.22–35
2 Cronicl 33.1–20
Luc 7.36–49
2 Samuel 19.31–40
Luc 11.5–9
Jeremeia 32.1–44
Datguddiad 21.1–5
1 Brenhinoedd 3.1–15
Marc 10.35–45
Amos 5
Mathew 5.38–42
Genesis 2
Actau 2
Luc 1.26–38 a
Luc 2.1–21
Mathew 27.57—28.10
Luc 10.25–37
1 Samuel 25
Luc 8.22–25
Exodus 19—20.20
Ioan 20.19–29
Jeremeia 38
Ioan 13.1–17
Exodus 2—15.21
Luc 1.26–56
Salm 23
Luc 5.1–11
Genesis 3
Mathew 25.1–13
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Dygnwch

teitl
Y Wraig Weddw yn Nhref
Sareffath
Iesu yn Bwydo’r Bobl
Mae Hyn yn Dda!
O Saul i Paul
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gwerth
Tosturi

Heddwch
Parch

Gwasanaethu

Diolchgarwch

Ymddiriedaeth
Doethineb

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Daw pob stori o’r llyfr Gwerthoedd Cristnogol: safbwynt Beiblaidd
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Gwerth: dygnwch
Stori

5

Dechrau a Gorffen

Codwch y Waliau!

PL

CYfLWYNiAd
Weithiau, pan fyddwn ni’n ceisio gwneud rhywbeth, mae’n dod
yn hawdd iawn. dro arall, gall fod yn waith caled. Meddyliwch am
anturiaethwyr ym Mhegwn y de neu Begwn y Gogledd – efallai y
byddan nhw’n wynebu tywydd garw neu anifeiliaid peryglus neu
broblemau corfforol cyn cyrraedd y pegwn. Yn ein stori ni o’r Beibl
heddiw, rydyn ni’n cwrdd â dyn sydd wedi gorfod wynebu amser
anodd. Sgwn i a fydd yn rhoi’r gorau iddi?
Gadewch i ni weld beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ddygnwch gan
AGOR Y LLYfR a throi at stori ‘Codwch y Waliau!’
Darllenwch stori ‘Codwch y Waliau!’ o’r Llyfr Stori Gwerthoedd
Cristnogol.

M

CASGLiAd
Roedd Nehemeia yn caru ei bobl a’i ddinas, ac roedd yn gwybod bod
duw am i waliau’r ddinas gael eu hailadeiladu. felly, hyd yn oed pan
oedd pethau’n anodd, wnaeth e ddim rhoi’r gorau iddi. Parhaodd i
ymddiried yn Nuw, a pharhaodd i ailadeiladu’r wal fel roedd duw am
iddo’i wneud. daliodd ati gan ddangos dygnwch.
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AMSER i fEddWL
Meddyliwch yn ôl dros ein stori ni heddiw. Ydych chi erioed wedi
ceisio gwneud rhywbeth pwysig, ond bod rhywun arall wedi gwneud
pethau’n anodd i chi? Beth sy’n eich ysbrydoli chi am y dygnwch
ddangosodd Nehemeia a’i bobl? Meddyliwch yn dawel am rywbeth
sy’n eich herio chi ar hyn o bryd.
Gadewch ddigon o amser i feddwl – cyfrwch i 10, neu 15, yn araf yn eich
pen.
CYfLWYNiAd i’R WEddi
Nawr rydw i’n mynd i ddweud gweddi, ac os ydych chi am ei gwneud
yn weddi i chi, dwedwch ‘Amen’ ar y diwedd ar fy ôl i.
GWEddi
O dduw, diolch i ti am fod gyda Nehemeia yn ystod ei dasg anodd.
Helpa fi i wynebu’r heriau sydd gen i. Amen.
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Gwerth: dygnwch
Stori

5

Cyfarwyddiadau

Codwch y Waliau!

STORïWYR
Hanfodol: Prif Adroddwr; Nehemeia ac Artaxerxes; prif storïwr ar gyfer pob
un o’r tri grŵp
Yn ychwanegol: Plant fel gweithwyr a chymdogion
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AWGRYMIADAu AR GYFER Y CYFLWYNIAD (GAN GYNNWYS YR HOLL BLANT)
Mae’r gerdd hon yn cynnwys cytgan i’w hailadrodd. Gallwch chi rannu’r plant
yn dri grŵp a rhoi llinell o’r gytgan i bob grŵp, a phawb yn ymuno yn y llinell
olaf.
Gallwch roi symudiadau i bob llinell hefyd. Er enghraifft: grŵp llinell 1 yn
cau eu dyrnau neu’n gwneud ystum rhywun cryf; grŵp llinell 2 yn dangos
darnau bach â’u bysedd; grŵp llinell 3 yn gwneud ystum adeiladu â’u dwylo;
ac ar linell 4, â chledrau’r llaw yn wynebu i fyny, yn codi’u breichiau uwch eu
pennau.
Gall grwpiau llai o blant fod yn rhan o’r cyflwyniad, fel cymdogion a
gweithwyr.
Defnyddiwch hynny o le sydd ar gael i ddangos gwahanol ardaloedd Persia a
waliau Jerwsalem.
Gall un person adrodd y gerdd, a phawb arall yn actio ac yn meimio’u
rhannau. Fel arall, gall Nehemeia ac Artaxerxes ddarllen eu penillion nhw (gan
gynnwys y geiriau, ‘meddai’, neu fydd y gerdd ddim yn llifo). Neu gallwch gael
dau adroddwr sy’n adrodd y lleisiau bob yn ail.
AWGRYMIADAu AR GYFER EFFAITH WELEDOL
Dylai’r Brenin Artaxerxes fod mewn dillad crand ac yn gwisgo coron.
Mae angen i Nehemeia wisgo fel gwas smart. Gallwch chi ddefnyddio gwydr
gwin plastig â diod cyrens duon i gynrychioli’r cwpan, a hambwrdd plastig.
Peidiwch â defnyddio gwydr.
Gallwch chi ddefnyddio arwydd yn dweud ‘Jerwsalem’ i ddangos taith
Nehemeia. Gallwch chi hefyd greu arwydd arall sy’n dangos enwau’r gatiau.
Gallwch chi ddefnyddio ceffyl pren i’r plant deithio o amgylch gatiau’r
ddinas, neu gallwch chi wneud ceffyl gan ddefnyddio’r un dechneg â’r un a
ddefnyddir i wneud camelod yn Ymweliad y Doethion (Blwyddyn 1).
Sgrôl neu lythyr, fel sy’n cael ei ddefnyddio mewn straeon eraill.

ADNODDAu YCHWANEGOL
Gweler gwefan Agor y Llyfr: www.openthebook.net
FY NODIADAu
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Gwerth: Dygnwch
Stori

5

Codwch y Waliau!

Corws
Ein cymdogion sy’n ffyrnig, heb ddim tosturi,
A’n waliau sy’n deilchion – pob un wedi chwalu,
Gadewch i ni godi y waliau i fyny,
Gadewch i ni ddechrau y gwaith adeiladu.
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Roedd Nehemeia yn byw mewn dinas ym Mhersia,
Ond yn Jerwsalem y byddai ei galon am byth.
Pan glywodd fod waliau’r ddinas yn deilchion,
Aeth i weld y brenin Artaxerxes yn syth.
‘O frenin,’ meddai, gan golli deigryn,
‘Rwy’n clywed fod pethau’n Jerwsalem yn wael.
Rhowch wythnos, neu fis, neu flwyddyn i mi,
I drwsio’r waliau, fy mrenin hael.’
Ailadrodd y corws …

‘Rwy’n dy hoffi, Nehemeia,’ medd y brenin Artaxerxes.
‘Ti yw’r gorau am gario’r cwpan i fi.
Rwyt ti’n blasu’r gwin i fy achub rhag gwenwyn,
Cei di fynd. Dos i godi’r waliau ’nôl i’w hen fri.’
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Felly gadawodd Nehemeia gyda milwyr y brenin,
A llythyr i groesi’r holl ffiniau’n ddi-lol,
A llwyth o goed, gan y brenin ei hun,
I’w helpu i godi y waliau yn ôl.
Ailadrodd y corws …

Pan gyrhaeddodd y lle, aeth am dro ar ei geffyl,
I edrych ar gyflwr yr hen waliau mawr.
Roedd y waliau yn deilchion, ond yn waeth na hynny,
Roedd gatiau’r ddinas wedi llosgi i’r llawr.
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Roedd gan gatiau’r ddinas enwau bob un,
Gât y Defaid, Gât y Ffynnon, wedi’u chwalu, ar fy llw,
Gât y Ceffylau, Gât y Pysgod a’r Hen Gât hefyd,
A Gât y Dom (lle roedden nhw’n gollwng yr holl pŵ).
Ailadrodd y corws …
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Ymrannodd pobl Jerwsalem yn dimau –
Yn deuluoedd a llwythi, i helpu â’r gwaith –
Buon nhw’n ddiwyd yn codi waliau a gatiau
Ac roedd popeth i’w weld yn mynd yn berffaith.

Roedd eu gelynion yn chwerthin ar ben eu hymdrechion.
‘Wnewch chi byth godi’r waliau,’ gwaeddodd un yn llawn sbri.
‘Gallai llwynog bach ddymchwel y wal ag un hyrddiad.
Does dim gobaith i’ch dinas fach annwyl chi.’
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Ailadrodd y corws …

Fe weithiodd y bobl, yn ddyfal a chaled,
A cheisiodd y gelyn roi diwedd ar hyn.
‘Rydyn ni’n mynd i’ch stopio! Fydd dim dihangfa,’
Ac roedden nhw’n meddwl am ladd Nehemeia!
Ond gweithiodd y bobl yn gynt ac yn galetach.
Roedd eu gelynion yn gryf, ond roedden nhw’n gryfach.
Gyda thrywel a chleddyf ym mhob llaw dros y deyrnas,
Gyda’i gilydd fe lwyddon nhw i warchod y ddinas.
Mewn pum deg dau diwrnod roedd yr holl waith yn barod,
A’r waliau a’r gatiau yn destun cryn syndod.
Gyda’r ddinas yn ddiogel, fe addolon nhw Dduw,
Gan ddiolch am bopeth a roddodd i’r criw.
Ailadrodd y corws …
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CYfLWYNiAd
Meddyliwch am rywbeth rydych chi am ei wneud ... ond mae’n rhaid i
chi ddal ati ac aros yn amyneddgar amdano.
Yr wythnos yma rydyn ni’n mynd i feddwl am rywun o’r enw Simeon,
sy’n dangos i ni mai ystyr dygnwch yw dal ati am amser hir iawn, hyd
yn oed pan fydd pethau’n anodd. fe ddaliodd ati nes iddo gwrdd ag
iesu fel baban ifanc iawn. Rwy’n meddwl y byddai hynny’n rhywbeth
gwerth aros amdano.
Gadewch i ni weld beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ddygnwch gan
AGOR Y LLYfR a throi at stori ‘Yr Addewid’.
Darllenwch stori ‘Yr Addewid’ o’r Llyfr Stori Gwerthoedd Cristnogol.

CASGLiAd
Arhosodd Simeon ar hyd ei oes fel oedolyn er mwyn cael cwrdd ag
iesu. Wnaeth e ddim rhoi’r gorau iddi. dangosodd ddygnwch. Mae’n
bosibl bod y bobl o’i amgylch wedi meddwl pam na fyddai’n rhoi’r
gorau iddi. Efallai eu bod wedi’i annog i roi’r gorau iddi, ond fe gariodd
yn ei flaen, oherwydd roedd yn credu addewidion duw.

SA

AMSER i fEddWL
Yn ein byd ni heddiw, gallwn ni gael newyddion ar y we mewn
eiliadau. Rydyn ni eisiau pethau ar unwaith. Ond mae’n werth aros
am rai pethau, a gallan nhw fod hyd yn oed yn well ar ôl i ni orfod
aros amdanyn nhw. Meddyliwch am funud am y cryfder sydd mewn
gobeithio, y cryfder sydd mewn aros, y cryfder sydd mewn dygnwch
ac mewn dyfalbarhau.
Gadewch ddigon o amser i feddwl – cyfrwch i 10, neu 15, yn araf yn eich
pen.
CYfLWYNiAd i’R WEddi
Nawr rydw i’n mynd i ddweud gweddi, ac os ydych chi am ei gwneud
yn weddi i chi, dwedwch ‘Amen’ ar y diwedd ar fy ôl i.

GWEddi
O dduw, weithiau mae’n anodd peidio rhoi’r gorau iddi. Rho gryfder i
ni barhau a dal ati. Amen.
Neu: O dduw, weithiau rydyn ni’n ddiamynedd ac eisiau popeth ar
unwaith, ond mae’n werth aros am rai pethau. Helpa ni i ddangos
dygnwch yn ein bywydau ac i’w weld ynom ni ac mewn pobl eraill.
Amen.
18
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STORïWYR
Hanfodol: Adroddwr, Simeon, Mair, Joseff
Yn ychwanegol: Llais Duw, stondinwr, prif storïwr i helpu gyda’r ymatebion
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AWGRYMIADAu AR GYFER Y CYFLWYNIAD (GAN GYNNWYS YR HOLL BLANT)
Mae tair golygfa yn y stori yma: Simeon yn mynd i’r deml, cyntedd y deml, a’r
deml.
Mae angen i Simeon ddangos bod amser yn mynd heibio wrth iddo fynd yn
ôl ac ymlaen i’r deml. Gall cerdded yn igam-ogam wneud i’r daith ymddangos
yn hirach.
Gallwch gynnwys y plant drwy eu cael i ymateb ar yr adegau perthnasol – er
enghraifft, y geiriau “yn gwylio ac aros”. Gofynnwch i bawb ddal eu dwylo
uwchben eu llygaid fel petaen nhw’n gwylio a dywedwch wrthyn nhw am
eistedd yn dawel ac yn gwbl lonydd am bum eiliad. Cyfrwch â’ch bysedd fel
bod pawb yn gwybod pryd maen nhw’n cael ymlacio.
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AWGRYMIADAu AR GYFER EFFAITH WELEDOL
Calendr mawr sy’n dangos dyddiau, wythnosau a misoedd. Gallwch naill ai
rwygo’r tudalennau allan neu groesi’r dyddiadau i ddangos bod amser yn
mynd heibio.
Siapiau pâr o golomennod a stondin.
Y ddoli sy’n cael ei defnyddio yn ‘Ffrind Duw’, ‘Cuddio Babi’, ‘Y Nadolig Cyntaf’
a straeon eraill.
Gallwch ddefnyddio’r llun o’r dorf o’r straeon blaenorol.
Defnyddiwch sleid PowerPoint o’r deml (fel cefnlen) a strydoedd Jerwsalem i
Simeon gael cerdded ar eu hyd.

ADNODDAu YCHWANEGOL
Gweler gwefan Agor y Llyfr: www.openthebook.net
FY NODIADAu
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Roedd Simeon yn ddyn da.
Roedd Simeon wrth ei fodd yn addoli Duw. Roedd Simeon yn treulio amser yn y deml.
Offeiriad oedd Simeon.
Gwnaeth Duw addewid anhygoel i Simeon: “Cyn i ti farw, fe fyddi di’n gweld Iesu â’th
lygaid dy hun – Iesu yw’r Un Arbennig rwyf wedi addo ei anfon at fy mhobl.”
Felly aeth Simeon i’r deml yn Jerwsalem ac yno roedd yn gwylio ac aros.
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(Pawb i ddal eu dwylo uwchben eu llygaid fel petaen nhw’n gwylio. Dywedwch wrthyn nhw
am eistedd yn dawel ac yn gwbl lonydd am bum eiliad. Cyfrwch â’ch bysedd fel bod pawb yn
gwybod pryd maen nhw’n cael ymlacio.)
Aeth i’r deml y diwrnod canlynol, a gwylio ac aros unwaith eto (ail-wnewch
y symudiadau).

Aeth i’r deml y diwrnod wedyn hefyd, a gwylio ac aros unwaith eto (ail-wnewch y
symudiadau eto).

M

A gwnaeth hynny, ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, fis ar ôl mis,
am flynyddoedd!

Un diwrnod, aeth dyn a dynes i’r deml. Doedd hyn ddim yn beth anghyffredin.
Yn y dyddiau hynny, ar ôl genedigaeth eu plentyn cyntaf, byddai’r teulu’n dod â dwy
golomen i’r deml ac yn eu hoffrymu.

SA

(Joseff yn siarad â’r stondinwyr) “Gawn ni brynu dwy golomen, os gwelwch yn dda?
Byddwn ni’n eu cynnig nhw i Dduw. Dyma ein ffordd ni o ddweud diolch wrth Dduw
am ein plentyn cyntaf.”
(Y stondinwyr yn rhoi dwy golomen i Joseff)
Wrth gwrs, roedd Simeon yno yn gwylio ac yn aros (ail-wnewch y symudiadau).
Roedd wedi gwylio’r math yma o beth yn digwydd droeon.

Ond y diwrnod hwnnw, roedd ysbryd Duw fel petai’n dweud wrtho, “Simeon, dyma’r
eiliad rwyt ti wedi bod yn disgwyl amdani.” A dyna oedd hi.
Oherwydd Joseff oedd y dyn. Mair oedd y ddynes. Ac Iesu oedd y baban bach.
Cododd Simeon y plentyn bach a moli Duw. Yna, gweddïodd:
14
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“Diolch i ti, Dduw. Nawr gallaf farw yn ddyn hapus. Fel gwnest ti addo, rydw i wedi
gweld dy iachawdwriaeth – y Gwaredwr – â’m llygaid fy hun: yr Un roeddet ti wedi
addo’i anfon ers blynyddoedd. Yr Un fydd yn cyhoeddi dy gariad i’r byd ac yn dod â
hapusrwydd i’th bobl.”
Roedd Mair a Joseff wedi’u syfrdanu gan y pethau roedd Simeon yn eu dweud. Meddai
Joseff, “Rydyn ni’n gwybod ei fod yn faban arbennig iawn a bod ganddo fywyd
arbennig iawn o’i flaen.”

PL

Bendithiodd Simeon nhw hefyd. Ac yna roedd ganddo neges arbennig i Mair. Doedd ei
neges ddim yn un hapus, ond roedd hi’n neges a fyddai’n dod yn wir yn y diwedd.
“Drwy’r plentyn yma bydd llawer o bobl Dduw yn cael eu codi i fyny – a llawer yn
syrthio hefyd. Bydd yn dangos i bobl beth sydd wir yn eu calonnau. Felly bydd rhai
pobl yn ei wrthwynebu. Ac yn anffodus, mae hynny’n golygu poendod i tithau hefyd.”
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Ac yna, ar ôl gwylio ac aros (ail-wnewch y symudiadau) a chael yr hyn roedd wedi bod yn
aros amdano, gadawodd Simeon y deml. Yna, gadawodd Mair a Joseff y deml hefyd, ac aros
am yr hyn oedd yn wynebu’r ddau a’u mab bach yn y dyfodol.
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