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Gwers 24 - Yr angylion a’r bugeiliaid     
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Luc 2:8-20

Bethlehem
Ystyr yr enw yw ‘Tŷ Bara’. Mae tref Bethlehem 
tua 6 milltir i’r de o Jerwsalem. Yr enw 
gwreiddiol ar y dref oedd Effrath (Genesis 
35:16, 19) ac fe’i cysylltir â rhai o enwau mawr 
yn hanes Israel. Ganwyd a magwyd Dafydd 
Frenin yno, a Bethlehem oedd tref enedigol 
Naomi a lleolir llyfr Ruth yno. Ym Methlehem,  
yn ôl traddodiad, y claddwyd Rachel a fu farw 
ar enedigaeth Benjamin (Genesis 35:19). 
Proffwydodd Micha mai ym Methlehem y 
byddai’r Meseia’n cael ei eni (Mic. 5:2-6).               

Dywed Mathew wrthym yn syml fod Iesu wedi ei eni ym Methlehem, ond rhydd Luc y rheswm pam mai yno yr 
oedd Mair a Joseff adeg ei enedigaeth. Roedd Cesar Awgwstws wedi gorchymyn cofrestru’r holl Ymherodraeth 
ac ‘Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a thylwyth Dafydd, aeth Joseff i fyny o dref Nasareth yng Ngalilea i Jwdea, 

i dref Dafydd a elwir Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair, ei ddyweddi:’ (Luc 2:4,5). Mae Nasareth tua 80 milltir i’r 
Gogledd o Fethlehem, ac er ei bod yn daith hir ac anodd yn ei chyflwr hi, roedd Mair yn llawenhau oherwydd ei bod yn 
gwneud ewyllys Duw.

Y mae cofnod Luc yn tanlinellu tlodi’r digwyddiad a’r cymeriadau, a bod Iesu wedi ei eni i deulu cyffredin. Cyfeiriodd 
Mair at y ffaith fod Duw wedi dangos ei ras tuag at ei distadledd hi (Luc 1:48), ac wrth gyflwyno’r plentyn i’r Arglwydd, 
rhoddodd Joseff offrwm ‘yn unol â’r hyn sydd wedi ei ddweud yng Nghyfraith yr Arglwydd: Pâr o durturod neu ddau 
gyw colomen’ (Luc 2:24). 

Y bobl gyntaf i wybod am enedigaeth Iesu oedd bugeiliaid 
ar lethrau bryniau ar gyrion Bethlehem. Pam na chafodd y 
newydd hwn ei gyhoeddi i’r Offeiriaid neu’r Ysgrifenyddion? 
Oherwydd natur eu gwaith, esgymunwyd bugeiliaid o fywyd 
cymdeithasol y dydd. Byddai’r bugeiliaid yn gweithio ac yn 
byw gyda’r praidd ddydd a nos ac felly’n seremonïol aflan, 
ac nid oedd croeso iddynt yn y synagog na’r Deml am 
wythnosau ar y tro. Wrth ymweld â’r bugeiliaid, roedd yr 
angel yn datguddio gras Duw tuag at y ddynoliaeth gyfan. 
Duw oedd y tu cefn i’r cyfan ac ef a ddewisodd pwy fyddai’n 
clywed y newyddion o lawenydd mawr yn gyntaf, ac yr 
oedd am ddangos fod y newydd am eni Gwaredwr y byd i’w 
gyhoeddi i bawb, hyd yr isaf mewn cymdeithas.

Y Llety a’r Ystabl
Nid yw Luc yn cyfeirio at y naill na’r llall. Gall y gair a gyfieithir 
yma olygu gwesty ond fynychaf golyga ystafell i westeion. 
Defnyddia Luc yr un gair i ddisgrifio’r oruwch ystafell (Luc 
22:11). Mae’n bosibl mai’r hyn y mae Luc yn ei ddweud yw nad 
oedd ystafell sbâr yn y tŷ. Nid yw Luc yn dweud mai mewn 
ystabl y ganwyd Iesu. Yn arferol, cedwid anifeiliaid o fewn 
y tŷ, ond os nad oedd lle yno caent eu cadw mewn math 
o ogof yn y graig ger y tŷ. Bydd pererinion i Eglwys y Geni 
ym Methlehem yn cael eu harwain i lawr grisiau at seren 
arian ar y llawr i nodi man geni Iesu, gyda mur moel y graig 
yn gefndir. Y mae perygl i ni anghofio amgylchiadau y bu’n 
rhaid i Mair eu dioddef. Y mae Gwenallt yn ein rhybuddio yn 
ei gerdd ‘Bethlehem’:

‘Nac anghofiwn yr ystabl gynt,

Tom yr anifeiliaid ar y gwellt;

Y muriau moel yn loyw gan oerni

A Mair yn crynu gan oerfel wrth fagu Ei baban.’
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I ddechrau 

Taflu’r eurgylch (halo)

Bydd angen 3 plât papur, gyda’r canol wedi’u torri 
allan ohonynt - yn creu ‘eurgylch’, bocs eithaf mawr neu dâp 
masgio i amlinellu sgwâr ar y llawr.

Rhannwch y plant yn dimoedd, neu gall y plant chwarae yn erbyn 
ei gilydd.

Rhowch y tri eurgylch i’r cystadleuydd cyntaf, a’i g/wahodd i’w 
taflu i mewn i’r bocs/sgwâr. Cadwch sgôr, a rhowch wobr i’r tîm/
person sy’n llwyddo i gael y nifer mwyaf o eurgylchoedd i mewn.

Chwaraewch sawl rownd, gyda gwobrwyon i’r enillwyr terfynol 
hefyd.

Trafodwch rôl angylion yn hanes y Nadolig. Beth y mae’r plant yn 
ei wybod am angylion? Pwysleisiwch bod yr angylion wedi dod 
fel negeseuwyr gan Dduw a bod y Beibl yn dweud bod llawer o 
angylion yn byw yn y nef yn moli Duw, ddydd a nos.

Yr hanes 
Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio Beibl Gweithgaredd y Plant 
neu un o’r llyfrau yn y Rhestr Adnoddau. Wedyn, defnyddiwch 
y syniad canlynol i atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu, 
defnyddiwch y syniad canlynol wrth i chi adrodd yr hanes yn eich 
geiriau eich hun.

Paratowch set arwyddion sy’n darllen “Nasareth”, “Y stabl”, 
“Bethlehem”, “Y bryniau”, a’u gosod ar 4 wal yr ystafell. Wrth i chi 
adrodd yr hanes eto yn eich geiriau eich hun, dylai’r plant redeg/
cropian/neidio i’r lleoliad perthnasol. Ychwanegwch y lleoliadau 
cymaint â phosibl yn ystod yr hanes.

Cymhwyso

Rhannwch y plant yn grwpiau llai a gofynnwch iddynt ddychmygu 
rhai o sgyrsiau’r cymeriadau ar ôl y golygfeydd canlynol:

• Mair a Joseff ar ôl i’r bugeiliaid eu gadael
• Y bugeiliaid ar y ffordd yn ôl at y defaid ar y bryniau
• Y doethion wrth iddynt gyrraedd yn ôl adref o’u taith i 
Fethlehem
• Gŵr y llety wrth iddo sylwi ar ymwelwyr Mair a Joseff.

Anogwch y plant i ystyried teimladau’r cymeriadau a beth fyddent 
yn ei feddwl. Gofynnwch iddynt greu sgwrs, a’i hymarfer cyn ei 
hadrodd yn ôl i bawb.

Gwers 24 - Yr angylion a’r bugeiliaid  
Neges i’r Bugeiliaid | Luc 2:8-20

Beibl Gweithgaredd y Plant / Lleiaf tud. 104

Gwers 24 
Yr angylion a’r bugeiliaid 

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN /DROS  7 oed
Yr angylion a’r bugeiliaid tud 104 

BEIBL LLIW STORI DUW
Y bugeiliaid yn clywed y newyddion 
da tud 218

BEIBL BACH STORI DUW
Goleuni’r byd i gyd tud 184
 
BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Y Nadolig cyntaf tud 84

BEIBL LLIW Y PLANT
Ymweliad y Bugeiliaid  tud 192
 
BEIBL NEWYDD Y PLANT
Neges i’r bugeiliaid tud 126

BEIBL BACH I BLANT
Y Babi Arbennig tud 296

Y BEIBL I BLANT MEWN 365 
STORÏAU
Brenin y Bugeiliaid (230) tud 125

BEIBL LLIW Y  TEULU
Brenin y Bugeiliaid (230) tud 125
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Gweddïau

Immanuel – Duw gyda ni

Darllenwch y weddi ganlynol, gyda’r plant yn adrodd y cymal 
“Immanuel, Duw gyda ni” ar ôl pob brawddeg:

’Mae gennym newyddion da i bawb drwy’r byd i gyd
Immanuel, Duw gyda ni.
Pwy gafodd ei eni mewn stabl?
Immanuel, Duw gyda ni.
At bwy redodd bugeiliaid i addoli?
Immanuel, Duw gyda ni.
Teithiodd Brenhinoedd yn bell iawn, iawn i weld.
Immanuel, Duw gyda ni.
Rydyn ni eisiau i bawb wybod pwy yw Iesu.
Immanuel, Duw gyda ni.
Amen.’

Addurno’r goeden

Mae hyn yn syniad da os oes gennych goeden Nadolig yn y 
Capel.

Bydd angen siapiau addurniadau Nadolig (cylch, calon, seren) 
wedi’u torri o gerdyn sgleiniog, darnau o edafedd, tâp selo a 
phensiliau/pinnau ysgrifennu.

Rhowch siâp i bawb a’u hannog i ysgrifennu gweddi fer ar yr 
ochr plaen. Ceisiwch arwain y plant i feddwl am y rheswm dros 
ddyfodiad Iesu ac i ysgrifennu gweddïau o ddiolch. Gosodwch 
ddarn o edafedd gyda’r tâp selo, a hongian y siapiau o 
ganghennau’r goeden.

Neu, os nad oes coeden gennych, beth am dorri siâp coeden 
syml o bapur lapio gwyrdd a gludo’r siapiau arno (ar ôl 
ysgrifennu’r gweddïau), fel addurniadau?

Adnod i ddysgu

“Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad atom ni: anfonodd 
ei unig Fab i’r byd, er mwyn i ni gael bywyd trwyddo.” (1 Ioan 
4:9)

Bydd angen stribedi o bapur lliwgar, styffylwr neu dâp selo 
arnoch. 

Rhowch 5 stribed i bob plentyn gan ofyn iddynt gopïo rhan 
o’r adnod ar bob stribed, gan gynnwys y cyfeiriad. Gall y plant 
hŷn ddod o hyd i’r adnod yn eu Beiblau ond byddai’n syniad 
i gopïo’r adnod o flaen llaw er mwyn i’r plant iau ei gweld a’i 
chopïo. Wedyn, gwnewch gadwyn gyda’r stribedi. Gofynnwch 
i’r plant ddarllen yr adnod a gwnewch yn siŵr eu bod yn deall 
ystyr yr adnod.

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant 
dan 11 oed  Geni Iesu tud. 122

Gwerslyfrau Golau ar y Gair
Y Nadolig, Nadolig: Goleuni’r Byd
Nadolig: Rhodd Duw
 
Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres A, B a C - Stori’r Nadolig
 
Cyfres DVD Stori Duw
Stori 32: Y Nadolig Cyntaf
 
Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb, tud 322
 
Cyfres PowerPoints Beibl Bach 
i Blant
Cyflwyniad 33: Mair a’r angel
Cyflwyniad 34: Y Babi Arbennig
 
Cyflwyniadau Powerpoint 
visionforchildren
Immanuel
 
Llyfrau Stori
Geni Iesu a’r Nadolig
Seren Ryfeddol
Fy Nadolig Cyntaf
Un Noson Serennog
Pwy fu ym Methlehem?
Croeso i’r Baban Iesu
Tair Taith y Nadolig
Y Bugail Blin
Blociau Stori’r Nadolig




