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Gwers 26 
Y Bugeiliaid a’r Angylion    
Luc 2: 8-20    
Nod: 

Deall bod yr Angylion wedi rhoi’r newyddion 
pwysicaf erioed i’r bugeiliaid a beth oedd 
ymateb y bugeiliaid i’r newyddion hyn. 

Adnodau: 

Luc 2: 8-20

Gweithgaredd: 

Sibrwd Tsieineaidd

Paratowch rai brawddegau o flaen llaw 
ee Bwrw hen wragedd a ffyn, robot ydyw 
Rhisiart, eliffant tew yw’r rheolwr, neidiodd 
Nerys dros naw neidr, taflodd Tomos 
drwmped Trystan.

Gofynnwch i’r dosbarth eistedd mewn cylch. 
Gan gychwyn gydag un disgybl, sibrydwch 
y frawddeg yn ei glust/ei chlust, yna 
gofynnwch iddo/iddi basio’r neges ymlaen i’r 
person nesaf ac ymlaen hyd ddiwedd y cylch. 
Gofynnwch i’r person olaf beth mae ef/hi yn 
ei gredu yw’r frawddeg. Fel arfer, fe fydd y 
frawddeg olaf yn wahanol i’r un wreiddiol. 

Does dim camgymeriadau felly yn ein 
gwers heddiw, mae Duw yn rhoi neges 
glir i’r bugeiliaid, nad yw’n bosibl iddynt ei 
chymysgu. 

Darllen yr adnodau: 

Luc 2: 8-20. Gofynnwch i un person ddarllen 
yr adnodau ac i bawb gyd-ddarllen neges yr 
angylion gyda’i gilydd (adnod 14).

Trafodaeth: 

Dyma rai ffeithiau y gellid eu tynnu o’r darn:

Golau o’r tywyllwch adnod 8-9. Gofynnwch a 
ydi rhywun erioed wedi bod mewn tywyllwch 
ac yna daw’r golau ymlaen? Sut oedd eu 
llygaid? Roedd y bugeiliaid yn y wlad yng 
nghanol nos a dyma’r golau cryf yma’n dod 
i’w dallu. Dim rhyfedd eu bod ofn!

Gwaredwr adnod 11. Gofynnwch a all rhywun 
ddiffinio beth ydy ‘gwaredwr’? (Rhywun 
sy’n achub neu wared pobl rhag rhywbeth / 
rhywun. )

Preseb adnod 12. Gofynnwch i’r dosbarth 
ble wnaethon nhw gysgu neithiwr? Wnaeth 
unrhyw un gysgu mewn beudy/sied? Dyma 
lle oedd Iesu pan gafodd ei eni, nid mewn 
gwely cyffyrddus ond ‘preseb’ sef beth oedd 
anifeiliaid yn bwyta allan ohono.

“Gogoniant yn y goruchaf i Dduw” adnod 
14. Roedd yr angylion yn moli Duw. Ym mha 
ffyrdd yr ydym ni’n addoli Duw?

Pwy oedd y bugeiliaid? Gwaith bugail oedd 
gwarchod y defaid. Fel arfer fe fyddai 
bugeiliaid yn ddynion/bechgyn tlawd, heb 
lawer o statws cymdeithasol.

Beth oedd ymateb y bugeiliaid? adnod 
16. Roeddent yn ysu am wybod mwy, felly 
gadawsant eu defaid i fynd ar frys i weld y 
baban. 

Gweithgaredd: 

Mae templed angel yn Atodiad 14. 
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Argraffwch yr atodiad, gallwch ei roi ar 
gardfwrdd neu focs grawnfwyd i’w wneud 
yn haws. Gofynnwch i’r dosbarth ysgrifennu 
“Gogoniant yn y Goruchaf i Dduw” ar hyd 
y gwaelod ac yna’i addurno fel y mynnant. 
(Gallwch ddod ag adnoddau lliwio: ‘gliter’, 
ffoil, defnydd, papur lapio ayb)

Wedi iddynt ei addurno torrwch y siâp allan 
a dilyn y cyfarwyddyd. Gallant fynd â’r angel 
adref i’w hatgoffa o’r newyddion da y mae 
Duw yn ei roi i ddynion drwy Iesu Grist. 

Amser Addoli: 

O gwmpas y Nadolig rydym yn canu carolau 
i gofio genedigaeth Iesu. Dyma un sy’n sôn 
am y bugeiliaid: 

O dawel ddinas Bethlehem, 

bugeiliaid heno a ddaw

dros bant a bryn at breseb syn 

oddi ar y meysydd draw;

a chwilio wnânt am faban bach 

sy’n dod yn Geidwad dyn,

yn obaith byw i ddynol-ryw, 

y Bugail da ei hun.

Mae’r llinell olaf yn dweud mai Iesu ydi’r 
‘Bugail da’. Mae Iesu’n bugeilio pobl ac yn 
edych ar eu holau, yn union fel gwaith y 
bugeiliaid. 

Diolchwch i Iesu am ddod i’r byd, i fod yn 
fodlon cysgu mewn preseb hyd yn oed, er 
mwyn i ni drwyddo allu cael perthynas â Duw. 




