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Cyflwyniad i’r gyfres

Pan sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul fel menter gydenwadol ddeugain mlynedd yn ôl, y nod o’r
cychwyn cyntaf oedd darparu adnoddau a gwerslyfrau addas i blant, ieuenctid ac oedolion Cymru.
Dros y blynyddoedd cyhoeddwyd cyfresi o werslyfrau, megis Cyfres y Gair, Gyda’n Gilydd, ac Ar y
Ffordd. Bu i lawer o’r deunydd yma gael ei gyfieithu o’r Saesneg, gan edrych i gyfeiriad Eglwys yr
Alban, Scripture Union, NCEC a TnT Ministries. Bu cyfieithu erioed yn ateb delfrydol nac yn
hawdd, gan bod cyd-destun yr Ysgol Sul yng Nghymru mor wahanol. Wrth gyflwyno’r gyfres
newydd hon  i’ch sylw, rydym yn falch o ddweud bod hon yn gyfres gwbl wreiddiol, wedi codi o
lawr gwlad, ar gyfer y sefyllfa Gymreig. Mae gan Gyngor Ysgolion Sul banel gwerslyfrau
cydenwadol, gydag aelodau profiadol ymysg gweinidogaethu i blant, ac mae’r grþp hwn yn
cyfarfod yn rheolaidd i drafod y maes llafur a chynnwys y llyfrau. Mae’r gwersi yn cael eu paratoi
gan Sarah Morris, a chanddi hithau hefyd blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda phlant
mewn ysgolion Sul a chlybiau plant yng nghylch Llansannan. Hyderwn felly y bydd y gyfres hon yn
gymeradwy gan ein hysgolion Sul, ac yn fodd i arfogi athrawon wrth gyflwyno gwersi o Sul i Sul.

Yr hyn a geir yma yw gwerslyfr athro ar stori neu thema arbennig, a bydd llyfr newydd yn cael ei
gyhoeddi bob mis. Un llyfr sydd ei angen gan bod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel
taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob llyfr ceir:

Cynllun gwersi ar gyfer plant meithrin i 5 oed
Ceir yma amrywiaeth o syniadau o dan y penawdau Amser Chwarae, Amser Stori, Amser
Creadigol ac Amser Canu a Gweddïo. Yn ychwanegol i hyn, ceir detholiad o daflenni gwaith i’w
llungopïo.

Cynllun gwersi ar gyfer plant 6-11 oed
Ceir yma ddewis eang o weithgareddau arbennig i rai rhwng 6-8 oed a 8-11 oed. Nodir amcanion
clir ar gyfer pob gwers, gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno a dysgu’r stori, syniadau crefft, cwis,
gemau, drama, gweddïau a deunydd defosiwn. Ceir hefyd dewis o daflenni gwaith ar gyfer y ddau
grþp oed gwahanol.

Cynllun gwersi ar gyfer rhai rhwng 11-14 oed
Ceir yma dri thema yn deillio o’r stori, gydag amrywiaeth o syniadau creadigol a diddorol, a chyfle
hefyd i drafod a sgwrsio.

Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol. Ar y CD sy’n
dod gyda’r llyfr, mae yna ddetholiad ychwanegol o daflenni, rhai yn arbennig gyda phwyslais
addysgol, ar gyfer y sefyllfaoedd hynny lle mae’r stori yn cael ei datblygu yn yr ysgol leol.
Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd
gweledol a chrefft. Cofiwch hefyd bod pob un o’r storïau hyn i’w cael ar ffurf fideo, fel rhan o’r
gyfres Beibl Fideo.

Gwasanaeth Teuluol
Paratowyd gwasanaeth teuluol hefyd ar gyfer bob uned, a gobeithio bydd hyn o gymorth i ddod â
bwrlwm yr ysgol Sul i mewn i fywyd yr eglwys, gan greu cymuned sy’n dysgu ac addoli gyda’i
gilydd.

Cofiwch gysylltu os am gymorth neu gyngor gyda’r deunydd.      Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul



Y Nadolig: Goleuni’r Byd ® Cyhoeddiadau’r Gair 20094

Cyflwyniad i’r athro: Y Nadolig

Y Nadolig: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:  Rhif 33-36

Beibl Lliw y Plant, tud. 180-192

Beibl y Plant Lleiaf, tud. 58

Y Beibl Graffig: Hanes Y Nadolig

Beibl Newydd y Plant

Beibl Newydd y Storiwr

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 4: stori 1 a 2

Rhestr Adnoddau

Llyfrau stori Nadoligaidd
Croeso i’r Baban Iesu; Cnoc Cnoc!
Pwy sy ’na?  Fflach o Olau;
Baban mewn Preseb; Noson o Aeaf;
Y Nadolig Cyntaf; Y Bugail Blin
Geni Iesu a’r Nadolig;
Croeso i’r Baban Iesu;
Taith i Fethlehem; Stori’r Nadolig;
Tair Taith y Nadolig;
Llyfr hwyl y Nadolig i blant bach;
Llyfr Sticeri Stori’r Nadolig;
Y Seren Newydd; Nadolig;
Noson Dawns y Sêr;

Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad ydw i’n rhy hoff o ddanfon cardiau Nadolig! Dwi’n credu bod ’na sawl
rheswm am hyn - a does yr un ohonynt yn gwneud â’r ffaith fy mod i’n briod a Chardi! Mae’n cymryd y
fath amser i ’sgwennu’r cardiau i ddechrau, ac wedyn i chwilio am y cyfeiriadau sydd wedi mynd ar goll
ers llynedd. Ac wedyn, wrth gwrs, mae’r gost. Dwi’n cyfiawnhau prynu’r cardiau wrth ddewis rhai elusennol
- ond beth am y gost o’u postio? A’r gwastraff?  Ond mae’n rhaid dweud dwi wrth fy modd yn derbyn
cardiau - yn enwedig rhai gan hen ffrindiau neu rhai sydd â llythyr ynddyn nhw. Dwi’n cofio derbyn un
cerdyn arbennig gan ffrind, tra yn y Coleg. Yr hyn oedd yn arbennig am y cerdyn oedd yr adnod roedd
fy ffrind wedi ei ysgrifennu ynddo:
“A ydych chi’n gwybod mor hael oedd yr Arglwydd Iesu Grist ei hun. Er ei fod e’n gyfoethog yng ngwir
ystyr y gair, gwnaeth ei hun yn dlawd er eich mwyn chi! - a hynny er mwyn i chi ddod yn gyfoethog yn
eich perthynas â Duw!”

Cefais fy nharo gan y geiriau o’r newydd, wrth feddwl bod Iesu wedi gadael y nef a’r holl gyfoeth
sydd yno er fy mwyn i, i fy ngwneud i - person tlawd ac anghenus oherwydd fy mhechod - yn ‘gyfoethog’.
Mae’n dda cael ein hatgoffa’r adeg hon o’r flwyddyn bod gwir gyfoeth y Cristion yn gorwedd, nid yn y
nifer o anrhegion mae’n derbyn ac yn rhoi, ond yn Iesu Grist ei hun. Y cyfoeth y mae’r Iesu’n ei gynnig
yw cariad y Duw tragwyddol, maddeuant pechodau, gras Duw Ei hun, heddwch, llawenydd, Yr Ysbryd
Glân, gobaith sicr i’r dyfodol a llawer iawn mwy. Mae’n anodd iawn inni beidio â chael ein llusgo i feddwl
ac i fihafio fel pobl o’n cwmpas nad oes ganddynt le i Iesu yn eu calonnau. Felly, mae’n fendith cael y
cyfle i aros, i fyfyrio, i glywed o’r newydd gyda’r plant am ddyfodiad Iesu i’r byd. Gweddïwn am gymorth
Duw dros yr Þyl, i dderbyn o’i gyfoeth Ef, yn hytrach na chyfoeth dros dro’r byd.

Mae ffurf gwersi’r plant yn wahanol eleni. Y bwriad yw i chi cael cyfle yn ystod y gwersi i baratoi
ar gyfer eich Oedfa Nadolig. Rhennir yr hanes i wyth golygfa, a chewch ddewis eu cyflwyno  ar ffurf
drama neu trwy ddarlleniadau,  gan ddibynnu ar  nifer y disgyblion sydd yn eich Ysgol Sul. Caiff y bobl
ifanc gyfle i gymryd rhan yn y ddrama hefyd, fel Aseswyr Risg, sy’n cymryd golwg manwl dros bob
golygfa a’u hasesu!

Diolch byth na wnaeth Duw gyfri’r risg o ddanfon ei unig Fab i’r byd yn ormodol. Mae’n amhosibl
dychmygu beth fyddai ein hanes oni bai fod Iesu wedi gadael y nef, yn dlawd, er mwyn cynnig i ni ran
yn ei gyfoeth diderfyn ef.

Diolch yn fawr i John a Rachel Settatree am eu cymorth wrth baratoi gwersi’r bobl ifanc ac i
Hywel Edwards am gyfrannu at y Gwasanaeth Teuluol.
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Oed Meithrin – 5
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Amcanion:
I gyflwyno hanes y Nadolig cyntaf
I feddwl am ymateb y gwahanol gymeriadau
I baratoi ar gyfer Gwasanaeth Nadolig
I geisio helpu’r plant i ystyried mai prif reswm y Nadolig yw cofio geni Iesu.

Mae ffurf ein gwersi yn y gyfres hon yn wahanol i’r cyfresi blaenorol.
Yn syml iawn, cyflwynir tair sesiwn gyflawn, un ar ôl y llall, sy’n cynnwys paratoad ar gyfer y
Gwasanaeth Nadolig.

Wythnos 1
Hanes Gabriel yn ymddangos i Mair a Joseff, a’r daith i Fethlehem.

Wythnos 2
Hanes y bugeiliaid yn derbyn y newyddion da a’u taith at y preseb.

Wythnos 3
Hanes y Doethion yn dilyn y seren i Fethlehem.

Ar ddiwedd y gwersi, ceir sgript gyflawn ar gyfer y Gwasanaeth.  Wrth gwrs, bydd rhaid addasu
wrth ystyried nifer y plant sydd gennych, ond bydd rhaid cadw’r un plant i chwarae rôl y
cymeriadau o wythnos i wythnos.

Wythnos 1

Hanes Gabriel yn ymddangos
i Mair a Joseff a’r daith i Fethlehem
(Mathew 1, Luc 1 a 2)

Amser Chwarae

1. Amser Trafod - Trafnidiaeth
Defnyddiwch lyfr gwybodaeth sy’n gynnwys
lluniau o wahanol gerbydau. Treuliwch amser
yn trafod y lluniau, gan holi’r plant os ydynt wedi
bod ar y cerbydau, neu wedi eu gweld.
Dangoswch y llun o’r asyn sydd yn Atodiad 2, a
gofynnwch i’r plant a ydynt wedi bod ar gefn mul
ar lan y môr. Esboniwch fod ein stori wir o’r Beibl
heddiw yn adrodd hanes rhywun yn mynd ar
daith hir ar gefn asyn.

2. Amser Trafod – Negeseuon
Bydd angen gwahanol enghreifftiau o
‘negeseuon’ cyfarwydd, e.e. cardiau cyfarch
pen-blwydd, genedigaeth babi, priodas;
gwahoddiadau; llythyron; biliau ayyb.

Dangoswch y ‘negeseuon’ amrywiol  a’u trafod.
Siaradwch am y rhesymau dros ddanfon y
gwahanol negeseuon ac anogwch y plant i
rannu eu profiadau am dderbyn ‘negeseuon’ o’r
fath.

Esboniwch fod ein stori wir heddiw o’r Beibl yn
sôn am ddynes arbennig a gafodd neges gan
Dduw!
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Oed Meithrin – 5
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Amser Stori

1. Darllenwch yr hanes o lyfr addas – gweler
y dudalen adnoddau.

2. Meimio
Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun
gan ddefnyddio symudiadau a ‘phropiau’
addas, e.e. sgrôl o bapur. Hefyd, bydd angen
llun o Mair, Joseff a’r baban Iesu o lyfr neu
Feibl plant.

Dyma esiampl:
“Un tro, amser maith yn ôl, roedd merch o’r
enw Mair yn brysur yn glanhau’r tÿ (meimio
glanhau’r tÿ, gan annog y plant i’ch copïo).

Roedd Mair yn mynd i briodi Joseff cyn
bo’ hir. Saer coed oedd Joseff (meimio llifio a
morthwylio).

Clywodd Mair sþn rhyfedd tu ôl iddi. Pan
drodd rownd, gwelodd ddyn mewn dillad
llachar yn sefyll yno (edrych yn ofnus).

Siaradodd y dyn gyda Mair. Roedd
ganddo lais caredig. “Paid â phoeni Mair, yr
angel Gabriel ydw i. Rydw i wedi dod â
newyddion i ti gan Dduw ei hun! Mae Duw
wedi dy ddewis di. Byddi di’n cael babi. Enw’r
babi fydd ‘Iesu’. Mi fydd yn berson arbennig
iawn – mab Duw.” (Rhowch law dros y geg
mewn syndod.)

Un diwrnod clywodd Joseff newyddion
(agor y sgrôl ac esgus ei ddarllen). ‘Mae’n
rhaid inni fynd i Fethlehem Mair, i roi ein
henwau ar y gofrestr.’

‘Ond Joseff, bydd y babi yn cyrraedd cyn
bo’ hir!’ (Taro’r bol yn ysgafn) meddai Mair.

Felly i ffwrdd â nhw i Fethlehem, yn araf
iawn, iawn, gyda Mair ar gefn yr asyn (cerdded
o amgylch yr ystafell yn araf).

Roedd Bethlehem yn llawn o ymwelwyr.
Doedd dim lle i Mair a Joseff gael aros (meimio
cnocio un drws, wedyn un arall, wedyn un
arall, gan ysgwyd eich pen bob tro ac edrych
yn ddigalon).

Ond o’r diwedd, cawsant hyd i stabl, a
gwnaeth Joseff wely clyd yno i Mair (pawb i
orwedd i lawr yn cysgu).

Ac yn ystod y nos, cafodd baban Mair ei
eni (esgus magu babi), a rhoddwyd yr enw…
(codi llaw i’ch clust i annog y plant i weiddi’r enw’n
uchel) IESU iddo, yn union fel  dywedodd yr
angel Gabriel.

Dangoswch lun o Mair a Joseff yn y stabl
i’r plant i orffen.

Amser Adolygu a Pharatoi
Bydd angen gwisgoedd ar gyfer Mair, Joseff,
Gabriel, dyn y llety. Hefyd, copi o’r sgript o
Atodiad 1.

Dewiswch rai o’r plant i gymryd rôl y cymeriadau,
gan gofio bydd rhaid i’r plant aros fel yr un
cymeriadau dros y tair wythnos ac ar gyfer y
gwasanaeth. Os nad oes digon o blant i wneud
hyn, cewch ddefnyddio’r un plant ar gyfer sawl
cymeriad a chewch newid y gwisgoedd fel bo’r
angen yn ystod y gwasanaeth. Cofiwch does
dim angen criw mawr o fugeiliaid, llu o angylion
neu dri gþr doeth - gwnaiff un o bob un y tro’n
iawn!

Darllenwch RAN 1 o’r sgript gan ofyn y
cwestiynau i’r cymeriad perthnasol.

Amser Crefft

Angel disglair!
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Oed Meithrin – 5
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Bydd angen: potel blastig fach ar gyfer bob
plentyn, cortyn, glud PVA, ‘sgleiniau’ lliw aur,
addurn pêl aur, tinsel, papur ‘gwrthsaim’.
Cymysgwch y glud gyda dþr i greu hylif tebyg i
hufen trwchus.

Torrwch ddarnau o gortyn a’u dipio yn y glud.
Gosodwch y cortyn o amgylch y botel, i’w
gorchuddio. Taenwch ‘sgleiniau’ drosto.
Defnyddiwch ddarnau o gortyn i greu siâp
adenydd. Llenwch yr adenydd gyda siapiau
cortyn cyn taenu ‘sgleiniau’ drostynt. Gludwch
gylch o dinsel ar y belen a’r belen ar ben y botel
– dyma ben yr angel!
Ar ôl i’r adenydd sychu, gludwch nhw ar gefn yr
angel - efallai bydd rhaid ei adael am wythnos i
sychu’n ddigonol.

Amser Gweddïo
Darllenwch y weddi ganlynol:
‘Arglwydd Dduw,  diolch am y baban Iesu.
Rydym am ofyn i ti i edrych ar ôl y babis a’u
mamau yn y byd heddiw.
Rydym yn meddwl am ……………….
(Rhowch enwau unrhyw fabis sy’n adnabyddus
i’r plant yma)
Amen

Amser Canu
Byddai’n syniad siarad gyda’r Athrawes Feithrin
neu Arweinydd y Cylch Meithrin i ddarganfod
pa ganeuon mae’r plant yn eu canu yn yr ysgol/
Ysgol Feithrin a chewch ganu’r un caneuon dros
y Suliau nesaf.

Wythnos 2

Hanes y bugeiliaid yn derbyn y
newyddion da a’u taith i’r preseb
(Luc 2:1-20)

Amser Chwarae
Gêm  ‘Hel defaid’
Bydd angen tambwrîn neu drwm bach.
Dangoswch lun defaid neu degan meddal a
thrafodwch beth sydd angen ar ddefaid.

Esboniwch wrth y plant eich bod am iddynt fod
yn ddefaid. Pa sþn mae defaid yn ei wneud?
Sut maen nhw’n bwyta? Sut maen nhw’n yfed?
Gofynnwch i’r plant i gropian o amgylch yr
ystafell fel defaid, yn brefu, ac i barhau i wneud
hynny tra eu bod yn clywed sþn y tambwrîn
neu’r drwm. Wrth i’r tambwrîn/drwm dewi,
esboniwch y byddwch yn rhoi un o dri
cyfarwyddyd i’r plant: os fyddwch yn dweud ‘i’r
gorlan’ mae’n rhaid iddynt gropian i gornel o’r
ystafell ac esgus cysgu, os fyddwch chi’n dweud
‘i’r nant’, mae’n rhaid iddynt esgus eu bod yn
yfed dþr o’r nant, ac os fyddwch yn dweud ‘i’r
borfa’, dylent esgus eu bod yn bwyta.

Ar ôl chwarae am ychydig, gallwch gymryd rôl y
bugail, gan geisio cyffwrdd ag un o’r plant wrth
iddynt geisio dilyn y cyfarwyddiadau. Does dim
rhaid i’r plentyn sy’n cael ei gyffwrdd fod ‘allan’
o’r gêm, ond mae’n ychwanegu at gynnwrf y
plant wrth chwarae.

Amser Adolygu
Defnyddiwch y Sgript (Rhan 1) i adolygu’r hanes
blaenorol, hanes Mair a Joseff yn teithio i
Fethlehem ar ôl derbyn neges yr angel Gabriel.
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Oed Meithrin – 5
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Byddai’n syniad gwisgo’r plant, ac os yn bosibl,
defnyddio’r un plant a gymerodd y rhan o’r blaen.

Amser Stori
Bydd angen llyfr sy’n cynnwys hanes y bugeiliaid
(gweler y dudalen adnoddau), dillad bugail/
angel, doli wedi’i lapio fel y baban Iesu, Rhan 2
o’r Sgript.

Darllenwch hanes yr angylion a’r bugeiliaid, ac
yna defnyddiwch Rhan 2 o’r Sgript i adolygu’r
hanes.

Dewiswch rhai o’r plant i chwarae rôl y bugeiliaid
ac eraill i chwarae rôl yr angylion.

Amser Crefft

Plac enw ‘Iesu’
(Gweler Atodiad 2)

Bydd angen  ysgrifennu’r  enw ‘Iesu’  ar ddarn o
gerdyn tua maint A5, neu ddefnyddio Atodiad
2. Hefyd, bydd angen gwellt yfed/ botymau/
sticeri lliwgar, glud a rhuban.

Gofynnwch i bob plentyn yn eu tro beth yw eu
henwau, a’u hysgrifennu’n fawr ar ddarnau
unigol o bapur, wrth ysgrifennu, gan enwi’r
llythrennau wrth wneud. Yna, ysgrifennwch yr
enw ‘Iesu’ heb ddweud y llythrennau. Efallai
bydd un o’r plant yn adnabod yr enw, ond os na
fyddant, esboniwch mai dyma enw ‘Iesu’.

Atgoffwch y plant am hanes Gabriel yn mynd at
Mair gyda neges gan Dduw a sut y bu iddo
ddweud wrth Mair y dylai enwi’r babi yn Iesu.

Dangoswch i’r plant sut i ludo’r gwellt/botymau/
sticeri dros y llythrennau i greu llun hardd.

Gwnewch ddau dwll a darn o ruban er mwyn
hongian y plac enw.

Os bydd amser yn caniatáu, efallai yr hoffech
wneud yr un peth ar yr ochr arall gydag enw’r
plentyn.

Amser Gweddïo a Chanu
Esboniwch wrth y plant bod Duw yn ein
hadnabod ni gyd, wrth ein henwau.

Eisteddwch mewn cylch gan ddweud gweddi
syml dros bob un o’r plant yn eu tro, e.e. Diolch
Dduw am Beca ac am deulu Beca.

Beth am ganu cân sy’n gyfarwydd i’r plant o’r
Ysgol/Ysgol Feithrin?

Wythnos 3

Hanes y Doethion yn dilyn y seren i
Fethlehem
(Mathew 2:1-12)

Sylwch, byddwn yn defnyddio’r gair
‘Brenhinoedd’ gyda’r plant er bod y gair Doethion
sy’n cael ei ddefnyddio yn y testun ar gyfer yr
athrawon.

Amser Chwarae

Dilyn y seren
Bydd angen seren sgleiniog - gwnaiff addurn
coeden y tro’n iawn, a cherddoriaeth.

Tra bod y gerddoriaeth yn chwarae, anogwch y
plant i ddawnsio o gwmpas yr ystafell.  Ceisiwch
osod y seren yn rhywle, heb i’r plant sylwi. Efallai
y byddai’n syniad cael cymorth er mwyn gwneud
hyn yn effeithiol.

Pan fydd y gerddoriaeth yn tewi, gofynnwch y
cwestiwn, “Ble mae’r seren?” a dylai’r plant
chwilio am y seren, pwyntio ati a gweiddi’n ôl,
“dyma hi.”
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Oed Meithrin – 5
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Esboniwch wrth y plant, os nad ydynt wedi
sylwi’n barod, bod y gêm yn ein hatgoffa am bobl
o hanes y Nadolig cyntaf; pobl a oedd wedi dilyn
seren er mwyn dod o hyd i’r baban Iesu.

Amser Adolygu
Efallai yr hoffech adrodd hanes y Doethion cyn
adolygu’r ddau hanes blaenorol.

Darllenwch Ran 1 a 2 o’r Sgript er mwyn
adolygu’r hanesion blaenorol.

Amser Crefft
Coron i’r Brenin

Bydd angen stribedi o gerdyn sy’n ddigon hir i
amgylchynu pen plentyn, darnau o dinsel,
defnydd, papur crêp, ffwr ffug, pecyn o ‘jeli tots’
(gemau i’r goron), glud, styffylwr.

Cynorthwywch y plant i addurno’r goron.
Gallwch dorri rhai coronau mewn modd
traddodiadol gyda ‘pigau’ ac eraill gydag ochrau
syth a defnydd o’u hamgylch. Gosodwch bapur
crêp neu ffwr ffug ar waelod y goron. Gludwch y
‘jeli tots’ fel gemau ar y goron cyn styffylu’r ddau
ben i ffitio pen y plentyn.

Amser Stori
Bydd angen llyfr addas, Rhan 3 o’r Sgript a
gwisgoedd i’r Doethion.

Gadewch i’r plant wisgo eu coronau tra byddwch
yn adrodd hanes y brenhinoedd  yn dilyn y seren
er mwyn dod o hyd i’r baban Iesu.

Cewch ddarllen y stori o’r llyfr neu beth am greu
bag stori yn cynnwys rhai eitemau o’r hanes?
Gallwch gynnwys addurn seren, camel, coron,
anrheg a doli wedi lapio fel y baban Iesu.

Wedyn, dewiswch rai o’r plant i wisgo i fyny a
darllenwch Ran 3 o’r Sgript.

Amser Gweddïo a Chanu
Adroddwch y weddi ganlynol gan gynorthwyo’r
plant i ymuno gyda’r cymal - “Diolch Dduw am
Iesu.”

Cafodd Mair a Joseff neges gan Dduw …  -
”Diolch Dduw am Iesu.”
Ganwyd y baban Iesu mewn stabl ym
Methlehem … -
“Diolch Dduw am Iesu.”
Daeth y bugeiliaid i weld y baban …  -
“Diolch Dduw am Iesu.”
A Brenhinoedd o wlad bell .  -
“Diolch Dduw am Iesu.”
Adeg y Nadolig, rydym ni am ddweud… -
“Diolch Dduw am Iesu.”
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Taflen 1
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Taflen 2
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Taflen 3
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Oed 6 - 11
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Gemau:

Taflu’r halo
Bydd angen 3 phlât papur, gyda’u canol wedi’u
torri allan – yn creu ‘halo’, 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 halo i’r cystadleuydd cyntaf, a’i
wahodd i’w daflu i mewn i’r bocs/sgwâr. Cadwch

Mae’r gwersi yn y gyfres hon yn cael eu cyflwyno mewn ffurf wahanol i’r arfer.
Mae hanes geni’r Iesu’n cael ei rannu’n wyth golygfa.
Y bwriad yw eich cynorthwyo i gyflwyno hanes y Nadolig cyntaf, wrth baratoi at Wasanaeth
Nadolig.
Cewch rannu’r plant, yn ôl nifer y disgyblion, i gyflwyno cymaint o’r golygfeydd ag sy’n bosibl o
fewn eich gallu.
Er enghraifft, os oes dwsin o blant yn eich Ysgol Sul, gellwch gyflwyno dwy olygfa o’r hanes,
gydag oedolion yn llenwi’r bylchau yn yr hanes trwy ddarlleniadau Beiblaidd.
Mae’r golygfeydd yn cael eu cysylltu gyda sgwrs rhwng aelodau o’r Asiantaeth Nefol Iechyd a
Diogelwch, sy’n ceisio gwneud Asesiad Risg o bob sefyllfa. Caiff y rhain eu cyflwyno gan y bobl
ifanc neu gan oedolion o’r gynulleidfa.
Ceir cyflwyniad syml ar gyfer plant oed Meithrin – 5 oed ar wahân yn Atodiad 1.

Ar ôl penderfynu pa olygfeydd y byddwch yn eu cyflwyno, cewch ddewis gemau a chrefftwaith
i gyd-fynd â nhw.
Cofiwch hefyd am y taflenni gwaith sydd ar ffurf llyfryn bach.

Amserlen:
Wythnos 1
Cyflwyno hanes y Nadolig (gweler y dudalen adnoddau am lyfrau a ffilmiau
pwrpasol);
Rhannu’n grwpiau, yn ôl golygfeydd;
Mynd dros y sgript/rhannu darnau;
Gêm neu gychwyn ar y crefftwaith neu lyfryn gwaith.

Wythnos 2/3
Rhannu’n grwpiau, yn ôl golygfeydd;
Mynd dros y sgript;
Gêm neu barhau gyda’r crefftwaith neu’r llyfryn gwaith.

sgôr a rhowch wobr i’r tîm/person sy’n llwyddo i
gael y nifer fwyaf o halos i mewn.

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

Trafodwch rôl angylion yn hanes y Nadolig. Beth
mae’r plant yn ei wybod am angylion?

Pwysleisiwch fod yr angylion wedi dod fel
negeseuwyr gan Dduw a bod y Beibl yn dweud
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Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

bod llawer o angylion yn byw yn y nef, yn moli
Duw ddydd a nos.

Mynd ag anrhegion
Bydd angen eitemau addas i’w lapio arnoch, rhai
mwy anodd na’i gilydd, papur lapio rhad neu hen
gylchgronau, tâp selo, oriawr i gadw amser,
gwobrau bychain.

Rhannwch y plant yn dimoedd gyda’r un nifer o
eitemau i’w lapio, o leiaf un i bob plentyn. Nod y
gêm yw bod y timoedd yn lapio’r holl “anrhegion.”
Gallwch chwarae yn erbyn y cloc, neu fel ras un
tîm yn erbyn y llall. Cadwch amser bob tîm.  Ar
ôl i bawb orffen lapio, archwiliwch yr anrhegion.
Ychwanegwch 5 eiliad am bob blerwch/rhwyg y
gwelwch. Rhowch wobr fechan i’r tîm buddugol.
Trafodwch yr holl syniad o dderbyn a rhoi
anrhegion a’r rhesymau am hynny. Gofynnwch
i’r plant am eu syniadau ynglÿn â beth ydy
anrhegion Duw i ni. Edrychwch ar yr adnod sydd
yn Ioan 4:9 ac eglurwch mai dyma rhodd fwyaf
Duw i ni. Mae’r traddodiad o roi anrhegion adeg
y Nadolig yn ein hatgoffa o rodd Duw i’r byd.

Rho i mi’r sêr
Bydd angen copi o Atodiad 3 ar gyfer pob tîm
gyda phob seren ar bapur/cerdyn lliw gwahanol.
Torrwch y sêr i 6 darn.

Cuddiwch y sêr o amgylch yr ystafell. Esboniwch
wrth y timoedd darnau pa liw maent yn chwilio
amdanynt a sawl darn sydd yno. Mae un aelod
o bob tîm yn chwilio ar y tro. Ar ôl casglu’r 6
darn, maen nhw’n eu gosod mewn trefn ac yn
ceisio dysgu’r adnod.

Gwahoddwch bob tîm i adrodd yr adnod wrth y
lleill, fel petaent yn barti llefaru mewn Eisteddfod.
Trafodwch hanes y doethion yn dilyn y seren er
mwyn dod o hyd i’r Brenin newydd.

Asynnod cerddorol
Bydd angen rhyw fath o gerddoriaeth arnoch.

Rhannwch y plant yn ddau grþp – un grþp yn
‘Mair’ a’r grþp arall yn ‘Asynnod.’
Wrth i’r gerddoriaeth chwarae, mae pawb yn
cerdded o amgylch yr ystafell.
Wrth i’r gerddoriaeth dewi, mae’r arweinydd yn
galw ‘Mair’ neu ‘Asyn’. Os bydd yr arweinydd yn
galw ‘Mair’, mae’n rhaid i bob ‘Mair’ blygu ar un
glin, gyda’r asynnod yn rhedeg i eistedd  ar un
ohonynt. Os bydd yr arweinydd yn galw ‘Asyn’
mae’n rhaid i bob ‘Asyn’ blygu gyda ‘Mair’ yn
rhedeg i eistedd arno.
Bydd y pâr olaf allan bob tro. Parhewch nes mai
dim ond un pâr sydd ar ôl, a rhowch wobr fechan
iddynt.
Os hoffech gael mwy o amrywiaeth, gallech alw
un o’r canlynol:
i’r stabl – mae Mair yn gafael mewn llaw asyn
ac yn rhedeg i un ochr o’r ystafell sydd wedi ei
benodi’n ‘stabl’;
i’r stryd – mae Mair yn gafael mewn llaw asyn
ac yn rhedeg i ochr arall yr ystafell sydd wedi ei
benodi’n ‘stryd’;
i gysgu – mae Mair a’r asynnod yn gorwedd ar
y llawr yn chwyrnu.
Eto, mae’r pâr olaf i gyflawni’r dasg allan o’r gêm.

Crefft:

Cardiau cyfarch
Bydd angen cerdyn plaen ag amlen ar bob
plentyn, y ffigyrau o Atodiad 6, a phinnau ffelt,
sgleiniau, sticeri, papur crêp/lliwgar ar gyfer creu
cefndir.

Gadewch i’r plant ddewis cymeriad/cymeriadau
i addurno eu cardiau. Yna, bydd angen creu
cefndir addas iddynt, ac i liwio’r cymeriadau, cyn
eu gludo ar y cefndir.

Cynorthwywch y plant i feddwl am gyfarchiad
i’w ysgrifennu tu mewn. Byddai’n ddefnyddiol
cael cardiau Nadolig go iawn er mwyn i’r plant
cael syniadau.
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Llu o Angylion
Bydd angen templed angel (gweler Atodiad 4)
ar gyfer bob plentyn, cerdyn arian neu wyn
tenau, ‘sgleiniau’, pinnau ffelt, rhuban gwyn neu
aur (neu gortyn), styffylwr, siswrn, yr adnod ‘Mae
eich Achubwr wedi cael ei eni heddiw, ym
Methlehem. Ie, y Meseia! Yr Arglwydd!’ wedi’i
ysgrifennu’n fawr.  Mae’r adnod i’w weld yn Luc
2:11.

Rhowch dempled a cherdyn i bob plentyn.
Gofynnwch iddynt dorri 7 angel allan ac
ysgrifennu’r adnod arnynt: bydd angen rhannu’r
adnod i 7 cymal. Yna, cânt addurno’r angylion
gyda’r pinnau ffelt a’r ‘sgleiniau’.

Cynorthwywch y plant i styffylu’r angylion ar y
rhuban neu’r cortyn i greu llinyn o angylion yn
addurn i’r goeden Nadolig.

Wrth weithio, trafodwch y gwahanol
ymddangosiadau gan angylion yn hanes y Geni.
Esboniwch fod y Beibl yn sôn bod y nef yn llawn
o angylion sy’n moli Duw a sut y bu Duw yn
danfon angylion at bobl gyda negeseuon
pwysig.

Anrheg fach ag arogl bendigedig!
Bydd angen templedi siâp calon (gweler Atodiad
4), defnydd pinc/coch, ‘netting’ pinc/coch,
brwshus paent tenau neu ‘cotton buds’, glud
PVA, ‘pot pourri’ neu lavant sych, botymau siâp
calonnau/blodau, siswrn igam-ogam, pinnau
gwnïo.

Rhowch dempled i bob plentyn a’u cynorthwyo
i’w binio ar ddarn o ddefnydd a thorri o’i amgylch.
Gwnewch yr un peth gyda’r ‘netting.’ Rhowch
linell o lud o amgylch ochr allanol y galon
ddefnydd, gan ddefnyddio’r brwsh/’cotton bud’,
cofiwch adael pen y siâp heb lud. Gwasgwch y
siâp ‘netting’ ar ei ben. Daliwch yn ei le tra’n
sychu. Cynorthwywch y plant i roi ychydig o’r
‘pot pourri’/lafant yn y pwrs. Rhowch ychydig o
lud i gau’r twll, gan wasgu’n dynn. I orffen,
gludwch fotwm ar flaen y siâp, fel addurn.

Trafodwch yr anrhegion gafodd y baban Iesu
gan y Doethion, gan gyfeirio at arogl y thus a’r
myrr.

Anogwch y plant i roi’r siapau yn anrheg i rywun,
i Nain neu Mam efallai!

Ffenestr wydr lliw gydag adnod
Roedd y golau go iawn, sy’n rhoi golau i bawb,
ar fin dod i’r byd (Ioan 1:9)

Bydd angen copi o Atodiad 5 ar gyfer pob
plentyn, papur tusw, siswrn, glud, rhuban, tyllwr,
‘sgleiniau’, pinnau ‘sgleiniog’. Efallai yr hoffech
dorri’r siapiau sêr allan cyn y wers.

Rhowch ffenestr i bawb, a’u gwahodd i liwio’r
ffrâm yn ddu cyn lliwio’r adnod gyda’r pinnau
‘sgleiniog’ neu drwy daenu haen denau o lud
dros y llythrennau a’u orchuddio gyda ‘sgleiniau’
Torrwch ddarnau o bapur tusw sy’n ffitio dros y
siapiau sêr a’i ludo dros y siâp yn ofalus - dyma
beth sy’n creu’r effaith gwydr lliw.

Gwnewch ddau dwll ar ochr ucha’r ffenestr, a
gosod darn o ruban i’w hongian.

Trafodwch ystyr yr adnod gyda’r plant: pwy yw’r
golau mae’r adnod yn cyfeirio ato? Pam fod
Iesu’n cael ei ddisgrifio fel ‘golau’?

Gweddïau

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

Arweinydd: Mae gennym newyddion da i bawb
trwy’r byd i gyd.
Pawb: Immanuel, Duw gyda ni.

Arweinydd: Pwy gafodd ei eni mewn stabl?
Pawb: Immanuel, Duw gyda ni.

Arweinydd: At bwy redodd y bugeiliaid i’w addoli?
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Pawb: Immanuel, Duw gyda ni.

Arweinydd: Teithiodd Brenhinoedd yn bell iawn,
iawn i weld …
Pawb: Immanuel, Duw gyda ni.

Arweinydd: Rydym eisiau i bawb wybod mai Iesu
yw …
Pawb: Immanuel, Duw gyda ni.
Amen

Rhannu’r newyddion da
Bydd angen doli, wedi’i lapio mewn blanced
fach.

Atgoffwch y plant o ymateb y bugeiliaid wrth weld
baban Iesu – roedden nhw eisiau i bawb gael
gwybod eu bod wedi gweld Mab Duw ac wrth
iddynt fynd yn ôl at y defaid, dyma nhw’n bachu
ar bob cyfle i rannu’r newyddion da.

Gofynnwch i’r plant i feddwl am rywun y maen
nhw’n credu sydd angen clywed y newyddion
da am gariad Iesu. Nid yw’n hawdd i ni bob
amser i siarad am Iesu gyda’n ffrindiau neu’r
teulu, efallai am nad ydym yn siþr beth i’w
ddweud neu ein bod yn poeni na fydd pobl eisiau
clywed. Wrth basio’r doli o gwmpas, anogwch y
plant i weddïo dros y person y maen nhw wedi’i
enwi ac am gymorth Duw i rannu’r newyddion
da gyda nhw. Cewch ddefnyddio’r geiriau,
“Diolch Iesu am ddod i’r byd. Helpa fi i rannu’r
newyddion da gyda …….. y Nadolig hwn.”

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?

Taflen 11 - Croesair
Yr Atebion

Ar draws – 5. Doethion, 8.
Bethlehem, 12. Seren, 13.
Awgwstws, 17. Herod, 18. Gabriel,
19. Brenin

I lawr - 1. Trethi, 2. Joseff, 3. Adfent,
4. Coeden, 6. Llety, 7. Preseb,
9.Myrr, 10. Carol, 11. Rhufeiniaid,
14. Stabal, 15. Mair, 16. Oen
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Lliwiwch y llun yma’n ofalus. Ydych chi’n ‘nabod y cymeriadau i gyd?

Fedrwch chi ateb y cwestiynau canlynol? Mae’r atebion i’w gweld rhywle ar y dudalen.

Beth oedd gwaith Joseff?

Beth oedd enw’r angel a siaradodd gyda Mair a Joseff?

I ble aeth Mair a Joseff ar eu taith?

Sawl anrheg gafodd y baban Iesu gan y Doethion?
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Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Pa mor dda wyt ti’n cofio hanes geni’r Iesu?
Ysgrifenna bwt o’r hanes wrth ymyl y lluniau.
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Taflen 6
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Lliwia’r adnod yn ofalus.
Wyt ti’n cofio
pwy yw’r golau?
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Pa anrhegion
oedd gan y Doethion?

Llenwa’r bylchau yn hanes y Doethion.

Daeth dynion d _ _ _   o’r dwyrain pell yn dilyn seren ddisglair.

Yn gyntaf, aethant i weld y Brenin H _ _ _ _.

Nid oedd y b_ _ _ _ _  newydd yno.

Felly, i ffwrdd â nhw eto, ar ôl y s  _ _ _ _ .

Rhoesant anrhegion i’r brenin newydd, a _ _,  thus a m _ _ _ .

Wyt ti wedi bod ar siwrnau hir fel y Doethion?
Lliwia llun y Doethion ac ychwanega gefndir addas.
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Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Tynna lun yn y ffram o dy hoff ran o hanes y Nadolig.Tynna lun yn y ffram o dy hoff ran o hanes y Nadolig.Tynna lun yn y ffram o dy hoff ran o hanes y Nadolig.Tynna lun yn y ffram o dy hoff ran o hanes y Nadolig.Tynna lun yn y ffram o dy hoff ran o hanes y Nadolig.

Pwy ddywedodd…?
Gadewch inni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi

digwydd. Luc 2:15

Ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd Waredwr. Luc 2:11

Dyma lawforwyn yr Arglwydd: bydded i mi yn ôl dy air. Luc

1:38

Ble mae hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon? Mathew 2:2

Ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn.  Mathew 2:8



Y Nadolig: Goleuni’r Byd ® Cyhoeddiadau’r Gair 200922

Taflen 9
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Mae’r ddau fugail yn rhuthro i Fethlehem.

Mae 12 gwahaniaeth rhwng y ddau lun: fedri di eu gweld nhw?

Pwy ydw i? Tynna lun o’r cymeriadau

Teithiais ymhell i weld
y baban Iesu gan
ddilyn seren newydd.

Cefais lond bol o ofn
wrth weld llu o angylion
yn yr awyr un noson!

Dyn blin a chreulon ydw i –
yn benderfynol o gael
gwared o’r baban newydd.
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Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Wrth inni ddathlu geni’r Iesu, mae’n dda cofio am y rhai a
fydd yn ei chael hi’n anodd i ddathlu. Efallai eu bod yn
unig, neu’n sal, neu wedi colli rhywun arbennig ers y
Nadolig diwethaf.

Ysgrifennwch enwau rhai pobl sydd angen cymorth Duw ar
yr hosan, a gweddïwch drostynt.

CROESAIR Y NADOLIG

Ar draws
5. y tri brenin oedd yn mynd ar gamel
8. y dref lle cafodd Iesu ei eni
12. hwn oedd yn arwain y Doethion
13. arweinydd y Rhufeiniad ar y pryd
17. y brenin adeg geni iesu
18. yr angel a ddaeth at Mair
19. Iesu yw’r gwir ________

I Lawr
1. aeth Mair a Joseff i dalu rhain
2. gþr Mair
3. y pedair wythnos sy’n arwain at y Nadolig
4. Cafodd un Nadolig o rhain ei gyflwyno gan
Tywysog Albert
6. roedd dim lle yn fan hyn
7. gwely’r baban Iesu
9. aur, thus a ____
10. emyn Nadolig
11. y fyddin a oedd yn teyrnasu adeg geni’r Iesu
14. ble roedd yn rhaid i Mair a Joseff aros
15. mam Iesu
16. anrheg y bugeiliaid i’r Iesu
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Wythnos 1

Taith Iesu
(Philipiaid 2: 5 – 11)

Yn ystod y sesiwn byddwn yn dysgu:
bod Iesu yn Dduw ac yn ddyn ar yr un pryd;
bod Iesu wedi dod i’r byd o’r nef i fod yn un

ohonom ni;
bod Iesu wedi gadael y nef a phopeth yno

er mwyn ein hachub ni.

Cyflwyno’r thema

1. Cystadleuaeth Limbo
Bydd angen coes brwsh a gwobr fechan.

Gofynnwch i ddau berson i ddal y coes brwsh
fel bod y bobl ifanc yn gallu dawnsio o dan y
goes ar steil ‘limbo.’ Cychwynnwch gyda’r coes
brwsh tua metr o’r llawr, er mwyn i bawb cael
cyfle i ddawnsio’n llwyddiannus o leiaf unwaith.
Wedyn, gostyngwch y coes brwsh a
gwahoddwch y bobl ifanc i ddawnsio eto. Os
bydd rhywun yn methu, h.y., yn gorfod rhoi llaw
ar y llawr i gadw balans, byddant allan o’r
gystadleuaeth. Rhowch y wobr i’r person sy’n
dawnsio isaf.

2. Tag Pengliniau
Mae pawb yn pen-glinio, ac yn cropian o
gwmpas yr ystafell (fel babi!). Dewiswch un
aelod o’r grþp i redeg ar ôl y lleill, yn eu tagio/
tipio heb blygu lawr, er mwyn ei wneud yn fwy
anodd. Mae’r rhai sydd ar y llawr yn cael cuddio
tu ôl i’r celfi neu o dan fyrddau, ond peidiwch â
gadael iddynt aros mwy na 5 eiliad, neu bydd y

Wythnos 1 Taith Iesu   (Philipiaid 2: 5 – 11)

Wythnos 2 Taith y Bugeiliaid  (Luc 2: 8 – 20)

Wythnos 3 Dilyn y Seren    (Mathew 2: 1 – 12)

gêm yn ddiddiwedd! Parhewch nes bod dim ond
un person ar ôl - dyma’r tagiwr i’r ail gêm.

Y tro yma, y tagiwr yw’r un sydd  yn cropian o
gwmpas gyda phawb arall yn rhedeg o gwmpas.
Dydi’r person sy’n cropian ddim yn cael sefyll i
fyny o gwbl, mae’n rhaid i’w bengliniau ac un
llaw gyffwrdd â’r llawr drwy’r amser. Pan mae
pobl yn cael eu tagio, maen nhw’n plygu i lawr
ac yn helpu i dagio pobl eraill.

Byddai’n syniad i’r bobl ifanc dynnu eu hesgidiau
ar y cychwyn, rhag ofn iddynt frifo.

Un o’r pethau pwysicaf i’w gofio adeg y Nadolig
yw’r ffaith bod Duw wedi dod i lawr i’n lefel ni er
mwyn creu perthynas â ni ac i brofi’r un
anawsterau a phrofiadau y byddwn ni’n eu profi.
Heddiw, byddwn yn ystyried taith Duw, y Mab,
i’r byd.

Darllen a deall y Beibl  (Philipiaid 2:5-7)

Bydd angen Beibl a darn o bapur maint A4 gyda’r
gair ‘NEF’ ar frig y dudalen ar bawb.

Darllenwch Philipiaid 2: 5 - 7.

Cwestiwn 1:
Pam, yn eich tyb chi, fod Iesu wedi dod i’r byd
fel dyn?

Gosodwch y gair ‘NEF’ o flaen y grþp a
thynnwch lun syml o breseb o dan y llun (gan
adael hanner y dudalen yn wag am lun arall nes
ymlaen).
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Rydym yn gwybod fod Iesu wedi ei eni i deulu
cyffredin iawn, a mwy na thebyg, byddai  wedi
treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yn gweithio fel saer
coed gyda’i dad. Er ei fod yn Dduw, daeth i lawr
i’n lefel ni, daeth i fyw bywyd cyffredin. Cafodd
yr un  profiadau yn ei fywyd â ninnau - yn tyfu,
yn gweithio, yn wynebu siom a phoen ag
anawsterau. Mae Iesu yn ein deall.

Darllenwch Philipiaid 2:8
Cwestiwn 2:
Pam fu’n rhaid i Iesu farw ar y groes? Tynnwch
lun croes o dan y llun o’r preseb.

Mae Iesu’n dod i’r byd i farw ar y groes. Aeth i’r
groes yn ein lle. Bu farw dros ein pechodau.

(Dangoswch y llun sydd yn Atodiad 2). Beth sy’n
digwydd yn y llun? Mae’r person yn cael ei achub
o’r môr. Dydy e ddim yn medru achub ei hun,
mae ei fywyd mewn perygl. Yn yr un modd, mae
Iesu yn ein hachub ni o’n pechodau a
chanlyniadau ein pechod. Trwy gydol ei fywyd,
roedd Iesu’n byw bywyd o ufudd-dod perffaith i
Dduw, ei Dad. Ni wnaeth Iesu erioed gyflawni
pechod. Ond ar y groes, mae’n dewis cymryd
cosb Duw am ein pechodau ninnau. I ddweud y
gwir, dim ond Iesu oedd yn ddigon da i gymryd
ein cosb, am ei fod e’n berffaith.

Darllenwch Philipiaid 2:9-11

Cwestiwn 3:
Ble mae Iesu nawr?

Ysgrifennwch y gair ‘NEF’ ar waelod y dudalen,
o dan y llun o’r groes.

Yn yr adnodau hyn, mae Paul yn esbonio fod
Duw wedi codi Iesu o’r bedd a’i gymryd yn ôl i’r
nefoedd, i le o anrhydedd a pharch unwaith eto.
Adeg y Nadolig, rydym yn treulio amser yn
ystyried cychwyn bywyd Iesu yn y byd.

Ond mae’n rhaid inni gofio, nid baban bach del
oedd Iesu yn unig, nid saer coed neu athro doeth
yn unig, ond Mab Duw a ddaeth i’r byd er mwyn
darparu ffordd i ni gael mynd i’r nefoedd, ble
mae’n teyrnasu gyda Duw, ei Dad.

Amser Gweddi

Beth am ganu:
‘Arglwydd, fe’th addolaf di (Grym Mawl 2, rhif
88)’ (www.gobaith.org) neu ‘Light of the world’
(Tim Hughes.)

Neu, wrando ar
‘Adoration’ gan Newsboys o’r albwm Adoration.
Mae ar gael ar itunes.

Anogwch y bobl ifanc i ystyried y geiriau wrth
ganu/gwrando ac i ddefnyddio’r geiriau fel
gweddi bersonol.

Wythnos 2

Taith y Bugeiliaid
(Luc 2: 8 – 20)
Yr wythnos hon, rydym am edrych ar hanes y
bugeiliaid gan holi, ‘Pam mai’r bugeiliaid gafodd
y neges am enedigaeth Iesu Grist yn gyntaf?’
Doedd y bugeiliaid ddim yn bobl bwysig yn y
gymuned o gwbl, dim ond  pobl gyffredin iawn,
ond dewisodd Duw nhw i fod y rhai cyntaf i weld
y Meseia. Mae’r ffaith yma yn ei hun yn galondid
i ni - daeth Iesu Grist i’r byd ar gyfer pawb, hyd
yn oed bobl gyffredin.

Cyn cychwyn
Cyn i’r bobl ifanc gyrraedd, cuddiwch ddafad
tegan meddal rhywle yn yr ystafell. Mae’r bobl
ifanc yn gorfod chwilio am y ddafad, a’r person
sy’n dod o hyd iddo sy’n ennill (efallai yr hoffech
roi gwobr fechan i’r enillydd!). Ceisiwch guddio’r
tegan mewn lle diogel.
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Cyflwyno’r Thema

Gêm ‘Cipio’r ddafad’
Gofynnwch am wirfoddolwr i gael mwgwd dros
ei lygaid. Rhowch y person hwnnw i eistedd ar
gadair yng nghanol yr ystafell. Rhowch y ddafad
wrth ymyl traed y person sy’n eistedd. Mae
gweddill y grþp yn gorfod mynd i wahanol lefydd
yn yr ystafell, yn bell oddi wrth y gadair. Y sialens
yw ceisio dwyn y ddafad heb wneud sþn. Tasg
y person yn y gadair yw ceisio clywed pwy sy’n
dod. Os byddant yn clywed sþn, dylent bwyntio
i gyfeiriad y sþn, ac os oes yna berson yn sefyll
yno, mae’r person hwnnw allan o’r gêm. Os ydyn
nhw’n llwyddo i ddwyn y ddafad, maen nhw’n
newid lle gyda’r person sy’n gwisgo’r mwgwd.
Fe gewch chi amrywio’r gêm drwy gael un
person yn eistedd ac un person yn unig yn ceisio
dwyn y ddafad.

Neu,
Gêm ‘Sibrydion’ (Chinese whispers)
Mae’r gêm yma’n mynd yn dda gyda thema’r
wers, y bugeiliaid yn derbyn neges arbennig gan
yr angylion. Mae pawb yn eistedd mewn cylch.
Meddyliwch am un ai frawddeg ddoniol neu
gymal/adnod o Luc 2: 8 - 20, a’i sibrwd i’r person
sydd nesaf atoch yn y cylch. Nid oes hawl ail-
adrodd y neges, er mwyn gwneud y gêm yn fwy
diddorol ac yn anoddach. Mae’r neges yn cael
ei phasio o amgylch y cylch o berson i berson
drwy sibrwd, nes cyrraedd y person diwethaf.
Mae’r person olaf yn adrodd y frawddeg yn ôl i
weddill y cylch, ac fe gewch chi weld os yw’r
neges wedi cael ei chyfleu’n iawn. Yn aml, mae’r
neges wedi ei newid o’r gwreiddiol  - mae’n gallu
bod yn ddoniol iawn.

Darllen a deall y Beibl    Luc 2:2-20
Bydd angen lluniau o’r stabl a phalas o Atodiad
8, ac os yn bosibl, ychydig o wair i gadarnhau’r
gwahaniaeth rhwng stabl a phalas.

Y Cefndir
Pan fyddwn ni’n meddwl am Iesu Grist, byddwn
yn meddwl amdano fel Mab Duw, Brenin y nef

a’r ddaear, y Meseia. Yn yr Hen Destament
gwelwn fod Duw yn addo Meseia. Does dim
dyddiad manwl yn cael ei roi ar gyfer ei
ddyfodiad,  ond roedd pawb yn edrych ymlaen
ac yn aros am hyn i ddigwydd. Roedd yr
Iddewon yn disgwyl rhywun dewr, rhywun oedd
am gael gwared â’r Rhufeiniaid ac i fod yn Frenin
arnynt. Ond, roedd gan Dduw rywbeth arall
mewn golwg.

Cwestiwn: Beth yw’r gwahaniaethau rhwng stabl
a phalas?

I ble aeth y doethion yn gyntaf i chwilio am y
brenin newydd? Ie, i balas y Brenin Herod. Ond,
a ddaethant o hyd i’r baban Iesu yno? Na,
cafodd Iesu ei eni  mewn stabl ym Methlehem.
O’r cychwyn cyntaf, mae’n amlwg bod cynllun
Duw yn mynd i ysgwyd pobl!

Darllenwch Luc 2: 8 – 20.

Dosbarthwch Feiblau, a darllenwch hanes
ymddangosiad yr angylion.

Mae’r newyddion am yr enedigaeth yma’n cael
ei roi i fugeiliaid tlawd a oedd yn edrych ar ôl
defaid ar ochr mynydd. Mae’r angylion yn dod
ac yn rhoi’r newyddion iddyn nhw yn gyntaf!

Cwestiwn: Sut mae’r bugeiliaid yn ymateb ar y
cychwyn?

Maent yn ofnus, ond mae’r angylion yn dweud
wrthynt am beidio â bod ofn, gan fod y Meseia
wedi ei eni, a byddant yn dod o hyd iddo yn
faban wedi cael ei rwymo mewn lliain, yn
gorwedd mewn preseb (adnod 11). Mae Duw’n
dewis y bugeiliaid i fod y bobl gyntaf i glywed
am hyn. Doedd bugeiliaid ddim yn arbennig
iawn, roeddent yn gweithio’n galed yn y caeau.
Cwestiwn: Pam ydych chi’n meddwl bod Duw
wedi dewis bugeiliaid yn gyntaf i gael y neges
am eni Iesu Grist?

Roedd Duw am ddangos iddynt, fel i ninnau, fod
Iesu wedi cael ei yrru er mwyn pawb. Er eu bod
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yn disgwyl brenin a fyddai’n cael gwared â’r
Rhufeiniad, daeth Iesu i’r byd i gyflawni rhywbeth
llawer mwy. Daeth i’r byd er mwyn chi a fi a
phawb yn y byd. Daeth i gymryd y pechod, i gael
gwared â’r pethau drwg y byddwn ni gyd yn eu
gwneud, er mwyn i ni gael dod yn ôl i berthynas
â Duw a bod yn ffrindiau iddo.

Cymhwyso
Rhannwch gopïau o Atodiad 8 (Nadolig i mi), a
gofynnwch i’r bobl ifanc i benderfynu pa luniau
sy’n cyfleu ystyr y Nadolig iddyn nhw. Efallai yr
hoffent farcio’r lluniau 1 i 10, gyda 10 yn penodi’r
llun sy’n cynrychioli’r Nadolig orau iddynt.

Trafodwch atebion y grþp: pa luniau sy’n
cyfleu ystyr y Nadolig iddyn nhw a pham? Oes
’na rywbeth arall y bydden nhw wedi’i ddewis,
nad ydyw ar y daflen?

Oes yna deimladau gwahanol am y
Nadolig yn awr i’w gymharu â’r hyn oedd yn wir
pan oeddent yn iau?

Trafodwch sut mae pobl yn gyffredinol yn
ystyried y Nadolig gan ddefnyddio’r cwestiynau
canlynol:

Beth yw’r peth pwysicaf am y Nadolig?

Beth am y syniad o roi enw gwahanol ar ‘Nadolig’
i osgoi cynhyrfu pobl o grefyddau eraill?

Faint o bobl sy’n gwybod mai dathlu geni’r Iesu
yw hanfod yr Þyl?

Amser Gweddi:
Paratowch amlinelliad o stabl ymlaen llaw.
Rhowch ddarnau bach o bapur neu post-its i’r
bobl ifanc er mwyn iddynt gael ysgrifennu
gweddïau. Anogwch y bobl ifanc i feddwl am yr
hyn a drafodwyd yn y sesiwn ac i ysgrifennu
gweddi. Efallai gweddi o ddiolch i Iesu am ddod
i’r byd er mwyn pob un ohonom, neu dros bobl
y maen nhw’n eu hadnabod sydd ddim yn gweld
bod dyfodiad Iesu i’r byd yn bwysicach na’r

anrhegion a’r addurniadau. Gludwch y
gweddïau ar y stabl. Efallai yr hoffech roi teitl i’r
darlun - beth am ‘O’r nef y daeth’?

Wythnos 3

Dilyn y Seren
(Mathew 2: 1 – 12)

Yn y sesiwn yma, byddwn yn ystyried taith y
Doethion i weld Iesu Grist, ac arwyddocâd eu
hanrhegion. Ein gobaith yw, y bydd y bobl ifanc
yn gweld y cysylltiad rhwng  stori’r Nadolig a
digwyddiadau’r Pasg, a bod gan Dduw gynllun
ar gyfer geni, bywyd a marwolaeth yr Arglwydd.

Cyflwyno’r Thema

Gêm  ‘Dilyn fi! ‘
Naill ai (1 – ar gyfer gofod mawr)

Rhannwch y bobl ifanc i dimau. Dewiswch un o
bob tîm i ddod allan i gael mwgwd, ac ewch â’r
ddau yma i ochr arall yr ystafell. Gosodwch
rwystrau i’w hosgoi ar draws yr ystafell, ynghyd
â phethau ar gyfer cyflawni sialens, e.e. rhowch
gadair i’w hosgoi, a hþp hwla i wneud 5 cylch.
Esboniwch wrth weddill y tîm eu bod angen
arwain y person o’r ochr arall atynt hwy. Bydd y
timau i gyd yn gweiddi ar draws ei gilydd. Bydd
rhaid i’r person orfod gwrando yn astud am ei
dîm. Mae gweddill y tîm yn gorfod gwneud yn
siþr bod y person yn eu clywed. Y tîm sydd yn
arwain eu haelod yn ôl yn saff gan wneud popeth
yn ôl y cyfarwyddiadau, sy’n ennill.  Gall y gêm
weithio os gofynnir i’r plant sibrwd hefyd!

Neu,
Dilyn fi! (2 – ar gyfer gofod llai)
Rhannwch y bobl ifanc i dimau. Dewiswch un o
bob tîm i ddod allan a sefyll ar un ochr o’r ‘stafell.
Rhowch weddill y tîm gyferbyn â nhw ar yr ochr
arall. Rhowch ddarn o bapur a beiro i’r ddau
sydd wedi eu dewis, ac i’r gweddill, rhowch
frawddeg ddoniol ar ddarn o bapur. Bydd y ddau
sydd wedi eu dewis i chwarae’r gêm yn troi eu
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cefnau ar y gweddill. Wrth i’r tîm weiddi allan eu
brawddeg, bydd angen i’r cystadleuwyr geisio
clywed eu tîm hwy, ac ysgrifennu’r frawddeg ar
y darn papur gwag. Y cystadleuydd sydd wedi
ysgrifennu’r frawddeg fwyaf cywir sy’n ennill.

Darllen a deall y Beibl (Mathew 2: 1 – 12)
Bydd angen copïau o’r darlleniad o beibl.net
sydd ar gael ar Atodiad 7, neu Feiblau.

Un ffordd dda o wneud yn siþr fod pawb yn
gwrando ac yn deall y darn yma yw cael y bobl
ifanc i ffurfio cylch, ac yna i bob un ddarllen
adnod yr un yn eu tro.

Dilyn yr arweiniad!
Cyfeiriwch yn ôl at y gêm, a’r ffaith bod angen
dilyn cyfarwyddiadau er mwyn cyrraedd gweddill
y tîm.

Yn y darlleniad, clywsom hanes y Doethion yn
dilyn cyfarwyddiadau er mwyn cyrraedd y brenin
newydd – ond nid cyfarwyddiadau ar goedd ond
cyfarwyddiadau gweledol – Seren!

Cwestiwn: Ydych chi wedi edrych i fyny i’r
nefoedd ar y sêr erioed? Pa fath o deimlad oedd
o? A welsoch chi seren sy’n disgleirio’n fwy na’r
gweddill erioed?

Roedd y Doethion yn seryddion - pobl glyfar tu
hwnt a oedd yn treulio eu hamser yn astudio’r
sêr a’u patrymau. Gwelsant seren newydd,
seren a oedd yn disgleirio’n fwy llachar na’r lleill.
Credent fod y seren yn arwydd bod yna frenin
newydd wedi ei eni. Beth bynnag, mae’r
Doethion yn teithio miloedd o filltiroedd ar draws
gwledydd, ac yn dilyn  y seren, er mwyn
darganfod y brenin newydd.

I’r palas!
Yr wythnos ddiwethaf, bûm yn edrych ar daith y
bugeiliaid, a sut y bu i Dduw ddewis rhoi
newyddion da am eni’r Meseia i bobl ddigon
cyffredin.

Mae’n hawdd deall pam aeth y Doethion i’r palas
brenhinol yn gyntaf - dyna lle yr oedd
brenhinoedd newydd yn cael eu geni fel arfer.
Mae’r brenin Herod yn flin ac yn ofnus wrth
glywed bod y Doethion yn ceisio ‘brenin yr
Iddewon.’ Ef yw brenin yr Iddewon ac felly mae’n
rhaid cael gwared ag unrhyw un a fyddai’n
fygythiad i’w frenhiniaeth.

Mae’r offeiriaid ac athrawon y gyfraith a oedd
yn cynghori’r Brenin yn cadarnhau bod yr
ysgrifau sanctaidd yn rhagddweud y byddai’r
Meseia’n cael ei eni ym Methlehem. Wrth i’r
Doethion adael, mae Herod yn gofyn iddynt
ddod yn ôl ar eu ffordd adref i ddweud wrtho sut
i ddod o hyd i’r brenin newydd. Mae’n esgus ei
fod am addoli’r brenin ei hun, ond wrth gwrs,
mae ganddo fwriadau drwg a chreulon.

Gydag anrhegion!
Cwestiwn: Pan fo babi newydd yn cael ei eni,
pa fath o bethau fyddwn ni’n eu prynu fel
anrhegion?

Dangoswch y lluniau o’r aur, thus a myrr sydd
yn Atodiad 7. Dyma anrhegion y Doethion.

Beth yw ystyr yr anrhegion hyn?
Mae yna lawer o awgrymiadau wedi eu cynnig
am ystyr yr anrhegion hyn, ac yn gyffredinol,
gwneir ymdrech i geisio eu darlunio yng nghyd-
destun yr Hen Destament. Mae’n debyg mai’r
ffordd orau i esbonio eu harwyddocâd yw
ystyried yr hyn mae’r Beibl yn ei ddweud yn
gyffredinol am yr elfennau. Beth bynnag, yr hyn
a bwysleisir yw bod y dynion yma wedi dod o
bell, i weld person arbennig, a bod eu
hanrhegion yn arwydd o’r addoliad yr oeddent
am ei roi. Yn gyffredinol felly, byddai aur yn
arwydd o rodd i, neu yn eiddo i rywun mewn
awdurdod neu’r brenin. Mae’r Thus yn arwydd
o’r gwasanaeth y byddwn yn ei roi i Dduw a myrr
yn arwydd o ddyndod. Roedd Iesu’n dod fel Mab
y Brenin i fod yn frenin, roedd yn dod i
wasanaethu Duw, ac mae’n dod fel ni, yn ddynol.
Felly, er bod yr anrhegion yn edrych yn rhyfedd,
maen nhw’n dangos i ni pwy yw Iesu, ac yn
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Oed 11 - 14
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

cadarnhau mai mab Duw yw’r baban yma, sydd
wedi dod i’r byd fel dyn i wneud ewyllys Duw.

Amser Gweddi
Chwaraewch gân Gristnogol neu emyn ac
anogwch bawb i fod yn ddistaw ac i feddwl am
y ddau ymateb i Iesu a welsom heddiw.

Yn gyntaf, mae’r Doethion yn gynhyrfus ac yn
edrych ymlaen at weld y brenin newydd, ac yn
fodlon teithio’r holl ffordd i weld y baban. Ond ar
y llaw arall, mae ymateb Herod yn flin ac yn ddig
ac eisiau cael gwared â’r baban newydd.

Sut ydyn ni’n ymateb i’r newyddion am Iesu
heddiw?
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Atodiad 1
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Sgript ar gyfer y Plant Ieuengaf

Dylai un o’r athrawon ddarllen y sgript, gyda’r plant wedi gwisgo i fyny ac yn eistedd wrth ymyl y
darllenydd. Bydd y darllenydd yn galw ar y cymeriadau yn eu tro, gan ofyn cwestiynau iddynt neu eu
helpu i greu symudiadau sy’n berthnasol i’r stori. Byddai’n syniad cael oedolion eraill ymysg y plant
i’w harwain/cynorthwyo.

Bydd angen dod o hyd i gân/pennill i’r angylion ei chanu a chân i bawb ei chanu ar y diwedd.
Byddai’n syniad gofyn i Athrawes/Arweinydd y Cylch Meithrin lleol am syniadau.

Rhan 1                 Hanes yr angel Gabriel yn ymddangos i Mair, a’r daith i Fethlehem

“Dewch i wrando ar hanes y Nadolig cyntaf.
Amser maith yn ôl, roedd dynes ifanc o’r enw Mair a dyn o’r enw Joseff (galw ar y ddau i ddod
ymlaen).
Roedd Mair a Joseff yn mynd i briodi.
Un diwrnod, roedd Joseff yn brysur wrth ei waith fel saer coed.
Joseff, beth mae saer coed yn ei wneud?  (Os bydd angen cymorth ar Joseff, gwnewch symudiad
morthwylio a llifio er mwyn iddo eich copïo. Gall y plant eraill ymuno yn y symudiadau hefyd.)
Roedd Mair yn brysur yn y tÿ yn glanhau.
Mair, dangos inni sut fyddi di’n glanhau. (Eto, os bydd angen, gwnewch symudiad addas i Mair a’r
plant eraill i gopïo.)
Yn sydyn, daeth yr angel Gabriel i siarad gyda Mair. (Galw Gabriel ymlaen)
Roedd gan Gabriel neges gan Dduw. Beth oedd y neges? (Os ydy Gabriel yn ddigon hyderus i ateb,
caiff ymateb ei hun).

“Mair, rwyt ti’n mynd i gael babi. Mab Duw.”
Roedd Mair a Joseff yn gwybod bod y babi’n mynd i fod yn un arbennig iawn.
Ydych chi’n cofio beth fyddai enw’r babi? (Rhowch gyfle i’r plant ymateb cyn dweud…)
Ie, Iesu fyddai enw’r babi arbennig hwn.
Wel, bu’n rhaid i Mair a Joseff fynd ar daith i rywle, i roi eu henwau ar gofrestr y Brenin Herod.
Ydych chi’n cofio ble aethon nhw? (Rhowch gyfle i’r plant ymateb cyn dweud …)
Aethon nhw’r holl ffordd i Fethlehem, ond ar ôl cyrraedd yno, doedd dim lle iddynt aros dros nos.
(Meimio cnocio ar ddrws, gan annog y plant i’ch copïo ac i ysgwyd eu pennau. Galwch ar ddyn y llety
i’r llwyfan.)
Ond, o’r diwedd, dyma’r dyn caredig yma’n cynnig lle iddynt.
Beth ofynnodd Joseff iddo?
(Os ydy Joseff yn ddigon hyderus, caiff ofyn ei hun –)
“Oes gennych le i ni aros heno?”
(Os ydy dyn y llety’n ddigon hyderus, caiff ateb dros ei hun –)
“Does dim lle yn y tÿ ond mae gennyf stabl.”
Felly, aeth Mair a Joseff i mewn i’r stabl gyda’r anifeiliaid, ac yn ystod y nos ganwyd y baban Iesu.”
(Rhowch y plant i eistedd mewn lle amlwg, wrth eich ymyl.)
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Rhan 2               Y Bugeiliaid
Bydd angen i un o’r cynorthwywyr gadw’r ‘baban Iesu’ i’w ddangos i’r bugeiliaid nes ymlaen. Hefyd,
bydd angen dewis cân/pennill i’r angylion ei chanu.

“Ssshh, beth yw’r sþn yna? (Gwnewch sþn brefu, ac annog y plant i ymuno â chi.)
Ar y bryniau, o amgylch Bethlehem, roedd bugeiliaid yn edrych ar ôl y defaid.
(Galwch y bugeiliaid ymlaen a gofyn iddynt:)
Beth sydd angen ei wneud er mwyn edrych ar ôl defaid? (Gadewch i’r bugeiliaid gynnig atebion,
efallai bydd angen ychydig o gwestiynau i’w helpu.)
Shh, rydw i’n clywed sþn arall nawr. Sþn canu!  Chi sy’n canu angylion?
(Galwch yr angylion ymlaen i ganu pennill o gân addas.)
Wel, tybed pam fod yr angylion wedi dod i weld y bugeiliaid heno?
(Gadewch i’r angylion ateb os gallant, neu dywedwch…)
Mae gan yr angylion neges bwysig iawn, iawn i’r bugeiliaid.
O diar, mae’r bugeiliaid yn edrych yn ofnus i mi. (Gwnewch ystum ofnus i’r bugeiliaid gopïo.)
Ond, does dim angen i chi fod yn ofnus, fugeiliaid. Mae’r angylion wedi dod i ddweud bod y baban
Iesu wedi cael ei eni ym Methlehem. Ac fe gewch chi fynd yno i’w weld.
Hoffech chi fynd i weld y baban Iesu?
Wel, dyma fo. Mair, tyrd â’r baban Iesu yma i’w ddangos i’r bugeiliaid. (Caiff Mair ddod â’r baban i’w
ddangos i’r bugeiliaid.)
Roedd y bugeiliaid wedi cynhyrfu wrth weld y baban Iesu. Sut ydyn ni’n dangos ein bod yn hapus ac
yn gynhyrfus?
Mae’n debyg bod y bugeiliaid wedi rhedeg yr holl ffordd yn ôl at y defaid, gan ddweud wrth bawb ar
y ffordd eu bod wedi gweld Iesu, mab Duw.”
(Eto, rhowch y plant i eistedd wrth eich ymyl ar gyfer y rhan nesaf.)

Rhan 3                 Y Doethion

“Cyn bo hir, cafodd Mair a Joseff a’r baban Iesu mwy o ymwelwyr. (Galwch y Brenhinoedd ymlaen.
Unwaith eto, os nad yw’r plant yn hyderus i ateb eich cwestiynau, bydd angen llenwi’r bylchau drwy
gynnig yr atebion eich hun.)
Pwy ydych chi, ‘te? (Ateb y plant.)
Roeddwn i’n meddwl eich bod yn bobl bwysig gyda’r coronau hardd yna.

Pam ddaethoch chi yma?
Wedi dod i weld y baban Iesu, ie? Wel, dyma fo, gyda Mair a Joseff.
Sut oeddech chi’n gwybod y ffordd at y baban Iesu?
Wel, dyna ryfeddol! Rydych wedi dilyn seren yr holl ffordd nes iddi aros uwchben y lle ‘ma.
Beth sydd gennych i’w roi i’r baban Iesu?
Mae gennych anrhegion i’r baban Iesu – aur, thus a myrr.
Dewch i roi’r anrhegion i’r baban Iesu.

Beth am inni ganu cân i’r baban Iesu gyda’n gilydd? (Gwahoddwch y plant i gyd i sefyll ac i ganu
cân.)

Neu,
Gellwch orffen drwy ddefnyddio’r weddi sydd ar ddiwedd y drydedd wers.

Atodiad 1
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Atodiad 2
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Atodiad 3
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Atodiad 4
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Atodiad 5
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Atodiad 6
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Atodiad 7
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

(Mathew 2:1-12)

Cafodd Iesu ei eni ym Methlehem yn Jwdea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl
hynny, daeth gwÿr doeth o wledydd y dwyrain i Jerwsalem  i ofyn, “Ble mae’r un sydd newydd
gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelsom ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu
teyrnged iddo.”
 Pan glywodd y Brenin Herod hyn roedd wedi cynhyrfu’n lân. Roedd cynnwrf yn Jerwsalem
hefyd.  Felly, galwodd Herod ar y prif offeiriaid ac ar arbenigwyr y Gyfraith Iddewig i’w gyfarfod.
Gofynnodd iddyn nhw, “Ble fydd y Meseia’n cael ei eni?”  “Yn Bethlehem, Jwdea,” medden
nhw. “Dyna ysgrifennodd y proffwyd:
 “‘Bethlehem, yn nhir Jwda – Nid rhyw bentref di-nod yn Jwda wyt ti; achos ohonot ti daw un
i deyrnasu,
un fydd yn fugail i arwain fy mhobl Israel.’”
 Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw’r gwÿr doeth i gyfarfod preifat. Cafodd wybod
ganddyn nhw pryd yn union yr ymddangosodd y seren. 8Yna dywedodd, “Ewch i Fethlehem
i chwilio am y plentyn. Yna, gadewch i mi wybod pan ddowch o hyd iddo, er mwyn i mi gael
mynd i dalu teyrnged iddo hefyd.”
 Ar ôl gwrando ar yr hyn oedd gan y brenin i’w ddweud, i ffwrdd â nhw. Dyma’r seren yn
mynd o’u blaen, nes iddi aros uwchben yr union fan lle roedd y plentyn. 1 Roedden nhw wrth
eu bodd!  Pan aethon nhw i mewn i’r stabl, dyna lle’r oedd y plentyn gyda’i fam, Mair, a
dyma nhw’n disgyn ar eu gliniau o’i flaen a’i addoli. Yna dyma nhw’n agor eu paciau a rhoi
anrhegion gwerthfawr iddo – aur a thus a myrr.
 Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod, felly dyma’r gwÿr
doeth yn teithio’n ôl i’w gwlad eu hunain ar hyd ffordd wahanol.
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Atodiad 8
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2
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Gwasanaeth Teuluol
Y Nadolig: Mathew a Luc 1 a 2

Gwasanaeth Nadolig

Golygfa 1 - Y Swyddfa Asesiad Risg Nefol

Mae’r cyhoeddiad fod Mair am eni Mab Duw am gael ei wirio drwy’r Swyddfa Asesiad Risg Nefol.

Golygfa: Un gornel sy’n edrych fel swyddfa â gliniaduron/cyfrifiaduron gyda llun ‘Afal’, neu
gyfrifiaduron ‘Afal’ (gwybodaeth dda a drwg). Byddai ambell i arwydd ar y mur yn handi! e.e.

‘Efallai ein bod yn gul, ond dyma’r unig ffordd!’
‘Mae ei Iau yn ysgafn - mae ein baich yn ysgafn’
‘Coron am ddim gyda phob ffurflen asesiad llwyddiannus’

Cymeriadau:  Gabriel, 2 Seriff, 2 Ceriwb (ond gellir rhannu’r darnau rhwng  mwy o blant)

Seriff 1: Ceriwb, dwi’n gwybod fod y baned yma wedi ei gwneud gyda dþr bywiol, ond oes raid
iddo fod yn oer?

Ceriwb 1: Mae ar gyfer eich diogelwch Seriff syr. Dwi ddim isio’ch llosgi!
Seriff 2: Ond mae’r llaeth yn boeth!
Ceriwb 1: Ydy Seriff syr. Eto, i’ch diogelu. Dwi ddim angen ichi wynebu unrhyw berygl oherwydd y

posibilrwydd o jyrms ynddo.
Seriff 2: Ond, d’oes yna ddim jyrms yn y nefoedd!
Ceriwb 1: Fedrwch chi ddim bod yn ddigon gofalus syr.
(Y tu allan i’r swyddfa mae Gabriel yn agosáu ac yn darllen y sgrôl sydd yn ei law gyda’r gorchymyn
i ymweld â Mair)
Gabriel: Mae hyn yn edrych yn rhwydd, O! Be di hyn? Nodyn ychwanegol:

“O.N. Gyda llaw Gabriel, cofia gael cytundeb gyda phobl Asesiad Risg yn gyntaf, er mwyn
cael cadarnhad, diolch”
Cadarnhad wir! Gall hyn droi yn ddiflas....

(Yn oedi tu allan y drws cyn cymryd anadl ddofn a mynd i mewn)
Ceriwb 1: (yn rhuthro a chyfarch Gabriel gyda brwdfrydedd)

Gabriel, Archangel syr, roeddem yn dy ddisgwyl, estyn gwmwl i eistedd arno tra ein bod
yn rhoi’r gwaith papur mewn trefn.

(Gabriel yn pwyso ar gwmwl dychmygol)
Hoffech chi baned tra eich bod yn aros?

Gabriel : Fydda i byth braidd yn aros.
Seriff 1: Tragwyddoldeb y byd Archangel Gabriel, beth allwn ni ei wneud i ti?
Seriff 2: Croeso yn wir, edrychwn ymlaen at sicrhau fod dy lwybr yn ddi-berygl.
Gabriel: Oce, nawr, ddylai hyn ddim cymryd llawer o amser...Tebyg eich bod yn gyfarwydd â’r

ymadrodd, Deled dy Deyrnas? Wel, dyma ni ar y job!
Seriff 1: Iawn, be ’di natur y gweithgarwch?
Gabriel: Geni Mab Duw, y Gair oedd gyda Duw yn y dechrau, yn dod yn gnawd, yn byw gyda

dynion, Emaniwel, Duw gyda phobl. Genedigaeth wyryfol...
Seraff 2: Ara’ deg am funud, beth yw hyn i gyd am enedigaeth wyryfol?
Gabriel: Dyna lle dwi ar fynd, i Nasareth yn Israel ble mae Mair, y fam ddewisedig yn byw, i adael

iddi wybod, ac i weld os yw hynny’n dderbyniol. Yna, bydd angen sortio’r mater efo Joseff
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- ei darpar þr.
Seriff 1: (Yn estyn ffurflen)

Gadewch inni gychwyn eto. Duw yn dod yn gnawd – fydd y llestr - Mair - yn ddigon cryf, yn
ddigon mawr i’w ddal?

Gabriel: Debyg iawn, dyna pam y gwnaeth Duw bobl ar ei ddelw yn y lle cyntaf.
Seriff 2: E.T.A., Expected time of arrival, pryd mae hyn am ddigwydd?
Gabriel: Mewn tua naw mis fel arfer, ond dyma’r manylion.

Gabriel yn dangos ei sgrôl iddynt ac yn darllen:
“Bydd Cesar Awgwstws yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy’r Ymerodraeth Rufeinig i gyd.
Hwn fydd y cyfrifiad cyntaf, i gael ei gynnal cyn bod Cyrenius yn llywodraethwr Syria.”

Seriff 2: Felly, dyma osod y digwyddiad yng nghyfnod y Rhufeiniaid. Digon o drefn, cadw cofnodion
da, disgyblaeth ychydig yn llym yn enwedig am droseddau difrifol. Fydd o yn medru delio
â phresenoldeb y gelyn yn ddyddiol?

Gabriel: Bydd, mae am ddod ag ychydig o ddysgeidiaeth newydd am y ffordd i ddelio gyda gelynion.
Seriff 1: Man geni?
Gab Roeddwn ar fin dweud – Bethlehem, Jwdea.
Seriff  2: Ble? Bethlehem? Sut yn y byd maent am gyrraedd yno o Nasareth?
Gabriel: Mi fydd Joseff yn cerdded, ac, os byddant yn medru fforddio un, mi gaiff Mair fynd ar gefn

asyn.
Seriff 1: Mmmmmm. Dwi ddim yn siþr am hyn. Tebyg fod canllawiau am fynd ar gefn asyn mor

agos i’r enedigaeth. Ceriwb, wnei di estyn y canllawiau? I symud ymlaen..... Gwaith y
Tad?

Gabriel: Saer Coed.
Seriff :2 Saer Coed? Wel - gall y peryglon gynnwys:

Yr angen am dystysgrif codi deunydd trwm
Tþls a hylifau peryglus
Sblinteri
Pethau gyda min peryglus
Gweithio’n uwch na 1.3m
Colli ‘darnau’ o’r corff yn ddamweiniol
Tebygolrwydd uwch o farwolaeth gynnar.

Gabriel: Dwi’n gwybod - rwy’n cofio’r rhestr wrth weithio gyda Noa.
Seriff 1: Rwy’n cymryd mai gwraig tÿ fydd ei fam - fel sy’n gyffredin yn y cyfnod?
Gabriel: Mae’n debyg – dwi ar y ffordd i’w gweld. Er, dydi hi ddim yn ‘wraig’ eto, ond mae hynny ar

fy rhestr hefyd. Mi wnaf ddelio â’r sefyllfa.

Golygfa 2 - Gabriel yn ymddangos i Mair a Joseff / Cyhoeddi’r cyfrifiad

Cymeriadau:
Cyhoeddwr gyda sgrôl; Darllenydd; Mair, gyda dwster; Joseff gyda llif a darnau o bren; Gabriel; gþr
y llety. Seriff 1 a Cheriwb 1.
Cyfarwyddiadau:
Mae Mair a Joseff yn dod i’r llwyfan ac yn meimio twtio’r tÿ/gweithio wrth i’r darllenydd ddarllen. Mae
Gabriel yn dod i mewn ac yn meimio siarad yn gyntaf gyda Mair, ac yna gyda Joseff. Ar ddiwedd yr
olygfa, mae Mair a Joseff yn ‘teithio’ i Fethlehem, wrth i’r gynulleidfa/ plant ganu.

Darllenydd: Dewch gyda ni yn ôl mewn amser tua 2000 o flynyddoedd, i dref fechan yng ngogledd
Israel. Yno, mae dynes ifanc o’r enw Mair yn byw.
Dynes gyffredin iawn ar un olwg - ond mae gan Mair gyfrinach. Mae’r angel Gabriel
wedi dod â neges o’r nef iddi. Mae’n mynd i gael babi, a hwnnw’n fabi arbennig iawn,
oherwydd mab Duw ei hun yw’r babi.
Mae ei phartner Joseff yn ddyn cyffredin hefyd, yn saer coed, ac mae’r angel Gabriel
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wedi dod â neges iddo ef hefyd, yn rhannu’r gyfrinach fod babi Mair yn dod o’r nef i
fod yn Waredwr y byd.

Cyhoeddwr: Gwrandewch yn ofalus drigolion Nasareth,  mae gennyf neges gan yr  Ymerawdwr
Cesar Awgwstws.
(Yn agor y sgrôl a’i ddarllen)
Mae’n rhaid i bob teulu roi eu henwau ar gofrestr yr Ymerawdwr. Mae’n rhaid ichwi
fynd i ddinas eich cyndadau er mwyn gwneud hyn.

Joseff: Wel Mair, mae’n rhaid inni fynd i Fethlehem felly i roi ein henwau ar y gofrestr.
Mair: Ond Joseff, bydd y babi yn cyrraedd cyn bo hir!
Joseff: Dwi’n gwybod. Paid â phoeni Mair, bydd Duw yn gofalu amdanom. Rydym yn gwybod

fod y babi yn un arbennig iawn.
Darllenydd: Felly i ffwrdd â nhw i ddinas Bethlehem - gyda llawer o bobl eraill – i roi eu henwau ar

gofrestr Cesar Awgwstws. Roedd Bethlehem o dan ei sang gydag ymwelwyr o bob
man. Doedd dim lle mewn unrhyw lety i Mair a Joseff aros. Ond yn y diwedd, daethant
o hyd i stabl ac yno ganwyd babi Mair, y baban Iesu.

Gallai Mair a Joseff feimio chwilio am lety, a chyfarfod  dyn y llety, tra bydd y darlleniad yn cael ei
wneud.
(Mae’r Seriff a’r Ceriwb yn siarad wrth edrych dros olygfa’r stabl)
Seriff 1: Bydd rhaid inni gysylltu â Choleg Brenhinol y Bydwragedd am hyn.
Ceriwb 1: Dyma’r Asesiad Risg safonol am enedigaeth mewn stabl syr.

Peryglon cyffredinol:
Risg cynyddol o ddamweiniau oherwydd golau gwael
Risg o dân oherwydd lampau olew
Gwasgu gan anifeiliaid domestig anferth
Chwain, hyd yn oed y posibilrwydd o bla
Llithro, oherwydd deunydd gwastraff anifeiliaid
Ammonia, oherwydd deunydd gwastraff anifeiliaid
Bacteria, oherwydd deunydd gwastraff anifeiliaid
Drafft cyffredinol, ac amgylchiadau tamp yn arwain at y posibilrwydd o anwyd ac
afiechydon sy’n gysylltiedig ag oerfel
Preseb:
Nodwyddau o’r gwair
Sblinteri o’r pren
Stribedi o liain yn dderbyniol os byddant yn cael eu puro mewn microdon am o leiaf
munud.
Anhawster cael bydwraig oherwydd amgylchiadau anffafriol.

Seriff  1: O diar. Dydy hyn ddim yn ddigon da i Fab Duw. Ble aeth Gabriel?

Golygfa 3 - Ysgol yr angylion

Cymeriadau:
Angylion, athrawes, Gabriel (efallai yr hoffech ddefnyddio plentyn gwahanol i chwarae rhan Gabriel
yn yr olygfa hon)
Cyfarwyddiadau: Mae’r athrawes yn ’sgwennu ar y bwrdd gwyn. Mae’r gloch yn canu ac mae’r angylion
yn dod i mewn.

Athrawes: Bore da angylion.
Angylion: Bore da, Miss.....
Athrawes: Heddiw, byddwn yn dysgu mwy am y bydysawd. Oes rhywun yn gwybod enwau rhai
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o’r planedau?
Angel : Mercher yw’r blaned leiaf.
Angel: Iau yw’r blaned fwyaf
Athrawes: Da iawn wir. Rþan te. Beth ydy enw’r blaned hon? (Yn codi llun o’r ddaear a’i osod ar

y bwrdd gwyn)
Angel: (Yn codi llaw) Y ddaear ydy hwnna Miss.
Athrawes: Ardderchog. Pwy sy’n gwybod rhywbeth am y blaned hon?
Angel: Creodd yr Arglwydd Dduw’r ddaear mewn chwe diwrnod.
Athrawes: Da iawn.
Angel: Mae’r ddaear yn llawn o blanhigion hyfryd.
Angel Mae anifeiliaid rhyfeddol yn byw yno.
Angel: Mae’r ddaear yn lle ofnadwy.

(Mae’r angylion i gyd yn ebychu ac edrych yn syn arno)
Athrawes: Wel, ie, mae’r ddaear yn lle ofnadwy, mae llawer o bethau drwg iawn yn digwydd

yno.
Angel. Ond sut, Miss? Dim ond pethau perffaith mae’r Arglwydd Dduw yn eu creu.
Angel. Dwi’n cofio’r hanes Miss – hanes Adda ac Efa.
Athrawes: Oes rhywun arall yn cofio hanes Adda ac Efa?
Angel: Fe wnaeth Satan demtio Efa i fwyta’r ffrwyth yr oedd Duw wedi dweud wrthi am

beidio ei fwyta.
Athrawes: Da iawn chi. Dyma ddechrau holl drafferthion y ddaear. Doedd pobl ddim eisiau bod

yn ufudd i Dduw.
(Mae sþn cnocio ar ddrws y dosbarth ac mae Gabriel yn dod i mewn. Mae’r angylion yn ei gyfarch)
Yr angylion
 i gyd: Bore da Gabriel.
Gabriel: Bore da angylion. (Yn sylwi ar lun o’r ddaear)

Aa! Dwi’n gweld eich bod yng nghanol gwers am y ddaear. Beth ydych chi’n ei wybod
am y ddaear?

Angel : Mercher yw’r blaned leiaf.
Angel: Iau yw’r blaned fwyaf.
Gabriel: Da iawn wir. Disgyblion disglair. Wel angylion, mae gennyf newyddion i chi. Mae’r

Arglwydd Dduw wedi penderfynu fod yr amser wedi dod i wneud rhywbeth am y
ddaear.
(Mae’r angylion yn edrych ar ei gilydd yn gynhyrfus)
Mae’r Mab yn mynd i lawr atynt i sortio pethau allan. I ddweud y gwir, dim ond y Mab
all sortio llanast y ddaear allan.

Angel: Mae hynna’n swnio’n beryglus i mi Syr.
Angel: Fydd y bobl yn gwrando arno Syr?
Gabriel: Wel, mae’r Mab yn gwybod fod ganddo job anodd o’i flaen. Ond dyma’r unig ffordd.
Angel: Mae’n rhaid bod yr Arglwydd Dduw yn caru’r ddaear yn ofnadwy i adael i’r Mab fynd

i’r fath le!
Gabriel: Rwyt ti yn llygad dy le.....Mae’r Arglwydd Dduw yn caru’r ddaear a’i bobl yn fawr

iawn, iawn. Well i mi fynd, mae gennyf waith pwysig fy hun i’w wneud ar y ddaear cyn
bo hir.
(Gabriel yn gadael)

Athrawes: Gwrandewch yn ofalus angylion. Rydych chi’n cael helpu Gabriel yn ei waith pwysig
ar y ddaear.
(Angylion yn cynhyrfu unwaith eto.
Yr athrawes yn codi geiriau’r gân i ddangos iddynt)
Mae gennym gân newydd i ‘w dysgu ar gyfer achlysur pwysig iawn, iawn. Dywedwch
ar fy ôl i …”Gogoniant i Dduw yn y goruchaf”
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Angylion: Gogoniant i Dduw yn y goruchaf.

Golygfa 4 -  Y bugeiliaid a’r angylion

Cymeriadau: Darllenydd, bugeiliaid, angylion

Darllenydd: Tra bod angylion yn y nef  yn paratoi ar gyfer eu hymweliad â’r ddaear, tu allan i
Fethlehem, roedd criw o fugeiliaid yn gwylio eu defaid - yn ôl eu harfer.

Bugail: Wyt ti wedi gorffen cyfri’r defaid eto?
Bugail: Ydw. Mae pob un yn saff yn y gorlan.
Bugail: Gobeithio y cawn ni noson dawel heno, dwi wedi blino’n lân.
Bugail: A minnau hefyd. Rydym wedi cerdded sawl milltir ar ôl y defaid heddiw.
Bugail: Ssshh. Beth ydy’r sþn ’na? Sþn canu?

(Mae’r côr angylion yn ymddangos gan ganu wrth ddod ymlaen)
Angel: Peidiwch ag ofni. Rydym wedi dod â newyddion da i chi. Heddiw, ym Methlehem,

mae’r Meseia wedi cael ei eni – y Gwaredwr.  Cewch ddod o hyd iddo yn gorwedd
mewn preseb.
(Angylion i gyd yn canu eto)

Bugail: Y Meseia? Ym Methlehem?
Bugail: Gwell i ni fynd yno i’w weld!
Bugail: Ond beth am y defaid?
Bugail: O - dim ots am rheina rþan ...
Bugail: Dewch o na hogia... dwi eisiau gweld y babi.
Darllenydd: (wrth i’r bugeiliaid redeg dros y pulpud/o amgylch y capel, i’r stabl)

Golygfa 5 - Teulu’r llety
(Mae’r olygfa hon yn opsiynol)

Cymeriadau:
Darllenydd, gþr y llety, ei ferch, a’i wraig (mam),a’i dad(Taid), a’i fab, a’i fam(Nain). Cewch addasu’r
olygfa drwy ddefnyddio pa bynnag gymeriadau a ddymunir.

Cyfarwyddiadau: Mae’r tad a’r ferch yn eistedd wrth y bwrdd yn cael brecwast. Mae Mam yn dod i
mewn yn ei choban a’i chyrlyrs. Mae’r cymeriadau eraill yn ymddangos un ar y tro, yn eistedd wrth y
bwrdd brecwast a chymryd brecwast wrth i’r sgwrs barhau.

Darllenydd: Wrth i Mair a Joseff a’r baban Iesu geisio cysgu ar ôl eu noson llawn cyffro, roedd
gan þr y llety stori i’w hadrodd wrth y teulu blinedig!

Dad: Bore da cariad. Ti’n iawn y bore ’ma.
Mam: Nac ydyw wir! Ches i ddim cwsg o gwbl – bob tro ro’n i’n teimlo fy hun yn syrthio i

gysgu ro’n i’n cael fy neffro gan ryw fynd a dod!
Dad: Cefais noson a hanner hefyd. Yn syth ar ôl i ti fynd i dy wely, cyrhaeddodd cwpl ifanc

o Nasareth, Mair a Joseff oedd eu henwau.
Merch: Clywais sþn rhywun yn cnocio dipyn ar ôl hanner nos.
Dad: Roeddent mor hwyr yn cyrraedd doedd dim ’stafelloedd ar gael yn unman.
Mam: Wel dwi ddim yn synnu i glywed hynny. Mae Bethlehem yn llawn o ymwelwyr y

dyddiau ’ma.
(Mae Taid yn dod i mewn yn edrych yn flin iawn)

Taid: Rhowch baned i mi... mae fy mhen fel swejen. Ches i ddim cwsg o gwbl neithiwr
gyda’r holl fynd a dod yn y tÿ ‘ma.

Dad: Dwi wrthi’n esbonio beth ddigwyddodd Taid. ’Stedda lawr – dyma baned i ti.
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Merch: Cawson ni visitors yn hwyr neithiwr taid.
Mam: Cwpl ifanc o Nasareth. Wedi dod i gofrestru. Doedden nhw ddim wedi bwcio llety.

Roedd hi’n disgwyl babi.
Dad: Yn union - roedd gas gen i eu troi i ffwrdd, felly cynigiais y stabl i Joseff.
Mam: Roedd hynny’n well na dim!
Dad: Roeddwn newydd setlo’n ôl yn fy ngwely pan glywais sgrech babi! O na,

meddyliais, mae’r babi wedi cyrraedd. Codais, ac es at y stabl i wneud yn siþr bod
Mair a Joseff yn iawn.
(Mae’r mab yn dod i mewn wrth i’r Tad siarad ac yn eistedd wrth y bwrdd hefyd)

Mab: Clywais sþn babi yng nghanol nos hefyd. Ro’n i’n meddwl ei fod yn dod o’r stabl?
Dad: Do, do. Roedd rhaid i mi roi cwpl ifanc i gysgu yn y stabl neithiwr.
Merch: Visitors wedi cyrraedd ganol nos.
Mam: Cwpwl ifanc o Nasareth. Wedi dod i gofrestru. Doedden nhw ddim wedi bwcio llety.

Roedd hi’n disgwyl babi.
Taid: Ond mae’n debyg fod y babi wedi cyrraedd ganol nos!
Dad: Ar ôl clywed sþn babi, es i lawr i’r stabl i wneud yn siþr eu bod yn iawn. Cefais fraw

wrth weld y lle’n llawn o bobl - doedd dim lle i mi wthio i mewn i weld y babi, gan fod
y stabl yn llawn o fugeiliaid.

Mab: Bugeiliaid yn wir! Wedi dod i lawr o’r bryniau am wn i. Ond sut oedden nhw’n gwybod
bod gennym ymwelwyr yn y stabl?

Dad: Clywais un ohonynt yn esbonio wrth Joseff eu bod wedi cael neges gan Dduw ei
hun am y babi.
(Mae Nain yn dod i mewn yn rhwbio’i llygaid)

Nain: Faint o’r gloch yw hi? Ew... ches i ddim cwsg o gwbl neithiwr. Roedd sþn yn y tÿ ’ma.
Beth yn y byd oedd yn mynd ymlaen?

Merch: Visitors wedi cyrraedd ganol nos.
Mam: Cwpwl ifanc o Nasareth. Wedi dod i gofrestru. Doedden nhw ddim wedi bwcio llety.

Roedd hi’n disgwyl babi.
Taid: Ond mae’n debyg fod y babi wedi cyrraedd ganol nos!
Mab: Ac wedyn daeth criw o fugeiliaid yma!
Dad: Dywedodd y bugeiliaid bod angylion wedi ymddangos iddynt tra oeddent yn gwylio

eu defaid ar y bryniau cyfagos.
Nain: Pwy sydd wedi clywed am angylion yn rhoi neges bwysig i bobl mor gyffredin â

bugeiliaid erioed?
Dad: Mae’n debyg bod yr angylion wedi dweud wrth y bugeiliaid yn union ble i ddod o hyd

i’r babi, ac wedi dweud bod y babi hwn yn fabi arbennig iawn – y Meseia!
Taid: Meddyliwch – y Meseia yn cael ei eni yn ein stabl ni, yma ym Methlehem!
Mab: Does dim rhyfedd bod y bugeiliaid wedi rhedeg yr holl ffordd o’r bryniau i Fethlehem

i weld y babi ‘ma.
Nain: O, mi fuaswn i wedi bod wrth fy modd yn cael gweld angel!
Dad: Roedd Mair a Joseff yn edrych yn ddigon hapus yng nghwmni’r bugeiliaid, felly es i’n

ôl i’m gwely.
Merch: Hei mam, well inni fynd allan i’r stabl i weld os ydyn nhw’n iawn. Efallai y bydden

nhw’n hoffi cael paned neu rywbeth.
Mam: Syniad da.... o, a tyrd a’r dwster a’r brwsh. Well i ni lanhau dipyn ar y lle ’na, rhag ofn

i Mair a Joseff a’r babi gael mwy o visitors.

Golygfa 6 - Y Doethion

Cymeriadau: pedwar dyn doeth
Offer: Cês teithio i bob cymeriad; Anrheg 1 a 2 wedi eu lapio mewn papur anrheg ar gyfer Dyn
Doeth 1 a 2. Bag Tesco ar gyfer Dyn Doeth 4. Talc a sebon a.y.b. yn y bag.
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(Y dynion doeth i’r llwyfan yn cario/gwthio cesys ac yn cario anrheg yr un)
Dyn doeth 1: Wel, dyna ni. Y diwrnod cyntaf drosodd, ac aethon ni ddim ar goll!
Dyn doeth 2: Oce! Oce! Dim ond gofyn lle mae’r map wnes i!  Doeddwn i ddim yn meddwl bod y

seren yn mynd i ddangos y ffordd!
Dyn doeth 3: Diolch ein bod ni wedi dod mor bell â hyn. Pan welais i Rina’n cyrraedd roeddwn i’n

meddwl na fydde ni byth yn cychwyn.
Dyn doeth 1: Ie.  Beth oedd hi eisiau, Belthasar?  Sws fawr cyn i ti fynd ar daith bell?! (Dyn doeth

1 a 2 yn chwerthin)
Dyn doeth 4: Na.  Roedd hi wedi bod yn Siop Pampers Persia, i brynu anrheg i’r babi newydd

rydyn ni’n gobeithio ei weld.
Dyn doeth 2: Beth ddywedaist ti?
Dyn doeth 4: Bod Rina wedi bod yn Siop Pampers...
Dyn doeth 3: Prynu anrheg? Pa anrheg?
Dyn doeth 4: (yn tynnu’r eitemau allan o’r bag)

Talc, sebon, clytiau taflu i ffwrdd...
Dyn doeth 1: Ond mae anrhegion ar gyfer  brenin newydd gynnon ni  (codi’r anrheg) Aur, thus a

myrr!
Dyn doeth 4: Wn i.  Ond roedd Rina yn meddwl bod hyn yn well.
Dyn doeth 2: Ond ble mae’r myrr?
Dyn doeth 4: Gan Rina. Mae hi am werthu’r stwff i’r ymgymerwyr lleol.  Maen nhw’n defnyddio lot

o fyrr.
Dyn doeth 3: Belthasar!  Pan drefnon ni’r daith yma, pan welon ni arwydd y seren, pan glywsom

am y disgwyl mawr am frenin newydd, fe wnaethom gytuno i fynd ag aur, thus a myrr
i’r brenin newydd, nid talc a sebon!

Dyn doeth 4: Ond roedd Rina yn dweud bod myrr yn anrheg hyll i blentyn.  Rhywbeth ar gyfer
rhywun sy wedi marw ydy myrr.

Dyn doeth 1: Yn hollol!  Mae’r arwyddion yn dangos fod y plentyn newydd yma’n mynd i fod yn
frenin, yn offeiriad ac mae o’n  mynd i farw’n ifanc.  Felly, rydyn ni’n rhoi aur, thus a
myrr iddo.  Fedri di ddim anwybyddu’r arwyddion, Belthasar.

Dyn doeth 4: Ond mae Rina.....
Dyn doeth 1: Dim ots am Rina.  NI sy’n mynd i’r palas at y plentyn yma.  Wyt ti eisiau sefyll o flaen

pawb a rhoi anrheg o aur, thus a thalc i’r brenin newydd?!
Dyn doeth 4: Sori!  Wnes i ddim meddwl.
Dyn doeth 3: Rydw i’n gallu dychmygu pobl yn ysgrifennu amdanon ni rywbryd yn y dyfodol –

rhywbeth fel (yn ddramatig)
“aethon nhw i mewn i’r palas, dyna lle roedd y plentyn hefo’i fam y frenhines, a dyma
nhw’n disgyn ar eu gliniau o’i flaen a’i addoli.  Yna dyma nhw’n agor eu paciau a rhoi
anrhegion gwerthfawr iddo – aur, thus, talc a sebon sensitive skin.”  (gorffen y
frawddeg yn wawdlyd) Beth dyn ni’n mynd i wneud rþan?
(troi at Ddyn doeth 3 a rhoi pelten iddo)  Clown!

Dyn doeth 1: Bydd yn rhaid i ni brynu mwy o fyrr ar y ffordd.  Mae yna gwmni o ymgymerwyr yn y
pentre’ nesa.

Dyn doeth 4: (yn codi’r bag Tesco)
Ond beth am rhain?

Dyn doeth 2: ( yn cydio yn fygythiol yng ngwisg Dyn doeth 3)
Paid â gofyn, rhag ofn i mi gael fy nhemtio!
(troi a cherdded oddi ar y llwyfan)
Aur, thus a thalc wir!
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Golygfa 7 -  Ym Mhalas Herod

Cymeriadau: Y Brenin Herod, Athrawon, Offeiriaid (gellir rhannu’r darnau yn ôl nifer y plant sydd
gennych)
Cyfarwyddiadau: Mae’r Athrawon a’r Offeiriaid yn chwilio’n wyllt trwy domen o sgroliau, tra bod Herod
yn cerdded yn ôl ac ymlaen, yn amlwg yn flin ac yn ddiamynedd.

Athro: Dwi’n meddwl mod i wedi cael hyd iddo... Bethlehem ddywedaist ti?
Athro: Ie, Bethlehem, Jwdea.
Athro: Dyma ni felly. ... (mae’n pwyntio at yr ysgrifen ar un o’r sgroliau).
Offeiriad: (yn darllen o’r sgrôl)  A thithau Bethlehem yng ngwlad Jwdea, .... canys ohonot ti y daw

allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobl Israel.
Athro: Mae hynny’n ddigon clir. Mae’n cyfeirio at y Meseia, yn sicr.
Offeiriad: Mmm..... Meseia...... Mmmm (yn crafu ei ben). Ac mae’r dynion doeth sydd wedi cyrraedd

y palas yn dweud bod y Meseia newydd  wedi cael ei eni? Sut maen nhw’n gwybod?
Athro: Maen nhw’n dweud eu bod wedi gweld seren newydd ac mai seren brenin newydd yw hi.
Athro. Mae’n debyg eu bod wedi dilyn y seren ers amser ac mae wedi eu harwain nhw i Fethlehem.
Offeiriad: Fydd Herod ddim yn hapus i glywed hyn!
Athro: O diar, fydd bywyd ddim gwerth ei fyw ar ôl inni ddweud wrtho.

(Mae Herod yn rhuthro draw atynt)
Herod: Wel, ydych chi wedi dod o hyd i rywbeth eto? Am beth maen nhw’n siarad? Oes ’na sôn

am frenin newydd i Jwdea yn yr holl sgroliau yna?
Offeiriad: Oes, Meistr. Mae hanes yr Iddewon yn llawn o gyfeiriadau at y Meseia - brenin a fydd yn

cael ei ddanfon gan Dduw ei hun. Un a fydd yn achub pobl Dduw, yn dod â rhyddid a
thangnefedd a gobaith.

Herod: Meseia!!! Brenin!!! Achubwr!!!!! (yn brasgamu yn ôl ac ymlaen). Fi ydy Brenin Jwdea! Fy
mhobl i ydy’r Iddewon. Caiff y bobl ryddid a thangnefedd a gobaith os dwi’n dweud.
Mae’n rhaid i chi feddwl am gynllun – does dim lle i Frenin arall yn y wlad ’ma, a chi’n
gwybod beth mae hynny’n golygu. Cael gwared ohono, dyna’r unig ateb.
A chael gwared â’r dynion doeth ’na hefyd - dwi ddim eisiau clywed am seren na Meseia
byth eto!

Golygfa 8 – Swyddfa Asesiad Risg Nefol

Cymeriadau: Gabriel, 2 Seriff, sy’n cario swp o ffurflenni a ‘byrddau-clip’

Seriff 2: ‘Ddywedes i , do! Roeddwn i’n gwybod yn iawn ei fod yn rhy beryglus i’r Meseia gael
ei eni ym Methlehem- reit yng nghanol tiriogaeth Herod.
Dwi ddim yn synnu dim bod Herod yn ymateb fel hyn – brenin cas a chreulon yw ef.

Gabriel: Na, dydy pethau ddim yn edrych yn rhy dda.
Seriff  2: Oes yna ffordd allan?
Gabriel: Oes. Mi fyddant yn mynd i lawr i’r Aifft.
Seriff  1: Yr Aifft!! Wyt ti’n cofio beth ddigwyddodd y tro diwethaf i bobl Dduw fynd i’r fan honno?

Pharo, Moses, y Môr Coch?
Seriff  2: Fydd gan y ddwy sedd addas i ddal y plentyn wrth deithio? Seriff - manylion os

gwelwch yn dda?
(Mae Seriff 1 yn esgus ei fod yn chwilio am ryw bapurau i Seriff 2)

Gabriel: Allai eich sicrhau mi fyddant yn dychwelyd yn ddiogel o’r Aifft i fyw i Nasareth, ac ar
yr amser iawn, bydd y Mab yn cychwyn ar ei waith.

Ser iff 2: Gwaith? Pa fath o waith?
Gabriel: Y syniad yw ei fod yn casglu’r rhai sydd ar goll, y rhai olaf, y rhai lleiaf i’w ddilyn. Y

pwyslais fydd - ffrind pechaduriaid a chasglwyr trethi. Dwi ar ddeall y bydd llawer o’i



Y Nadolig: Goleuni’r Byd ® Cyhoeddiadau’r Gair 200948

ffrindiau yn bysgotwyr.
Seriff  1: Felly, mi fydd y risg arferol gyda llongau, dþr a rhwydi yn gorfod cael eu hystyried.

Fydd E’n medru nofio? Paid â dweud, mi fydd yn medru cerdded ar y dþr!!
Seriff  2: Eto fyth, tystysgrif ‘manual handling’, (mae’n esgus chwilio am y ffurflen honno) -

tynnu b…
Gabriel: Ga’i orffen plîs? Gwaith penna’r Mab fydd cyhoeddi’r newyddion da am Deyrnasiad

nefol Duw yn dod i’r ddaear.
Seriff 1: Mi fydd hynny’n boblogaidd gyda’r awdurdodau - perygl a risg real o erledigaeth.
Seriff 2: Efallai bydd y neges hon yn boblogaidd am gyfnod, ond gwyliwch chi, mi fydd y cwbl

yn arwain at ddagrau. Mi fydd yr awdurdodau’n siþr o’i groeshoelio.
(Mae’r ddwy Seriff yn edrych yn betrusgar ar ei gilydd)
Dwi ddim yn siþr os fedrwn ni gadarnhau’r prosiect yma.

Seriff  1: Llawer gormod o risg. Mab Duw’n cael ei hoelio i groes – nid oes gennym yr awdurdod
i glirio’r math hwn o risg. Wedi’r cyfan, pa fath o fantais allai ddod o’r fath bris?

Gabriel: Ffrindiau, mae’r cyfan i gyd wedi ei ystyried gan Dduw’r Tad yn barod.
Tebyg fod Duw’r Tad yn meddwl eu bod i gyd yn werth danfon ei Fab i mewn i’w byd
creulon i ddioddef a marw, er mwyn i drigolion y ddaear gael byw am byth mewn
gogoniant. Rhaid ei fod yn eu caru go iawn!
(Mae Gabriel a’r lleill yn edrych yn ddifrifol ar ei gilydd am eiliad neu ddwy, cyn taflu’r
holl ffurflenni i’r awyr)

Gabriel: Iawn - i ffwrdd a fi. Oes gennych chi SatNav y gallaf ei fenthyg? Dwi ddim am droi i
fyny yn  Nasareth, Caernarfon neu Fethlehem, Llangadog, mi fyddai hynny yn dipyn
o daith ar asyn!


