
 
  Wyt ti’n meddwl y gall Duw dy ddefnyddio di? Yn aml, mae’n hawdd meddwl na all Duw ein 
defnyddio o gwbl pan fyddwn yn edrych ar ein bywyd ni. Rydym yn edrych ar gamgymeriadau a 
phechodau’r gorffennol, neu’n edrych ar bobl eraill (sy’n llawer mwy talentog na ni), ac yn meddwl 

‘pa obaith sydd yna i Dduw fy nefnyddio i mewn unrhyw ffordd?’  
  
  Ond mae’r Beibl yn dweud bod Duw yn llawn gras, ac wrth ddarllen y Beibl gwelwn Dduw yn 
defnyddio pobl sydd yn union fel ni. Mae Duw’n aml yn defnyddio’r bobl fwyaf annisgwyl i wneud 
ei waith. Yn narlleniadau’r mis yma byddwn yn edrych ar rai pobl y mae Duw wedi eu defnyddio 

mewn ffyrdd arbennig. Bydd hanes a chefndir y bobl yma yn dy synnu!  
  
  Mae Duw yn siarad gyda ni drwy’r Beibl, felly mae’n bwysig iawn ein bod ni yn ei ddarllen ac yn 
meddwl yn ofalus beth mae Duw yn ei ddweud wrthym ni drwyddo fo. Efallai y bydd yn help i ti 
gael papur a beiro wrth law i gymryd nodiadau. Cyn darllen, gweddïa y bydd Duw’n siarad â thi ac 

yn dy helpu i ddeall ei Air, ac y bydd Ef yn defnyddio’r Beibl i newid dy fywyd. Ar ddiwedd pob 
astudiaeth mae’n bwysig iawn dy fod yn gweddïo ac yn siarad gyda Duw am beth rwyt ti wedi ei 
ddysgu a’r pethau rwyt ti eisiau eu newid yn dy fywyd di.  
  

Jacob: tad deuddeg llwyth Israel!   

Dydd 1: Y Cefndir - Genesis 25:19-28  

 Roedd gan Jacob efail o’r enw Esau. Hyd yn oed cyn iddynt gael eu geni roeddynt yn aflonyddu 

ar ei gilydd. Beth yw’r rheswm am hyn? 

 Roedd bywyd Jacob yn anodd. Beth yw’r rheswm am hyn? 
 
Beth am weddïo i Dduw am gymorth y tro nesa rwyt yn teimlo fod bywyd yn anodd? 
  

Dydd 2: Beth wnaeth Jacob? - Genesis 35:9-15  
 Pa enw a roddodd Duw i Jacob? 
 Beth a addawodd Duw i Jacob?    
 
Jacob oedd Tad deuddeg llwyth Israel, allan o lwyth Jwda y daeth Iesu Grist! Diolcha i Dduw am ei 
addewidion! 
  
Dydd 3: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Jacob?   

 Darllena Genesis 25:29-34 – Sut wnaeth Jacob dwyllo ei frawd?   
 Darllena Genesis 27:1-29 – Sut wnaeth Jacob dwyllo ei Dad?  
 Darllena Genesis 37:3-4 – O ystyried ei berthynas a’i frawd, pa wersi oedd Jacob yn cael trafferth 

i’w dysgu?  



Roedd Jacob yn dwyllwr, yn dweud celwydd ac yn ei chael hi’n anodd dysgu gwersi, ond roedd Duw yn 
amyneddgar efo fo. Wnaeth Duw ddim dewis Jacob am ei fod yn ddyn da na chwaith am ei fod yn dod 
o deulu da. Mae Duw fel hyn gyda ni hefyd. Wyt ti’n meddwl felly bod Duw yn gallu defnyddio ti hefyd? 
 

Moses: Un o superstars yr Israeliaid! 

Dydd 4: Y Cefndir - Exodus 2:1-10  

 Roedd Pharo eisiau lladd pob un bachgen o fabanod yr Israeliaid. Sut wnaeth Duw gadw Moses 

yn fyw?  

 Lle cafodd ei fagu a gan bwy?  

 Sut fywyd gafodd Moses wrth dyfu i fyny?  

 

Wyt ti’n ymwybodol am adeg pan gadwodd Duw ti’n saff? Beth am ddiolch Iddo?  

  

Dydd 5: Beth wnaeth Moses?  
 Beth ofynnodd Duw i Moses ei wneud? (Exodus 3:9-10)  
 Beth oedd un o’r pethau enwog wnaeth Duw trwy Moses? (Exodus 14)  
 Beth dderbyniodd Moses gan Dduw? (Deuteronomium 5:1-21)  
  

Dydd 6: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Moses?  
 Gwnaeth Moses bedwar esgus pam na ddylai Duw ei ddefnyddio. Beth oeddent?  

 Darllena Exodus 3:11, 4:1, 4:10 a 4:13  
  
Doedd Moses ddim eisiau i Dduw ei ddefnyddio ac roedd yn llawn esgusodion - roedd yn teimlo yn 
hollol ddiymadferth. Er hyn, defnyddiodd Duw Moses gan mai Duw oedd yn nerthol, nid Moses. Ydyn 
ni'n meddwl am esgusodion tebyg weithiau? Ydyn ni'n ofni siarad gyda'n ffrindiau am Iesu Grist, neu'n 
feddwl bod ni ddim yn ddigon da i wneud? Cofia taw Duw sy'n nerthol, ac mae Iesu Grist wedi addo 
danfon yr Ysbryd Glân i'n helpu.  
  

Rahab: Putain sy’n troi at Dduw!   

Dydd 7: Y Cefndir - Josua 1:1-9  
 I ble y gorchmynnodd Duw i Josua fynd?  

 Pwy oedd i fynd gydag e?  
 Pam oedd mor sicr o lwyddo?  
  
Pan rydym ni'n ofni sefyllfa arbennig, ydyn ni'n cofio bod Duw gyda ni, os ydym wedi ymddiried yn Iesu 
Grist? 
 
Dydd 8: Beth wnaeth Rahab? - Josua 2:1-24 
 Ym mhle y cuddiodd yr ysbiwyr?  

 Beth wyt ti’n meddwl oedd brenin Jerico eisiau’i wneud i’r ysbiwyr?  
 Pam wnaeth Rahab helpu’r ysbiwyr?  
 
Ydyn ni'n cydnabod awdurdod a phŵer Duw, a bod angen i ni droi ato Ef? Mae angen i ni ymddiried yn 
Iesu Grist. 
  
Dydd 9: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Rahab? - Josua 2:1 
 Beth oedd gwaith Rahab?  
 Ydyn ni’n synnu bod Duw wedi ei defnyddio?  

  
Mae’n rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Rahab, ond nid oes neb y tu hwnt i 
faddeuant Duw. Fe wnaeth Rahab droi at Dduw mewn ffydd a chafodd ei hachub a’i 



defnyddio i achub yr ysbiwyr. Darllena Hebreaid 11:31. Gall Duw ddefnyddio unrhyw un, waeth pa mor 
amheus yw ei gefndir. 
  

Gideon: Rhyfelwr a achubodd y bobl oddi wrth y Midianiaid 

Dydd 10: Y Cefndir - Barnwyr 6:1-10   
 Beth oedd yn digwydd i’r Israeliaid yn ystod cyfnod Gideon?  
 Beth oedd ymateb y bobl i’r amseroedd anodd?  
 Pam oedd Duw’n flin gyda’r bobl?   
 
Pwy ydyn ni'n galw arno pan rydym angen help?  
Ydyn ni'n anwybyddu Duw weithiau? 
  
Dydd 11: Beth wnaeth Gideon? - Barnwyr 6:25-7:25  

 Beth wnaeth Gideon i allor Baal? Pam? 
 Beth oedd y ddau beth anghyffredin a wnaeth Gideon i ennill y frwydr? Pam? 
  
Yma rydym yn gweld pwer Duw ar waith, a bod angen i'r Israeliaid cydnabod eu bod yn ddibynnol ar 
nerth Duw. O ble ydyn ni yn cael ein nerth? 
 
Dydd 12: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Gideon?  
 Rhoddodd Gideon ddau esgus pam na ddylai Duw ei ddefnyddio:  

 Darllen Barnwyr 6:13 - Beth oedd amheuaeth Gideon?  

 Darllen Barnwyr 6:15 - Beth oedd yr ail esgus?  
  
Pan fydd Duw yn ein galw i wneud rhywbeth gallwn yn aml geisio gwneud esgusodion, yn union fel 
Gideon. Roedd Duw yn raslon iawn tuag at Gideon, gan hyd yn oed roi arwydd arbennig iddo i’w gysuro 
(Barnwyr 6:16-21). Rhaid i ni gofio fod Duw yn gallu’n defnyddio, hyd yn oed pan fyddwn ni wedi ceisio 
osgoi gwneud ei waith y tro cyntaf.  
 

Samson: Barnwr cryf ond gwirion!  

Dydd 13: Y Cefndir - Barnwyr 13:1-5  
 Beth oedd cyflwr y wlad pan anwyd Samson?  
 Beth oedd yn arbennig am enedigaeth Samson?  
 Beth oedd pwrpas bywyd Samson?  

  
Dydd 14: Beth wnaeth Samson? - Barnwyr 15:7-15 a 16:23-31  
 Beth wnaeth Samson i’r Philistiaid yn y rhan cyntaf o'r ddarlleniad?  
 Mae rhan gyntaf pennod yn 16 yn disgrifio sut wnaeth Delila fradychu Samson - Sut wnaeth o 

dalu’r pwyth yn ôl i’r Philistiaid? 

 
Er roedd yr Israeliaid wedi gwrthryfela yn erbyn Duw ac felly wedi'u cosbi trwy gael eu gorthrymu gan 
y Philistiaid, defnyddiodd Duw Samson i drechu gelynion Israel a rhyddhau'r bobl. Yw hyn yn ein 
hatgoffa o Dduw yn rhoi Iesu Grist i farw drosom ni i ryddhau ni rhag ein pechodau?  
  
Dydd 15: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Samson?  
 Darllena Barnwyr 14:1-3 Pa fath o wraig oedd Samson am ei phriodi?  
 Darllena Barnwyr 16:1-2, 4 Beth oedd gwendid mawr Samson?  
 Darllena Barnwyr 16:15-21 Sut wnaeth gwendid mawr Samson arwain at ei ddiwedd?  

  
Roedd gan Samson wendid mawr oherwydd nad oedd ganddo hunan reolaeth. Er 
ei fod yn ddyn gwyllt ac yn gwneud pethau drygionus, defnyddiodd Duw ef i 
goncro’r Philistiaid. Ni ddylem byth fyw mewn ffordd ddrygionus, ond mae’r hanes 



yma yn dangos fod Duw yn llawn gras ac yn maddau ac yn defnyddio, hyd yn oed, pobl sydd wedi pechu 
mewn ffyrdd ofnadwy.  
 

Ruth: Moabes (oedd yn addoli duwiau eraill) a ddaeth yn rhan o deulu Duw!   

Dydd 16: Y Cefndir - Ruth 1:1-6 a 15-19  
 Beth ddigwyddodd i deulu Elimelech?  
 Pwy ddaeth yn ôl i Israel gyda Naomi?    
  

Roedd pobl Moab yn addoli duwiau eraill, ond yma welwn Ruth yn troi ei chefn ar ei chefndir ac yn 
ymddiried yn y Duw byw. Wyt ti wedi troi o dy hen ffordd o fyw i ymddiried yn Iesu Grist? 
 

Dydd 17: Beth wnaeth Ruth? - Ruth 1:16-17 a 4:9-17 
 Pa eiriau sy’n dangos fod Ruth wedi dod i gredu yn Nuw?  
 Pam wnaeth Boas briodi Ruth?  
 Pwy oedd mab Ruth a phwy oedd ei hwyr?  
  

Dydd 18: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Ruth?  
 Darllena Genesis 19:30-38. Sut wnaeth pobl Moab ddod i fod?  
 Darllena Numeri 25:1. Beth oedd agwedd yr Israeliaid tuag at briodi rhywun o Moab?  
 Darllena Mathew 1:5. Dyma restr o gyndadau (a mamau) Iesu Grist - beth sy’n rhyfeddol am 

gynnwys y rhestr yma?  

  
Mae Duw yn defnyddio Ruth er ei bod o gefndir paganaidd amheus, er bod pobl Moab yn elyniaethus i 
bobl Dduw. Nid yw ein cefndir yn bwysig i Dduw os ydym wedi troi i ymddiried yn Iesu Grist, mae’n 
llawn gras ac yn defnyddio pobl o bob cefndir yn ei waith. Diolchwch iddo am ei ras!  
   

Dafydd (dyddiau cynnar): Brenin mawr!  

Dydd 19: Y Cefndir - 1 Samuel 16:10-13 a 17:34-36 
 Faint o frodyr oedd gan Dafydd?  
 I beth y cafodd Dafydd ei ddewis?  
 Sut wnaeth Dafydd ddangos ei ddewrder?  

 
Dydd 20: Beth wnaeth Dafydd? - 1 Samuel 16:14-23 a 17:24-53 
 Sut wnaeth Dafydd dawelu’r brenin Saul?  
 A oedd Saul yn meddwl y byddai Dafydd yn medru lladd y Philistiad? Beth oedd ymateb Dafydd? 

(cofiwch hefyd am adnodau 34-36 o ddarlleniad ddoe) 

 Sut wnaeth Dafydd ddod yn bencampwr ymhlith pobl Dduw?  
 
Nid wyt ti byth yn rhy wan neu ifanc i fod yn rhan o gwaith Duw. 

 
Dydd 21: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Dafydd? - 1 Samuel 16:1-13 
 Pwy oedd y mwyaf tebygol i gael ei ddewis yn Frenin?  

 Sut mae Duw yn edrych arnom ni?  
  
Mae’n hawdd iawn i ni boeni’n fawr ynglŷn â sut da ni’n edrych a sut mae pobl eraill yn ein gweld ni, 
ond rhaid cofio fod Duw yn edrych ar y galon. Yn allanol, doedd Dafydd ddim yn edrych fel y pwysicaf 
o’i deulu, ond roedd Duw wedi ei ddewis ac wedi gweld ei galon. Beth mae Duw yn gweld yn ein 
calonnau ni? Ydy e'n gweld ein bod yn caru Iesu Grist?  
  

Dafydd (yn nes ymlaen): Brenin mawr! 

Dydd 22: Y Cefndir - 1 Samuel 24:1-15 a 2 Samuel 5:1-5 
 Pwy oedd Duw wedi’i ddewis i fod yn frenin?  



 Pam fod Dafydd wedi gwrthod lladd Saul?   
 Beth ddigwyddodd i Dafydd?  
 
Roedd Saul wedi bod yn trio lladd Dafydd, ond pan mae Dafydd yn cael y cyfle i ddial arno, mae'n cofio 
taw Dduw yw'r dyfarnwr, ac Ef bydd yn rhyddhau fe o law'r brenin. Sut ydyn ni'n ymateb  
pan mae pobl yn wneud cam yn ein herbyn ni? At bwy ydym yn gallu troi am gysur? Ydyn ni'n cofio 
gymaint mae Iesu wedi gwneud drosom ni er mwyn i ni gael maddeuant gan Dduw am bopeth rydym 
ni wedi'i wneud yn ei erbyn Ef? 
 
Dydd 23: Beth wnaeth Dafydd?  
 Darllena Salm 23. Dafydd ysgrifennodd y Salm - beth mae’r Salm yn ei ddweud am Dafydd?  
 Darllena 2 Samuel 7:12-16. Mae’r adnodau yma yn son am Frenin a fydd yn blentyn i Dafydd - 

pwy yw’r brenin yma?   
 
Oes gen ti’r un sicrwydd a oedd gan Dafydd? O ble daw’r sicrwydd hynny? 
  
Dydd 24: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Dafydd? - 2 Samuel 11:1-18  
 Beth oedd pechod Dafydd?  
 Sut wnaeth Dafydd wneud ei bechod yn waeth?  

 Beth ddigwyddodd i’r plentyn (2 Samuel 12:15-18)?  
  
Roedd Dafydd yn wirioneddol sori am ei ymddygiad, ac fe faddeuodd Duw iddo (ganwyd mab arall iddo 
fe, 2 Samuel 12:24-5). Fedrwn ni byth bechu heb fod canlyniadau i hynny, ond mae Duw yn gallu 
maddau i ni drwy Iesu Grist. Defnyddiodd Duw Dafydd er ei fod wedi methu - anwyd Iesu Grist o linach 
Dafydd. 
 

Jona: Proffwyd Duw yn rhedeg i ffwrdd!   

Dydd 25: Y Cefndir - Jona 1:1-2  
 I ble oedd Duw am i Jona fynd?  
 Beth oedd y neges roedd Jona i’w roi iddynt?  
 
Ydyn ni wedi derbyn gorchymyn gan Dduw i rannu neges hefyd? Darllena Mathew 28:18-20:  
Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt: "Rhoddwyd i mi," meddai, "bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. 
Ewch, gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r 
Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf fi gyda 
chwi bob amser hyd ddiwedd amser." 
 
Dydd 26: Beth wnaeth Jona? - Jona 3:1-10 
 Beth oedd neges Jona i Ninefe?  

 Beth oedd canlyniadau peidio gwrando ar y neges hon?  
 Sut wnaeth brenin Ninefe ymateb a beth ddigwyddodd i Ninefe?  
 
Sut ydym ni'n ymateb pan rydym yn clywed y newyddion da am beth mae Iesu Grist wedi gwneud 
drosom ni? Ydyn ni'n newid ein ffordd o fyw? 
  
Dydd 27: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Jona? - Jona 1:1-17 
 Beth oedd ymateb cyntaf Jona i orchymyn Duw?  

 Beth oedd canlyniadau’r ymateb hyn?  
  
Ceisiodd Jona osgoi gwneud yr hyn roedd Duw am iddo’i wneud. Nid oedd eisiau 
mynd i Ninefe na gweld Duw yn achub y ddinas. Er ei fod wedi gwrthod dilyn 
gorchymyn Duw, defnyddiodd Duw ef gan roi ail gyfle iddo. Er ei bod hi’n bwysig 



ein bod bob amser yn gwrando ar Dduw y tro cyntaf, mae’n dal i fod yn rasol hyd yn oed pan fyddwn 
wedi’i adael i lawr. Beth am fanteisio ar y cyfle nesaf mae Duw yn rhoi i ti i rannu'r Efengyl, gan ddiolch 
Iddo am ddefnyddio ti i wneud ei waith? 

Paul: Iddew oedd yn erlid Cristnogion 

Dydd 28: Y Cefndir – Actau 9:3-22  
 Pwy dorrodd ar draws taith Paul (Saul) i Damascus? 
 Beth ddigwyddodd i Paul? 
 Pam ddanfonodd Duw Ananias at Paul?  

 
Ym mha ffordd mae profiad Saul yn debyg i dy brofiad di?  
 
Dydd 29: Beth wnaeth Paul? – Actau 13:32-52 
 Beth oedd yr ymateb i’r newyddion da bregethodd Paul?  
 Pam oedd rhai o’r Iddewon yn genfigennus?  
 Sut ymatebodd Paul a Barnabas i hyn?  

 
Sut wyt ti wedi ymateb i’r newyddion da? Wyt ti’n cael ymateb wrth rannu’r newyddion da? Pam/Pam 
ddim? 
 
Dydd 30: Pam ei bod yn rhyfeddol bod Duw wedi defnyddio Paul?  
 Darllena Actau 7:55-8:1, 9:1-2. Sut oedd Paul (Saul) yn trin y Cristnogion?  
 Darllena 1 Timotheus 1:12-17.  

 Pam fod Paul mor ddiolchgar i Dduw? 

 Pam dangosodd Duw trugaredd i Paul? 
 
Sut mae hanes Paul yn medru bod yn  

i) her i ni? 
ii) anogaeth i ni? 

 
Wel, dyna ni - 9 person annisgwyl yn y Beibl a ddefnyddiwyd gan Dduw i wneud ei waith Ef. Rydym 
wedi gweld sawl math o berson gwahanol, o ddynion wan i ferched nad oedd yn addoli Duw yn 
wreiddiol. Rydym wedi gweld pobl yn ceisio osgoi gwneud gwaith Duw, a phobl oedd yn ceisio atal 
gwaith Duw yn gyfan gwbl. Un peth sy’n gyffredin rhyngddynt yw eu bod nhw i gyd yn bechaduriaid 
- roedden nhw i gyd ar un pwynt wedi ymddwyn yn groes i ewyllys Duw. Ond ym mhob hanes rydym 

yn weld gras rhyfeddol Duw wrth iddo faddau iddynt a rhoi cyfle iddynt i gymryd rhan yn ei gynllun 
Ef. Mae Duw wedi dangos y gras rhyfeddol hwn atom ni hefyd - fe roddodd ef ei unig Fab, Iesu Grist, 
i farw yn ein lle ni, i gymryd y gosb rydym ni’n ei haeddu am droi yn erbyn Duw, a thrwy atgyfodiad 
Iesu, rydym yn gwybod bod ein perthynas ni gyda Duw y Tad wedi’i hadfer. Nawr, mae Ef eisiau ein 
defnyddio ni i rannu’r newyddion da am Iesu Grist, er mwyn i fwy o bobl cael y maddeuant a’r 

perthynas newydd rydym ni yn ei brofi. Nid ydym ni erioed wedi crwydro’n rhy bell neu yn rhy wan 
i Dduw ein defnyddio ni - mae ein nerth i gyd yn dod gan Dduw, trwy’r Ysbryd Glân mae Iesu wedi 
rhoi i ni.  
 
Oes gen ti gwestiynau am yr hyn rydym wedi darllen dros y wythnosau diwethaf? Danfona neges i 

neges@llwybrau.org neu defnyddia’r ddolen ar dop ein gwefan. Mae hefyd modd danfon neges 
atom dros Facebook, Twitter neu Instagram - @Llwybrau.  
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