
 
 

Pwrpas y cynllun darllen hwn yw dy helpu i ddarllen trwy hanes y Nadolig yn y Beibl. 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.   

 

Y Cefndir 

Pwrpas y darlleniadau yn yr adran hon yw dangos pam y daeth Iesu i’r byd. I ddeall geni Iesu Grist 

rhaid i ni fynd yn ôl reit i gychwyn y Beibl.   

 

Dydd 1 – Genesis 3:1-24 

 Mae Duw wedi gorchymyn i Adda ac Efa beidio bwyta’r ffrwyth; beth yw canlyniadau anufudd-

dod Adda ac Efa? 

O’r pwynt yma ‘mlaen, mae’r berthynas rhwng Duw â phobl wedi’i thorri, oherwydd bod Adda ac 

Efa wedi bwyta’r ffrwyth. Oherwydd y drygioni yma gwelwn fod marwolaeth wedi dod i’r byd a 

bod yn rhaid i Dduw gosbi drygioni. Ond sylwa ar adnod 15 - mae Duw yn siarad gyda’r diafol. 

Mae’n dweud wrtho ei fod yn paratoi ffordd i achub pobl. Mae’n dweud y bydd ‘had y wraig’ (dyn 

fydd yn cael ei eni) yn dod i sefyll ar ben y sarff.  

 Beth mae ‘had y wraig’ yn mynd i’w wneud? 

Wrth edrych o’n cwmpas mae’n amlwg fod y byd wedi torri; gweddïa am un sefyllfa arbennig lle mae 

angen i Dduw wella pethau.   

 

Dydd 2 – Eseia 7:14, Sechareia 9:9, Micha 5:2 

Mae’r adnodau yma (ac adnodau yfory) gan Eseia wedi ei ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd cyn 

i Iesu cael ei eni. Roedd gan Dduw cynllun clir i achub ei bobl.  

 Beth mae hyn yn ei ddweud am nerth a gallu Duw? 



 Beth mae hyn yn ei ddweud am gariad Duw? 

 Sut all hyn yn ein cysuro ni? 

Diolch, Dad, dy fod ti yn dragwyddol, a bod dy gynllun di yn berffaith. Helpa fi i ddeall mwy am dy 

gynllun mawr di i achub pobl.  

 

Dydd 3 – Eseia 9:6-7 

 Beth yw disgrifiad Eseia o’r plentyn oedd yn mynd i gael ei eni?  

 Beth mae hyn yn ein dysgu am gymeriad a gwaith Iesu? 

Defnyddia’r geiriau yma i dy helpu i weddïo a moli Iesu.  

 

Dydd 4 – Eseia 53:1-4 

Dyma un o benodau enwocaf llyfr Eseia lle mae’n dweud pethau mawr iawn am Iesu. 

 Pa bethau yn yr adnodau yma sy’n disgrifio geni Iesu? 

 Beth mae’r adnodau yma yn ei ddweud am fywyd Iesu? 

Beth am geisio dysgu’r adnodau ar dy gof? 

 

Dydd 5 – Eseia 53:5-9 

 Ym mha ffordd y daeth y geiriau yma yn wir? 

 Pam roedd yn rhaid i Iesu ddioddef? 

 Wnaeth Iesu gael ei orfodi i ddod i’r Ddaear? 

Beth am geisio dysgu’r adnodau ar dy gof? 

 

Dydd 6 – Eseia 53:10-12 

 Er bod pobl yn gyfrifol am ddioddefaint Iesu, pwy oedd y tu ôl i’r cynllun cyfan? 

 Er bod Iesu am ddioddef, sut fyddech chi yn disgrifio dyfodol Iesu? 

 Oes disgrifiad ohonot ti yn yr adran hon? 

Beth am geisio dysgu’r adnodau ar dy gof? 

 

Yn amser geni Iesu Grist roedd pobl Israel wedi eu concro can y Rhufeiniaid ac felly roeddent yn 

disgwyl y byddai Duw yn gyrru milwr neu frenin cryf i’w rhyddhau (y Meseia). Ond wrth edrych yn 

ôl dros yr Hen Destament gwelwn fod gan Dduw gynllun llawer mwy ar gyfer y Meseia – lle mae’n 

mynd i achub pobl oddi wrth ei gwrthryfel yn erbyn Duw. 

 

Y Paratoi 

Yn yr adran nesaf byddwn yn canolbwyntio ar y pethau ddigwyddodd cyn i Iesu gael ei eni. 

 

Dydd 7 – Mathew 1:1-17 

 Roedd yn rhaid i’r un oedd yn dod i achub y bobl fod yn Iddew ac yn un o blant Dafydd. Mae’r 

rhestr i weld yn ddiflas, ond beth mae’n ei ddweud am Iesu?  

 Oes pobl annisgwyl yn yr adnodau hyn?  

Os yw Duw yn gallu defnyddio pobl fel Rahab a Ruth, beth am ofyn i Dduw sut mae Ef eisiau dy 

ddefnyddio di yng ngwaith ei deyrnas hefyd.  

 

Dydd 8 – Luc 1:5-17 

 Beth sy’n rhyfeddol yn yr hanes yma? 

 Beth oedd gwaith Ioan? 

Mae’r Nadolig yn gyfle i ninnau hefyd bwyntio pobl tuag at Iesu Grist. Gweddïa 

am gyfleoedd i wneud hyn yn yr wythnosau nesaf.  



Dydd 9 – Luc 1:26-38 

 Beth mae’r angel yn ei ddweud am y plentyn fydd yn cael ei eni?  

 Sut mae Mair yn ymateb? (adnod 38). 

Defnyddia adnodau 32 a 33 i dy helpu i weddïo gan ddiolch i Dduw am anfon Iesu i’r byd.  

 

Dydd 10 – Luc 1:39-45 

 Beth ddigwyddodd i fabi Elizabeth pan ymwelodd Mair? 

 Beth mae hyn yn ei ddweud wrthym am Iesu a pha mor arbennig yw e? 

Yn aml rydym yn anghofio Iesu ym mhrysurdeb popeth arall dros y Nadolig. Gweddïa y byddi di yn 

cael dy lenwi gyda llawenydd y Nadolig yma wrth gofio am Iesu.  

 

Dydd 11 – Luc 1:46-56  

Dyma un o ganeuon mwyaf enwog y Beibl, lle mae Mair yn rhoi ei theimladau i lawr ar bapur. 

Ysgrifenna cân Mair yn dy eiriau dy hun. 

 

Dydd 12 – Mathew 1:18-25 

 Beth mae’r angel yn ei ddweud am y baban fydd yn cael ei eni?  

 Pwy yw Tad y baban?  

Mae Iesu yn Dduw ac yn ddyn - mae hyn yn gallu bod yn anodd deall weithiau, ond mae’n 

wirionedd pwysig iawn. Dim ond drwy fod yn Dduw ac yn ddyn y gall Iesu ein hachub ni. Fel dyn 

mae e’n gallu ein cynrychioli ni a chymryd y bai am ein pechodau ni ar y groes. Fel Duw roedd yn 

gallu byw bywyd perffaith heb bechod, a marw ar y groes i’n gwneud yn iawn gyda Duw. 

Gofyn i Dduw i dy helpu i ddeall pa mor wych yw’r gwirionedd yma am Iesu.  

 

Dydd 13 – Darllen Mathew 1:21 yn ofalus 

 Beth mae’r enw Iesu yn ei olygu?  

 Beth yw pechod? (Colosiaid 3:5-6) 

 Sut mae Iesu yn mynd i waredu ei bobl? 

Ceisia ddysgu'r adnod yma ar dy gof.  

 

Dydd 14 – Darllen Mathew 1:23 yn ofalus 

 Beth mae’r enw Immanuel yn ei olygu? 

 Ym mha ffordd mae Iesu yn dangos fod y geiriau yma yn wir? 

Diolch bod Iesu yn fodlon i adael y nefoedd a dod i’r byd yma i fod ‘gyda ni’. 

 

Y geni 

Mae rhan nesaf yr hanes yn gyfarwydd. Ond ceisia feddwl sut brofiad oedd hi i Joseff a Mair go 

iawn. 

 

Dydd 15 – Luc 2:1-5 

 Pam roedd yn rhaid mynd i Fethlehem? 

 Ai cyd-ddigwyddiad oedd hyn? (sylwa ar Micha 5:2!) 

Ystyria os oes yna gyd-ddigwyddiadau neu bethau yn dy fywyd di yr wyt ti’n eu cymryd yn ganiataol 

(yn lle sylwi fod Duw y tu ôl i’r cyfan). 

 

Dydd 16 – Luc 2:6-7 

 Sut daith gafodd Mair a sut enedigaeth gafodd Iesu? 



 Nid oedd Iesu fel ‘brenin’ arferol. Ond roedd Mab Duw yn fodlon roi heibio cyfoeth y nefoedd 

er mwyn bod yn dlawd. Pam wnaeth Duw ddewis dechrau fel yma ar gyfer ei Fab yn y byd 

yma? 

Defnyddia’r garol isod i dy helpu i weddïo: 

 

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn, ddewisodd ddod yn ddim! 

Cyfnewid gwychder nef y nef, am fyd mor dlawd a llwm. 

Daeth Duw yn un ohonom ni, tu hwn i ddeall dyn; 

Rhyfeddu mwy a wnaf bob tro y clywa’ i’r hanes hwn. 

 

Beth wnaf ond plygu glin; 

Addolaf ger dy fron 

A dyfod fel yr wyf - 

Offrwm fydd fy mywyd oll. 

 

Dydd 17 - Darllen Luc 2:6-7 eto 

 Ceisia ddychmygu’r olygfa ar ddechrau bywyd Iesu (heb feddwl am y lluniau afreal o gardiau 

Nadolig!) Ym mha ffordd mae’r realiti yn wahanol i’r ffordd mae gymaint o bobl yn meddwl am 

y Nadolig erbyn hyn?  

Gofyn i Dduw dy helpu i weld realiti'r Nadolig, ac i beidio anghofio hyn yng nghanol yr anrhegion, y 

bwyta a’r partïon. Digon hawdd i’r Nadolig droi yn amser hunanol - cofia bod Iesu wedi rhoi ei hun yn 

llwyr er ein mwyn ni.   

 

Yr Ymwelwyr 

Daeth ambell i berson i weld Iesu Grist ar ôl iddo gael ei eni. Sylwer nad oedd un o’r bobl yma yn 

adnabod Joseff na Mair. 

 

Dydd 18 – Luc 2:8-14 

 Beth mae’r angel yn ei ddweud am Iesu Grist?  

 Beth oedd mor rhyfeddol mai’r bugeiliaid oedd y bobl gyntaf i glywed am eni Iesu? 

Mae’n anodd dychmygu’r olygfa hon, ond digwyddodd y pethau yma go iawn - sy’n dangos pa 

mor rhyfeddol a cynhyrfus oedd dyfodiad Iesu i’r byd. 

Darllen adnod 10-11 eto, a diolch i Dduw am waredwr mor rhyfeddol.  

 

Dydd 19 – Luc 2:15-20  

 Sut mae’r bugeiliaid yn ymateb i neges yr angylion? 

 Sut mae ymateb y bugeiliaid yn medru bod yn esiampl i ni? 

 Ym mha ffyrdd y mae Duw yn siarad gyda thi?  

Gweddïa y bydd Duw yn dod a thi yn agosach at Iesu.  

 

Dydd 20 – Mathew 2:1-10 

 Beth mae’r doethion wedi ei ddysgu am Iesu?  

 Pam na chafodd Iesu ei eni yn y palas gyda Herod? 

Diolcha i Iesu ei fod yn fodlon roi heibio cyfoeth y nefoedd er mwyn dod i’r byd i achub ni.  

 

Dydd 21 – Mathew 2:10-12  

Un o rannau mwyaf enwog hanes geni Iesu yw anrhegion y doethion. 

 Beth oedd y tri pheth wnaeth y doethion ei wneud wrth ddod at Iesu?  



 Beth mae’r tri pheth yma yn ein dysgu am y doethion? 

Meddwl sut y mae modd i ti wneud yr un tri pheth yn dy fywyd di? 

 

Dydd 22 – Darllen Mathew 2:10-12 eto 

 Beth mae ymateb y doethion yn ein dysgu am Iesu? 

 Pam ydyn ni’n rhoi anrhegion i’n gilydd dros y Nadolig? 

Mae’n hawdd anghofio am y rheswm tu ôl yr anrhegion, a gall yr amser yma droi yn amser digon  

hunanol. Gweddïa i Dduw dy helpu i gofio am Iesu, yr anrheg Nadolig gorau erioed.   

 

Dydd 23 – Rhufeiniaid 6:23 

 Beth sy’n gwneud anrheg da? 

 Pam fod Iesu yn anrheg mor werthfawr?  

Diolch i Dduw am anrheg mor anhygoel!  

 

Dydd 24 - Darllen Luc 1-2 a Mathew 1-2 eto 

 Beth sydd wedi dy daro am y penodau hyn? 

 Sut mae’r penodau hyn yn gymorth i dy baratoi am y diwrnod yfory? 

Treulia amser yn siarad gyda Duw am y penodau yma yr wyt wedi eu darllen. 

 

Dydd 25 - Darllen Ioan 3:16 

Ar ddydd Nadolig, cofia’r rheswm pam daeth Iesu i’r byd!  

 

Y baban Iesu 

Roedd hi’n draddodiad (ac yn orchymyn) i bob bachgen Iddewig oedd yn cael ei eni i fynd i’r deml 

i gael ei enwaedu (circumcised). Ond, buan y bu rhaid i Joseff a Mair ffoi o’r wlad. 

 

Dydd 26 – Luc 2:22-35 

 Beth oedd Duw wedi ei addo i Simeon? 

 Beth mae Simeon yn ei ddweud am Iesu? 

Roedd Mair a Joseff yn synnu ar eiriau Simeon - mai Iesu oedd yr un oedd wedi ei addo ers y 

dechrau, Mab Duw, yr un oedd yn mynd i achub ei bobl.  

Oes rhywbeth newydd wyt ti wedi ei ddysgu am Iesu dros y mis diwethaf? Diolch i Dduw am hyn. 

 

Dydd 27 – Luc 2:36-38 

 Sut fywyd oedd Anna wedi ei gael? 

 Beth oedd ymateb Anna i gwrdd ag Iesu? (ad. 38) 

 Beth allwn ni ei ddysgu o ymateb Anna?  

Diolch i Dduw a gofyn iddo am gyfleoedd i sôn wrth eraill am Iesu.  

 

Dydd 28 – Mathew 2:13-23 

Mae hwn yn hanes ofnadwy.  

 Pam roedd Herod eisiau lladd Iesu?   

 Sut wnaeth Duw ofalu am Iesu a’i deulu? 

Wyt ti weithiau yn cael dy demtio i feddwl fod rhywbeth neu rywun yn gryfach na Duw?  

Diolch i Dduw nad oedd dim byd yn gallu atal cynllun achub Duw - hyd yn oed nerth y brenin Herod.  

 

Dydd 29 – Darllen dy hoff ran o stori’r Nadolig.  

 Pam wyt ti wedi dewis y darn yma? 



Mae hanes y Nadolig yn gyfarwydd iawn, ond meddwl am un peth newydd rwyt ti wedi dysgu am 

hanes y Nadolig. 

 Beth oedd mor arbennig am eni Iesu Grist? 

Ysgrifenna i lawr sut y byddet yn esbonio i ffrind pam fod y Nadolig yn gyfnod hapus i ti. 

 

Dydd 30 – Ioan 1:1-18 

 Sut mae Iesu yn cael ei ddisgrifio yn yr adnodau yma? (Ysgrifenna’r ansoddeiriau ar bapur). 

 Mae Ioan yn dweud bod Iesu yn llawn gras a gwirionedd (adnod 14) - sut mae hyn yn galondid 

i ni? 

 

Dydd 31 – Salm 46 

Mae’r Salmydd yn aml yn edrych yn ôl dros yr hyn mae Duw wedi ei wneud yn y gorffennol, ac yn 

diolch i Dduw am ei gadw.  

 Sut mae Duw wedi dy gadw ti a dy deulu dros y flwyddyn ddiwethaf?  

Diolch i Dduw ei fod yn noddfa a nerth, ac am ei ffyddlondeb dros y flwyddyn ddiwethaf. 

 

 

Gobeithio bod y cynllun darllen hwn wedi dy helpu i ddysgu mwy am hanes y Nadolig ac i ryfeddu 

ar ras rhyfeddol Duw wrth iddo ddanfon ei unig Fab, Iesu Grist, i’n hachub 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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