
 
 

 
 

Pwrpas yr astudiaethau hyn yw edrych yn ofalus ar beth mae’r Beibl yn ei ddweud am bwy yw’r 

Cristion mewn gwirionedd. Mae’r darlleniadau wedi eu rhannu’n bedair adran: 

 

1. Y Gogoniant a Gollwyd 

2. Y Gogoniant a Enillwyd 

3. Y Gogoniant a Roddwyd 

4. Profiadau o Ras 
 

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. 

 

Rhan 1: Y Gogoniant a Gollwyd 

Rhaid i ni ddechrau yn y dechrau! Yn yr adran hon byddwn yn edrych ar sut oedd bywyd pan 

grëwyd y ddaear gan Dduw ac yna beth rydym wedi ei golli o ganlyniad i’n gwrthryfel yn erbyn 

Duw. 
 

Dydd 1  

Eiddo'r ARGLWYDD yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Salm 24:1 

 

 Darllena Salm 24 

 Pa fath o bobl mae Duw wedi'n creu i fod yn ôl y Salm hwn? 

 

Gweddïa ar Dduw i dy nerthu i ddyfalbarhau gyda'r cynllun darllen y mis 

hwn ag y bydd Duw yn siarad gyda ti drwy ei Air.   



 
 

Dydd 2 

Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. Genesis 1:31(a) 

 

Wrth edrych ar y byd o’n cwmpas, yn llawn drygioni a thywyllwch, mae’n dda i ni gofio sut y 

creodd Duw y byd yn y dechrau, a sut y bwriadodd Duw i’r byd i fod - yn gwbl berffaith! 

 

 Darllena Genesis 1:1-31 

 Beth ydym yn ei ddysgu am y greadigaeth yn y bennod hon? 

 Sut un yw Duw yn ôl yr adnodau hyn? 

 

“Diolch i Ti Dduw am bwy wyt ti ac am greu'r byd yn gwbl berffaith! Maddau i ni am anghofio hynny o 

bryd i'w gilydd.” 

 

Dydd 3 

Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun; ar ddelw Duw y creodd ef; yn wryw ac yn fenyw y 

creodd hwy. Genesis 1:27 

 

Mae sut yr ydyn ni'n edrych yn fater sy'n poeni llawer o bobl. Bydd y darlleniad heddiw yn helpu 

ni i ryfeddu ar y ffordd y creodd Duw ni! 

 

 Darllena Genesis 1:26-31 

 Ym mha ffordd mae’r ddynoliaeth (ti a fi) yn wahanol i anifeiliaid? 

 Pa fath o statws oedd gennym yn y dechreuad? 

 

“Diolch i Ti am ein creu ni ar dy ddelw dy hun! Helpa ni i gymryd cysur yn hyn a rhyfeddu ar dy 

greadigaeth”.  

 

Dydd 4 

Cymerodd yr ARGLWYDD Dduw y dyn a'i osod yng ngardd Eden, i'w thrin a'i chadw. Genesis 2:15 

 

Mae bywyd yn llawn o berthnasau gwahanol, ond fe all ein hunanddelwedd effeithio'n wael ar y 

perthnasau hyn. Dewch i ddarllen sut bwriadodd Duw i'n perthnasau fod. 

 

 Darllena Genesis 2:7-9, 15-25 

 Pa fath o berthynas oedd rhwng Adda a Duw? 

 Pa fath o berthynas oedd rhwng Adda ac Efa? 

 Sut fyddet ti’n disgrifio bywyd yn Eden yn y bennod hon? 

 

“Diolch mai dy gynllun Di oedd i ni fyw ar y ddaear mewn cyrff perffaith a heb gywilydd! Cadw ein 

golwg ni ar yr hyn sydd i ddod ar y ddaear a’r nefoedd newydd i’r rheiny sy’n credu ynot ti.” 

 

Dydd 5 

Yna agorwyd eu llygaid hwy ill dau i wybod eu bod yn noeth. Genesis 3:7(a) 

 

Hyd yn hyn, rydyn ni wedi gweld sut creodd Duw y byd a'i fwriad Ef ar 

ein cyfer – bywyd perffaith! Ond mae'r darlleniad heddiw yn dangos i 

ni sut y daeth drygioni i’r byd, trwy ein pechod ni. 

 



 
 

 Darllena Genesis 3:1-7 

 Beth mae’r diafol yn ei addo i Efa yn ad. 5 a 6? 

 Beth yw canlyniad cyntaf pechod yn ôl ad. 7? 

 Beth wyt ti wedi ei ddysgu am bechod yn yr adnodau hyn? 

 Mae’r sarff yn ymosod ar eiriau Duw. Dyma dacteg y diafol hyd heddiw – ym mha ffordd? 

 

Gweddïa ar i Dduw ddangos i ti difrifoldeb pechod a'i fod yn effeithio pob rhan o dy fywyd. Gofynna 

am faddeuant am droi oddi wrth Dduw ac i Dduw ddangos gras a thrugaredd tuag ata ti. 

 

Dydd 6 

A chlywsant sŵn yr ARGLWYDD Dduw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y 

dyn a'i wraig o olwg yr ARGLWYDD Dduw ymysg coed yr ardd. Genesis 3:8 

 

Wyt ti'n ffeindio dy hun yn trio cuddio'r pethau nad wyt ti'n hoffi am dy hun? Mae pechod yn 

distrywio popeth yn ein bywydau ni. 

 

 Darllena Genesis 3:8-15 

 Beth sydd wedi digwydd i’r berthynas rhwng Duw a'i bobl? (ad. 10) 

 Beth sydd wedi digwydd i’r berthynas rhwng Adda ac Efa? (ad. 12 a 15) 

 Beth yw canlyniadau hyn i dy fywyd di, ac i’r byd o’n cwmpas? 

 

“O Dad, maddau i ni am beidio â gwrando arnat ti a cheisio cuddio oddi wrthot ti. Helpa ni i ddod atat 

ti fel yr ydym ni, a diolch am ein caru ni er i ni dy wrthod di.” 

 

Dydd 7 

Dywedodd wrth Adda: [...] melltigedig yw'r ddaear o'th achos [...] Trwy chwys dy wyneb y byddi'n 

bwyta bara hyd oni ddychweli i'r pridd. Genesis 3:17,19 

 

Petaech chi'n gofyn i bobl sut i ddatrys problemau'r byd gewch chi lot o atebion gwahanol fel 

arian, addysg neu wleidyddiaeth. Ond mae'r Beibl yn dweud fod y broblem yn llawer dyfnach. 

 

 Darllena Genesis 3:14-24 

 Gwna restr o’r holl ffyrdd mae’r byd ar ddiwedd Genesis 3 yn wahanol i’r byd ar ddiwedd 

Genesis 1. 

 Sut mae’r bennod hon yn ein helpu i ddeall o ble daw euogrwydd, dioddefaint a 

phroblemau personol? 

  

“O Dduw, diolch am beidio dinistrio'r byd yma fel rydyn ni yn ei haeddu, a dy fod ti wedi trefnu ffordd 

i'n hachub ni.” 

 

Dydd 8 

Bu adeg pan oeddech chwithau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Effesiaid 2:1 

 

Wyt ti weithiau'n digalonni ynot ti dy hun ac yn cymharu dy hun ac eraill? Mae'r darlleniad 

heddiw yn edrych ar beth yw gwir sefyllfa pob un ohonom ni - rydyn ni 

gyd yn yr un cwch. 

 

 Darllena Rhufeiniad 3:10-23 ac Effesiaid 2:1-3 



 
 

 A oes gennym unrhyw achos i ymffrostio?  

 Pwy sy’n rheoli bywyd yr anghrediniwr? 

 Beth yw ein statws heb Grist? 

 

Gweddïa ar i Dduw ddangos i ti dy sefyllfa anobeithiol heb Grist, ac i sylweddoli na elli di wneud 

unrhyw beth i achub dy hun - mae angen gras Duw arnon ni gyd! 

 

Dydd 9 

Wrth i ni edrych nôl dros adran 1, rydym wedi gweld Duw yn creu byd perffaith a da, ond bod 

drygioni wedi dod i mewn i’r byd drwy ein pechod. Fe greodd Duw ddynoliaeth ar ei lun a’i ddelw 

ei hun, yn dda a chyfiawn. Ond y realiti bellach yw bod pob person yn bechadurus, ac yn euog o 

flaen Duw - does dim un rheswm gennym i ymffrostio neu ymfalchïo. Rydym yn golledig ac yn 

erbyn Duw; yn bobl drist sy’n chwilio am bwrpas i fywyd heb y Crëwr. 

 

Wrth i ni droi at adran 2 i edrych ar waith Crist, efallai y byddai dysgu'r adnod hon yn help i ni 

gofio ein sefyllfa anobeithiol ac mai'r unig obaith sydd gennym yw Iesu: 

 
“Canlyniad trosedd un dyn (sef Adda) oedd fod pawb yn marw, ond o achos beth wnaeth y dyn 

arall (Iesu y Meseia), bydd y rhai sy'n derbyn rhodd Duw o berthynas iawn gydag e yn cael bywyd 

tragwyddol.” Rhufeiniaid 5:17 (Beibl.net) 

 

Rhan 2: Y Gogoniant a Enillwyd gan Grist 

 

Dydd 10 

"Wele, bydd y wyryf yn beichiogi, ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Immanuel", hynny yw, o'i 

gyfieithu, "Y mae Duw gyda ni". Mathew 1:23 

 

Trown i edrych ar waith Iesu yn yr ail adran o'r cynllun hwn, gan lawenhau fod gennym obaith 

ynddo Fe! 

 

 Darllena Mathew 1:18-25 

 Ym mha ffyrdd mae Iesu'n debyg i ni? 

 Ym mha ffyrdd mae Iesu'n wahanol i ni? 

 Sut ydych chi'n meddwl roedd y ffordd arbennig cafodd Iesu ei eni yn ei alluogi i'n hachub 

ni? 

 

“O Dduw, rydyn ni'n rhyfeddu wrth feddwl dy fod ti wedi dod i'r byd ar ffurf dyn yn gwbl ddibechod ac 

er mwyn ein hachub ni! Diolch am ein caru ni gymaint!” 

 

Dydd 11 

A daeth cwmwl yn cysgodi drostynt; a dyma lais o'r cwmwl, "Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd; 

gwrandewch arno." Marc 9:7 

 

Dydy pawb ddim yn gallu gweld gogoniant Crist. Weithiau mae 

prydferthwch neu werth rhywbeth yn gallu bod yn guddiedig. Ond 

cawn gipolwg o ogoniant Crist yn yr adran hon. 

 

 Darllena Marc 9:2-8 



 
 

 Beth mae'r hanes yma yn cyfleu i ni am Iesu?  

Beth ydych chi'n meddwl yw arwyddocâd y ffaith fod Moses ac Elias yn ymddangos gydag 

Iesu? 

 

Gweddïa ar i Dduw ddangos prydferthwch a gwerth gogoniant Crist, ac i dy helpu di lawenhau yn 

hynny! 

 

Dydd 12 

Does erioed wedi bod marwolaeth fwy erchyll, creulon a chywilyddus na cael eich croeshoelio. 

Wrth i Iesu farw ar y groes roedd e'n edrych fel ffolineb llwyr, a'r dorf yn chwerthin am ei ben. 

Ond wrth ddarllen yr adran hon, down i weld fod y cyfan yn rhan o gynllun Duw. 

 

 Darllena Luc 23:33-48 

 Beth nad ydy'r bobl wedi deall am Iesu? 

 Pa wersi gallwn ni ddysgu o ymateb y ddau ddyn croeshoeliwyd gydag Iesu? 

 Wrth feddwl am y croeshoelio, pwy wnaeth wrthod Iesu i gyd? 

 

“O Dad, mae dy gyllun di yn rhyfeddol! Diolch i ti fod marwolaeth Iesu ar y groes yn rhan o dy gynllun 

anhygoel di fel ein bod ni'n gallu cael maddeuant! Helpa ni i ymddiried yn dy gynllun di beth bynnag 

yw ein sefyllfa!” 

 

Dydd 13 

Mewn ffordd, roedd profiad Iesu yn debyg i brofiad Adda. Dyn perffaith sydd yn y diwedd yn 

marw. Wrth gwrs, y gwahaniaeth mawr yw bod Adda wedi marw am ei bechod ei hun a bod y 

greadigaeth i gyd wedi cwympo gyda fe. Ond roedd Iesu yn ddibechod, ac felly pan mae e'n marw 

nid dyna ddiwedd y stori - dyma sut roedd e'n cynnig dechrau newydd i'r byd.   

 

 Darllena Ioan 20:1-18 

 Beth sy'n eich taro chi am ymateb y tystion cyntaf i atgyfodiad Iesu? 

 Pam ydych chi'n meddwl fod marwolaeth ddim wedi gallu dal gafael yn Iesu? 

Beth felly yw arwyddocâd yr atgyfodiad? 

 

“Atgyfododd, atgyfododd, 

Atgyfododd Iesu, mae yn fyw! 
 

Grym y bedd a’i llygredigaeth 

Fethodd afael ynddo ef; 

Cododd Crist! mae’n fyw byth bythoedd –  

Eistedd mae ar orsedd nef!” 

 

Dydd 14 

Ar ddiwedd rhan 1, gwelon ni fod gogoniant y ddynoliaeth wedi ei golli. Fe wnaeth Adda, a ni 

gyda fe, gael ein bwrw allan o bresenoldeb Duw. Nawr ar ddiwedd rhan 2, ni'n gweld Crist wedi 

cwblhau ei waith ac yn cael dychwelyd at Dduw mewn gogoniant. Mae ffordd wedi ei agor i bobl 

ddod yn ôl at Dduw. 

 

 Darllena Actau 1:1-14 

 Beth yw'r addewid mae Iesu yn ei rhoi i'r disgyblion cyn mynd 

yn ôl i'r nefoedd?  



 
 

 Pa gysur yw hi i wybod fod Iesu ar ei orsedd yn awr? 

 Beth ydych chi'n meddwl mae Iesu yn ei wneud yn y nefoedd? (Hebreaid 7:25) 

 O wybod fod Iesu yn mynd i ddychwelyd un dydd beth ddylsai ein ymateb fod? 

 

Edrycha nôl dros adran 2 a diolcha i Dduw am yr holl bethau mae Crist wedi ei wneud drosom ni! 

 

Rhan 3: Gogoniant a Roddwyd i'r Cristion 

 

Dydd 15 

Mae Duw yn ein caru! Mae'r darlleniad cyntaf yn adran sydd mor gyfoethog, fe fyddwn yn edrych 

arni dros sawl diwrnod, ond ceisiwch ei ddarllen yn ystyrlon bob tro. Heddiw byddwn yn edrych 

ar statws rhyfeddol y Cristion ac effaith hyn ar ein bywyd. 

 

 Darllena Effesiaid 1:3-10 

 Beth yw statws y Cristion? 

 Beth sydd wedi digwydd i berthynas y Cristion â Duw?  

 

Cymera ychydig o amser i ddiolch i Dduw am dy garu, am gamu mewn i'n sefyllfa anobeithiol ni. 

 

Fy enaid, bendithia'r ARGLWYDD! 

Y cwbl ohono i, bendithia'i enw sanctaidd! 

Fy enaid, bendithia'r ARGLWYDD! 

Paid anghofio'r holl bethau caredig a wnaeth.  

Salm 103:1-2 

 

Dydd 16 

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist â 

phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Effesiaid 1:3 

 

 Darllena Effesiaid 1:3-10 

 Rhestra'r holl addewidion mae Duw'r Tad yn eu haddo i ni o'r adran hon. 

 Meddylia pa effaith y caiff yr addewidion hyn ar dy fywyd di? 

 

“O Dad, diolch i ti am ein dewis ni, trefnu ein mabwysiadau ac am roi dy fab di i ni fel anrheg. Rydyn ni 

nawr yn rhydd oherwydd i ti fod mor hael tuag aton ni a threfnu ffordd i ni gael maddeuant trwy 

farwolaeth Crist!” 

 

Dydd 17 

Ynddo ef y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeuant ein camweddau. Effesiaid 1:7  

 

Yn adran 1, gwelsom pa mor anobeithiol a llawn pechod ydyn ni. Mae'n bwysig i ni sylweddoli 

hynny. Ond mae'n bwysig hefyd i ni beidio aros yn anobeithiol a digalon, oherwydd mae gennym 

ni obaith yng Nghrist! 

 

 Darllena Effesiaid 1:3-10 

 Rhestra bob peth mae Iesu Grist wedi ei wneud drosot. 

 Beth sydd wedi digwydd i dy euogrwydd? (Eseia 1:8, Jeremeia 

31:34)  



 
 

 Beth ddylet ti wneud y tro nesaf rwyt ti’n teimlo’n euog? 

 

“Yng Nghrist ei Hun mae ‘ngobaith i, 

Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân; 

Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf, 

Craig yw i mi mewn dŵr a thân. 

Ei gariad pur, Ei heddwch mawr, 

‘Does ofn i mi nac ymdrech nawr! 

Fy nghysur yw, fy oll yn oll, 

Yng nghariad Crist mae’n sicrwydd i.” 

 

Dydd 18 

Wyt ti weithiau'n digalonni wrth edrych ar dy sefyllfa bresennol a'th broblemau sy'n dy boeni di 

heddiw?  Mae'r darlleniad heddiw yn ein hannog i edrych fyny ac i lawenhau yn nyfodol y Cristion! 

 

 Darllena Effesiaid 1:9-14 

 Beth yw pendraw’r byd hwn? (adn. 10). Rwyt ti’n rhan o hyn! 

 Sut mae hynny’n helpu pan fod pobl yn chwerthin am Iesu? 

 Beth yw’r prawf dy fod yn mynd i dderbyn y rhodd hon? 

 

“O Dad, diolch i ti am nid yn unig ein hachub ni, ond hefyd rhoi etifeddiaeth i ni sydd yn ein disgwyl ni 

yn y nefoedd! Helpa ni, pan rydyn ni'n cael ein tynnu lawr gan bechod y byd, i gadw ein llygaid ni ar y 

nefoedd ac i edrych ymlaen cael bod mewn perthynas perffaith gyda thi!” 

 

Dydd 19 

Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn; rhodd Duw ydyw. 

Effesiaid 2:8 

 

Pan rydyn ni'n teimlo pwysau'r byd ar ein hysgwyddau ac yn poeni am yr holl ddisgwyliadau sydd 

arnom ni gan y byd, mae'n bwysig i atgoffa ein hunain o'r rhyddid sydd gennym ni yng Nghrist, gan 

ei fod wedi gwneud popeth sydd ei angen drosom ni yn barod! 

 

 Darllena Effesiaid 2:4-10 (1:5-6) 

 Pam wnaeth Duw drefnu dy iachawdwriaeth?  

 Sut mae hyn yn helpu pan rydym yn amau os ydym yn Gristnogion? 

 Ym mha ffordd mae Effesiaid 1-2 yn gwneud i ti addoli Duw yn fwy? 

 

Darllena Effesiaid 2:1-10, yna cer ati i'w ddefnyddio fel gweddi a moliant personol i Dduw. (e.e.; O Dad, 

ar un adeg, roeddwn i'n farw yn ysbrydol - am i fi wrthryfela a phechu yn dy erbyn di... ayyb.) 

 

Dydd 20 

Byddwch, felly, yn efelychwyr Duw, fel plant annwyl iddo, gan fyw mewn cariad, yn union fel y 

carodd Crist ni, a'i roi ei hun trosom. Effesiaid 5:1-2(a) 

 

Trefnodd Duw i ni gael ein hachub drwy ras er mwyn bod yn rhydd i'w 

garu Ef. Mae'r darlleniad heddiw yn helpu ni weld sut mae hynny i 

edrych yn ein bywydau. 

 Darllena Effesiaid 4:17-5:2 



 
 

 Cawn ein hachub drwy ras. Sut a pham felly y dylwn ni fyw yn wahanol nawr? (Effesiaid 4:17-

18, 21, 5:1) 

 Pa fath o fywyd sy’n nodweddu rhywun sy’n blentyn i Dduw? 

 

“Diolch i ti Dduw am ein caru ni gymaint, am roi dy fab di i fyw a marw drosom ni, ac am ein hachub ni 

pan oeddem ni'n farw. Helpa ni i ryfeddu ar hyn a sylweddoli i ti ein hachub ni i fyw yn rhydd o bechod, 

ac yn rhydd i dy garu di, i lawenhau ynot ti ac i dy ufuddhau, fel yr oeddet ti wedi ei fwriadu ar ein cyfer 

ni o'r dechrau!” 

 

Dydd 21 

Wrth ddod at ddiwedd adran 3, mae'n bwysig i ni gymryd amser i fyfyrio ar yr hyn rydym wedi ei 

ddysgu. Mae’r Cristion yn berson sydd wedi ei achub gan Dduw trwy farwolaeth Iesu ar y groes. 

Mae ganddo urddas anhygoel am fod Duw wedi ei wneud yn blentyn iddo. Does dim angen poeni 

mwy am bwy ydym, na phoeni am ennill ffafr pobl neu Dduw – mae Iesu Grist wedi gwneud y 

cyfan drosom. Er ein bod yn dal i bechu fel Cristnogion, mae gennym y rhyddid i garu Duw 

heddiw – mae’r Ysbryd Glân yn byw ynom ac rydym yn blant i Dduw. Rydym hefyd yn gallu 

gwybod yn sicr y byddwn gydag Ef yn y nefoedd am byth.   

 

Adnod i'w ddysgu: Yr wyf yn gwbl sicr na all nac angau nac einioes, nac angylion na 

thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau nac uchelderau na dyfnderau, na 

dim arall a grewyd, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.  

Rhufeiniaid 8:38-39 

 

Rhan 4: Profiadau o Ras 

 

Dydd 22 

...gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Hebreaid 12:2 

 

Er bod yna freintiau anhygoel o fod yn Gristion mae’n gallu bod yn anodd byw er mwyn Duw yn y 

byd yma. Yn yr adran hon rydym am ddysgu oddi wrth rhai cymeriadau sydd wedi profi gras i fyw i 

Dduw yn eu bywydau. 

 

 Darllena Hebreaid 12:1-2 

 Pwy ydych chi'n meddwl ydy'r dyrfa o bobl sy'n cael eu sôn amdanynt yn y darlleniad? 

 Ym mha ffordd mae bywyd y Cristion yn debyg i redeg ras? 

 

Meddylia am yr hyn yr wyt ti'n ei weld yn anodd wrth redeg y ras. Gofynna i Dduw am nerth i dy gynnal 

di drwy gydol y bywyd Cristnogol a diolcha i Grist ei fod wedi rhedeg y ras ar ein cyfer yn barod! 

  

Dydd 23 

Wyt ti'n teimlo'n ofnus i sefyll dros Grist yn dy fywyd di ac i siarad am Dduw gyda dy ffrindiau? 

Heddiw, byddwn ni'n edrych ar sut roedd Moses ofn cyhoeddi gair Duw i eraill. 

 

 Darllena Exodus 4:10-17 

 Beth yw pryder Moses? 

 Pa addewid sy’n rhoi hyder iddo?  

 



 
 

“O Dad, maddau i ni am fod yn ofnus weithiau i siarad amdanat ti. Helpa ni i gofio dy fod ti, y creawdwr, 

ein hachubwr, a'n Tad gyda ni bob amser, yn ein nerthu ni ac yn rhoi'r geiriau i ni rannu'r efengyl gydag 

eraill.” 

 

Dydd 24 

Wyt ti erioed wedi cael rhywun yn chwerthin am dy ben di gan dy fod ti'n Gristion? Neu'n bod yn 

gas tuag atat ti oherwydd beth rwyt ti'n ei gredu? Heddiw, byddwn yn edrych ar beth wnaeth 

ffrindiau Daniel mewn sefyllfa anodd iawn. 

 

 Darllena Daniel 3:8-18 

 Beth yw’r bygythiad yn erbyn Sadrach, Mesach ac Abednego? 

 Ym mha ffordd mae gobaith y tri yn rhoi hyder iddyn nhw? 

 

Gweddïa ar i Dduw dy nerthu mewn sefyllfaoedd anodd ac i roi hyder i ti ddyfalbarhau beth bynnag a 

ddaw. Gweddïa yn benodol dros unigolion yn dy fywyd di sydd efallai'n gas tuag atat ti, gweddïa y 

bydd Duw yn siarad gyda nhw ac yn eu hachub. 

 

Dydd 25 

Mae'n hawdd iawn i ni ddisgyn i'r un pechod dro ar ôl tro. Wyt ti weithiau yn digalonni oherwydd i 

ti bechu eto, ac yn amau os all Dduw dy faddau unwaith eto? Mae dameg y Mab Afradlon yn 

dangos i ni beth mae Duw yn meddwl o'i blant.  

 

 Darllena Luc 15:11-24 

 Beth yw agwedd y mab tuag at y tad yn ad. 21? 

 Beth yw agwedd y tad tuag ato yn ad. 22-24? 

 Beth yw agwedd Duw tuag atom ni? (darllena Seffaneia 3:17 hefyd) 

 

Cymera amser i feddwl am bethau yn dy fywyd rwyt ti angen dweud sori i Dduw amdanynt. Diolcha i 

Dduw ei fod Ef fel y Tad yn y ddameg, yn rhedeg atat ti, eisiau dy gofleidio di am i ti ddod nôl ato! 

 

Dydd 26 

Wyt ti weithiau'n meddwl fod y cwbl yn rhy anodd? Paid â cholli golwg ar yr hyn mae Duw wedi ei 

wneud drosom ni! Wynebodd Paul fywyd anodd iawn wrth rannu'r Efengyl, mae'r adran hon yn 

dangos sut y gallai Paul fod yn llawen yng nghanol yr holl ddioddefaint. 

 

 Darllena 2 Corinthiaid 6:4-10 

 Pa wirioneddau sy’n helpu Paul i wynebu pob math o ddioddefaint? 

 

“O Dad, nertha ni! Helpa ni i gofio, hyd yn oed petawn ni'n colli popeth yn y byd hwn, bod dal gennym 

ni bopeth sydd ei angen yng Nghrist! Diolch ein bod ni'n gallu llawenhau yn yr hyn rwyt ti wedi ei wneud 

drosom ni mewn unrhyw sefyllfa!” 
 

Dydd 27 

Beth wyt ti wedi dysgu am y canlynol dros yr wythnosau diwethaf: 

 

 Sefyllfa’r person heb Iesu Grist 

 Sefyllfa’r Cristion 

 Cariad Duw tuag atom 



 
 

Os wyt ti’n Gristion mae newid rhyfeddol wedi digwydd yn dy fywyd. Does dim angen i ti boeni am 

ddim mwyach. Nid yw Duw yn addo y bydd bywyd yn hawdd. Bydd problemau ac amseroedd anodd 

o’th flaen – ond rwyt yn gwbl saff os yw dy ffydd wedi ei seilio ar Iesu. Rwyt yn rhydd i ogoneddu 

Duw heddiw, ac mae’r nefoedd o dy flaen! Dy gyfrifoldeb ar y ddaear yw byw fel plentyn i Dduw. 

 

Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, 

Ond methant ddarostwng fy nghri 

Fod Crist wedi’m cofio, er gwaeled fy ngwedd, 

A thywalltodd ei waed trosof fi! 

 

Diogel wyf gyda Thi, 

Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi. 

 

Fy mhechod – rwy’n llonni wrth feddwl am hyn – 

Fe’i cym’rodd at fryn Calfari; 

Fe’i hoeliodd i’w groes a rhyddhaodd fy maich: 

Mola Dduw! Mola Dduw, f’enaid i! 

 

Dydd 28 

Wrth i ni ddod i ddiwedd y mis, cymera amser i edrych nôl dros yr hyn rwyt ti wedi ei ddysgu, gofyn 

am faddeuant gan Dduw am droi oddi wrtho, diolch i Dduw am yr holl fendithion mae wedi ei roi 

ni, ac am yr holl esiamplau yn ei Air o'r ffordd mae e'n helpu ei bobl.  

 

Efallai byddai’n gymorth i ti ddysgu’r adnodau isod ar dy gof: 

 

“Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist â 

phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn 

sanctaidd ac yn ddi-fai ger ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllys fe'n rhagordeiniodd i gael 

ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist.  Effesiaid 1:3-5 

  

Felly, pwy yw’r Cristion mewn gwirionedd? Os oes gen ti gwestiynau neu eisiau trafod mwy am yr 

hyn rwyt wedi’i ddarllen dros y mis diwethaf, beth am ofyn i dy rieni neu siarad gyda rhywun yn dy 

eglwys? Mae hefyd modd danfon cwestiynau i Lwybrau trwy’r ddolen ar dop ein gwefan, neu dros 

Facebook, Twitter ac Instagram - @Llwybrau.  


