
 
 

 
 

 

O dywyllwch i ,  

  o farwolaeth i fywyd,  

    o fod yn gaeth i fod yn rhydd,  

      o fod yn elynion i Dduw i ddod yn blant iddo,  

mae llawer o ddelweddau yr ydym yn eu clywed neu wedi eu darllen sy’n disgrifio’r profiad o 
ddod yn Gristion. Dyma’r hyn y byddwn yn edrych arno dros y dyddiau nesaf wrth i ni ddarllen y 
Beibl gyda’n gilydd. Byddwn yn edrych ar fywydau rhai unigolion a gafodd dröedigaeth, gan 

ddysgu o’u profiad ac edrych ar y broses o beth sydd yn digwydd i berson pan gawn nhw 
dröedigaeth.  
 
Mae pob Cristion wedi cael tröedigaeth, ond beth mae hyn yn ei feddwl? A yw pawb yn cael 
tröedigaeth yr un fath? Wyt ti wedi cael tröedigaeth? 

 

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. 

  



 
 

Mewn Cristnogaeth golyga Tröedigaeth ddod i mewn i berthynas gyda Duw. Gad i ni edrych 

ychydig yn gyntaf ar natur Duw. 

 

Dydd 1: Gogoniant Duw 

 Darllena Eseia 6:1-8 

 Beth wnaeth gweledigaeth Eseia o Dduw yn ei holl ogoniant ei ddysgu am: 

▪ cymeriad Duw 

▪ amdano ef ei hun 

▪ am y ffordd y mae Duw’n darparu glanhad/maddeuant pechodau? 

 Darllena Habacuc 1:13 

 Ydyn ni’n cymryd pechod mor o ddifrif ag y mae Duw yn ei wneud? 

 

Dydd 2: Rheolau Duw 

 Darllena Exodus 20:1-20 

 Gwyddwn nad trwy gadw rheolau/gorchmynion y cawn berthynas â Duw. Ond wedi i ni 

ddod yn Gristnogion rydym eisiau byw mewn ffordd sy’n anrhydeddu a dwyn clod i Dduw. 

Alli di feddwl am orchmynion o’r Testament Newydd am sut mae’r Cristion fod i fyw? 

 Fyddi di’n cymryd y 10 gorchymyn o ddifrif? 

 Pam mae’n bwysig i Gristnogion gadw’r gorchmynion yma? 

 

Dydd 3: Effesiaid 1:1-14 

 Darllena Effesiaid 1:1-14 

 Pa fendithion sydd i’r Cristion? 

 Beth ddywed y darn hwn am rôl Duw’r Tad, Duw’r Mab a Duw’r Ysbryd Glân, yn ein hachub 

ni rhag pechod a’i ganlyniadau? 

 

Yn wyneb y Duw mawr, glân, pur a pherffaith hwn, beth am ein natur ni? Gad i ni edrych yn 

sydyn dros y ddau ddiwrnod nesaf ar y natur yma, a pha mor anobeithiol y byddem o gael 

unrhyw fath o berthynas â Duw heb waith Iesu trosom. 

 

Dydd 4: Pawb yr Un Peth... 

 Darllena Rhufeiniaid 3:9-20 a Salm 14:1-3 

 Beth ddywed y darnau hyn am natur pobl? 

 A fyddai’r byd o’n cwmpas (ffrindiau ayyb) yn credu, neu’n hoffi beth sydd wedi ei 

ysgrifennu yn y fan hyn? 

 Wyt ti’n cael trafferth gyda’r syniad nad oes neb cyfiawn? 

 Sut mae adnod 20 yn ein pwyntio at Iesu? 

 

Dydd 5: Salm 51 

 Darllena Salm 51 

 Yn adnodau 1-5 mae Dafydd yn canolbwyntio ar ei natur – faint o eiriau gwahanol mae’n eu 

defnyddio i ddisgrifio ei natur? 

 Yn adnodau 6-12 mae’n mynd ymlaen i ofyn i Dduw i’w wneud yn lân. Mewn sawl ffordd 

wahanol mae Dafydd yn gofyn i Dduw ei lanhau? 

 O’r 4 adnod olaf, beth allwn ni ddysgu sydd bwysicaf i Dduw? Sut 

allwn ni atgoffa’n hunain o hyn bob dydd? 

 



 
 

Enghreifftiau o dröedigaethau - os wyt ti’n Gristion yna fe fydd gennyt dy hanes dy hun, ond 

gallwn ddysgu a chael bendith fawr o glywed hanesion sut y daeth eraill at Dduw - yn enwedig 

felly gymeriadau yn y Beibl. Dyma fyddwn yn edrych arno dros y dyddiau nesaf. 

 

Dydd 6: Saul  

 Darllena Actau 9:1-20 

 Sut fath o berson oedd Saul cyn cyfarfod Iesu? Beth oedd yn ei wneud?  

 Beth ydym yn ei weld yma am bŵer Crist i achub? A oedd Saul yn rhy ddrwg i dderbyn 

maddeuant? 

 Fe drefnodd Duw bod Ananeias yn mynd at Saul, i roi cymorth a chyngor iddo. Wyt ti wedi 

siarad gyda Christion aeddfed gan ofyn am gefnogaeth yn dy fywyd Cristnogol? Pam ti’n 

meddwl y gallai hyn fod yn bwysig? 

 

Dydd 7: Y Wraig Odinebus 

 Darllena Ioan 7:53-8:11 

 Yn y darn hwn rydym yn gweld dau fath o bechadur – beth ydynt?  

 Sut mae Iesu’n delio gyda’r wraig? Fel ac yr oedd hi’n ei haeddu? 

 Beth allwn ni ei ddysgu am y ffordd mae Iesu’n trin y wraig? Ydi Cristnogion heddiw’n 

ymddwyn yr un modd? 

 

Dydd 8: Nebuchadnesar 

 Darllena Daniel 4:28-37 

 Beth oedd agwedd Nebuchadnesar cyn i Dduw ddelio gydag ef? Beth oedd wrth wraidd 

hyn?  

 Beth welodd Nebuchadnesar am natur Duw? 

 Fe gollodd y brenin bopeth am gyfnod, er mwyn dysgu nad oeddent yn bwysig. Pe bai hyn 

yn digwydd i ti (pethau pwysig yn cael eu cymryd i ffwrdd), beth fyddai Duw’n ei dynnu 

oddi wrthyt? Oes yna unrhyw beth yn fwy pwysig i ti na Duw? 

 

Dydd 9: Lleidr ar y Groes 

 Darllena Luc 23:32-43 

 Beth oedd ymateb y ddau leidr i Iesu?  

 Beth allwn ni ddysgu o’r ffordd y mae’r ail leidr yn cyffesu ei bechodau i Iesu, a’r hyn y 

mae’n gofyn amdano? 

 Beth allwn ni ei ddysgu o ymateb Iesu iddo? 

 

Dydd 10: Y Wraig Wrth y Ffynnon 

 Darllena Ioan 4:1-26 

 Beth wyt ti yn ei sylwi am y wybodaeth oedd gan Iesu am y wraig?  

 Dywedodd Iesu mai ef yw’r dŵr bywiol. Sut allwn ni fod â’r ffynhonnell ddiddiwedd yma o 

ddŵr yn ein bywydau? 

 Sut mae Iesu yn dweud y bydd gwir addolwyr yn addoli’r Tad? Beth mae hyn yn ei olygu yn 

dy fywyd di? 

 

  



 
 

Dydd 11: Y Mab Colledig 

 Darllena Luc 15:11-32 

 Cafodd y mab colledig ryddid i wneud unrhyw beth oedd ei eisiau, ond nid oedd yn hapus. 

Beth oedd yr un peth oedd angen iddo’i wneud i gael bywyd llawn a hapus?  

 Sylwa sut mae’r Tad yn ymateb i’w fab ar ôl iddo ei frifo a’i adael. Os all Duw ymddwyn fel 

yma at un sydd wedi cefnu’n llwyr arno, beth mae hyn yn ei ddysgu i ni? 

 Rho dy hun yn esgidiau’r brawd mawr - sut fyddet ti’n ymateb? Sut ddylai Cristion ymateb? 

 

Dydd 12: Nicodemus 

 Darllena Ioan 3:1-21 

 Sut y mae Iesu’n dweud y gall rhywun fynd i mewn i deyrnas Duw? 

 Dywedodd Iesu mai’r Ysbryd Glân sy’n gwneud hyn, ond pa ran sydd gan Iesu a’i waith yn 

hyn? 

 Pam y mae’n bwysig i Gristnogion fod ‘yn y goleuni’? 

 

Dydd 13: Yr Eunuch a Philip  

 Darllena Actau 8:26-40 

 Pwy oedd yr Eunuch? Beth oedd ei swydd? 

 Roedd yr Eunuch wedi bod yn darllen yr ysgrythur ond heb ei ddeall. Sut ddaeth ef i ddeall? 

 Pam ei bod hi’n bwysig i ninnau hefyd ddarllen ein Beiblau, a gwrando ar bobl yn ei 

esbonio? 

 

Dydd 14: Sacheus 

 Darllena Luc 19:1-10 

 Sut fath o berson oedd Sacheus? A oedd o’n ddyn poblogaidd? 

 Sut oedd Sacheus yn gallu rhoi hanner ei eiddo i gyd i ffwrdd? Beth oedd wedi newid ei 

feddwl? 

 Mab y Dyn ydi’r enw mae Iesu’n rhoi arno’i hyn. Pam ddaeth Iesu i’r byd? 

 

Dydd 15: Cyfarfod Lydia 

 Darllena Actau 16:11-15 

 Beth oedd gwaith Lydia? 

 Sut daeth Lydia i gredu yn yr hyn roedd Paul yn ei ddweud? 

 Sut allwn ni weld yn y darn hwn bod gweddïo yn bwysig wrth dystiolaethu i eraill am Iesu? 

 

Dydd 16: Ceidwad y Carchar 

 Darllena Actau 16:25-40 

 Beth ynglŷn â phersonoliaeth Paul wyt ti’n meddwl oedd wedi gwneud i’r ceidwad fod 

eisiau cael ei achub? 

 Beth oedd agwedd ceidwad y carchar ar ôl dod yn Gristion? A oedd ofn yr awdurdodau 

arno? 

 Pa newid gelli di ei weld ym mywyd y ceidwad ar ôl dod yn Gristion? 

 Wyt ti wedi gweld unrhyw newidiadau tebyg yn dy fywyd di neu fywyd dy ffrindiau ers i ti 

neu nhw dod yn Gristion?  

 

  



 
 

Dydd 17: 3000 yn Cael Tröedigaeth 

 Darllena Actau 2:29-42 

 Beth oedd prif neges Pedr yn ei araith? 

 Beth ddywedodd Pedr oedd angen iddynt ei wneud? 

 Sut oedd y Cristnogion cynnar yn byw? Ydy hyn yn wahanol i ni heddiw? 

 

Mae cael tröedigaeth yn golygu newid ym mywyd y person hynny. Rydym wedi gweld 

tystiolaeth o newid ym mywydau pobl yn y Beibl, ond nawr fe fyddwn yn canolbwyntio ar y 

newid y mae’r Beibl yn dweud dylai ddigwydd ym mywydau pob un sy’n dod yn Gristion.  

 

Dydd 18: Dillad Newydd 

 Darllena Effesiaid 4:22-24 

 Sut wyt ti’n meddwl na ddylai’r Cristion fyw?  

 Rydym fod i roi heibio’r hen natur ddynol. Sut allwn ni wneud hyn?  

 Ym mha ffordd ymarferol elli di atgoffa dy hun bob dydd i wisgo amdanat y natur ddynol 

newydd? 

 

Dydd 19: Teyrnas Newydd 

 Darllena Colosiaid 1:11-23 

 Pwy ydi delw’r Duw anweledig? Sut mae’n cael ei ddisgrifio yma?  

 Sut mae’r Cristion yn cael fod yn rhan o deyrnas ‘yr annwyl Fab’? 

 Wedi cael eu cymodi, beth sydd angen i Gristion ei wneud am weddill ei fywyd? 

 

Dydd 20: Swydd Newydd 

 Darllena 2 Corinthiaid 5:11-6:1 

 Pam na ddylen ni farnu pobl yn ôl eu golwg? 

 Beth ydi swydd cennad (ambassador)? 

 Beth elli di ei wneud i wneud yn siŵr nad yw’r gras mae Duw wedi ei roi i ti’n mynd yn 

wastraff? 

 

Dydd 21: Goleuo fel Seren 

 Darllena 1 Thesaloniaid 1:2-10 

 Pa fath o ‘reputation’ oedd gan y Thesaloniaid yn yr ardal?  

 Wyt ti’n meddwl byddai pobl yn dweud amdanat ti dy fod wedi troi ‘at Dduw oddi wrth 

eilunod, i wasanaethau’r gwir Dduw byw’? 

 Ym mha ffordd ymarferol byddai’n bosib dangos hyn? 

 

Dydd 22: Byw Drwy Ffydd 

 Darllena Galatiaid 3:1-14 

Pam fod Paul yn galw’r Galatiaid yn ddwl? 

Beth yw’r canlyniad o fod yn gyfiawn drwy ffydd?  

 Sut allwn ni fod yn sicr nad ydym o dan felltith y gyfraith?  

 

  



 
 

Dydd 23: Addo’r Ysbryd 

 Darllena Ioan 14:13-31 

 Beth allwn ni ei wneud i ddangos i’r byd ein bod yn caru Iesu? 

 Ydi Cristion erioed ar ben ei hun? Pwy mae Iesu yn ei addo?  

 Wyt ti’n byw dy fywyd fel pe bai Duw ei hun yn byw ynot ti? Sut byddai hyn yn newid y 

ffordd yr wyt ti’n byw?  

 

Dydd 24: Rheolau’r Bywyd Cristnogol 

 Darllena Rhufeiniaid 12:9-21 

 Pa rai o ‘Reolau’r Bywyd Cristnogol’ hyn wyt ti’n cael trafferth ufuddhau iddynt? 

 Meddylia am enghreifftiau o Iesu’n gweithredu’r rheolau hyn yn ei fywyd ef. 

 Gweddïa am nerth a chymorth yr Ysbryd Glân i fyw fel hyn.  

 

Dydd 25: Ffrwyth yr Ysbryd 

 Darllena Galatiaid 5:16-26 

 Beth yw ffrwyth yr Ysbryd? 

 Ydych chi’n meddwl eich bod yn tyfu ym mhob un o’r nodweddion hyn? 

 A fyddai rhywun sydd a’i fywyd yn llawn o’r ffrwyth hyn yn denu pobl at Iesu? Pam? 

 

Dydd 26: Pawb gyda’i bwrpas 

 Darllena Actau 26:12-23 

 Roedd Duw wedi achub Paul i bwrpas, beth oedd o? 

 Sut allwn ni weld yma fod Paul yn parchu beth oedd Duw yn ei feddwl mwy na dynion? 

 Mae hyn yn wir am bob Cristion, tybed wyt ti wedi gofyn i Dduw beth ydi ei bwrpas ar gyfer 

dy fywyd di? 

 

Dydd 27: Aelod o Gorff Crist 

Pan ddaw rhywun yn Gristion, fe ddôn nhw’n rhan o gorff Crist – Yr Eglwys. Mae pob Cristion yn 

rhan o’r Eglwys fyd eang, ond dylem hefyd fod yn rhan o eglwys leol. 

 Darllena 1 Corinthiaid 12:12-30 

 Pa rôl mae’r eglwys leol yn ei chwarae yn dy fywyd di? 

 Pa rôl wyt ti’n ei chwarae ym mywyd yr eglwys leol? 

 Sut allet ti wasanaethu a chefnogi’r eglwys leol yn well? 

 

Dydd 28: Y Comisiwn Mawr 

 Darllena Mathew 28:16-20 

 Beth oedd ymateb y disgyblion i weld Iesu?  

 Beth oedd y gorchymyn olaf a roddodd Iesu i’r disgyblion cyn dychwelyd i’r nefoedd?  

 Wyt ti’n meddwl fod yr un gorchymyn yn wir i ni heddiw? 

 

Dydd 29: Delio Gyda Dioddef  

Darllena Rhufeiniaid 5:1-11 

 Beth mae’r darn yn ei ddweud dylai agwedd y Cristion fod tuag at ddioddef? 

 Sut allwn ni gael prawf fod Duw yn ein caru ni?  

 Beth all y Cristion fod yn sicr ohono ar ôl iddo farw? 

 



 
 

Dydd 30: Iesu’n Dod yn Ôl 

Darllena 1 Thesaloniaid 4:1-18, yn benodol 13-18 

 Sut mae’r geiriau yma am ail ddyfodiad yr Arglwydd Iesu yn rhoi cysur i ti? 

 Ysgrifenna, yn dy eiriau dy hun, beth mae Paul yn ei ddweud sydd am ddigwydd? 

 Ar ba sail y gallwn ni fod yn siwr o’r fath obaith rhyfeddol? 

 

Dydd 31: Dewis Ti! 

 Dewisa dy hoff ddarlleniad o’r mis diwethaf.  

Pam nes ti ddewis y darn yma?  

Beth am feddwl ychydig am dy hanes di: 

▪Wyt ti’n Gristion? Beth yn dy fywyd di sy’n dy annog dy fod wedi profi tröedigaeth?  

▪Os nad wyt yn Gristion eto, pam? Beth sy’n dy atal di rhag trystio yn yr hyn mae Iesu 

wedi gwneud drosot ti? Beth am siarad gyda ffrind sy’n Gristion a gofyn iddyn nhw pam 

bod nhw’n trystio Iesu? 

Treulia ychydig o amser yn gweddïo - beth am ddiolch i Dduw am dy achub, ofyn iddo 

faddau ti pan nad wyt yn byw fel dylai blentyn iddo ef byw, a gofyn am ei help i fyw bywyd 

sy’n rhoi’r clod i gyd i Dduw? 

 

Os oes gen ti gwestiynau neu eisiau trafod mwy am yr hyn rwyt wedi’i ddarllen, beth am ofyn i dy rieni 

neu siarad gyda rhywun yn dy eglwys? Mae hefyd modd danfon cwestiynau i Llwybrau trwy’r ddolen 

ar dop ein gwefan, neu dros Facebook, Twitter ac Instagram - @Llwybrau.  

 


