
 

Mae rhedeg 5k, 10k neu hyd yn oed marathon yn boblogaidd y dyddiau hyn, ond mae’n waith caled 
- rhaid dyfalbarhau wrth hyfforddi ac yn ystod y ras ei hun. 
 
Nid yw bywyd y Cristion yn wahanol - dyna pam mae Paul yn ei ddisgrifio fel ras yn 1 Corinthiaid 9 
ac mae angen cymorth arnom i ddyfalbarhau a dal ati. Dyma thema darlleniadau'r mis yma. Mae 
Duw yn ei Air a thrwy ei Ysbryd yn ein hannog a’n nerthu i ddal ati drwy gadw ein golwg ar Iesu.  
 
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. 
 
Dydd 1 - Dal Ati... yn nhir y gelyn 

Darllena Numeri 13:1-24 

 Beth oedd addewid Duw i’w bobl yn ad. 1? 
 Beth yw’r prawf i’r ysbiwyr bod y wlad yma yn un da a ffrwythlon yn ad. 23-24? 
 Wyt ti erioed wedi cael dy herio i wneud rhywbeth oedd i’w weld yn anodd iawn? Pa addewid o Air Duw 

allai helpu ti i ddyfalbarhau yn y sefyllfa yna? 

Gweddïa am nerth i ddal ati mewn sefyllfa anodd, diolcha bod Duw yn cadw ei addewidion. 
 

Dydd 2 - Dal Ati... hyd yn oed pan fyddi’n geiliog rhedyn yn brwydro yn erbyn 
cewri 

Darllena Numeri 13:25-33 

 Beth yw pwyslais yr ysbiwyr (heblaw am Caleb) wrth ddisgrifio’r wlad? 
 Sut mae barn Caleb yn wahanol? 
 Caiff Caleb ei ganmol yn y Beibl am fod yn berson oedd yn gweld y cyfle roedd 

Duw’n ei roi yn hytrach na’r problemau. Oes sefyllfa yn dy fywyd lle rwyt ti angen 
persbectif Duw, nid dy bersbectif di? Wyt ti’n barod i gamu allan dros Dduw neu 
wneud esgusodion fel yr ysbiwyr?  



Gweddïa am bersbectif duwiol yn hytrach na dynol ar dy sefyllfa heddiw. Diolcha bod Duw yn fwy na unrhyw 
broblem rwyt ti’n ei wynebu. 
 

Dydd 3 - Dal Ati...  a sefyll yn gadarn 

Darllena Numeri 14:1-19 

 Er gwrthwynebiad y bobl yn erbyn Duw a Moses, mae Josua a Caleb yn sefyll yn gadarn dros yr hyn oedd 
yn iawn ac yn ceisio eu perswadio i ddychwelyd i ffordd Dduw. Pa agweddau o gymeriad Duw maent yn ei 
nodi yn ad. 8-9?  

 Beth mae agwedd Caleb a Josua yn ein dysgu ni am bwysigrwydd sefyll yn gadarn dros y gwir?  
 Wyt ti mewn sefyllfa debyg? Pa agweddau o gymeriad Duw gall dy annog di? 

Gweddïa am nerth gan Dduw i drystio Fe, a nerth i sefyll yn gadarn dros yr hyn sydd yn gywir a gwir. Diolch bod 
Duw gyda ni ac yn ein hamddiffyn. 
 

Dydd 4 - Dal Ati... mewn gweddi 

Darllena Numeri 14:1-19 
Roedd yr Israeliaid wedi gwrthod y Duw oedd wedi’u hachub o’r Aifft. Roedd yn well ganddynt fynd yn ôl i’r 
Aifft i fod yn gaethweision. Er hyn, tosturiodd Moses wrth y bobl gan weddïo ac eiriol trostynt. 

 Pa hyder sydd gan Moses y bydd Duw yn gwrando ar ei weddi dros y bobl (ad. 18-19)? 
 Wyt ti’n cael trafferth i weddïo dros rhai pobl? Meddwl am rai pobl nad wyt yn credu ddaw yn Gristnogion 

ac ymro i weddïo drostynt. 
 Oeddet ti’n gwybod fod Iesu yn gweddïo drosom ni yn y nefoedd? Darllena Rhufeiniaid 8:34. Sut mae hyn 

yn ein hannog i ddal ati? 

Gweddïa am help i weddïo! Gweddïa am bobl ti’n ffeindio yn anodd. Diolch am Iesu Grist, yr un sy’n eiriol 
drosom. 
 

Dydd 5 - Dal Ati... gyda Duw 

Darllena Numeri 14:20-38 

 Mae Duw’n dweud fod Caleb wedi ei ddilyn yn llwyr. Ym mha ffyrdd mae Caleb wedi dilyn Duw? 
 Beth yw’r canlyniadau i’r rhai ni wnaeth ymddiried yn Nuw? 
 Pa agweddau o dy fywyd nad wyt yn ymddiried yn Nuw ac yn ei ‘ddilyn yn llwyr’ (ad. 24)? Gweddïa am 

help i ddilyn ac ymddiried yn Nuw ym mhob sefyllfa. 

Gweddïa y byddi’n dilyn Duw yn llwyr ym mhob agwedd o fywyd. Diolch fod Duw yn werth ei ddilyn. 
 

Dydd 6 - Dal Ati... hyd y diwedd 

Darllena Josua 14:6-15 

 Wyt ti erioed wedi gorfod aros amser maith am rywbeth? Er bod Caleb wedi gorfod aros am 45 blynedd, 
roedd yn dal yn hollol hyderus yn Nuw. Beth wyt ti’n ei feddwl oedd yn cadw Caleb dros yr holl amser? 

 Mae’n ddiddorol fod Caleb eisiau’r tir gorau – hyd yn oed y darn oedd wedi ei 
amddiffyn gan gewri. Beth mae hyn yn ei ddysgu am Caleb? 



 Wyt ti’n ‘breuddwydio’ y bydd Dduw yn gwneud pethau mawr? Os na, dechreua feddwl am bethau i 
‘freuddwydio’ ac i weddïo amdanynt - rydym yn blant i’r Duw sy’n gallu gwneud yr amhosibl! 

Gweddïa y byddi di, fel Caleb yn aros yn ffyddlon i Dduw drwy dy holl fywyd. Diolcha fod Duw yn ffyddlon. 
 

Dydd 7 - Dal Ati... yn nheulu Duw 

Darllena Josua 15:13-19 

 Nid oedd Caleb wedi ei eni yn Iddew! Cenesiad oedd ei dad. Er hyn nid cael byw gyda phobl Dduw’n unig 
mae Caleb, mae hefyd yn cael yr anrhydedd o fod yn bennaeth ar lwyth Jwda - y llwyth a fyddai un dydd 
yn cynhyrchu’r brenhinoedd a hyd yn oed Iesu Grist. Beth mae’r ffaith fod Caleb yn cael ei fabwysiadu yn 
rhan o deulu Duw yn ei ddysgu am Dduw?  

 Yn Effesiaid 1:3-6 mae’n sôn am ein mabwysiad ni fel rhan o deulu Duw. Sut mae hyn yn anogaeth i ddal 
ati i fyw fel plentyn i Dduw? 

 Mae Caleb yn arwain y gwaith o goncro ei ran ef o’r wlad ei hunan. Er bod Duw wedi gadael y cyfan iddo, 
mae’n rhaid iddo barhau i weithio’n galed a chynllunio hyd ddiwedd y frwydr. Beth mae hyn yn ei ddysgu 
am ein perthynas gyda Duw? 

Gweddïa am deulu’r eglwys leol rwyt ti’n rhan ohoni. Diolcha dy fod Ti yn blentyn i Dduw. 
 

Dydd 8 - Dal Ati… o achos gallu Duw, nid ein gallu ni 

Darllena 2 Corinthiaid 3:1-6 

 Mae’n siŵr mai Paul yw’r cenhadwr Cristnogol mwyaf enwog erioed ond yma fe’i gwelwn yn dweud nad 
yw’n ddigonol ohono’i hun i honni unrhywbeth. O ble roedd Paul yn cael ei hyder? 

 Os mai dyna oedd agwedd Paul, beth ddylai ein hagwedd ni fod tuag at ein doniau a’n gallu? 
 Beth fyddai’n ei olygu i ti i roi dy hyder yn Nuw yn hytrach nag yn dy allu dy hunan heddiw? 

Gweddïa am barodrwydd a chyfle i ddefnyddio’r doniau mae Duw wedi rhoi i ti a rho glod a diolch i Dduw 
amdanynt. 
 

Dydd 9 - Dal Ati...  o achos gallu’r Ysbryd, nid ein doethineb ni 

Darllena 2 Corinthiaid 3:7-18 

 Pa wahaniaeth mae adnabod Iesu Grist yn ei wneud i’n dealltwriaeth ni ohono Fe ac o’r Beibl?  
 Beth yw rôl yr Ysbryd Glân ym mywyd y Cristion (ad. 17-18)? 
 Wyt ti’n teimlo ‘ar goll’ weithiau wrth ddarllen y Beibl neu wrth fyw bywyd fel Cristion? Gweddïa y bydd yr 

Ysbryd yn tynnu unrhyw orchudd i ffwrdd o dy lygaid a’th ryddhau i weld mwy o Iesu Grist. 

Gweddïa y byddi di’n dod i nabod a charu Iesu Grist yn fwy bob dydd. Diolch am yr Ysbryd Glân. 
 

Dydd 10 - Dal Ati… i fyw yn y goleuni, nid y tywyllwch 

Darllena 2 Corinthiaid 4:1-6 

 Sut mae cofio am drugaredd Duw yn ein stopio ni rhag digalonni (ad. 1)? 
 Dywed Paul fod yn rhaid i Gristnogion fyw yn y goleuni a throi cefn ar ‘ffyrdd dirgel 

a chywilyddus’. Beth mae hyn yn ei olygu i ti heddiw?  Pa fath o ymddygiad sydd yn 
rhaid i ti droi cefn arno? 



 Pam fod Paul yn dweud fod rhai pobl heb ddeall yr efengyl (ad. 3-6)? Beth yw ein cyfrifoldeb ni?  

Gweddïa am faddeuant am y pethau drwg ti’n ei wneud a gofynna am gymorth i droi cefn arnynt. Diolch i Dduw 
am ei drugaredd unwaith eto. 
 

Dydd 11 - Dal Ati... i edrych ar Iesu yn hytrach na’r problemau 

Darllena 2 Corinthiaid 4:7-12 

 Mae Paul yn son am y ‘trysor’, beth wyt ti’n ei feddwl yw’r trysor yma? (efallai y bydd darlleniad ddoe yn 
gymorth!) 

 Roedd Paul yn credu fod dioddef yn rhan o fyw i Dduw - pam ei bod yn werth dioddef? 
 Sut wyt ti’n ymateb i ddioddefaint? Ydy hi’n werth dioddef er mwyn Iesu? 

Gweddïa y byddi di’n trysori Iesu uwchlaw bob dim arall. Diolch fod y trysor hwn yn eiddo i ti! 
 

Dydd 12 - Dal Ati… i bethau tragwyddol, nid pethau dros dro 

Darllena 2 Corinthiaid 4:13-18 

 Sut mae canolbwyntio ar bŵer Duw yn ein helpu ni i ddal ati? Cofia, yr un pŵer a gododd Iesu o’r bedd 
sydd ar waith ynom ni! 

 Beth wyt ti’n ei feddwl mae Paul yn ei olygu pan mae’n dweud y dylem ganolbwyntio ‘nid ar y pethau a 
welir, ond ar y pethau na welir’? 

 Ydy problemau pob dydd yn tynnu dy olwg oddi wrth Dduw? Pa arferion da y medri di ei mabwysiadu 
bydd yn help i ti ffocysu ar Dduw? 

Gweddïa y bydd gras Duw ar gynnydd yn dy fywyd fel bod mwy o bobl yn dod i nabod Iesu Grist trwot ti. 
 

Dydd 13 - Dal Ati... drwy ffydd, nid golwg 

Darllena 2 Corinthiaid 5:1-11 

 Mae Paul yn dweud fod Cristnogion yn ‘hiraethu am gael ein gwisgo â’n cyrff nefol’ (ad. 2). Wyt ti’n 
hiraethu am y nefoedd? Beth all helpu ti i feddwl am beth sydd i ddod yn amlach? 

 Yn ad. 6-11 mae Paul yn pwysleisio’r ffaith na ddylai Cristnogion deimlo’n gartrefol yn y byd yma. Pa 
bethau wyt ti’n ffocysu'n ormodol arno yn y byd yma yn hytrach nag ar Dduw? 

 Cawn ein hatgoffa gan Paul bod yn rhaid i bob un ohonom wynebu barn Crist ar ddiwedd ein bywyd (ad. 
10). Sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd yr wyt yn byw heddiw? 

Gweddïa y bydd Duw yn codi dy lygaid i realities nefol sy’n para am byth. Diolch Iddo am roi bywyd tragwyddol 
i ti. 
 

Dydd 14 - Dal Ati... yn yr efengyl! 

Darllena 2 Corinthiaid 5:12-6:3 

 Mae Paul yn sôn am ofn Duw a chariad Crist sydd, er gwaethaf yr hyn mae pobl eraill yn ei ddweud 
amdano, yn ei gymell i’w perswadio am yr efengyl (ad. 11-15). Wyt ti’n rhannu’r un 
baich am rannu’r neges yma gydag eraill? Ydan ni’n poeni fwy am be mae pobl yn 
ei feddwl nac am eu heneidiau?  

 Sut mae Paul yn crynhoi’r efengyl yn ad. 16-21? 



 Yn ad. 20 mae Paul yn ein disgrifio fel cenhadon Crist ac yna yn 6:1-3 mae’n ein hannog i wneud yn siŵr 
fod gras Duw ar waith yn ein bywyd. Pa effaith ddylai hyn ei gael ar sut ydyn ni’n byw ein bywyd? 

Gweddïa am gyfle i rannu’r newyddion da am Iesu Grist gyda rhywun heddiw. Diolch Iddo am yr efengyl. 

 

Dydd 15 - Dal Ati… i fwynhau Duw!  

Darllena Salm 37:1-6 

 Beth yw’r ddau orchymyn yn adnod 3 a beth yw’r fendith o wneud hyn? 
 Yn ad. 4 mae’r Salmydd yn dweud wrthym am ymhyfrydu yn yr Arglwydd. Mae fel petai yn dweud na fydd 

dim yn dod a mwy o hapusrwydd mewn bywyd na pherthynas gyda’r Arglwydd. A’i dy berthynas di gyda 
Duw sydd yn dod a’r mwyaf o hapusrwydd i ti yn dy fywyd? Wyt ti’n ystyried dy ffydd yn llawenydd neu’n 
faich?  

 Mae ail ran yr adnod yn dweud wrthym y bydd Duw’n rhoi ‘deisyfiad ein calonnau’ i ni pan fyddwn yn 
ymhyfrydu ynddo. Os mai yn yr Arglwydd mae llawenydd dy fywyd, sut fath o bethau ddylet ti fod eisiau’u 
cael? 

Gweddïa y bydd deisyfiadau dy galon yn plesio Duw. Diolch Iddo am fod yn bopeth i ni. 
 

Dydd 16 - Dal Ati... i fwynhau sofraniaeth Duw 

Darllena Salm 37:7-11 

 Mae’r Salmydd yn dweud na ddylem boeni pan mae pobl ddrwg yn llwyddo ac yn ennill. Pam fod y 
Salmydd yn dweud hyn? 

 Yn yr adnodau yma mae’r Salmydd yn dweud y ‘bydd y gostyngedig yn meddiannu’r tir ac yn mwynhau 
heddwch llawn’ - y bydd Duw yn gwobrwyo’r rhai sy’n ei anrhydeddu ef. Beth mae’n golygu i ymddiried yn 
ffyddlondeb Duw?  

 Golyga sofraniaeth fod rhywun ‘yn rheoli’. Mae’r rhan yma o’r Salm yn dweud fod Duw’n rheoli beth 
bynnag yw’r amgylchiadau. Mae cynllun Duw yn dda ac yn sicr o ddigwydd. Oes gennyt ti hyder yn Nuw? 
Wyt ti’n ymddiried y bydd yr hyn mae wedi ei addo yn digwydd? 

Gweddïa y byddi’n trystio Duw mewn sefyllfa anodd yn dy fywyd ar hyn o bryd. Diolch Iddo fod E yn rheoli’n 
gywir a da. 
 

Dydd 17 - Dal Ati… i fwynhau cyfiawnder Duw 

Darllena Salm 37:12-22 

 Cymhara’r ffordd y mae Duw’n delio gyda’r drygionus a’r cyfiawn. Beth yw diwedd y drygionus? 
 Mae’n hawdd colli calon pan fyddwn yn edrych ar y drygioni yn y byd, ond mae’r Salmydd yn ein hatgoffa 

am gyfiawnder Duw. Sut mae cofio hyn yn ein helpu i ddal ati fel Cristion?  
 Wyt ti’n llawenhau yng nghyfiawnder Duw a’r ffaith y bydd pob drygioni yn cael ei farnu? 

Gweddïa y byddi ddim yn digalonni o weld sefyllfa’r byd ond yn diolch i Dduw am ei gyfiawnder. 
 

Dydd 18 - Dal Ati… i fwynhau bendith Duw 

Darllena Salm 37:23-26 



 Sut mae Duw yn bendithio ei bobl?   
 Mae ad. 25-26 yn dweud fod y rhai sy’n cael eu bendithio yn fendith i rai eraill. Ydy’r fendith yma yn 

gorlifo allan o dy fywyd di drwy’r ffordd yr wyt yn ymdrin â phobl eraill?  
 Sut y medri di fod yn fendith heddiw? 

Gweddïa y bydd bendithio Duw yn gorlifo o dy fywyd Duw i bobl eraill. Diolcha i Dduw am ei holl fendithion. 
 

Dydd 19 - Dal Ati… i fwynhau trugaredd Duw 

Darllena Salm 37:27-29 ac Effesiaid 2:4-10 

 Mae’r Salmydd yn ein hannog i droi oddi wrth ddrygioni ac i wneud daioni. Beth yw’r addewid sy’n dilyn? 
 Sut mae Duw wedi dangos trugaredd i ni? Darllena Effesiaid 2:4-10.  
 Mae Effesiaid 2:10 yn dweud, trwy Grist rydym wedi cael ein creu i fywyd o weithredoedd da. Ydym ni yn 

dweud wrth eraill am drugaredd Duw? Sut allet ti wneud hynny heddiw? 

Gweddïa y byddi’n byw bywyd o weithredoedd da yn sgil trugaredd Duw tuag atat, diolch Iddo am ei drugaredd 
cyfoethog a’i gariad mawr. 
 

Dydd 20 - Dal Ati… i fwynhau Gair Duw 

Darllena Salm 37:30-33 
Mae’r Salmydd yn dweud yma fod ‘genau’r cyfiawn yn llefaru doethineb’ gan fod ‘cyfraith ei Dduw yn ei 
galon’.   

 Pa fath o eiriau sydd ar dy wefusau di yn aml?  Sut allwn ni sicrhau fod Gair Du war ein calon? 
 Ydyn ni’n cymryd Gair Duw o ddifri neu oes gennym gywilydd or Beibl? 
 Sut mae gwybod bod Yr Arglwydd o’n plaid ni (ad. 33) yn gymorth i ddal ati? 

Gweddïa y byddi’n trysori Gair Duw, y Beibl. Diolch i Dduw am ddatguddio ei Hun i ni drwy’r Beibl. 
 

Dydd 21 - Dal Ati…. i ymguddio yn Nuw 

Darllena Salm 37:35-40 a Rhufeiniaid 8:1-4 

 Rhestra beth mae Duw yn ei wneud dros y cyfiawn. 
 Mae Duw yn addo achubiaeth i’r rhai sy’n ymddiried ynddo. Beth mae’n golygu i ‘lochesu’ yn Nuw? 
 Yn Rhufeiniaid 8:1-4 mae Paul yn esbonio beth yw bod ‘yng Nghrist’ neu i lochesu yng Nghrist. Beth sy’n 

wir am y person sydd ‘yng Nghrist’? Wyt ti’n mwynhau'r bendithion hyn? 

Gweddïa am faddeuant ac y bydd Duw yn dy achub os nad wyt ti yn Gristion eto, diolch Iddo am ddarparu'r fath 
achubiaeth i ni o’n pechodau drwy Iesu Grist. 
 
 
Os oes gen ti gwestiynau neu os wyt ti 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.  


