
 
 

Cyflwyniad 
 
Mae'r Arglwydd Iesu Grist yn ein galw ni i gyd i fod yn ddisgyblion iddo fe. Yn ei gariad mae e 
wedi marw yn ein lle ni er mwyn i ni dderbyn maddeuant pechodau. Mae e wedi gwneud popeth 
sydd ei angen er mwyn i ni gael bywyd tragwyddol a pherthynas cywir gyda Duw! Mae'n 
gwahodd unrhywun i ddod: 
 
Mathew 11:28  Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi. 
 
Ac mae'n addo derbyn unrhywun sy'n dod ato fe: 
 
Ioan 6:37  Bydd pob un y mae'r Tad yn ei roi i mi yn dod ataf fi, ac ni fwriaf allan byth mo'r sawl sy'n 
dod ataf fi.  
 
Yn y cynllun darllen yma byddwn ni'n dysgu am nifer o bobl wnaeth gwrdd ag Iesu yn ystod ei 
weinidogaeth ar y ddaear. Mae rhai ohonyn nhw'n amlwg yn derbyn Iesu fel Arglwydd ac 
achubwr eu bywyd, tra bod eraill i'w weld yn gwrthod. Tybed beth fydd ein hymateb ni i Iesu? 
 

Diwrnod 1: Ioan Fedyddiwr 
 
Darllena Mathew 3:1-17 
 
• Pa neges roedd Ioan wedi bod yn ei gyhoeddi i'r bobl? 
• Beth sy'n wahanol am y ffordd mae'n siarad gydag Iesu?  
• Beth roedd cael eich bedyddio yn cyfleu? 
• Pam wyt ti'n meddwl fod Iesu wedi gadael i Ioan ei fedyddio? 
 
Diolch o Dad am anfon dy Fab Iesu Grist i’r byd, a'i fod wedi dod i agor ffordd i ni fod yn iawn gyda thi 
unwaith eto. Helpa ni i wrando ar ei neges, i edifarhau a dibynnu arno. Amen 
 

Diwrnod 2: Nicodemus 
 
Darllena Ioan 3:1-21 
 



• Oes rhywbeth yn dy daro di'n rhyfedd am y ffordd a’r amser mae Nicodemus yn dod i weld 
Iesu? 

• Beth mae Nicodemus yn ffeindio yn anodd i ddeall am yr hyn mae Iesu yn ei ddweud? 
• Pam fod e'n cael trafferth deall ystyr geiriau Iesu? 
 
Diolch, o Arglwydd, dy fod ti’n ein hadnabod ni mor dda ac yn amyneddgar pan nad ydyn ni’n deall. 
Agor ein llygaid i ddeall yr hyn rwyt ti’n ei ddweud wrthon ni drwy Iesu a’r Beibl. Amen  
 

Diwrnod 3: Gwraig o Samaria 
 
Darllena Ioan 4:1-26  
 

• Pam fod y wraig yn synnu fod Iesu yn siarad gyda hi?  
• Sut wyt ti'n meddwl roedd y wraig yn teimlo wrth weld fod Iesu yn gwybod cymaint amdani? 
• Pa obaith sydd yng ngeiriau Iesu i'r wraig yma a'i phobl? 
 
Dad, maddau ni am ein holl bechodau - rhai mawr, rhai bach a rhai cuddiedig. Diolch cymaint dy fod 
ti’n ein caru ni ac yn ein galw ni i fod yn rhan o dy deulu er dy fod ti’n ein hadnabod ni ac yn gweld 
pob pechod sydd yn ein calonnau. Amen. 
 

Diwrnod 4: Y Claf o'r Parlys 
 
Darllena Marc 2:1-12  
 
• Beth wyt ti’n credu roedd y dyn yma yn gobeithio ei dderbyn gan Iesu? 
• Oes rhywbeth yn eich taro chi yn rhyfedd am adnod 5? 
• Beth mae'r wyrth yma yn ei ddysgu i ni am Iesu? 
 
Diolch Arglwydd fod gen ti’r awdurdod i’n hiachau ni o’n problem fwyaf, pechod. Helpa ni ddibynnu 
arnat ti i’n hiachau. Amen. 
 

Diwrnod 5: Canwriad  
 
Darllena Mathew 8:5-13 
 
• Beth mae'r canwriad wedi ei ddeall am Iesu? 
• Pam fod Iesu yn ei ganmol cymaint yn adnod 10? 
• Beth yw'r rhybudd mae Iesu yn rhoi yn adnod 11-12? 
 
Dad, maddau i ni ein bod ni mor aml yn wan ein ffydd – rho ffydd i ni fel oedd gan y canwriad hwn a 
nertha ni i ddilyn Iesu. Amen. 
 

Diwrnod 6: Y weddw o Nain 
 
Darllena Luc 7:11-17 
 
• Wyt ti'n meddwl mai cyd-ddigwyddiad yw hi bod Iesu yn cyrraedd y dref wrth i'r cynebrwng 

ddod allan? 
• Pam fod Iesu’n dweud wrthi am beidio wylo? 
• Pam fod sefyllfa y wraig mor druenus ac anobeithiol? 
• Pwy fysai yn gallu gwneud yr hyn mae Iesu yn ei wneud? 
 



Arglwydd, diolch fod gen ti awdurdod dros fywyd a marwolaeth a dy fod ti hyd yn oed yn gallu 
atgyfodi'r meirw. Diolch fod Iesu wedi marw er mwyn i ni gael bywyd tragwyddol.  
 

Diwrnod 7: Wraig bechadurus 
 
Darllena Luc 7:36-50  
 
• Sut ti'n meddwl fyddai pobl wedi ymateb wrth weld yr hyn oedd yn digwydd yma? 
• Sut roedd ymddygiad y wraig yn wahanol i'r Pharisead a gwesteion eraill? 
• Pam fod y wraig yma wedi ymddwyn fel hyn?  
 
Agor ein llygaid o Dad, i weld pa mor anhygoel ac arbennig yw Iesu, a rho hyder i ni ddod atat ti i dy 
addoli er ein holl methiannau. Amen. 
 

Diwrnod 8: Lleng  
 
Darllena Marc 5:1-20  
 
• Sut byset ti'n disgrifio sefyllfa y dyn yma? 
• Pa wahaniaeth mae cwrdd a Iesu wedi ei wneud ym mywyd y dyn yma? 
• Pam wyt ti'n meddwl fod ei gymdogion wedi ymateb yn y ffordd hyn? 
 
Helpa ni i weld ein angen ni Arglwydd. Diolch fod neb sydd tu hwnt i dy gyrraedd di. Rhyddha ni o 
unrhywbeth sy'n ein caethiwo. Amen.  
 

Diwrnod 9: Gŵr cyfoethog 
 
Darllena Mathew 19:16-30  
 
• Beth wyt ti'n meddwl roedd y dyn yma'n gobeithio clywed gan Iesu? 
• Oes disgwyl i bawb sydd eisiau dilyn Iesu rhoi eu arian i gyd i ffwrdd? Pam fod angen i'r dyn 

yma wneud felly? 
• Pam nad oes angen i ni ddigalonni wrth ddarllen y geiriau yma? 
 
Dad, dangos i ni ein pechodau a’n hangen ni am Iesu i’n hachub ni. Diolch am ein caru ni ac aberthu 
dy Fab er mwyn cyflawni’r amhosib – ein maddau ni. Amen. 
 

Diwrnod 10: Bartimeus 
 
Darllena Marc 10:46-52  
 
• Beth roedd Bartimeus wedi ei “weld” am bwy yw Iesu? 
• Oes rhywbeth yn dy daro di am y ffordd mae Bartimeus yn ymateb i wahoddiad Iesu yn adnod 

50? 
• Pa wahaniaeth roedd cwrdd a Iesu wedi gwneud i'w fywyd? 
 
Dduw, rydyn ni mor aml yn gallu bod yn ddall ac araf i ddeall y pethau rwyt ti am eu dangos i ni. Agor 
ein llygaid ni a helpa ni i dy ddilyn di. Amen.  
 

  



Diwrnod 11: Sacheus 
 
Darllena Luc 19:1-10  
 
• Pam wyt ti'n meddwl fod Sacheus mor awyddus i weld Iesu?  
• Beth ydyn ni'n dysgu am Iesu yn adnod 5? 
• Pa wahaniaeth roedd cwrdd a Iesu wedi gwneud i'w fywyd? 
•  
Dad, diolch am dy dosturi di i ni. Helpa ni ryfeddu ar dy gariad a newid ni i fod yn debycach i Iesu Grist. 
Amen.  
 

Diwrnod 12: Pilat 
 
Darllena Marc 15:1-15  
 
• Ar ôl i Iesu gael ei fradychu a'i arestio mae'r arweinwyr crefyddol yn ceisio cael help y 

Rhufeiniaid i'w ladd. Beth yw barn Pilat am Iesu? 
• Oes rhywbeth yn dy daro di'n rhyfedd am ymateb Iesu i'r cwestiynnau? 
• Ym mha ffyrdd mae profiad Barabbas fan hyn yn debyg i brofiad y Cristion? 

 
Diolch o Dduw fod yr Arglwydd Iesu wedi dewis dod i gymryd ein lle ni a marw ar y groes, er ei fod e'n 
ddibechod. Amen.  
 

Diwrnod 13: Y lladron ar y groes 
 
Darllena Luc 23:26-46  
 
• Sut mae ymateb y ddau leidr i Iesu yn wahanol? 
• Beth mae profiad y lleidr wnaeth gredu yn Iesu yn ein dysgu ni am yr efengyl? 
• Pa wahaniaeth roedd cwrdd a Iesu wedi gwneud i'w fywyd? 
 
Dduw, helpa ni i roi ein ffydd yn Iesu cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Diolch fod yr efengyl yn newyddion da i 
bawb, sut bynnag rydyn ni wedi byw hyd yn hyn. Amen.  
 

Diwrnod 14: Mair Magdalen 
 
Darllena Ioan 20:11-18 
 
• Pam fod Mair yn oedi tu allan i fedd yr Arglwydd Iesu? 
• Pam wyt ti'n meddwl doedd Mair heb adnabod Iesu yn syth? 
• Beth yw arwyddocad geiriau Iesu yn adnod 17? 
 
Dad, diolch am y gobaith sydd gennym ni yn atgyfodiad Iesu! Rho nerth i ni ddweud wrth eraill am y 
newyddion da hyn! Amen. 
 

Diwrnod 15: Disgyblion ar y ffordd i Emaus 
 
Darllena Luc 24:13-35 
 
• Pam fod y disgyblion yma yn cerdded o Jerwsalem i Emaus? 
• Beth ydyn ni'n dysgu am y Beibl wrth i Iesu siarad gyda'r disgyblion? 



• Sut maen nhw'n adnabod Iesu yn y diwedd? 
 

Arglwydd diolch fy fod ti yn dal i siarad a dangos dy hun i bobl heddiw. Helpa ni i gwrdd â'r Arglwydd 
Iesu trosom ni ein hunain. Amen.  
 
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.  


