DRAMA NADOLIG BAROD:

‘CARU TI!’ – DUW
Drama
Nadolig
Barod

Pethau sylfaenol
Yr unig beth sydd ei angen ar gyfer eich drama Nadolig yw’r sgript hon, storïwr brwdfrydig,
rhywun i ofalu am y Pwynt Pŵer, a chynulleidfa barod. Dyna ni!
Bydd eich storïwr yn dilyn y sgript, yn adrodd hanes y Geni ac yn annog y gynulleidfa i gymryd
rhan. Efallai y byddwch am ei haddasu ar gyfer eich sefyllfa chi – rydym ni wedi cynnwys rhai
awgrymiadau am garolau, darlleniadau ac adnoddau atodol.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y sgript yn drylwyr ymlaen llaw ac yn dod yn hollol
gyfarwydd â hi. Mwynhewch!

Cymeriadau
Gall fod yn hwyl i annog cynulleidfa eich eglwys neu ddisgyblion eich ysgol i wisgo fel
cymeriadau stori’r Geni. Ond peidiwch â phoeni – d’oes dim angen dysgu geiriau!
Yn yr wythnosau sy’n arwain at gyflwyno’ch drama Nadolig, atgoffwch bobl o’r angen i ddod
wedi eu gwisgo fel y gwahanol gymeriadau. Ar rai adegau yn y sgript bydd cyfle i rai grwpiau o
gymeriadau ddisgleirio.
Bydd y storïwr yn chwarae cymeriad o’r enw Planed Fawr Gron. Gallai wisgo’n syml mewn jîns
glas a siwmper werdd. Gellid rhannu’r llefaru rhwng sawl person sy’n gwisgo dillad tebyg.
Efallai yr hoffech ddarparu nifer o sanau lliwgar ar gyfer y rhai fydd yn eistedd ar ddiwedd rhes
– bydd modd iddynt eu gwisgo ar eu dwylo fel nadroedd!

Adnoddau atodol
Rydym wedi creu set o adnoddau gweledol i’w defnyddio ochr yn ochr â’ch drama Nadolig.
Lawrlwythwch y cyflwyniad sleidiau o’n gwefan, maent yn addas ar gyfer sgriniau llydan a
sgriniau sgwâr.
Mae’r ddrama Nadolig hon wedi ei seilio ar ein stori i blant, ‘Caru Ti!’ – Duw, sy’n ganlyniad ein
partneriaeth â HOPE Together ac Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Beth am i chi roi copïau o’r
stori’n anrheg ar ddiwedd eich gwasanaeth? Archebwch rai ar-lein am bris gostyngol arbennig.
Rydym hefyd wedi animeiddio ‘Caru Ti!’ – Duw ar ffurf fideo y gellir ei lawr lwytho neu ei ffrydio
a’i ddangos mewn gwasanaeth neu ysgol Sul.
Ewch i chwilio am yr adnoddau hyn, a rhai eraill, ar wefan Cymdeithas y Beibl ar y dudalen:
cymdeithasybeibl.cymru

Beth am roi’r stori yn anrheg
Y mae adnoddau am ddim, fel y fersiwn yma
o hanes y Geni, yn ogystal â’n cenhadaeth i
fynd â’r Beibl at bawb o bobl y byd, yn cael
eu noddi gan ein cefnogwyr hael.
Os am wybod mwy am drefnu casgliad yn
eich eglwys leol tuag at Gymdeithas y Beibl,
ewch i cymdeithasybeibl.cymru
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Y Sgript

Cyflwyniad i’r stori
PLANED
FAWR GRON
SLEID 2

Ydych chi’n fy nghlywed i? Hen Blaned Gron sy’n galw!
Gadewch i mi eich troelli! Un, dau, tri … troelli!
Troi o gwmpas neu droelli yn yr unfan
Ydych chi’n hoffi fy moroedd gleision a’m holl diroedd gwyrdd? Fe wnaeth Duw
waith da wrth fy nghreu, yn bell, bell yn ôl, yn y dechreuad.
A dyna ble mae stori heddiw, stori’r Nadolig, yn cychwyn – yn y dechreuad!
Ond yn gyntaf, mi fydd angen i chi fy helpu. Pan fydda i’n dweud y geiriau hyn,
bydd angen i chi ymuno yn y symudiadau:

SLEID 3

CARIAD/CARU Rhowch eich dwylo ar eich calon.
GWRANDO Rhowch eich llaw fel cwpan am eich clust.
FFRIND/CYFEILLGARWCH Ewch i ysgwyd llaw gyda pherson sy’n agos atoch.
CWTSH MAWR Rhowch gwtsh i chi’ch hun..
Beth am i chi gael hwyl wrth ymarfer y geiriau a’r symudiadau hyn gyda’r
gynulleidfa. Bydd y geiriau wedi’u tanlinellu drwy gydol eich sgript er mwyn
i chi eu pwysleisio ac atgoffa’r gynulleidfa wrth i chi wneud y cyflwyniad.
Mewn rhai rhannau o’r stori bydda i hefyd angen i chi wneud gwahanol synau.
Bydd y cyfarwyddiadau i’w gweld ar y sgrîn, felly cadwch lygad barcud
amdanyn nhw!
Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi gwisgo fel un o gymeriadau stori’r Geni.
Pan ddown ni at eich moment fawr chi, fe fydda i’n esbonio sut y byddwch chi’n
gallu cymryd rhan.
Iawn, ydych chi’n barod? Ffwrdd â ni …
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Dechrau’r stori
PLANED
FAWR GRON
SLEID 4

Yn y dechreuad – pan oedd fy moroedd yn ddisglair a phopeth yn lân ac yn
newydd – creodd Duw Adda ac Efa, y bodau dynol cyntaf!
Gofynnwch i fachgen a merch/dyn a menyw ddod i’r blaen i fod yn Adda ac Efa
Fel y gwelwch chi, roedden nhw’n wych!
Rhoddodd Duw ymennydd iddyn nhw i’w galluogi i feddwl a dod i’w adnabod,
calonnau er mwyn iddyn nhw ei GARU a chlustiau i WRANDO ar ei lais.
‘Dyma faint rydw i’n eich CARU chi,’ meddai Duw.
‘cymaint â’r pellter o gwmpas yr Hen Blaned Gron hon!
Wel, mae hynny’n gryn bellter! Ac fe ddylwn i wybod hynny!

SLEID 5

SLEID 6
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD
PLANED
FAWR GRON

Mewn gwirionedd, roedd Duw’n CARU Adda ac Efa cymaint nes iddo greu
gardd brydferth iddyn nhw. Dywedodd y gallen nhw fwyta ffrwyth o unrhyw
goeden – heblaw am un.

DDIM honna!

‘Os wnewch chi fwyta ffrwyth y goeden honno, fe wnewch chi farw,’ meddai.
Chi’n gweld, roedd Duw am eu cadw’n ddiogel.
Felly, fe wnaeth Adda ac Efa fwynhau’r ardd.
Gwahoddwch Adda ac Efa i wneud ychydig o arddio.
Duw oedd eu FFRIND gorau nhw, ac roedd pob diwrnod yn berffaith.
Ond ddim am yn hir ... Roedd rhywun am ddifetha eu hapusrwydd, a’r rhywun
hwnnw oedd gelyn Duw, Satan.

SLEID 7
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD
PLANED
FAWR GRON

Bwwww! Ssss!
Bwwww! Ssss!

‘Hei, dyfalwch pam nad ydy Duw’n gadael i chi fwyta’r ffrwyth arbennig yna,’
hisiodd yr hen neidr slei. ‘Mae’n gwybod y bydd yn eich gwneud chi mor glyfar
ag yntau. Dewch – cymrwch damaid! Wnewch chi ddim marw go iawn!’
Syllodd Efa ar y ffrwyth. Edrychai mor flasus …roedd yn tynnu dŵr o’i dannedd
hi,

SLEID 8
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD

Iym, iym!
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PLANED
FAWR GRON

…Dyna ardderchog fyddai bod mor glyfar!
Dyma hi’n bwyta tamaid o’r ffrwyth – a gwnaeth Adda’r un peth.
Yna, fe deimlon nhw’r fath gywilydd, roedden nhw’n teimlo’n ddigalon iawn, ac
fe geision nhw guddio rhag Duw.

SLEID 9

‘Well i chi adael yr ardd, os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gwybod yn well
na fi,’ meddai Duw’n drist. ‘Nawr bydd gweithio’n galed iawn i chi ac wedi i chi
fynd yn hen, fe fyddwch chi’n marw.’
Gofynnwch i bob Adda ac Efa fynd yn ôl i’w seddau.
O na! Cafodd y GYFEILLGARWCH ei thorri. Snap!
‘Fe wnaeth y bodau dynol yna ddifetha popeth pan wnaethon nhw anufuddhau
i Dduw! Tyfodd drain a mieri cas yn fy mhridd hyfryd i – aw! Ac yn waeth byth,
dechreuodd eu plant ymladd a brifo’i gilydd – a minnau hefyd!

SLEID 10
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD

PLANED
FAWR GRON

CRASH! BANG! CLATSIEN!
CRASH! BANG! CLATSIEN!

Beth fyddai’n dod ohonyn nhw?
Ond dywedodd Duw, ‘Paid â phoeni, yr Hen Blaned Gron. Mae gen i gynllun
gwych i’w hachub nhw. Rydw i am anfon fy mab fy hun i gael ei eni’n fabi bach.’
Roeddwn i wedi drysu! Sut fyddai babi bach yn helpu?

SLEID 11

Esboniodd Duw. ‘Bydd dau berson caredig iawn o’r enw Mair a Joseff, aelodau
o deulu’r Brenin Dafydd, yn gofalu amdano. Wedi iddo dyfu’n fawr, bydd yn rhoi
CWTSH MAWR i’r byd ar fy rhan i!’
Dywedodd Duw y byddai’n dysgu pawb i’w GARU â’u holl galon ac i WRANDO
ar ei lais bob dydd. Yna bydden nhw’n cael eu gorlenwi â’i heddwch.
Fe wnes i droi fel top achos fy mod i wedi cynhyrfu! Fedrwn i ddim disgwyl i
achubwr bach y byd gael ei eni!
Wel, fe fues i ar wyliadwriaeth, ac yn disgwyl am gannoedd o flynyddoedd – ac
roedd y bodau dynol yna’n dal i fynd ar gyfeiliorn. Yn union fel diadell o ddefaid
ar goll!

SLEID 12
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD

PLANED
FAWR GRON
SLIDE 13

Mê, Mê!

Ond o’r diwedd fe deimlais i angel yn cerdded yn ysgafn-droed yn nhŷ Mair yn
Nasareth.
Gwahoddwch y rhai sydd wedi’u gwisgo fel Mair i’r blaen.
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PLANED
FAWR GRON

‘Paid ag ofni, Mair!’ meddai’r Angel Gabriel.
‘Fedri di ddyfalu faint mae Duw’n dy GARU di? Mae’n dy garu di gymaint, nes ei
fod am i ti fod yn fam i’w fab bach. A wnei di roi’r enw Iesu arno? Ystyr yr enw
ydy MAE DUW’N ACHUB.’
Roedd Mair mor hapus nes iddi ddechrau canu cân o fawl i Dduw! Dyna sŵn
hyfryd i ’nghlustiau i, coeliwch chi fi!
Gwahoddwch y rhai sydd wedi gwisgo fel Joseff i’r blaen hefyd .
Ond pan glywodd Joseff y newyddion anhygoel fod Mair yn disgwyl babi,
ysgydwodd ei ben … A fedrai hyn fod yn wir?

SLEID 14

Y noson honno, wrth i Joseff droi a throsi yn ei wely, sibrydodd angel wrtho
trwy’i freuddwyd.
‘Joseff, gwranda ar yr hyn sydd gan Mair i’w ddweud, oherwydd mae pob gair yn
wir – mae’r babi hwn yn anrheg gan Dduw …’

SLEID 15

Felly, fe briododd Joseff a Mair ac fe gymerodd ofal mawr ohoni.
Ond pan oedd y babi ar fin cael ei eni …

SLEID 16
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD
PLANED
FAWR GRON

CRASH, BANG, CLATSIEN!

Martsiodd milwr Rhufeinig i lawr y stryd. ‘Mae’r Ymerawdwr wedi cyhoeddi
ei fod am gynnal cyfrifiad,’ gwaeddodd. ‘Rhaid i bawb ddychwelyd i’r trefi lle
cawsant eu geni i gael eu cyfrif!’
Felly teithiodd Mair a Joseff yr holl ffordd i Fethlehem am fod teulu Joseff yn
dod o’r dref honno.
Gwahoddwch bawb sydd wedi gwisgo fel Joseff a Mair ac unrhyw asynnod i
ymdeithio o gwmpas

SLEID 17

SLEID 18
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD

PLANED
FAWR GRON

Pan gyrhaeddon nhw Fethlehem, roedd y dref fach yn orlawn o ymwelwyr.
Roedd yn brysur, yn llawn bwrlwm …

Byzz, byzz, byzz!

… a dweud y gwir, roedd yn llawn i’r ymylon! A doedd dim lle yn y llety. Druan o
Mair a Joseff. Ble’r oedden nhw am aros?
Gwahoddwch unrhyw geidwaid y llety i’r blaen

SLEID 19

Dim ond Duw oedd yn gwybod y byddai rhywun caredig yn dweud, ‘Mi fedra i
roi llety i chi am y noson, mewn stabl – os nad ydych chi’n poeni gormod am fy
anifeiliaid i!’
Gwahoddwch unrhyw anifeiliaid ‘stabl’ i’r blaen
6

PLANED
FAWR GRON

Ac felly cafodd Iesu ei eni yn y lle syml hwnnw.
Lapiodd Mair ei bwndel bach o GARIAD yn gynnes a’i osod ym mhreseb gwair
yr anifeiliaid …
Ac fe fagais i’r babi’n dyner wrth iddo gysgu a dechreuais freuddwydio am
heddwch ar y ddaear!
Gwahoddwch unrhyw fugeiliaid i ymgasglu gerllaw er mwyn cadw
gwyliadwriaeth
Yn y caeau gerllaw, roedd bugeiliaid yn gwylio’u defaid …

SLEID 20
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD
PLANED
FAWR GRON
SLEID 21

Mê, Mê!

… a’u cadw’n ddiogel rhag llewod ac eirth llwglyd.
Gwahoddwch unrhyw angylion i’r blaen
Yna’n sydyn, ymddangosodd angel o’u blaen, yn disgleirio â gogoniant nefol
Roedd yr angel yn llawn GOLAU, YN WYN, YN ANHYGOEL O LACHAR!
Ac roedd y bugeiliaid hynny yn llawn arswyd!
‘Peidiwch ag ofni!’ meddai’r angel. ‘Meddyliwch faint mae Duw yn eich CARU
chi! Mae eich Achubwr wedi cael ei eni heddiw, sef Crist yr Arglwydd, ym
Methlehem. Fe ddewch o hyd i’r babi wedi’i lapio’n glyd ac yn gorwedd mewn
preseb.’
Yna canodd côr anferthol o angylion, ‘Gogoniant i Dduw yn y Goruchaf a
heddwch i’w bobl ar y Ddaear!’
Gwahoddwch y bugeiliad a’r defaid i ddod at y preseb.

SLEID 22

Felly, brysiodd y bugeiliaid chwilfrydig i Fethlehem … a dod o hyd i Mair a Joseff,
a’r babi bach yn gorwedd yn y preseb - yn union fel roedd yr angel wedi’i ddweud!
Gwahoddwch unrhyw sêr i ymgasglu gerllaw ar siâp un seren fawr, a disgleirio!

SLEID 23

Yna gosododd Duw seren FENDIGEDIG yn wybren y dwyrain.
Roedd hi’n tywynnu fel cannwyll ben-blwydd.
Roedd yn llawn GOLAU, YN WYN, AC YN ANHYGOEL O LACHAR!

SLEID 24

Does ryfedd bod rhyw ddynion doeth wedi sylwi arni hi.
Gwahoddwch unrhyw ddynion doeth a chamelod i ymgasglu gerllaw’r seren er
mwyn syllu ar y sêr
‘Edrychwch!’, medden nhw, ‘Mae hynny’n arwydd fod brenin mawr, newydd
wedi’i eni. Gadewch i ni bacio’n bagiau yn llawn o anrhegion drud, eu rhoi ar
gefn ein camelod a mynd i’w addoli.’
Gwahoddwch y sêr i arwain y gwŷr doeth a’r camelod yn araf tua’r preseb
O, fel y pefriodd eu llygaid wrth iddyn nhw ddilyn y seren oedd yn eu harwain.
Teithiai o’u blaen hyd nes iddi aros uwchben y tŷ ym Methlehem lle’r oedd
Iesu’n aros.
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SLEID 25

SLEID 26
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD
PLANED
FAWR GRON
SLEID 27

‘O, frenin y brenhinoedd, rydym ni’n dy addoli di!’ medden nhw wrth blygu o’i
flaen a chynnig eu hanrhegion gwerthfawr iddo: aur brenhinol, a thus a myrr
oedd yn ogleuo mor dda ac yn cosi trwyn!

Aaa! Aur, Thus a Myrr!

Am olygfa hyfryd!
Nawr, roeddwn i’n methu aros i weld Iesu’n tyfu a helpu’r bodau dynol i GARU
Duw eto ac i WRANDO ar ei lais!
A dyna’n union wnaeth Iesu. Yna fe wnaeth rhywbeth oedd hyd yn oed yn fwy
gwych! Fe gododd yr holl bethau drwg yr oedd pobl wedi’u gwneud erioed ar ei
ysgwyddau llydan ei hun – a’u cario nhw i ffwrdd yn llwyr.
Bydd unrhyw un sydd wir yn edifar yn derbyn maddeuant. A gall unrhyw un
sydd am fod yn FFRIND i Dduw, fod yn ffrind iddo am byth.
Felly gadewch i ni ddathlu geni Iesu ein Hachubwr.
Mae’r babi hwn yn rhodd …

SLEID 28
Cyfarwyddyd
Y GYNULLEIDFA
GYFAN I DDWEUD

‘CARU TI!’
...sy’n dangos cariad Duw tuag aton ni.

Carolau a darlleniadau – rhai awgrymiadau
Efallai y byddwch am ganu rhai carolau a darllen ambell i ddarn o’r Beibl yn ystod stori’r Geni.
Dyma rai awgrymiadau i chi:

Carolau

Darlleniadau

O deuwch ffyddloniaid

Genesis 1–2.3

Engyl glân o fro’r gogoniant

Genesis 3.1–13

Dawel nos

Luc 1.26–38

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn

Mathew 1.18–25

Ganol gaeaf noethlwm

Luc 2.1–7

Clywch lu’r nef

Luc 2.8–20

I orwedd mewn preseb

Mathew 2.1–20

Pan oedd bugeiliaid gyda’u praidd

Colosiaid 1.15–21

O dawel ddinas Bethlehem

Effesiaid 1.3–10

Draw yn ninas Dafydd Frenin
Tri y’m ni o’r dwyrain draw
Ar gyfer heddiw’r bore
Gallwch archebu llyfryn carolau Cymdeithas y Beibl ar-lein yn cymdeithasybeibl.cymru mae’n
cynnwys awgrymiadau am garolau.
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Fel Cymdeithas y Beibl rydym ni’n credu y gall y Beibl hyrwyddo
newid, a hynny’n newid er gwell ym mhob cwr o’r byd.
Rydym ni’n gweithio ar draws Affrica, Tsieina a’r Dwyrain Canol – mewn mannau lle mae
Cristnogaeth yn tyfu gyflymaf – rydym ni’n cyfieithu, yn dosbarthu ac yn helpu pobl i
uniaethu â’r Beibl a’i ddeall, ac yn llais i sicrhau fod y Beibl yn cael ei le mewn cymdeithas fel
nad yw ei ddoethineb, ei ysbrydoliaeth a’i berthnasedd yn cael eu colli.
Yma, gartref, mae’n ddigon hawdd cael gafael ar Feibl ond d’oes fawr yn ei ddarllen, ac
felly rydym ni’n cyflwyno cenhedlaeth newydd i’r straeon hynny sy’n medru trawsffurfio
bywydau, ac yn helpu pobl i gael gwell perthynas â’r Beibl er mwyn iddo barhau i
ddylanwadu ar ein cymunedau.
Sefydlwyd Cymdeithas y Beibl dros 200 mlynedd yn ôl gan grŵp o bobl oedd yn credu’n
angerddol y dylid rhannu gair Duw ar draws y byd, ac rydym wedi derbyn cynhaliaeth ac
anogaeth trwy ymrwymiad miloedd o’n cefnogwyr – pobl fel chi – sydd wedi ymuno yn ein
cenhadaeth i ddod â’r Beibl yn fyw.
Mae’r cyfan a wnawn yn cael ei ysgogi gan un argyhoeddiad: y gall bywydau newid er gwell
wrth i bobl ymwneud â’r Beibl. Felly os yw’r Beibl wedi gwneud gwahaniaeth yn eich bywyd
chi, ymunwch â ni mewn gweddi a chefnogaeth er mwyn dod â’r Beibl yn fyw ym mhedwar
ban byd.

cymdeithasybeibl.cymru
Fe ddewch o hyd i fwy o adnoddau i’ch helpu chi i rannu stori fawr y Nadolig yn

cymdeithasybeibl.cymru
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