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Y Nadolig: rhan o Stori Fwya’r Byd

Drama’r Geni

Yr Addewid Amhosib – Drama Nadolig Sydyn
Ychydig o syniadau ac awgrymiadau i roi’r sydyn i mewn i’ch drama Nadolig sydyn.

Beth ddylech chi ei wneud cyn y gwasanaeth?

Gadewch i bobl wybod y gallant ddod wedi gwisgo fel Mair, Joseff, Angylion, Bugeiliaid, neu Sêr-syllwyr /
Doethion.
Rhowch y sgript i’r rhai sy’n darllen yn uchel fel y gallant ei darllen cyn y gwasanaeth.

Faint o bobl sydd eu hangen i ddweud y stori?

Awgrymwn fod gennych chi Adroddwr brwdfrydig gyda darllenfa/pulpud/stand gerddoriaeth ar un ochr
a’r person sy’n chwarae’r Angel/Herod ar yr ochr arall, hefyd gyda darllenfa/pulpud/stand gerddoriaeth. Mae
ganddyn nhw’r nifer fwyaf o linellau a bydd y trefniant hwn yn caniatáu iddyn nhw ddarllen o’r sgript.
Bydd hefyd yn ddefnyddiol cael arweinydd ar gyfer pob grŵp o’r rhai sy’n gwisgo i fyny neu eisiau cymryd
rhan - Mair, Joseff, Bugeiliaid, Angylion, a Sêr-syllwyr/Doethion. Byddant yn arwain symudiadau eu grwpiau
priodol. Ac wrth gwrs rydyn ni am iddyn nhw gael hwyl. (Er enghraifft, ‘Dewch ymlaen bob Mair, mae’r angel
yn ddychrynllyd. Pawb i grynu!’)

Oes rhaid i ni ddefnyddio’r caneuon a awgrymir?

Roeddem yn ceisio creu cyn lleied o waith â phosib felly rydym wedi awgrymu caneuon ond defnyddiwch
yr hyn yr ydych yn ei hoffi a chanu cymaint o benillion ag y dymunwch
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Nawr
dyma’r
sgript
Narrator
(Sleid 1)

Croeso i’r Addewid Amhosib: Stori’r Nadolig!
Fy enw i yw ________ a byddaf yn adrodd ein stori heddiw; a, fwy neu lai, yn
cyfarwyddo ein Drama Nadolig Sydyn.
Ar yr ochr arall mae fy ffrind _______, a fydd yn chwarae rhan angel yn bennaf ac,
yn y diwedd, yn frenin blin iawn. Mae llawer ohonoch wedi dod wedi gwisgo fel
cymeriadau stori’r Nadolig. Diolch am hynny. O bryd i’w gilydd, byddwn yn gofyn
ichi ddod i’r blaen i’n helpu i adrodd y stori.
Yn syml, y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dilyn arweiniad y cynorthwywyr
yma.
Symudwch pan maen nhw’n symud! Ailadroddwch beth maen nhw’n ei ddweud.
Gwnewch yr hyn maen nhw’n ei wneud!
Felly gadewch inni roi ‘Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd!’ i _________, a fydd
yn arwain pob Mair.
A gadewch inni roi, ‘Beeeeth? Mae fy nghariad yn feichiog?’ Neu ‘Does dim angen
poeni!’ i __________, a fydd yn arwain pob Joseff.
A gadewch i ni roi, ‘MŴ! MÊ! HÎHÔ!’ i _________, a fydd yn arwain ein hanifeiliaid.
A gadewch i ni roi, ‘Helô! Peidiwch â bod ofn!’ i _________, a fydd yn arwain ein
hangylion.
A gadewch inni roi, ‘Peidiwch â bod ofn? Ydych chi wedi mynd o’ch co’?’ i
________, a fydd yn arwain ein bugeiliaid.

(Sleid 2)

Ac, yn olaf, gadewch inni roi, ‘Sêr y nos yn gwenu!’ i _________, y Seren sy’n
arwain ein Sêr-syllwyr.
Bydd llawer o FWMIO yn y stori - y sain y bydd pawb yn yr ystafell yn ei gwneud
gyda’i gilydd pryd bynnag y bydd Duw yn gwneud rhywbeth anhygoel. Pan
welwch yr arwydd BWM! (gallwch greu arwydd neu ei ysgrifennu ar ddarn o
bapur) y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw taflu eich breichiau yn yr awyr a
gweiddi ‘BWM!’ Gadewch i ni gael ychydig o ymarfer. BWM!
Ardderchog!
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Adroddwr

Nawr, gadewch inni ganu ‘O deuwch, ffyddloniaid.’ Ac wrth i ni ganu, a ddaw pob
Mair i’r blaen a sefyll o flaen ein hangel.

Jest fel’na! Allan o nunlle. Dyna lle roedd o.
(Sleid 3)

Angel.
Roedd Mair wedi dychryn am ei bywyd! (Pob Mair i grynu.)
Roedd o wedi glanio mor sydyn. Ac mor hollol, hollol annisgwyl. A dim creadur
bach cwtshi fel babi efo adenydd oedd o. O na - Angel arallfydol, disglair wedi
dod o orsedd Duw. Ac fe ddyweddodd rhywbeth rhyfedd:

Angel

‘Helô. Hogan lwcus! Mae Duw gyda ti.’

Adroddwr

Merch ifanc o dre fach o’r enw Nasareth yn ardal Galilea oedd Mair. Doedd hi
erioed wedi breuddwydio y byddai rhywbeth fel hyn yn digwydd iddi. Cyfarfod
angel go iawn! A be oedd ei neges o? Roedd Mair yn crynu fel deilen. A deallodd
yr angel hynny.

Angel

‘Paid â bod ofn. Mae hyn yn beth da! Rwyt ti wedi plesio Duw ac mae o am
wneud rhywbeth arallfydol i ti. Felly dyma beth fydd yn digwydd:
Byddi’n geni hogyn bach o’r enw Iesu. Mi fydd o’n arallfydol. A dweud y gwir,
bydd yn cael ei alw’n Fab Duw.

Adroddwr
(Sleid 4)

Dyma’r addewid! Yr addewid i Efa y byddai plentyn yn dod i sathru pen y sarff. A’r
addewid i Abraham y byddai Duw yn bendithio’r byd un dydd, drwy ei deulu fo.
Roedd yr addewid ar fin dod yn wir o’r diwedd. Ac roedd yn swnio’n rhyfeddol.
Ond roedd gan Mair un cwestiwn ymarferol. Ymarferol iawn. Roedd Mair wedi
dyweddïo efo dyn o’r enw Joseff, ac yn edrych ymlaen at briodi. Felly dyma hi’n
gofyn, yn ddigon teg,

Pob Mair

‘Sut fedra i gael babi a finnau heb gysgu efo neb erioed?’

Adroddwr

Roedd ateb Gabriel yn llawn dirgelwch. Synnodd Mair yn fawr iawn.
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Angel

‘Daw Ysbryd Glân Duw i lawr arnat ti. A bydd grym Duw fel clogyn drosot ti. Felly
bydd dy fab yn sanctaidd hefyd - Mab Duw fydd o!
Mae’n swnio’n anhygoel, dwi’n gwybod. Ond mae dy gyfnither Elisabeth yn mynd
i gael babi. Mae hi wedi mynd chwe mis. Ac rwyt ti’n deall ei bod hi’n rhy hen
o lawer i gael babi. Ond mae Duw yn gallu gwneud unrhyw beth. Hyd yn oed
pethau sy’n edrych yn amhosib i bawb arall.’

Pob Mair

‘Wel, mi gaiff Duw neud y peth “amhosib” yma i mi ta. Fi fydd ei forwyn ac
mi fydda i’n ufudd iddo fo.’

Adroddwr

Ac ar hynny diflannodd yr angel mor sydyn ag y daeth o!
(Fe allech chi gael yr angel i ddiflannu ar y pwynt hwn, ond byddai angen iddo ddod
yn ôl eto yn ystod y gân nesaf, mewn pryd i bob Joseff gyrraedd.)

(Sleid 5)

Nawr gadewch i ni ganu ‘Ganol gaeaf noethlwm’. Ac wrth i ni ganu, a ddaw pob
Joseff i’r blaen ac yn sefyll wrth ymyl pob Mair. (Mae pob Mair yn eistedd i lawr yn
ystod y gân felly mae’r ffocws ar bob Joseff.)

(Sleid 6)

Jest fel’na! Allan o nunlle. Allai Joseff ddim credu ei glustiau. Roedd Mair, y ferch
roedd o wedi addo ei phriodi, yn disgwyl babi. Dim ei fabi fo oedd o, roedd o’n
gwybod hynny!
(Pob Joseff yn ysgwyd eu pennau’n drist.)
Be oedd o am wneud? Roedd Mair wedi torri ei gair iddo, a’r cytundeb rhwng y
ddau deulu hefyd. Ond y peth gwaethaf oedd; roedd hi wedi torri ei galon.
Fasai neb wedi gweld bai ar Joseff am godi cywilydd arni a gwneud andros o
ffws.
Ond roedd o’n ddyn da a dyn caredig. Felly penderfynodd dorri’r dyweddïad, yn
dawel bach.
Ond cyn iddo gael cyfle i wneud hynny –

Daeth angel i’w weld ef yn ogystal!
Daeth yr angel ato yn y nos, mewn breuddwyd.
(Pob Joseff yn pwyso eu pennau ar eu dwylo fel petaent yn cysgu.)
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Angel

Adroddwr

‘Joseff! ‘Paid â bod ofn priodi Mair. Dydi heb fod efo neb arall. Nerth Ysbryd Glân
Duw a roddodd y babi tu mewn iddi hi. Mi fydd hi’n cael mab bach. Mae Duw am
i chi ei alw fo’n Iesu, sy’n golygu achub, ac mi fydd o’n achub pobol rhag y pethau
drwg maen nhw’n wneud!’

Pan ddeffrodd Joseff,
(Pob Joseff yn deffro)
fe wnaeth o’n union fel roedd yr angel wedi dweud, a phriodi Mair.
(Arweinwyr Mair a Joseff i ddal dwylo.)
(Gall tusw ymddangos o rywle! A chonffeti. Gallwch gael ychydig o hwyl!)

Ond wedyn - rhywbeth arall hollol annisgwyl. Syrpreis arall!
Roedd y rheolwr Rhufeinig Awgwstws am gael gwybod faint o bobl oedd yn byw
yn ei ymerodraeth enfawr. Felly dyma fo’n gorchymyn fod rhaid i bawb fynd nôl i
dref lle roedden nhw wedi cael eu magu, i gael eu cyfri.
Bethlehem oedd tre Joseff, lle roedd y Brenin Dafydd yn byw ar un adeg. Felly
aeth Joseff a Mair ar eu taith i lawr i’r de i gael eu cyfri yn y cyfrifiad. Roedd y daith
tua 90 milltir. Ac er bod llawer o sôn am reid ar gefn asyn, cerdded wnaethon
nhw, mae’n debyg. (Sori, ’rhen ful!). Mae’n rhaid eu bod wedi blino’n arw.
Ar ôl cyrraedd, mi fydden nhw angen lle i aros, a phawb arall o deulu Joseff. Ond
erbyn i’r ddau gyrraedd Bethlehem, roedd pob ystafell neis, y llefydd gwely a
brecwast, yn llawn. Felly mi fu’n rhaid i Mair a Joseff aros yn yr ystafell lle roedd yr
anifeiliaid i gyd yn cysgodi.
(Sleid 7)

Ac yn fanno, yn y gwair gyda’r anifeiliaid, y cafodd Mair ei babi, Iesu. Lapiodd o’n
gynnes mewn hen ddillad a’i roi yn y preseb
Pawb yn canu: ‘O dawel ddinas Bethlehem’.

Cyfarwyddiadau

Yn ystod y gân, eisteddwch pob Mair o flaen pob Joseff, sy’n sefyll y tu ôl iddyn nhw.
Yna pasiwch y baban Iesu o amgylch pob Mair. Yna mae Arweinydd yr Anifeiliaid
yn arwain yr anifeiliaid i’r tu blaen. Maen nhw’n eistedd wrth yr ymylon, neu os ydyn
nhw’n fach, o flaen pob Mair. Mae hyn yn edrych yn eithaf trefnus ar bapur, ond
byddwch yn barod am anhrefn!
Gallwch naill ai gael arweinydd Mair i ddarllen hwn, neu ei wneud fesul llinell a chael y
gynulleidfa i ailadrodd pob llinell yn ôl i chi, neu gael pawb i’w darllen o’r sgrin

Gweddi

‘Arglwydd, dysg ni fod fel Mair
A atebodd dy ofynion.
Helpa ni i roi a gwneud
Beth bynnag yw’r gorchwylion.’

Cyfarwyddiadau

Gallwch naill ai gael arweinydd Joseff yn darllen hwn, neu ei wneud fesul llinell a chael
y gynulleidfa i ailadrodd pob llinell yn ôl i chi, neu gael pawb i’w ddarllen o’r sgrin.
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Gweddi

‘Arglwydd, dysg ni fod fel Joseff,
Un cyfiawn a charedig.
Helpa ni i wrando gan
Ymddiried yn frwdfrydig.’

Narrator

Pawb yn canu ‘Dawel nos’ neu ‘I orwedd mewn preseb’.

Cyfarwyddiadau

Yn ystod pennill olaf y gân, mae’r Arweinwyr yn arwain pawb yn ôl i’w seddi. Yna mae
angen i Arweinwyr pob Mair a phob Joseff ddychwelyd i’r tu blaen (i un ochr, os yn
bosibl, i wneud lle i fugeiliaid, angylion, Sêr-syllwyr /doethion, ac ati. Ond dal i fod yn
weladwy i’r gynulleidfa). Mae Mair yn eistedd, yn dal y baban Iesu, Joseff y tu ôl iddi.
(Gallwch gynnwys Arweinydd yr Anifeiliaid, os hoffech chi!)

Adroddwr

Nawr mae bugeiliaid yn ymgynnull ac angylion hefyd. Mae hi bron yn amser ichi
wneud eich mynediad.

(Sleid 8)

(Arweinydd y Bugeiliaid yn arwain bugeiliaid - ac ambell ddafad! - i’r blaen yn ystod y
darn cyntaf hwn o naratif.)
Ar y bryniau wrth ymyl Bethlehem, roedd bugeiliaid yn gofalu am eu defaid
drwy’r nos.
Roedd hi’n noson dawel. Roedd y sêr yn wincio. Roedd bob man yn ddistaw,
heblaw am ambell baaaaa gysglyd.
Ac yna,

(Sleid 9)

Dyma’r angel yna’n ymddangos eto. Roedd y golau o’i gwmpas yn llifo dros y
bugeiliaid hefyd. Mewn chwinciad roedd y nos ddu yn llawn golau disglair a
dychrynodd y bugeiliaid am eu bywydau!
(Y bugeiliaid yn crynu ac yn ysgwyd.)

Angel

‘Peidiwch â bod ofn! Newyddion da sydd gen i. A bydd yn gwneud pawb fydd
yn ei glywed yn llawn llawenydd! Heddiw, ym Methlehem, dinas Dafydd, cafodd
eich achubwr ei eni. Ia, dyna fo. Y Meseia - yr un wnaeth Duw ei addo i chi. Yr
un rydach chi wedi bod yn aros amdano am flwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl
blwyddyn. Mae o wedi cyrraedd!
‘A dyma’r arwydd i chi wybod yn sicr eich bod wedi
cael hyd iddo fo. Chwiliwch am fabi, wedi’i lapio
mewn carpiau bach, yn gorwedd mewn preseb.’
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Adroddwr

A phan oedd yr angel wedi dweud hynny…

Ymunodd llond yr awyr o angylion efo fo
(Angylion yn dod i’r blaen)
– tyrfa, ia llu, miloedd o angylion!
Fel côr o fyd arall neu dyrfa ddisglair o’r nef, a bob un yn canu clod i Dduw ar dop
ei lais.

Angylion

‘Gogoniant i Dduw, yn y nef ben a heddwch a bendith i’w bobol ar y
ddaear!’

Adroddwr

Felly gadewch i ni ganu gyda nhw. ‘Clywch lu’r nef yn seinio’n un’ neu ‘Cân angylion
ar yr awel’.
Wedyn i ffwrdd â nhw, mor sydyn ag roedden nhw wedi dod.
(Angylion yn ôl i’w seddi)
A dyma’r bugeiliaid crynedig yn dweud wrth ei gilydd …

Bugeiliaid

‘Mae Duw wedi deud y peth ameising yma wrthan ni!
Dowch, awn ni i Fethlehem i gael gweld!’

(Sleid 10)

Ac i ffwrdd â nhw,
(Bugeiliaid yn ymgynnull, gan benlinio o flaen Mair a Joseff )
Brysio, rhedeg, rhuthro i’r lle ddywedodd yr angel wrthyn nhw. A dyna lle roedd
Mair. A Joseff hefyd. Ac roedd yna fabi, yn union fel roedd yr angel wedi dweud,
yn gorwedd mewn preseb.
Mi ddywedodd y bugeiliaid bob dim roedd yr angel wedi’i ddweud am y babi
- mai fo oedd y Meseia, yr un roedd Duw wedi’i addo am amser mor hir - wedi
cyrraedd y byd o’r diwedd.
A chadwodd Mair y geiriau hyn, fel trysor yn ei chalon. Yn y dyddiau a’r
wythnosau a’r blynyddoedd i ddod mi fyddai hi’n meddwl amdanyn nhw, ac yn
rhyfeddu.
Ac yna roedd hi’n amser i’r bugeiliaid fynd yn ôl at eu defaid, mynd gan ganmol
Duw am bob dim roedden nhw wedi’i weld a’i glywed. Doedden nhw ddim
yn ddistaw nac yn dawel, roedden nhw’n canu’n llawen ar dop eu lleisiau fel yr
angylion.
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Cyfarwyddiadau

Gallwch naill ai gael Arweinydd y Bugeiliaid/Angylion yn darllen hwn, neu ei wneud
fesul llinell a chael y gynulleidfa i ailadrodd pob llinell yn ôl atoch chi, neu gael pawb
i’w ddarllen o’r sgrin.

Gweddi

‘Diolch, Iôr, am gân yr angylion
Yn sôn am eni Achubwr y Byd
Dangos y ffordd i ni fyw heddiw
Fywyd o gariad a heddwch ynghyd.’

Adroddwr

Mae’n amser i’n Sêr-syllwyr, nawr. A’n Sêr. Felly wrth i ni ganu’r gân nesaf hon,
rydyn ni am i chi ddod i’r blaen. (Pan gyrhaeddant yno, rhowch y Sêr y tu ôl a’r Sêrsyllwyr ar y blaen.)

(Sleid 11)

Canwch ddau bennill o ‘Tri ŷm ni’.

Cnociodd y Sêr-syllwyr ar ddrws y palas – palas Herod, brenin yr Iddewon.
Pan gawson nhw fynd i mewn a sefyll o’i flaen, cafodd Herod newyddion a
chwalodd ei ben! Roedd o fel ffrwydriad yn ei glustiau.

Sêrsyllwyr

‘Alli di ddweud wrthon ni, os gweli di’n dda, ble gallwn ni gwrdd â Brenin
newydd yr Iddewon? Fe welon ni ei seren yn yr awyr y nos, a rŷn ni wedi
dod i’w addoli fe.’

Adroddwr

Cafodd Herod waith dal heb ffrwydro, roedd o mor grac. Fo oedd Brenin yr
Iddewon ac roedd o wedi llofruddio unrhyw un oedd wedi ceisio cymryd ei le, yn
cynnwys rhai o’i deulu ei hun!

(Sleid 12)

Ond doedd dim posib i’r Sêr-syllwyr wybod hyn. Nid Iddewon oedden nhw.
Roedden nhw wedi dod o wlad ymhell i ffwrdd, i’r dwyrain o Jerwsalem, achos
roedd Duw am i bawb, ym mhobman wybod am Iesu, er mwyn bendithio’r holl
fyd, fel roedd o wedi addo.
Anfonodd Brenin Herod y Sêr-syllwyr i hotel am y noson. Y munud roedden nhw
wedi gadael casglodd pob offeiriad, ysgrifennydd, ac arbenigwr o bob cwr o’r
wlad. Un cwestiwn yn unig oedd ganddo i bawb:

Cyfarwyddiadau

(yr angel gynt ond bellach wedi gwisgo fel
brenin! Gallai gyfeirio hyn at yr adroddwr,
a allai edrych trwy sgrôl ac ateb am yr
ysgrifenyddion.)
‘

Brenin
Herod

‘Yn ein llyfrau sanctaidd ni, lle
dywedir y caiff y Meseia ei eni?’
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Adroddwr

‘Ym Methlehem, Jwdea,’ atebodd pawb. ‘Mae’r proffwyd Micha yn dweud, er mai
tre fach ydi Bethlehem, mai o fanno y daw arweinydd a bugail y bobol.’

Brenin
Herod

‘Ewch i chwilio am y plentyn,’ meddai wrthyn nhw. ‘Ac ar ôl dod o hyd iddo
fo, dowch yn ôl a dweud wrtha i yn union lle mae o achos, ym … wyddoch
chi ym … y … dwi innau bron â marw eisio’i addoli fo hefyd!’

Adroddwr

Celwydd wrth gwrs oedd hyn, a gwyddai Herod hynny. Roedd Brenin Herod am
gael gwybod lle roedd y plentyn er mwyn iddo’i ladd o.

(Sleid 13)

(Mae’r Sêr-syllwyr yn mynd at Mair a Joseff a’r plentyn ac yn rhoi eu rhoddion pan fydd
yr adrodd yn dweud wrthyn nhw.)
Doedd y Sêr-syllwyr ddim yn gwybod hynny, ac felly i ffwrdd â nhw, gan ddilyn
y seren i Fethlehem. Pan stopiodd y seren a sefyll uwchben tŷ, roedden nhw’n
gwybod mai dyma’r lle.
Dim babi bach newydd sbon oedd Iesu erbyn hyn. Na, roedd o’n glapyn bach, yn
byw efo Mair a Joseff yn y tŷ yma.
Pan aeth y Sêr-syllwyr i mewn, y tri ar eu gliniau o’i flaen a’i addoli. Rhoddodd y tri
anrhegion gwerthfawr iddo fo - aur a thus a myrr - anrhegion addas i frenin.
Wnaethon nhw fynd i’r palas ar eu ffordd adre i ddweud wrth Herod lle roedd
yr hogyn bach? Wel naddo siŵr! Yn y nos, siaradodd Duw efo nhw mewn
breuddwyd a dweud am gynllwyn diawledig y brenin.
Felly yn y bore, fe aethon nhw adre ar hyd ffordd arall.

Cyfarwyddiadau

Gallwch naill ai gael Arweinydd y Sêr-syllwyr i ddarllen hwn, neu ei wneud fesul llinell
a chael y gynulleidfa i ailadrodd pob llinell yn ôl atoch chi, neu gael pawb i’w darllen
o’r sgrin.

Gweddi

Arglwydd, fel y Sêr-syllwyr,
Helpa ni dy ddilyn
Gan geisio dy arweiniad
Wrth ddilyn pob gorchymyn.

Adroddwr

Canwch ddau bennill arall o ‘Tri ŷm ni’.

Cyfarwyddiadau

(Sêr-syllwyr yn dychwelyd i’w seddi)

(Sleid 14)

Rydyn ni wedi cael amser hyfryd yn dathlu stori’r Nadolig. Rydyn ni’n ei wneud
bob blwyddyn. Ac rydyn ni’n ei wneud am reswm. Nid yw’r digwyddiadau
hyn yn sefyll ar eu pennau eu hunain. Na, maen nhw’n rhan o set lawer mwy o
ddigwyddiadau sy’n cysylltu’n ôl â dechrau popeth, ac ymlaen am byth.
Maen nhw’n cysylltu’n ôl at greu’r byd
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Adroddwr

pan wnaeth Duw greu dyn a dynes er mwyn iddynt ei garu yntau, a’i gilydd, a’r
byd y creodd ar eu cyfer.
Maen nhw’n cysylltu’n ôl

at yr addewid a wnaeth Duw i’r genedl honno - y byddai’n anfon brenin arbennig
iddyn nhw fel eu hoff frenin, Dafydd, i sefydlu teyrnas arbennig Duw i bawb ar y
ddaear. Pan anwyd Iesu yn faban i Mair, cyflawnwyd yr holl addewidion hynny, yn
union fel y dywedodd yr angel. Yn ddisgynnydd i Dafydd, roedd Iesu yn Fab Duw
ei hun, wedi’i anfon i ddileu’r drygioni yn y byd.
Ond dim ond dechrau’r hanes oedd ei eni.
Mae’n cysylltu ymlaen â Iesu’n oedolyn …

a fu’n iachau’r sâl, bwydo’r newynog a chroesawu’r rhai nad oedd eraill yn eu hoffi
- a hynny er mwyn dangos sut beth oedd bywyd yn nheyrnas Dduw.
Mae’n cysylltu ymlaen â’i farwolaeth, lle trechodd ei aberth …

- bŵer drygioni trwy ddileu’r cywilydd a’r euogrwydd a’r gosb am bob peth
anghywir y byddai unrhyw un byth yn ei wneud.
Mae’n cysylltu ymlaen â’i atgyfodiad a sut …

y paratôdd ar gyfer ein hatgyfodiad ni.
(Sleid 15)

Mae’n cysylltu ymlaen â’i esgyniad, a sut …
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Adroddwr

mae’n teyrnasu wrth ochr Duw.
Ac mae’n cysylltu ymlaen â dyfodiad yr Ysbryd Glân …

sy’n byw y tu mewn i bawb sy’n ei ddilyn ac yn ein helpu i fyw yn ôl ei esiampl ef.
Ac yn olaf mae’n cysylltu ymhellach ymlaen, drwy 2000 o flynyddoedd o hanes
i’th fywyd di, ac i fi. A thu hwnt i hynny a hyd dragwyddoldeb, pan …

fydd Duw yn creu nefoedd newydd a daear newydd, lle y bydd yntau yn frenin
am byth!

(Sleid 16)

Felly gadewch inni ddathlu Stori Fawr Duw wrth i ni ganu gyda’n gilydd:

Canwch ‘Y Brenin Tlawd’.

Diolch yn fawr am fod gyda ni heddiw, ac am ein helpu i adrodd stori newyddion
da Duw.

Felly gadewch inni roi ‘Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd!’ i bob Mair.
A gadewch inni roi, ‘Beeeeth? Mae fy nghariad yn feichiog?’ Neu ‘Does dim angen
poeni!’ i bob Joseff.
A gadewch i ni roi, ‘MŴ! MÊ! HÎHÔ!’ i’n hanifeiliaid.
A gadewch i ni roi, ‘Helô! Peidiwch â bod ofn!’ i’n hangylion.
A gadewch inni roi, ‘Peidiwch â bod ofn? Ydych chi wedi mynd o’ch co’?’ i’n
Bugeiliaid.
Ac, yn olaf, gadewch inni roi, ‘Sêr y nos yn gwenu!’ i’n holl sêr a’n Sêr-syllwyr.’

A gadewch i ni orffen trwy ganu gyda’r angylion hynny:
‘Daeth Crist i’n plith O llawenhawn’
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Yng Nghymdeithas y Beibl credwn gall
y Beibl newid bywydau pobl er daioni.
Gan weithio ar draws Affrica, Tsieina a’r Dwyrain Canol - mewn lleoedd lle mae
Cristnogaeth yn tyfu gyflymaf - rydyn ni’n cyfieithu, yn dosbarthu ac yn helpu
pobl i uniaethu â’r Beibl a gwneud synnwyr ohono. Ac rydym yn eiriol dros ei
le yn y gymdeithas fel nad yw ei ddoethineb, ei ysbrydoliaeth a’i berthnasedd
yn cael ei golli.
Yma gartref, lle mae’r Beibl ar gael yn rhwydd ond yn anaml yn cael ei ddarllen,
rydym yn cyflwyno cenhedlaeth newydd i’r straeon sy’n newid bywydau ac yn
helpu pobl i ymgysylltu ag ef yn well fel y bydd y Beibl yn parhau i ffurfio ein
cymunedau.

Photography by Howard Wilkinson

Fe’n sefydlwyd dros 200 mlynedd yn ôl gan grŵp angerddol o bobl a
gredai y dylid rhannu gair Duw ar draws y byd, ac rydym wedi ein cynnal
gan ymrwymiad miloedd o gefnogwyr - pobl fel chi - sydd wedi ymuno â’n
cenhadaeth i ddod â’r Beibl yn fyw.
Mae popeth a wnawn yn cael ei yrru gan un argyhoeddiad: pan fydd pobl yn
ymgysylltu â’r Beibl gall bywydau newid, er daioni. Felly os yw’r Beibl
wedi gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi, ymunwch â ni trwy weddi a
chefnogaeth i ddod â’r Beibl yn fyw ledled y byd.

Fe gewch rhagor o adnoddau i’ch helpu chi i rannu’r stori
fawr y Nadolig hwn yn biblesociety.org.uk/christmas
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