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Storïwyr  
sydd eu hangen

Adroddwr, Mary, Angel, Joseff, Bugeiliaid, Sêr-arsyllwyr o’r Dwyrain, Herod

1. Mae’r stori ar odl hon yn hirach na’r mwyafrif o storïau Agor y Llyfr fel un 
unigryw ar gyfer y Nadolig. Efallai yr hoffech chi sôn am hyn wrth eich ysgol 
/ ysgolion. Gellir cyflwyno’r stori yn yr ysgol, wyneb yn wyneb gyda’r plant yn 
cymryd rhan. Ond os ydych chi’n recordio’ch gwasanaeth gyda’ch gilydd fel 
tîm neu ar wahân ar Zoom, gellir ei wneud hynny’n eithaf hawdd hefyd.

2. Oherwydd bod pum act fer yn Mae’n Dechrau Draw ym Methlehem, gall 
storïwyr ddyblu rhannau’n hawdd os oes angen.

 Deddf 1: Mair a’r Angel

 Deddf 2: Joseff a’r Angel

 Deddf 3: Bugeiliaid a’r Angel (Angylion)

 Deddf 4: Sêr-arsyllwyr o’r Dwyrain, Herod, Mair, Joseff, Iesu

 Deddf 5: Crynhoad i gloi

3. Mae’r adroddwr yn brysur trwy gydol y stori ond gall cymeriadau lefaru eu 
llinellau trwy naill ai eu cofio neu eu darllen. Gan mai stori ar odl yw hon, 
bydd ymarfer y stori ar goedd sawl gwaith ymlaen llaw yn helpu gyda’r 
rhythm a llif.

4. I gynnwys y plant, ble bynnag y gallent fod yn gwylio’r gwasanaeth hwn, 
gallwch wneud arwyddion o rai o’r geiriau yn y stori i ddal i fyny i’r plant 
ddarllen yn uchel gyda’i gilydd. Gall yr adroddwr oedi yn y stori a gall rhywun 
ddal yr arwydd i fyny pan mae’n bryd i’r plant ddweud y geiriau a ddangosir. 
Efallai yr hoffech gael ymarfer i’r plant cyn i chi ddechrau’r stori. Os ydych yn 
recordio’r stori, gall aelodau’r tîm oddi ar gamera weiddi’r geiriau yn lle’r plant. 
Dyma ambell awgrym ar gyfer geiriau efallaiyr hoffech eu cynnwys:

 • Mae’n anhygoel! (tudalennau 5, 6)

 • Bethlehem (tudalennau 11, 12, 14, 17)

 • Un crwmp, dau grwmp (tudalennau 15, 18)

Os oes gennych gwestiynau neu syniadau eraill ar sut i gyflwyno Mae’n Dechrau 
Draw ym Methlehem, cysylltwch â ni. Byddwn yn ychwanegu syniadau at ein 
tudalen Facebook a’n gwefan fel maen nhw’n dod i mewn.

enquiries@openthebook.net 
www.openthebook.net

Nadolig Llawen! Gobeithio y byddwch chi a’r plant yn 
mwynhau’r stori Nadoligaidd hwyliog hon wedi’i hysgrifennu 
gan Bob Hartman.

Hanfodol:

Awgrymiadau 
ar gyfer 
cyflwyno’r stori

Cwestiynau  
neu syniadau 
eraill
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Heddiw, rydyn ni’n mynd i adrodd Stori’r Nadolig wrthych chi - ond nid yn y 
ffordd y byddech chi wedi ei chlywed o’r blaen. Stori ar odl yw stori heddiw. 
Rydych chi’n gwybod beth yw odl, ydych chi? Er enghraifft, beth sy’n odli gyda 
dwy? (cymerwch atebion) Beth sy’n odli gyda ffon? (cymerwch atebion)

Wel, mae stori heddiw yn rhigwm stori’r geni ar gyfer Nadolig eleni. Aaa, welsoch 
chi beth wnes i nawr? Rhigwm stori’r geni ar gyfer Nadolig eleni. Mae’n odli! 
(ailadroddwch gyda’r plant)

Nawr mae yna lawer o wahanol olygfeydd yn y stori Agor y Llyfr hon ac mae 
llawer o bobl yn cymryd rhan. Fel y gwelwch, fe wnaeth Duw gynnwys llawer o 
bobl yn hanes Iesu’n dod i’r ddaear. Wrth i chi wrando a gwylio, ceisiwch gadw 
cyfrif o bawb sydd yn y stori.

GADEWCH INNI AGOR Y LLYFR a darllen, Mae’n dechrau draw ym Methlehem - 
Rhigwm stori’r geni ar gyfer… (saib er mwyn i’r plant gwblhau)… Nadolig eleni.

Waw! Am stori ryfeddol! A welsoch chi’r holl bobl hynny y siaradodd Duw â nhw 
drwy ei negeswyr arbennig - angylion - i ddweud wrthyn nhw am baratoi ar gyfer 
dyfodiad Iesu? (Gofynnwch i’r plant enwi’r bobl yn y stori. Efallai gall y cymeriadau 
godi llaw os ydyn nhw’n colli unrhyw rai.)

Mae stori genedigaeth Iesu yn llawn pobl, pobl gyffredin, a oedd yn mynd ar 
eu ffordd, yn byw eu bywydau cyffredin ... pan ofynnodd Duw i bob un ohonyn 
nhw wneud rhywbeth a oedd yn annisgwyl ac yn anodd. Gallai unrhyw un o’r 
bobl hynny fod wedi dweud na wrth Dduw, a pheidio â gwneud eu rhan. Ond 
wnaethon nhw ddim dweud na. Dywedon nhw ie.

Gadewch inni gau ein llygaid a meddwl am amser y gofynnwyd inni wneud 
rhywbeth nad oeddem am wneud. Efallai y gofynnwyd ichi helpu aelod o’r teulu i 
lanhau llanast na wnaethoch chi; neu i fynd i ymweld â’ch teulu pan oeddech chi 
eisiau chwarae gyda’ch ffrindiau; neu i fod yn garedig â rhywun nad oedd ganddo 
unrhyw ffrindiau?

Nawr, rydw i’n mynd i ddweud gweddi ac os ydych chi am ei gwneud yn weddi i 
chi, dywedwch, ‘Amen,’ ar y diwedd ar fy ôl.

Annwyl Dduw, diolch am yr holl bobl a ddywedodd ie wrthyt fel y gallai Iesu 
ddod i’r byd. Helpa fi i ddweud ie wrth bethau anodd ac annisgwyl a wynebaf yn 
fy mywyd. Helpa fi i wneud y peth iawn, hyd yn oed os nad yw’n hawdd.

Diweddglo

Cyflwyniad

Amser 
tawel i fyfyrio

Cyflwyniad 
i weddi

Gweddi



Yng Nghymdeithas y Beibl credwn gall 
y Beibl newid bywydau pobl er daioni.

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

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.

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.
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