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Croeso Fedrwch chi feddwl am amser pan yr oeddech wedi cael syrpreis? Sut oeddech 
chi’n teimlo?

Codwch eich llaw os oeddech yn teimlo’n....

Hapus

Cyffrous

Nerfus

Blin

Ofnus

Nawr, gwnewch eich hun y gyffyrddus. Mae’n amser dechrau.

I Mae ein stori heddiw am y Nadolig. Tybed a fedrwch ddyfalu faint o bobl oedd 
wedi cael syrpreis!

Gadewch inni Agor y Llyfr, a darllen stori o’r Beibl o’r enw ‘Yr Addewid Amhosibl’.

Mae llawer o bobl yn y stori heddiw sydd wedi cael syrpreis! Pan gafodd y babi 
bach yma ei eni, fe newidiodd fywyd llawer iawn o bobl, nid dim ond bywyd ei 
fam a’i dad.

Yr oedd geni Iesu yn syrpreis. Yr oedd pobl yn teimlo llawer o bethau gwahanol 
wrth iddynt glywed yr hanes. Hyd yn oed heddiw, mae pobl yn dal i gael syrpreis 
fod Iesu, Mab Duw, wedi cael ei eni ar y ddaear.

Gosodwch y baban Iesu a’r preseb yn y tu blaen fel ffocws. 

Tybed beth sy’n rhoi syrpreis i chi am stori y Nadolig? Efallai y ffaith fod Mab 
Duw wedi cael ei eni mewn stabl? Efallai, o’r holl bobl y medrai Duw fod wedi 
cyhoeddi iddynt, mae’n dewis grŵp o bobl oedd yn edrych ar ôl defaid? Efallai 
fod yr angylion wedi synnu chi? Neu efallai eich bod yn synnu fod babi wedi cael 
ei anfon i achub y byd? Neu efallai rhywbeth arall? Gadewch inni gau ein llygaid 
(neu edrych ar ein baban Iesu) a meddwl, beth yw’r syrpreis mwyaf yn y stori yma. 

Rhowch amser i fyfyrio. Gan ddechrau ar 10, cyfrwch yn ôl yn araf i 1.
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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.  (Os nad ydych am 
weddïo, medrwch eistedd yn dawel a meddwl am yr hyn yr ydych wedi ei glywed 
heddiw.)*

*defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau mewn ysgolion lle mae hynny yn 
briodol. 

Annwyl Dduw,

Diolch dy fod di yno bob amser ar gyfer pob syrpreis sy’n digwydd yn ein bywyd, 
fel bynnag y mae y syrpreis yn gwneud inni deimlo. Diolch am y syrpreis yma, 
Iesu yn anrheg adeg y Nadolig.

Amen

Cyflwyno’r  
Weddi:

Gweddi


