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Nod: I ofyn y cwestiwn: ‘Sut gall Iesu ddod â heddwch i’r byd?’ 

 

 

Mae’r nodiadau’n rhoi arweiniad i 

 

1. Hanes y Nadolig, gan ddefnyddio lluniau Alida Massari o’r Meaningful Chocolate Advent 

Calendar 

2. Arbrawf a ffeithiau diddorol am ‘Dawelu’r Tonnau’. 

3. Cyfle i feddwl am y ffyrdd roedd Iesu’n dod â heddwch i’r byd drwy’r hyn roedd o’n ei 

ddysgu. 

 

 

Adnoddau: 

 

PowerPoint (i’w lawr lwytho www.meaningfulchocolate.co.uk/pages/resources)  

Nodiadau ar gyfer meddwl mwy am y testun, a gwybodaeth (y ddogfen hon) 

 

Byddwch angen: 

 

Bwrdd 

Hambwrdd mawr  

Dŵr 

Ffan 

Potel o olew goginio 

Llwy de 

 

 

Technegol: 

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ymarfer ymlaen llaw, a’ch bod chi wedi gwneud unrhyw     

newidiadau* sydd eu hangen. Arial ac Helvetica yw’r ffontiau sy’n cael eu defnyddio.  

 

*Beth am newid y dafodiaith / yr eirfa i siwtio’ch ardal leol? 

 

http://www.realadvent.co.uk/resources
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Esboniwch eich bod am ddangos rhywbeth arbennig iawn i’r plant. Ond 
yn gyntaf gofynnwch a ydyn nhw wedi clywed y dywediad Saesneg: 
‘Pouring oil on troubled water’? 
 
Gofynnwch i’r plant beth yw ystyr y dywediad. Efallai bydd y plant yn 
gallu dyfalu’r ystyr– mae gan olew rinweddau iachusol; mae olew’n llyfn 
ac yn llithrig. Mae ‘troubled water’ yn awgrymu tonnau gwyllt! 
 
Gallwch sôn am y gân Bridge over Troubled Waters (neu hyd yn oed 
wrando ar ran ohoni). Esboniwch fod y gân yn sôn am ‘troubled water’ 
a sut i dawelu problemau / sut i dawelu’r tonnau. 
 
 
Dwedwch fod ‘pouring oil on troubled water’ yn hen ddywediad a’i ystyr 
ydy ‘gwneud heddwch’ neu ‘dawelu sefyllfa anodd’. 
 
Mae gwreiddiau’r dywediad yn mynd yn ôl gannoedd o flynyddoedd. 
Adeg hynny pan oedd tonnau’r môr yn wyllt roedd morwyr yn tywallt 
olew ar y môr i dawelu’r tonnau. 
 
Esboniwch fod yna wyddoniaeth tu ôl i’r dywediad, a’ch bod chi am 
ddangos iddyn nhw bod olew yn gallu tawelu tonnau. 
 
Os na fydd pawb yn gallu gweld yr arbrawf efallai byddai’n syniad da 
i’w dangos ar sgrin fawr. 
 
 
Hambwrdd yn llawn dŵr ar y bwrdd. 
Trowch y ffan ymlaen i greu tonnau bach (bydd angen arbrofi ymlaen 
llaw i sicrhau mai tonnau bach sydd i'w gweld ac nid dŵr yn gorlifo dros 
y bwrdd). 
Tywalltwch ychydig o olew i’r dŵr, o gyfeiriad y ffan. 
Gwyliwch y tonnau’n tawelu wrth i’r olew ledaenu dros y dŵr. 
 
Esboniwch nad yw’r olew a’r dŵr yn cymysgu. Mae’r olew yn aros ar 
wyneb y dŵr fel blanced ac yn stopio’r gwynt rhag cyffroi’r dŵr. 
 
Gofynnwch i'r disgyblion os ydyn nhw’n gallu dyfalu beth yw’r cysylltiad 
rhwng y dywediad, ‘pouring oil on troubled water’ a Stori’r Nadolig. 
Esboniwch fod gennych air dirgel sy'n disgrifio'r hyn mae olew ar ddŵr 
yn ei wneud a beth ddaeth Iesu i'w wneud. Ond yn gyntaf, dwedwch 
fod yn rhaid adrodd hanes geni Iesu. 
 
Gan ddefnyddio’r 13 sleid sy’n dilyn helpwch y plant i ddweud Stori’r 

Sleidiau o’r cyflwyniad * 
ar gael yn Gymraeg.  
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Nadolig. Mae’r nodiadau (isod) yn rhoi’r manylion. Mae yna 
gwestiynau ar bob un o'r sleidiau i arwain y drafodaeth. 
 

Dyma hanes geni Iesu...  

Cwestiwn ar y sleid: Pwy ydyn nhw? Pam eu bod yn dal 
dwylo? 

Dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl roedd Mair a Joseff wedi 
dyweddïo. Roedden nhw’n byw yn Nasareth. 

 

Cwestiwn ar y sleid: A milwyr? Pam eu bod nhw yn y stori? 

Bryd hynny, y Rhufeiniaid oedd yn rheoli’r wlad. Roedd y bobl yn 
drist iawn. Roedden nhw eisiau i Dduw yrru Brenin i’w rhyddhau 
nhw o lywodraeth y Rhufeiniaid. 

.  

Cwestiwn ar y sleid: Pwy sydd yna? 

Un diwrnod, ymwelodd angel o'r enw Gabriel â Mair. Roedd Mair 
yn ofnus iawn, ond dwedodd yr angel wrthi beidio bod ofn. 'Byddi 
di'n cael babi,' meddai'r angel. 'Ef yw'r Un y mae pawb yn aros 
amdano.' Iesu oedd y babi. 

 

Cwestiwn ar y sleid: Dyma Mair a Joseff. I ble maen nhw’n 
mynd? 

Fe benderfynodd yr Ymerawdwr Rhufeinig gyfri pawb. Roedd rhaid i 

bawb deithio i’w trefi genedigol. Oherwydd y gorchymyn teithiodd 

Joseff a Mair i Fethlehem. 

 

Cwestiwn ar y sleid: Dyna seren brydferth! Beth yw pwrpas 
y seren? 

Cannoedd o filltiroedd i ffwrdd, gwelodd y gwŷr doeth seren 
arbennig yn yr awyr. “Mae’r seren hon yn arwydd o Frenin 
newydd”, medden nhw’n gyffrous. Fe wnaethon nhw baratoi eu 
camelod a gadael ar unwaith. 

 

Cwestiwn ar y sleid: A ble mae’r rhain yn mynd? 
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Roedd y seren yn disgleirio yn yr awyr ac fe ddilynodd y gwŷr 

doeth y seren am filltiroedd lawer 

 

 

Cwestiwn ar y sleid: Anrhegion? 
 
Tybed beth ydych chi’n ei roi fel anrheg i frenin? Fe baciodd y gwŷr 
doeth anrhegion anarferol iawn. Fe ddaeth un a thus, a ddefnyddid wrth 
weddïo ar Dduw. Daeth un arall ag aur fel anrheg i'r brenin newydd. 
Roedd hwn yn symbol o’i frenhiniaeth. Myrr oedd y trydydd rhodd, 
persawr chwerw a sbeislyd. 

 
 
Cwestiwn ar y sleid: Palas brenhinol! Pwy sy’n byw yma? 
 
Gan ddilyn y seren, teithiodd y gwŷr doeth i balas y Brenin Herod 
oherwydd dyna’r lle gredon nhw y byddai Brenin yn cael ei eni. 
Ond doedd Herod ddim yn ddyn i’w drystio. Gofynnodd i'r gwŷr 
doeth sut i ddod o hyd i’r baban. Ond wnaeth o ddim dweud 
wrthyn nhw ei fod o eisiau lladd y baban. 
 
 
Arweiniodd y seren y gwŷr doeth oddi wrth y Brenin Herod ac 
ymlaen i Fethlehem. Mewn breuddwyd, dwedodd angel wrth y 
gwŷr doeth i beidio mynd yn ôl at Herod. 
 
 
Cwestiwn ar y sleid: Dyma dref brysur. Be sy’n digwydd? 
 
 
Cyrhaeddodd Mair, Joseff a llawer o deithwyr eraill bentre’ 
Bethlehem i gael eu cyfri’. Roedd y dre yn orlawn. Roedd 
Bethlehem mor brysur nes bod yr holl ystafelloedd yn llawn. 
Doedd gan Mair a Joseff ddim lle i gysgu nes i rywun gynnig lle 
iddyn nhw mewn stabl.  
 
 
Roedd hi’n noson dawel yn y bryniau o gwmpas Bethlehem. Roedd y 



CA1-2 Gwasanaeth Tawelu’r Tonnau NODIADAU  6 o 7 

 

bugeiliaid yn gofalu am eu defaid.  
 

 
Cwestiwn ar y sleid: Be welodd y bugeiliaid? 
 
Yn sydyn dyma angel yn ymddangos, ac roedd y bugeiliaid wedi 
dychryn. Dwedodd yr angel, ‘Peidiwch bod ofn. Mae gen i neges o 
lawenydd mawr.’ 
 
Yn sydyn dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg! 
Roedden nhw’n addoli Duw wrth ddweud, 
  “Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, 
heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl.” 
 
Cwestiwn ar y sleid: Be ddwedodd yr angylion? 
 
Dwedodd yr angel y byddai’r bugeiliaid yn dod o hyd i’r baban 
Iesu wedi ei lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn 
preseb. 
 
 
Cwestiwn ar y sleid: I ble’r aeth y bugeiliaid? 
 
Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid 
yn dweud wrth ei gilydd, “Dewch! Gadewch i ni fynd i 
Bethlehem, i weld beth mae'r Arglwydd wedi'i ddweud wrthon ni 
sydd wedi digwydd.” 
Felly i ffwrdd â nhw! 
 
Doedd y bugeiliaid ddim wedi disgwyl gweld y brenin newydd 
yn gorwedd mewn stabl gyda’r defaid a’r gwartheg.   
 
Ond Iesu oedd yr Un roedden nhw wedi bod yn aros amdano. 
 
Cwestiwn ar y sleid: Oedden nhw’n hapus? 
Oedden! 
Ble ges ti dy eni? Nid mewn stabl! Dyna lle ganwyd Iesu. Daeth 
bugeiliaid tlawd a gwŷr doeth cyfoethog i’w weld.  Roedden nhw 
eisiau plygu o’i flaen, ei gydnabod e’n frenin a diolch iddo am 
ddod i’r byd. 
 
 
 
 
Atgoffwch y plant o’r prif gwestiwn. Beth yw’r gair dirgel sy’n 
cysylltu’r dywediad, ‘pouring oil on troubled water’ a Stori’r 
Nadolig? Gofynnwch a ydyn nhw’n gallu dyfalu beth yw’r gair 
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dirgel. 
 
Dwedodd yr angel fod Iesu am ddod â heddwch i’r byd. Be 
dych chi’n feddwl yw ystyr y geiriau? Sut mae Iesu’n gallu 
dod â heddwch i’r byd? 
 
 
Daeth Iesu i’r byd i’n dysgu ni am gariad Duw. Mae Iesu 
eisiau i ni i gyd gael heddwch gyda Duw. Mae Iesu eisiau i 
ni barhau â'i waith trwy ddod â heddwch i'r byd. Gadewch i 
ni feddwl sut y gallwn ni wneud hynny a bod fel olew yn 
tawelu’r tonnau. 
 
Mae Iesu am i ni ledaenu ei gariad a'i heddwch ar draws y 
byd. 
 
Gweddi 
 
Annwyl Iesu 
 
Diolch am ddod i'n byd fel babi bach. Diolch fod yr angylion 
wedi cyhoeddi heddwch i’r holl fyd pan gefaist dy eni.  
Helpa ni i fod fel olew sy’n tawelu’r tonnau wrth gyhoeddi 
dy neges o heddwch drwy’r byd. 
 
Amen 


