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Nod: I atgoffa’r ieuenctid am Hanes y Geni mewn ffordd annisgwyl, a gofyn y cwestiwn, 'Pam 

y dylid cymryd Hanes y Geni o ddifri’? 

 

Mae’r nodiadau’n rhoi arweiniad i:  

 

1. Gyflwyniad dramatig o Hanes y Geni drwy ddefnyddio lluniau Alida Massari o’r Meaningful 

Chocolate Advent Calendar  

2. Awgrymu rhesymau pam fydd pobl bob amser yn cymryd Hanes y Geni o ddifri’. 

3. Pam fod Duw wedi anfon ei fab i’r byd. 

4. Pam fod Iesu wedi newid ein syniadau ni am fawredd ac ysblander. 

 

 

Adnoddau: 

 

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

Nodiadau a sgript ar gyfer adrodd yr hanes, cyfle i feddwl yn ddyfnach am ystyr y geni a  

gwybodaeth (y ddogfen hon). 

 

 

 

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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Mae’r sgript wedi’i seilio ar ymdrech mam, Amanda, i ddarllen 

stori i’w phlant cyn iddyn nhw fynd i’r gwely. Mae’r syniad wedi 

ei ysbrydoli gan y rhaglen boblogaidd, ‘Outnumbered’. 

 

Paratoi 

Gallai'r sgyrsiau gael eu recordio ymlaen llaw a'u chwarae tra 

bod y gynulleidfa’n gwylio’r cyflwyniad Ppt. Os ydych eisiau bod 

ychydig mwy uchelgeisiol beth am adeiladu set, a cheiso cyfleu 

anrhefn teuluol? Dylai'r 'plant' fod yn barod i fynd i’w gwlâu, ac 

yn gwisgo pyjamas neu onesie. Efallai gall y plentyn ifancaf droi 

ei ‘phlanced cysur' o gwmpas ei bys a sugno’i bawd tra bod ei 

brawd yn gwbl effro ac yn gwrthod derbyn ei bod hi’n amser 

gwely. Er ei bod yn gysglyd, mae Emma yn llawn cwestiynau tra 

bod sylw ei brawd yn neidio o un peth i’r llall gan gynnwys ei 

gasgliad o ddinosoriaid. Nid oes rhaid defnyddio’r dechneg 

fyrfyfyr ond byddai’n ychwanegu at y sgript. 

 

Rhestr adnoddau: 

Copi o Real Advent Calendar, The Christmas Story 

pyjamas 

'blanced gysur' 

dinosor tegan 

y cyflwyniad PowerPoint  

 

Cefndir: Mae’r Jonesiaid yn byw (rhywle yn eich ardal leol) ac 

mae mam, Amanda, yn darllen stori i’w phlant, Emma 5 oed a 

Michael 7 oed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mam:  (yn fywiog) Pa stori gawn ni heno? Dw i’n gwybod! 
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Beth am atgoffa’n hunain o hanes geni Iesu? 

 

Emma:  Mmmm 

 

Michael:  OK (ebychiad) 

 

Mam:  Iawn! Ydy pawb yn gyfforddus? Michael. Symuda’r     

dinosor ’na, fedra i ddim troi’r tudalennau. 

 

Emma:  Mae Michael yn wiglo bysedd ei draed. 

 

Mam:  Geith o wiglo bysedd ei draed os ydy o eisiau gwneud 

hynny. (Ebychiad) Michael, be wyt ti’n wneud gyda 

bysedd dy draed? 

 

Michael:  Mae rhai pobl yn sgwennu gyda’u traed. Does ganddyn 

nhw ddim breichiau…Waw….sgwennu gyda’u traed, 

mae hynna’n wych. Mae ’na ferch…. 

 

Mam:  Michael! Does dim ots gen i os ydyn nhw’n bwyta swshi 

hefo bysedd eu traed. Dw i wrthi’n darllen stori! 

 

Mam:  O, mae’r lluniau ’ma’n hyfryd. ’Drychwch...Emma, pwy 

ti’n feddwl ydy’r ferch? (Mam yn darllen) Dyma hanes 

geni Iesu. (Troi’r dudalen). Mwy na dwy fil o flynyddoedd 

yn ôl, roedd Mair wedi ei dyweddïo i Joseff. Roedd y 

ddau’n byw yn… 

 

Emma:  Mam, mae Michael yn dal ati i wiglo bysedd ei draed. Be 

di swshi? 

 

Mam:  Nasareth. Roedden nhw’n byw yn Nasareth. 

‘Drychwch… maen nhw’n dal dwylo. Neis te? 

 

Michael:  Mam, oeddet ti’n gw’bod bod ni ddim i fod i fynd â Super 

Glue i’r ysgol? Daeth Mason a peth i mewn a…. 

 

Mam:  Ia, wel, dylai dy athrawes fod wedi sylwi mai gwneud 

drygiau oedd bwriad Mason. Yr adeg hynny Rhufeiniaid 

oedd yn rheoli’r wlad. Ac roedd y bobl yn drist.       
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Roedden nhw eisiau i Dduw yrru Brenin i’w rhyddhau 

nhw o lywodraeth y Rhufeiniaid. 

 

Emma:  Be wnaeth Mason? 

 

Mam:  Dim ots! 

 

Michael:  Rhufeiniaid. Cool! Dw i’n mynd i ddal swshi gyda phicell 

Rufeinig (Mae'n dawnsio o gwmpas yr ystafell tra’n gafael 

mewn ffon hoci neu rywbeth tebyg!). Bam. O na dw i me-

thu! Bam, bam, bam. Dw i di dal un! (Mae o’n chwifio ho-

san uwch ei ben ac yn ei thaflu ar lawr. Mae mam yn ei 

chodi’n ofalus ac yn rhoi ‘sniff’ iddi.)  

 

Mam:  Hmmmn. Swshi’n bendant. Reit! ’Stedda i lawr. 

 

Emma:  Ydy’r Rhufeiniad yn mynd â’r ferch ’na i ffwrdd? 

 

Mam:  Dw i ddim yn meddwl Emma – mae’r awdur yn trio dan-

gos mai’r Rhufeiniaid oedd yn rheoli. 

 

Michael:  Ac os nad oeddech chi’n bihafio yna … Bam, bam gyda’u 

cleddyfau. (Mae o’n procio Emma gyda’r ffon. Mam yn 

cymryd y ffon oddi arno, ac yn dangos bod rhaid iddo ei-

stedd i lawr). 

 

Mam:  Wel, rwy'n siŵr bod hynna wedi digwydd Michael, ond nid 

yn y stori hon. Rŵan ble rydyn ni? O ia. 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. 

 

Emma:     Pa fath o aderyn ydy hwnna Mam? Mae’n edrych fel per-

son. 

 

Mam:  Wel cariad, mae hyn braidd yn gymhleth. Angel ydy Ga-

briel. Negeswyr Duw ydy’r angylion, ac mae’r Beibl yn 

dweud bod gan rai ohonyn nhw adenydd.  

 

Michael:  Mae Dad yn dweud mai Mumbo Jumbo ydy’r hanes ac 

mae'n dweud na fyddai Hanes y Geni ’di digwydd. A 

HWNNA* (pwyntio at y llun)! Mae’n rhaid bod yr   ymweli-
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ad yna wedi bod yn ddychrynllyd! * Os am recordio ymlaen 

llaw yna dwedwch ‘Ac angel!’ 

 

Emma:  Mae dad yn wrong, dydy Mam? Mae llawer o bobl yn 

credu yn Nuw ac mewn angylion. Roedd hi'n neis bod 

yr angel wedi dweud wrth Mair ei bod hi am gael babi 

sbesial iawn. Hyd yn oed os oedd yr angel wedi ei dy-

chryn hi! 

 

Mam:  Mae ’na lawer o bethau da ni ddim yn eu deall. Ond 

nid yw hynny'n golygu na ddigwyddon nhw, na’u bod 

nhw ddim yn wir. Dwi'n credu bod Duw yn real a’i fod o 

wedi dod i’n byd ni fel babi bach. Felly be’ sy'n   dig-

wydd nesa’? (Troi tudalen) Penderfynodd yr 

Ymerawdwr Rhufeinig gyfri pawb. Gorchmynnodd fod 

pawb yn teithio i’w trefi genedigol. Oherwydd y 

gorchymyn teithiodd Joseff a Mair i Fethlehem. 

 

Michael:  Doedd ganddyn nhw ddim car? 

 

Mam:  Na, fe ddigwyddodd hyn ddwy fil o flynyddoedd yn ôl 

Michael. Doedd gan y Rhufeiniaid ddim ceir chwaith! 

 

Michael:  (Wedi cael syniad) Dw i’n gw’bod! Galle nhw fod wedi 

rhentu chariot! Roedd gan y Rhufeiniaid chariots 

gwych! (Codi ei law i fyny a gweiddi) ‘Chariot plis – 

Nasareth i Fethlehem’.  

 

Mam:  Na, dw i ddim yn meddwl. Eniwe… mae Bethlehem 

tua 70 milltir o Nasareth. Petai Mair a Joseff wedi tei-

thio trwy Jerwsalem byddai wedi ychwanegu 10 milltir 

i’w taith. Mae 80 milltir yn bell iawn i gerdded neu i    

farchogaeth ar gefn asyn. Byddai Mair wedi bod yn 

flinedig iawn. Byddai’r daith wedi cymryd tuag wythnos 

i’w cherdded. 

 

Emma:  Lle mae Iesu? 

 

Michael:  Ym mol Mair stiwpid! Mae asynnod yn stiwpid hefyd. 

Ddylen nhw fod wedi cael chariot Mercedes gyda  phi-

gau miniog yn sticio allan o’r olwynion tebyg i steil 

James Bond. Rhag ofn eu bod angen ymladd yn erbyn 
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lladron. Vroom… bang, bang, smash. 

 

Mam:  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 un-

waith. Dw i’n meddwl bod y gwŷr doeth yn gwybod 

llawer am sêr. 

 

Michael:  Dwedodd Mrs Topping, fy athrawes, mai swynwyr 

neu gonsuriwyr oedd y gwŷr doeth oedd yn dweud 

straeon arswyd wrth bobl. Roedden nhw’n medru 

dweud be fyddai’n digwydd yn y dyfodol. 

 

 

Mam:  Hmm. Ia, wel... Dw i'n meddwl dy fod ti wedi drysu - 

stori arswyd ydy horror story. Ond dw i’n meddwl mai 

horosgop ddwedodd Mrs. Topping.  Roedd y seren yn 

disgleirio yn yr awyr ac fe ddilynodd y gwŷr doeth y 

seren am filltiroedd lawer. ‘Drychwch yma (mae'n 

pwyntio). Mae'r gwŷr doeth yn pacio anrhegion       

anarferol iawn. Fe ddaeth un â thus oedd yn cael ei 

ddefnyddio wrth weddïo ar Dduw. Daeth un arall ag 

aur fel anrheg i'r Brenin newydd. Roedd hwn yn sym-

bol o’I frenhiniaeth. Myrr oedd y trydydd rhodd, per-

sawr chwerw a sbeislyd. (Mae Mam yn oedi am 

ychydig eiliadau ac yn dweud yn feddylgar) Dyma’n 

rhannol pam dŷn ni'n rhoi anrhegion i bobl ar adeg y 

Nadolig. Ond mae'n bwysicach cofio mai Iesu ydy 

anrheg Duw i ni. 

 

Michael:  Wel …’swn i di prynu PlayStation i’r babi neu light       

sabre i’w amddiffyn o rhag y Brenin Herod 

 

Emma:  PlayStation i fabi…silly! 

 

Mam:  Gan ddilyn y seren, teithiodd y gwŷr doeth i balas y 

Brenin Herod oherwydd dyna’r lle roedden nhw’n 

credu y byddai Brenin yn cael ei eni. Ond doedd Her-

od ddim yn ddyn i’w drystio. Gofynnodd i'r gwŷr doeth 
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sut i ddod o hyd i’r baban. Ond wnaeth o ddim 

dweud wrthyn nhw ei fod o eisiau lladd y baban. 

 

Michael:  Dw i’m yn deall mam. Oedd y Brenin Herod ofn Ie-

su?   

 

Mam:  Dim cweit, cariad. Roedd y Brenin Herod yn ddyn 

drwg ac yn fwli. Doedd o ddim eisiau i unrhyw un 

heblaw amdano fe’ gael ei ystyried yn frenin. Os 

oedd o’n amau bod rhywun cryfach nag o ar y 

ffordd wel… 

 

Michael:  Bam! Ti di marw! 

 

Mam: Ia, ond 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. 

 

Michael:  Mae’r hanes mor rhyfedd! Oedd na seren go iawn?  

 

Mam: Dw i’n amau dim.  

Ar hyd y blynyddoedd mae pobl wedi ceisio dyfalu 

be’n union welodd y gwŷr doeth. Mae rhai pobl o'r 

farn mai comed Halley welon nhw, ond fe        ffein-

diodd dyn o'r enw Michael Molnar ddarn arian hyna-

fol gyda seren arno, sy’n awgrymu y bu      seren 

wych unwaith a oedd yn awgrymu         bren-

hiniaeth. Ond dim ond pobl oedd yn astudio’r sêr fel 

y gwŷr doeth fyddai wedi sylwi arni. 

 

Reit... nôl at y stori. 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. 

 

Emma:  Mam! Mae Michael yn pigo’i drwyn. 

 
Sleid 9 

 
Sleid 10 



 

The Christmas Story interrupted / Torri ar draws Hanes y Nadolig 
 9 o 11 

 

Mam:  Michael stopia! OK…bydd raid i ti ei roi o mewn hances. 

Na...paid â’i sychu o ar dy byjamas. Be ddwedais i? ’Dry-

cha ar y mess.  

 

Emma:  Ych a fi. Mae gan Michael snot ar ei byjamas.  

 

Mam:  Michael! Gadael hwnna nes i mi orffen y stori. 

 

 Roedd hi’n noson dawel yn y bryniau o gwmpas Bethle-

hem. Roedd y bugeiliaid yn gofalu am eu defaid. Yn syd-

yn 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 ac yn dweud, 

  “Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, 

heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl.” 

 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, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a 

Joseff a'r babi bach yn gorwedd mewn preseb.  

 

Mam: 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. Y diwedd. 

 

Michael:  Y diwedd! Be ti’n feddwl, ‘Iesu oedd yr Un roedden nhw 

wedi bod yn aros amdano’? Yr Un be?  

 

Mam: Amser gwely. Ddwedai wrthyt ti rywbryd eto. 

 

Michael:  Mam! Mae hyn yn nonsens! Nid dyna’r diwedd.  

 

Mam: Michael. Ti’n iawn.  Nid dyna’r diwedd. Dim ond megis 

dechrau mae stori Iesu. A dw i’n credu mai dyma’r stori 

bwysicaf mewn hanes. Ond, dyma lle mae’r stori yn 

gorffen i ni heno...Mae ganddon ni lawer iawn i feddwl 

amdano’n barod. 
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Esboniwch i'ch cynulleidfa ein bod ni'n cymryd Hanes y 
Geni yn ganiataol ond petai ni’n clywed yr hanes am y tro 
cyntaf efallai y bydden ni’n edrych arno'n gwbl wahanol.  
 
Gofynnwch y cwestiwn: Ydych chi erioed wedi meddwl, 
'Pam ein bod ni’n dal i gofio Hanes y Geni? Be sy’n 
gwneud yr hanes mor bwerus? Pam mae pobl yn credu 
ynddo?’ 
 
Esboniwch y canlynol: 
 

1. Does dim angen bod yn Gristion i feddwl bod y stori 
yn gyflawn. Mae ganddi ddechrau, canol a diwedd. 
Ac mae'n stori DDA. Mae'r stori’n gofyn i gael ei 
rhannu. Mae  cannoedd o nofelau wedi'u hysgrifen-
nu ar sail stori’r  Adfent a hynny am reswm da. 

 
2. Mae’r hanes yn ddiddorol iawn. Beth oedd mor           
arbennig am faban bach mewn preseb? Pam fod bugeili-
aid a gwŷr doeth wedi dod i’w addoli? 
 
3. A pham bod cymaint o bobl yn credu bod yr hanes yn 
wir? Nid ffydd ddall sydd yma, ond yr hanes ei hun - y 
cymeriadau, y lleoliadau a'r heriau – mae yna ryw dinc yn 
stori’r geni sy’n argyhoeddi ei bod yn wir. Mae yna realiti 
am y stori sy'n anodd ei wrthod. 
 
4. Mae yna ddigon o fanylion yn yr hanes, ac mae’r 
manylion yn ychwanegu at y realiti.  
 
5. Mae gan stori dda o leiaf un tro yn ei chynffon ond mae 
gan y stori hon nifer. Mae'r bobl sy’n clywed yr hanes am 
y tro cyntaf yn aml yn dweud, 'Nid dyna oeddwn i’n ei 
ddisgwyl!’ 
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Sleid 16 

 
 
 
 
 
Cyfle i feddwl 
 
Dangoswch y sleid olaf.  
Gofynnwch i'r disgyblion ystyried y ffordd mae un addurn sy'n sefyll allan yn edrych yn 
effeithiol iawn ar goeden Nadolig. 
 
Mae Hanes y Geni yn rhan o stori fwy - bod Iesu wedi dod i'r byd fel babi - gan ddweud 
ei fod yn ddyn ac yn Dduw. Mae ei hanes: ei eni, ei fywyd ar y ddaear, yr hyn a ddys-
godd i eraill, ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn dangos ei allu i ddod â chariad Duw i’r byd. 
 
 
Petai ffilm yn cael ei gwneud am ein bywydau ni mae’n debyg y bydden ni’n dewis bod 
yn arwyr golygus, yn bobl bwerus a llwyddiannus. Efallai y bydden ni’n achub y byd - yn 
ymladd yn erbyn llygredd, yn ymladd dros gyfiawnder, yn goncwerwyr ac yn bobl 
gyfoethog a hapus. 
 
Ond dydy Iesu ddim yn ymddangos fel 'Superman'. Fe ddewisodd Iesu fyw ar y ddaear a 
rhannu’r holl brofiadau dynol, o’i enedigaeth mewn stabl i’w farwolaeth ar groes.        
Dysgodd Iesu mai wrth wasanaethu eraill mai bod yn wir arweinydd. Dydy arweinydd da 
ddim yn gorthrymu eraill. Arweiniodd Iesu drwy ddangos cariad! Iesu ddwedodd, ‘Rwyt i 
garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun.’ Mathew 22:40 
 
 
Iesu hefyd ddwedodd, “Dych chi'n gwybod sut mae'r rhai sy'n llywodraethu'r cenhed-
loedd yn ymddwyn – maen nhw wrth eu bodd yn dangos eu hawdurdod ac yn ei lordio hi 
dros bobl. Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i'r sawl sydd am arwain ddysgu 
gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen fod yn was i eraill.” Mathew 
20:25-27 
 
Ac mae gwasanaethu pobl eraill yn gallu bod yn anodd i bob un ohonon ni. Dŷn ni’n aml 
eisiau byw ein bywydau i blesio’n hunain. Yn aml dŷn ni ddim eisiau meddwl am eraill. 
Yn sicr, rydyn ni i gyd yn gallu gwneud pethau caredig bob hyn a hyn, ond tybed os ydyn 
ni’n byw bywydau sy’n rhoi blaenoriaeth i helpu a charu eraill? Dyna'r her mae Duw yn 
osod ar ein cyfer ym mywyd Iesu. 
 
Ydyn ni’n awyddus i fod yn wahanol? CHI yw'r addurn coch yn y bocs. Mae eich 
gweithredoedd yn golygu eich bod chi'n sefyll allan. Medrwch chi gael dylanwad          
arbennig ar y byd. Sut ydych chi am ddangos gwir ystyr y Nadolig i bobl eraill? Gall eich 
bywyd chi fod yn stori sy'n rhannu heddwch a chariad Iesu'r Nadolig hwn. 


