Rhowch help i
famau i
ddefnyddio’r
doniau gawsant
gan Dduw
i ddianc
rhag tlodi

‘Fe ddechreuais i deilwra
pedair blynedd yn ôl.
Mae fy mhlant yn hapus rŵan.’
Ranjita Sikar, India
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Gwasanaeth Nadolig: doniau gan Dduw
Gellid defnyddio ac addasu’r gwasanaeth
hwn ar gyfer plant yn yr ysgol neu’r
eglwys. Ei bwrpas yw helpu’r disgyblion i
fyfyrio ar ryfeddod stori’r Nadolig a gwir
ystyr y Nadolig.
Teimlwch yn rhydd i’w addasu yn ôl
eich gofyn. Os ydych am ddefnyddio’r
sgets yna bydd angen ymarfer. Mae yna
weithgareddau i ddilyn hefyd sydd ar gael
i’w lawr lwytho yn caid.org.uk/christmasresources

Cyflwyniad y gwasanaeth
Gofynnwch i’r plant be mae’r Nadolig yn ei
olygu iddynt hwy: amser teulu, coeden Nadolig,
cinio Nadolig, anrhegion? Bydd nifer o’r plant yn
awgrymu rhoddion neu anrhegion.
Gofynnwch i’r plant os ydynt yn gwybod pam y
cant anrhegion Nadolig. Maent yn cynrychioli’r
tri gŵr doeth ddaeth ag anrhegion i Iesu a hefyd
rhodd Duw i ni yn Iesu.
[Cyflwynydd] Rwy’n siŵr fod pawb yma sy’n
dathlu’r Nadolig yn teimlo’r gyffrous iawn wrth
feddwl be allai fod yn disgwyl amdanynt o dan y
goeden ar fore’r Nadolig - fe rydw i yn sicr! Ond
wrth gwrs, mae yna fwy i’r Nadolig nag anrhegion.
Mae’n amser pwysig i Gristnogion feddwl am eni
Iesu. Cafodd Iesu ei eni i fam ifanc o’r enw Mair.
Felly heddiw rydan ni am feddwl mwy am Fair ac
am wahanol roddion.
Mae’n siŵr eich bod chi’n gwybod stori’r Nadolig
yn eithaf da. Tua 2,000 o flynyddoedd yn ôl, cafodd
merch o’r new Mair ymweliad gan angel. Sut
fyddech chi’n teimlo petai angel yn dod atoch chi?
Syndod? Cafodd Mair syndod pan ddywedodd yr
angel wrthi ei fod am ddisgwyl babi, babi arbennig
a fyddai’n Fab Duw! Ac os oedd Mair wedi synnu,
yna cafodd Joseff ei dyweddi sioc fwy! Fodd
bynnag, dechreuodd y babi dyfu ym mol Mair a
dechreuodd Joseff arfer efo’r syniad.
Wedi chydig o fisoedd, gorchmynodd Cesar
Awgwstws, oedd yn rheoli’r wlad y gyd, pawb i
fynd adref i’w trefi genedigol i lenwi papur diflas.

O Fethlehem y daeth Joseff. Felly i ffwrdd â nhw
ar daith i Fethlehem a rhoddodd Mair enedigaeth i
fachgen bach o’r enw Iesu.
[Mair a Joseff i deithio o gefn y Neuadd i’r llwyfan.]
[Cyflwynydd] Aros am funud, Mair! Dowch inni
gymryd seibiant er mwyn dychmygu sut fath
o daith oedd hon. Tua 80 milltir fyddai’r daith i
Fethlehem. Byddai wedi cymryd tua phedwar
diwrnod i Fair a Joseff i’w chwblhau. Roedd
Mair yn drwm. Roedd ei choesau’n wan. Roedd
yn flinedig iawn, ac efallai chydig yn sarrug. Ac
efallai ei bod yn dal i bendroni ynghylch be oedd
yn digwydd iddi. Wedi’r cwbl roedd angel wedi
dod ati i ddweud wrthi ei bod am roi genedigaeth
i fab Duw! Ac nid teithio efo car wnaeth hi ond ar
gefn asyn neu efallai cerdded. Byddai ei chefn yn
boenus iawn.
[Mair a Joseff i barhau i deithio’n araf tua’r llwyfan]
[Cyflwynydd] Pan ddaeth Mair i Fethlehem, doedd
yna ddim doctor nac ysbyty. Ac oherwydd bod
llawer o bobl yn dychwelyd i’r dref i lenwi’r papur,
roedd pob gwesty’n llawn. Doedd yna ddim lle
iddyn nhw aros. Yn y diwedd, rhoddodd Mair
enedigaeth i Iesu mewn stabl a’i osod i gysgu
mewn preseb. (Lle i fwydo anifeiliaid yw preseb.)
[Mae Mair yn dangos dol sydd ganddi wedi ei
guddio ac yn rhoi cwtsh iddo.]
[Mae yna gnocio uchel a daw tri gŵr doeth i
mewn.]
Gwŷr doeth: ‘Rydym wedi dilyn seren gododd yn y
dwyrain. Rydym wedi bod yn chwilio am fachgen
bach i roi anrhegion iddo.’
[Cyflwynydd] Daeth y gwŷr doeth ag anrhegion
i’r babi - aur, thus a myrr. Mae rhain yn anrhegion
od i’w rhoi i fabi, ond mae iddynt ystyr arbennig ar
gyfer stori Iesu yn hwyrach ymlaen. Ond rhoddodd
rhywun arall anrheg bwysig i Iesu.
[Mae Mair, Joseff a’r babi yn setlo i lawr ar y
llwyfan, gyda’r gwŷr doeth wedi casglu o’u
hamgylch. Dylai Mair fod yn y canol.]
[Cyflwynydd] Iesu yw’r ffigwr canolog yn stori’r
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Nadolig, a’i enedigaeth yw’r bennod gyntaf yn
hanes dyn fyddai’n newid y byd. Ond person
pwysig arall yn y stori yw Mair, ei fam. Gelwir Iesu
yn Fab Duw. Ond roedd hefyd yn fab i wraig gref a
gwydn - person fyddai’n ei helpu ef i newid y byd.
Defnyddiodd Mair y doniau roddodd Duw iddi penderfyniad a chryfder, ffydd ac ymddiriedaeth
- i arwain y plentyn wrth iddo dyfu i fyny.
Dros y Nadolig rydym yn myfyrio ar y negeseuon
ddaeth Iesu i’r byd. Ysbrydolodd ei ddilynwyr
i garu eu cymdogion a gofalu am y rhai oedd
yn cael eu gwrthod a’u cau allan. Cysegrodd ei
fywyd i ofalu am y gwan a’r anghenus. Doedd
ganddo ddim diddordeb mewn casglu arian a
phetheuach neis. Roedd yn angerddol ynghylch
codi ei lais yn erbyn yr hyn oedd yn annheg,
hyd yn oed pan fyddai hynny’n ei roi mewn lle
anodd. Ym mhob person iddo’i gyfarfod gwelodd
Iesu ynddynt y doniau roddodd Duw iddyn nhw.
Gwelodd Duw ym mhawb, ac yn arbennig yn y
rhai oedd heb ddim.
Mae yna bwysigrwydd mawr yn y neges hon
i ni i gyd heddiw. Dros y Nadolig mae pobl yn
siarad mwy am gariad, llawenydd a gobaith. Ond
rydym yn byw mewn byd cythryblus ble gall pobl
fod yn gas a hunanol; ble mae pethau’n parhau
i fod yn annheg; ble mae llawer o bobl yn dal i
fod yn anghenus, tra bod gan eraill fwy o arian a
phethau neis nag y maen nhw eu hangen. Ond y
mae Cristnogion yn credu fod gan bob un person
ddoniau a roddwyd iddyn nhw gan Dduw y
gallent eu defnyddio i newid y byd.
O amgylch y byd mae mamau yn defnyddio’r
doniau a roddwyd iddynt gan Dduw i ddiogelu eu
plant a rhoi dyfodol gwell iddynt. Weithiau maent
angen ychydig bach o help ychwanegol.

bellach yn 30 ac am i’w phlant gael bywyd gwell
na hi. Mae am iddynt gael cyfle i fod yn bobl
arbennig. Mae partner Cymorth Cristnogol yn
India, ARUN, yn dod â merched at ei gilydd
ac yn helpu i newid eu bywyd. Fe helpodd
y grŵp Ranjita i wybod mwy am ei hawliau,
ceisio am grant gan y llywodraeth, a chychwyn
bywyd newydd iddi ei hun. Pedair blynedd yn
ôl, prynodd beiriant gwnïo a chychwyn trwsio
dillad. Ers hynny, mae bywyd Ranjita a’i phlant
wedi newid yn llwyr. Gall Ranjita fforddio rhentu
stafell i’w theulu fyw ynddi i ffwrdd o’r slymiau
lle roeddent yn arfer byw. Gall ei merch ieuengaf,
Soniya, fynd i’r ysgol. Hi yw’r cyntaf o blant
Ranjita i gael gwneud hynny.
Mae gan famau - fel Mair mam Iesu a Ranjita
mam Soniya - lawer o ddoniau a roddwyd iddynt
gan Dduw. Maent yn gryf, yn ddewr ac yn alluog.
Maent yn benderfynol i wneud bywyd yn well
iddynt eu hunain a’u teulu. Weithiau maent angen
jest ychydig bach o help i wneud hynny. Y Nadolig
hwn rydym am ichi feddwl am famau gartref ac
o amgylch y byd. Ac rydym am ddathlu’r ffordd y
maent yn defnyddio’u doniau i’n helpu ni yn ein
bywyd.

Myfyrdod:

‘A dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni –
bachgen bach. Dyma hi’n lapio cadachau geni
yn ofalus amdano, a’i osod i orwedd mewn
cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim llety
iddyn nhw aros ynddo.’ (Luc 2:7)
Mae mamau’n aberthu llawer dros eu plant.
Beth am feddwl am funud mewn distawrwydd
am yr holl bethau y mae’r oedolion yn eich
bywyd chi yn ei wneud drosoch. Cofiwch am y
rhai – er bod eu bywyd eu hunain yn galed – yn
benderfynol o roi’r bywyd gorau i’w plant

Mae Ranjita’n byw yn India. Ers iddi fod yn naw
oed, mae wedi gorfod gweithio mewn sefyllfa
fudr a drewllyd am ychydig iawn o dâl. Mae

Helpwch trwy gefnogi ein gwaith gwych!
Allai eich ysgol wneud casgliad dros ein Hapêl Nadolig eleni? O gasgliad mewn cyngerdd ysgol neu godi
arian mewn diwrnod gwisg eich hunain, gallai’r arian fynd yn bell:
£19 – gallai roi hyfforddiant i wraig yn India a rhoi help iddi sefydlu ei busnes ei hun, fel teilwra.
£25 – gallai roi defnyddiau i wraig yn Affganistan ar gyfer gwehyddu un carped sidan.
£54 - gallai brynu cwch gwenyn i deulu yn Kenya, gan eu helpu i greu incwm sefydlog a rhoi peth
diogelwch i blant amddifad bregus.

I gyfrannu ewch i caid.org.uk/christmas-appeal

