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Astudiaeth 3  

Nid damwain oedd genedigaeth yr Arglwydd Iesu!  Nid Mair a Joseff drefnodd y cyfan, ond Duw
Ei Hun yn hytrach, a hynny mewn ffordd ryfeddol a hynod ofalus!  Yn ogystal ag anfon angylion i
gyhoeddi’r newyddion da i’r bugeiliaid, gosododd Duw arwydd anghyffredin yn yr awyr i
gyhoeddi Ei enedigaeth!

■C Beth welwyd yn yr awyr?

■C Ble’r oedd y dynion pan welsant hon?  

■C Pam y teithiodd y dynion hyn i Jerwsalem?  

■C Pwy oedd y brenin bryd hynny?

■C Pa gwestiwn a ofynasant i’r brenin? 

Pan ymgynghorodd y brenin â’i ‘arbenigwyr’, dywedasant wrtho y byddai’r Crist yn cael Ei eni
ym Methlehem.

■C Tanlinellwch yr ateb sy’n dweud beth oedd ffynhonnell eu gwybodaeth.

Dyddiadur y brenin.       Penawdau papur newydd.      Ysgrifeniadau’r proffwyd.

Roedd Micha wedi cofnodi’r wybodaeth hon tua 700 mlynedd cyn genedigaeth Crist.

■C Edrychwch ar broffwydoliaeth Micha (Micha 5: 2).  Defnyddiwch y ffeithiau a welir 
yno a rhowch linell drwy’r geiriau ANGHYWIR.

Enw llawn y dref oedd Bethlehem Elcana / Effraim / Effrata. 

Tref fach oedd hon yn Jwda / Jopa / Jesreel. 

Eto, o hon y daw allan Filwr / Arweinydd / Adeiladydd / dros Itwrea / Isachar / Israel.

Genedigaeth Crist – Cyflawni Proffwydoliaethau

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Eseia 9: 6         Micha 5: 2          Ioan 14: 1-6 
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Mae’r cymal olaf ym Micha 5: 2 yn ein dysgu fod yr Arglwydd Iesu yn bod cyn Iddo gael Ei eni ym
Methlehem.

■C Trowch i Eseia 9: 6 a rhestrwch holl enwau’r “bachgen a aned .... y mab a roed.”  

Dyna beth bendigedig yw gweld bod y proffwydoliaethau hyn o’r Hen Destament wedi eu
gwireddu mor fanwl gywir! 
Mae gweld cyflawni proffwydoliaethau’r Hen Destament yn y Testament Newydd yn ategu’n
fawr ein ffydd yn y Beibl fel Gair ysbrydoledig Duw.  Mae hyn hefyd yn ein hargyhoeddi y bydd
proffwydoliaethau sydd eto i’w cyflawni hefyd yn dod yn wir, e.e. yr addewid y bydd ein
Harglwydd yn dychwelyd.  Dyma Ei eiriau, “Ac os af .....fe ddof yn ôl.” (Ioan 14: 3) Gofynnodd
Herod i’r Doethion (seryddion) roi gwybod iddo ble’r oedd y Plentyn, ar ôl iddynt ddod o hyd
Iddo.

■C Roedd yn awyddus i wneud beth, meddai?

Gwyddom fod Herod, wrth ddweud hynny, yn
annidwyll ac yn ddichellgar. (Gweler 2: 13) 
Roedd addoliad y Doethion yn dra gwahanol.

■C Ysgrifennwch frawddeg i ddangos pa mor 
ddidwyll a diffuant oedd y Doethion wrth 
Ei addoli Ef.

■C Atebion un gair yn unig sydd eu hangen i’r sylwadau canlynol am ymweliad y 
Doethion â’r Plentyn Iesu. 

1.  Eu hymateb wrth weld y seren.

2.  Un o’r anrhegion a roddasant Iddo.

3.  Y fan lle cawsant y Baban.

4.  Dyma a wnaethant pan welsant Ef.

Roedd y Doethion yn ystyried Iesu fel Rheolwr neu Arweinydd ac fel Rhywun oedd yn deilwng
o’u rhoddion drutaf a’u haddoliad mwyaf didwyll.  I Herod, fodd bynnag, roedd Iesu yn
wrthwynebydd ac yn fygythiad i’w orsedd. 
Sut ydych chi’n Ei weld Ef?  Ai Ef yw unig Arglwydd eich bywyd neu a yw Ef yn fygythiad i’ch
ffordd chi o fyw?
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