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Stori 4 Geni Iesu 

Roedd Mair yn edrych ymlaen at gael y babi.  Roedd popeth yn barod ar gyfer y
geni ganddi yn ei chartref yn Nasareth, Galilea.

Yna, daeth gorchymyn oddi wrth yr Ymerawdwr Rhufeinig y byddai’n rhaid i
bawb fynd i'r ddinas lle cawsant eu geni i gofrestru eu henwau.

Roedd hyn yn golygu bod taith bell gan Mair a Joseff i Fethlehem sy’n cael ei
galw weithiau’n Ddinas Dafydd.

■C Ar y map, rhowch 
enw’r dref lle roedd 
Mair yn byw a’r dref 
yr aethant iddi.

Pan ddaethant i Fethlehem,
roedd yn anodd cael lle i
aros gan fod y lle mor llawn.

Doedd dim lle yn y gwesty ond fe
gawson nhw le i gysgu yn y diwedd.

Dyma lle cafodd Iesu ei eni.  Rhoddodd
Mair ef yn y preseb lle’r oedd bwyd yr
anifeiliaid yn arfer cael ei roi.  Ni fyddai
neb yn meddwl y gallai'r babi hwn fod
mor bwysig.
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■C Atebwch y cwestiynau yn y Grid Geiriau.

1. Pwy oedd yn gorfod mynd i gael eu cofrestru?

2. Beth oedd enw mam y Babi?

3. Pwy aeth gyda Mair?

4. Beth oedd yn llawn?

5. Ym mha ran o’r wlad oedd Nasareth?

6. Mewn beth wnaeth Mair wisgo Iesu?  Dillad 

_ _ _ _ _

Mae cannoedd o fabanod yn
cael eu geni bob dydd o gwmpas
y byd ond nid oes yr un babi’n
debyg i Iesu.  Mae’r Babi hwn yn
Fab Duw.

Amser y Nadolig fe ddylem ni ddiolch i Dduw am Ei gariad mawr yn anfon ei
unig Fab i’r byd i’n Hachub ni.

■C Llanwch y bylchau.

Iesu yw M _ _   D _ _.

Daeth Iesu i’n H _ __ _ _ ni.
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