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Gwers 4 Gorfoledd y Nadolig! – Neges yr Angel

DARLLENWCH
Luc 2: 8-20

Roedd bugeiliaid yn y caeau ar y noson pan anwyd yr Arglwydd Iesu. Roedden nhw’n gwylio’u
praidd. Wydden nhw ddim y bydden nhw’n dod yn enwog yn y canrifoedd oedd i ddilyn. Y
rheswm dros hyn, wrth gwrs, oedd mai nhw oedd y bobl gyntaf i glywed am eni’r Baban
rhyfeddol!
C Rhowch linell drwy’r atebion anghywir i’r cwestiynau isod.
■

Beth oedd y bugeiliaid yn ei wneud pan welsant yr angel?
Bwyta

Cysgu

Edrych ar ôl eu defaid

Pa adeg o’r dydd oedd hi?
ADNOD
ALLWEDDOL
Luc 2: 11

Nos

Yn gynnar yn y bore

Canol dydd

2

Cafodd Mair fraw pan siaradodd Gabriel â hi.
C YN EICH GEIRIAU EICH HUN, ysgrifennwch sut roedd y
■

bugeiliaid yn teimlo pan siaradodd yr angel â nhw.

2
C Aildrefnwch y geiriau yn y cwmwl ac ysgrifennwch neges yr angel
■

i’r bugeiliaid yn y blwch oddi tano.

2
C Beth, yn ôl yr angel, oedd y tri enw, neu deitl, fyddai gan y Baban?
■

3
C YN EICH GEIRIAU EICH HUN, ysgrifennwch sut y byddai’r
■

bugeiliaid yn gwybod eu bod wedi dod o hyd i’r Baban cywir.

2

C Copïwch y geiriau a lefarodd neu a ganodd yr angylion, yn ôl
■

adnod 14.

2
C Gosodwch rif ym mhob blwch i ddangos pa lun sy’n gysylltiedig â’r
■

canlynol.

❏,“Gadewch inni fynd i Fethlehem”.
Roedd y ❏ yn rhyfeddu.
Gwelodd ❏ y Baban yn y preseb.
Dychwelodd y ❏ gan ogoneddu a moli Duw.
Cofiodd ❏ yr holl
Dywedodd

bethau hyn a myfyriodd
arnynt.
Dywedodd

❏ wrth eraill am y Baban.

6

C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.
■

1
Gallwn ddychmygu llawenydd Mair, Joseff a’r bugeiliaid pan welsant y Mab roedd Duw wedi Ei
addo. Mae’r Nadolig yn amser i roi a derbyn rhoddion, yn amser i lawenhau a bod yn ddiolchgar.
Yr Arglwydd Iesu yw rhodd fwyaf Duw i ni. Ydych chi wedi credu mai Ef yw Mab Duw ac wedi
Ei dderbyn fel eich Gwaredwr drwy ymddiried Ynddo? Beth am i chi ddiolch Iddo nawr am
ddod i’r byd, ac yna fe gewch chi brofi gwir orfoledd y Nadolig!

“Diolch i Dduw am
Ei rodd anhraethadwy.”
2 Corinthiaid 9: 15.

Nadolig Llawen Iawn i Chi!
cyfanswm
Marciau
[i’w nodi gan yr athro]
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