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Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 1  Duw yn anfon Ei Fab, Iesu
Ble cawsoch chi eich geni?  Gartref neu mewn ysbyty, efallai.
Pan gaiff y rhan fwyaf ohonom ni ein geni, bydd meddygon a
nyrsys wrth law i wneud yn siŵr fod popeth yn mynd yn iawn.
Nid felly roedd hi pan anwyd Iesu!

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob un o’r eitemau canlynol i ganfod 
pwy oedd llywodraethwyr Israel pan anwyd Iesu.

Roedd y llywodraethwyr hyn eisiau gwybod faint o bobl oedd yn byw yn eu
hymerodraeth.  Felly, dyma nhw’n gorchymyn i bawb ddychwelyd i’w tref
enedigol.  Roedden nhw i gael eu cyfrif yno. 
Dyma’r rheswm pam y bu’n rhaid i Joseff a Mair, oedd yn mynd i briodi, deithio
o Nasareth i Fethlehem, y dref lle ganwyd Joseff.

■C Teithiodd Mair a Joseff o 
__  __  __  __  __  __  __ 

i 
__  __  ____  __  __  __  __  __  .
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Ganwyd Iesu pan oedd Mair a Joseff yn ymweld â
Bethlehem.  Daeth Iesu - Mab Duw - i’r byd
ymhell oddi cartref, heb ystafell na gwely go iawn,
nac ychwaith unrhyw feddygon na nyrsys wrth
law.

■C Dewiswch y geiriau cywir er mwyn 
cwblhau’r frawddeg sy’n dilyn.

preseb       gwesty      dillad 

Rhwymodd Mair Iesu mewn __ __ ___ __ __  baban  

a’i osod mewn __ __ __ __ __ __, 

am nad oedd lle iddynt yn y __ __ __ __ __ __.

Ganwyd Mab Duw i sefyllfa anodd, a chafodd Ei fagu mewn teulu tlawd.  Dyma
ffordd Duw o ddarparu Gwaredwr i bawb.

■C Lliwiwch y geiriau hyn o’r Adnod Allweddol.

Mae’r “Tad wedi anfon ei Fab yn  

WWaarreeddwwrr  yy
bbyydd..””    
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Meddyliwch am y peth!
Anfonodd Duw, y Tad, Ei Fab,
Iesu, i’r byd yn faban bach
diymadferth.  Tyfodd yn ddyn ac
yna, flynyddoedd yn
ddiweddarach, bu farw fel
Gwaredwr y byd.  Ond
dechreuodd y cyfan mewn
ffordd ddi-sôn-amdani a di-nod.

C Pwy anfonodd Ei Fab? 
(Ysgrifennwch dri gair). 

__  __  __     __     __  __  __    
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