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Stori 2 Mair a Gabriel

Roedd yn amser cyffrous.  Roedd Sachareias ac
Elisabeth yn mynd i gael babi, ac yn awr roedd
gan yr angel Gabriel rywbeth arall i’w ddweud.

Y tro hwn, aeth Gabriel i weld cyfnither
Elisabeth, Mair.  Doedd Mair ddim wedi priodi
ond dywedodd yr angel y byddai hi’n cael mab
hefyd.

Iesu fyddai ei enw a byddai’n cael ei alw yn Fab
Duw.

Mae enwau yn bwysig iawn.

■C Defnyddiwch y cliwiau isod i’ch helpu i 

lenwi’r enwau ar y Grid Geiriau

1. Enw cyfnither Elisabeth. 
2. Enw’r babi newydd.
3. Enw’r angel. 
4. Byddai’r Babi’n cael ei alw’n Fab _ _ _. 

Doedd Mair ddim yn deall yn iawn beth oedd gan Gabriel i’w ddweud.  "Sut
mae'r fath beth yn bosibl?" gofynnodd. "Dydw i ddim wedi priodi."

■C Llanwch y bylchau i ddangos geiriau Mair.

"Sut mae'r fath beth yn b _ _ _ _ _? 

Dydw i ddim wedi p _ _ _ _ _."

Esboniodd yr angel y byddai’r Ysbryd Glân yn dod arni hi.  Byddai gwyrth yn
digwydd a byddai’r plentyn yn Fab Duw.
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■C Lliwiwch yr Adnod Allweddol sy’n ein helpu i ddeall sut y 

digwyddodd y wyrth hon.

“Ni bydd 
dim yn

amhosibl
gyda

Duw!”
Luc  1: 37

Credodd Mair yr angel.  Roedd hi’n wahanol i Sachareias – doedd e ddim wedi
credu neges yr angel! Roedd Mair yn barod i
dderbyn cynllun Duw a bod yn fam i’r Babi 
arbennig hwn. 

■C Ticiwch y brawddegau isod ✓ neu 

rhowch groes ✗ i ddangos a ydynt yn 

GYWIR neu’n ANGHYWIR.

Doedd Mair ddim yn credu’r angel              ..........

Byddai’r Ysbryd Glân yn dod arni                ..........

Roedd Mair yn barod i wneud ewyllys Duw  ..........

Roedd Mair yn barod i wrando ar Dduw.
Byddai rhai pobl yn meddwl ei bod yn dweud
celwydd.
Ond roedd hi’n trystio Duw.  Dylen ni drystio 
Duw hefyd. 
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