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Stori 1 Sachareias ac Elisabeth

Roedd Sachareias a’i wraig Elisabeth yn drist iawn.  Roedden nhw eisiau cael
plentyn.  Roedden nhw wedi gweddïo a gofyn i Dduw am blentyn am amser hir.
Nawr roedden nhw’n hen a doedden nhw ddim yn meddwl y byddai Elisabeth
yn gallu cael babi.  Un diwrnod, daeth tro Sachareias i weithio yn y deml.

■C Ysgrifennwch enw’r dyn, ei wraig a’r man lle’r oedd yn gweithio 

o dan y lluniau.

Yn sydyn, daeth angel yr Arglwydd.  Roedd ofn ar Sachareias.  Dywedodd yr
angel "Paid â bod ofn.  Mae Duw wedi clywed dy weddi.  Bydd dy wraig Elisabeth
yn cael mab. Ioan fydd ei enw."

■C Llanwch y bylchau i ddangos beth a ddywedodd yr angel

Bydd dy w _  _  _  _  Elisabeth yn cael

m _  _ . I _  _  _ fydd ei enw.
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Dywedodd yr angel y byddai’r babi newydd yn
tyfu’n ddyn arbennig iawn.  Byddai Duw yn ei
ddefnyddio i wneud i lawer o bobl drystio’r
Arglwydd a stopio bod yn ddrwg. 

Doedd Sachareias ddim yn gallu credu geiriau’r
angel.  Roedd ef a’i wraig Elisabeth yn rhy hen i
gael babi.  Dywedodd hynny wrth yr angel.

Yna, dywedodd yr angel wrth Sachareias na fyddai’n gallu siarad nes bod y babi’n
cael ei eni achos nad oedd wedi ei gredu.

■C Ticiwch y brawddegau isod ✓ neu rhowch groes ✗ i ddangos a 

ydynt yn GYWIR neu’n ANGHYWIR.

Roedd Sachareias yn dweud bod ei wraig yn rhy hen i gael babi. ...... 

Credodd Sachareias yr angel. ......

Dywedodd Gabriel y byddai Sachareias yn ddall. ...... 

Pan ddaeth Sachareias allan o’r Deml,
doedd e ddim yn gallu siarad â’r bobl.
Roedd pawb yn meddwl ei fod wedi
gweld rhywbeth arbennig.

Cyn hir, roedd Elisabeth yn disgwyl
babi.  Roedd geiriau’r angel wedi dod
yn wir.

■C Dyma a ddywedodd yr angel wrth Sachareias:

""MMaaee  DDuuww  wweeddii
ccllyywweedd  ddyy

wweeddddii..""
Lliwiwch y geiriau - Luc 1: 13.

Mae Duw yn clywed ein gweddïau bob amser.  Mae E eisiau i ni gredu y bydd yn
eu hateb nhw.
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