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Luc 2: 8-15

ADNOD 
ALLWEDDOL

Luc 2: 11

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 2  Duw yn anfon Iesu, y Gwaredwr

“Ai merch neu fachgen yw’r
babi?”
“Faint mae’r babi yn ei bwyso?”
“A yw’r fam a’r babi yn dod yn eu
blaen?”

Dyma’r math o gwestiynau sy’n cael
eu gofyn yn aml pan fydd babi wedi ei
eni.  Pan anwyd Iesu, cyhoeddodd
angel y newyddion da am Ei eni wrth
griw o fugeiliaid yn gyntaf.

■C Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir.

Pwy gyhoeddodd y newyddion am eni Iesu?  

Rhufeiniaid     Angel      Y Bugeiliaid

Pwy oedd y cyntaf i glywed am eni Iesu?

Rhufeiniaid     Angel      Y Bugeiliaid

Ond doedd yr angel ddim yn poeni faint oedd
pwysau’r babi!  Roedd yn fwy cyffrous ynglŷ n â
Phwy oedd y baban a anwyd!

■C Dywedodd yr angel ei fod yn dod â:

XXNNXXEEXXWWXXYYXXDDDDXXIIXXOOXXNNXXXXDDXXAAXX

Lliwiwch bob llythyren heblaw am y llythrennau ‘X’
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Defnyddiodd yr angel dri enw arbennig am Iesu.

■C Dilynwch y llinell sy’n arwain o bob enw i ganfod beth yw ystyr yr 
enw hwnnw.

Yna, ysgrifennwch ystyr yr enw yn y blwch oddi tano. 

Yna, ymddangosodd llu o angylion yn yr awyr yn moli Duw am eni’r Arglwydd Iesu.

■C Lliwiwch y geiriau a gyhoeddodd yr angylion.

““GGooggoonniiaanntt  yynn  yy
ggoorruucchhaaff  ii  DDdduuww””

Luc 2: 14

Clywodd y bugeiliaid fod y Baban wedi Ei eni ym Methlehem a bod modd iddyn
nhw gael hyd Iddo wedi Ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn
preseb.

■C Ym mha dref y cafodd Iesu Ei eni? 
__  __  ____  __  __  __  __  __  .

Aeth yr angylion yn ôl i’r Nefoedd a phenderfynodd y
bugeiliaid fynd i weld y Baban drostynt eu hunain.
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