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Astudiaeth 1 Geni’r Gwaredwr - Negeseuon yr Angel

Heddiw, mae newyddion am ddigwyddiadau pwysig yn cael ei drosglwyddo o gwmpas y byd yn
eithriadol o gyflym, diolch i’n systemau cyfathrebu modern. Ni ddylem synnu bod Duw yn
cyhoeddi bod y Gwaredwr yn mynd i gael ei eni, hyd yn oed cyn i hynny ddigwydd. Fe wnaeth
hynny mewn ffordd arbennig iawn!

■C Pwy yw’r ddau berson a enwir yn y Darlleniadau a gafodd neges gan Dduw?

■C Beth oedd y berthynas rhwng y ddau hyn ar y pryd? 

■C Pan glywodd fod ei ddyweddi yn disgwyl babi, beth wnaeth Joseff ystyried ei 

wneud? 

■C Beth ddywedodd yr angel wrtho pan oedd yn meddwl gwneud hynny? 

Roedd Duw yn dysgu Joseff fod y Gwaredwr a oedd yn mynd i gael ei eni yn fwy o lawer na
rhywun cyffredin. Felly byddai’n dod i’r byd mewn ffordd arbennig iawn. 

■C Pa enw oedd Joseff i fod i’w roi i’r Baban? 
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■C O gofio bod yr enw’n golygu ‘GWAREDWR’, ysgrifennwch frawddeg i esbonio 

pam yr oedd hwn yn enw addas iawn Iddo. 

Yn y digwyddiadau hyn i gyd, roedd addewidion Duw, a roddwyd i un o’i broffwydi gannoedd o 
flynyddoedd cyn hynny, yn dod yn wir. 

■C Ysgrifennwch beth a ddywedodd y proffwyd, o adnod 23. 

Pan ymddangosodd yr angel i Mair (Luc 1: 26-38), roedd ganddo lawer o bethau rhyfeddol i’w
dweud wrthi. 

GRID GEIRIAU

■C Defnyddiwch y cliwiau hyn i lenwi’r atebion yng 

ngholofnau 1 – 7 (Darllenwch Luc 1: 26-38).

1.  Enw’r ardal lle oedd Mair yn byw. 

2.  Y dref (neu’r ddinas) lle oedd Mair yn byw. 

3 a 4. Dywedodd yr angel wrth Mair "ac wele, byddi’n 
_ _ _ __ _ _ _ _ yn dy _ _ _ __". 

5.  Yr enw yr oedd Mair i fod i’w roi ar ei Phlentyn. 

6.  Dywedodd yr angel na fydd diwedd ar _ _ _ _ _ _ _ Iesu.

7.  Enw perthynas Mair. 

■C Rhowch gylch yn y Grid Geiriau o gwmpas enw’r angel a ymddangosodd i Mair.

Mae neges yr angel yn bwysig i ni heddiw oherwydd mae angen i bob un ohonom gael ein
hachub oddi wrth ein pechodau (Darllenwch yr Adnod Allweddol). Oherwydd Ei gariad mawr
tuag atom, mae Duw wedi rhoi Ei Fab i fod yn Waredwr i ni. 

Ydych chi wedi Ei dderbyn drosoch eich hunan, gan Ei groesawu i’ch calon a’ch bywyd? 
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