
NADOLIG

Newyddion da stori’r Nadolig!

 comic beiblaidd



Helo! Croeso i Comic Beiblaidd Y Nadolig! Yma cewch stori’r Nadolig ynghyd â ffeithiau 
diddorol, cwisiau a chodau i’ch helpu i ddeall stori’r Nadolig! Gwelwch fod cyfeiriad at y 
dyfyniad o’r Beibl i gyd-fynd â phob rhan o’r stori. Dywed hyn wrthych ble i gael hyd i’r 
stori yn y Beibl – llyfr Duw:
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Argraffwyd yn yr Undeb Ewropeaidd

Cedwir pob hawl.  

Ni chaniateir copïo unrhyw ran o’r deunydd hwn  
mewn unrhyw ffordd oni cheir caniatâd y 
cyhoeddwyr.

Comic:

Dyma’r adnodau sydd yn 
dweud y storïau. Rhifau’r 
adnodau yw’r rhifau bach yn y 
testun.

Efallai y gallech chwilio am bob 
un o’r storïau yn y Beibl wedi i 
chi eu darllen yn y comic!

Mathew 2:1–12

Dyma enw’r llyfr yn y Beibl. 
Mathew yw’r llyfr cyntaf yn 
y Testament Newydd (ail 
ran y Beibl).

Dyma rif y bennod. Rhifau’r 
penodau yw’r rhifau mawr yn 
y testun.

Chwiliwch yn y Beibl! Luc 1:26–38
Mair a’r Angel

yw hwn.



Chwiliwch yn y Beibl! Mathew 1:18–24

Breuddwyd Joseff

Mae ein ffordd ni o ddathlu’r Nadolig yn hollol wahanol i’r stori yn y Beibl. Dyma rai 
ffeithiau diddorol am y Nadolig!

•	 Crëwyd y cerdyn Nadolig cyntaf yn 1843 gan ddyn o’r enw Henry Cole. Cynhyrchodd 1,000 
o gardiau, ond dim ond ychydig iawn ohonynt sydd ar ôl erbyn heddiw. Gwerthwyd un yn 
2005 am £8,500!

•	 Yn fuan wedyn dyfeisiwyd y cracer Nadolig yn 1847. Gwerthai Thomas J Smith felysion 
o’r enw bon-bons wedi’u lapio mewn papur, ond nid oeddent yn gwerthu’n dda iawn. 
Roedd yn chwilio am ffordd i werthu mwy o felysion, a meddyliodd am wneud cracer wrth 
wrando ar y sŵn a wna coed tân pan fyddant yn llosgi!

•	 Mae 41% o’r bobl ym Mhrydain yn bwyta twrci ar ddiwrnod Nadolig tra bo 22% yn bwyta 
cig eidion ac 18% yn bwyta cig oen. Yn y Weriniaeth Tsiec, mae pobl yn bwyta pysgodyn 
o’r enw carp. Yn Latvia, maent yn bwyta pŷs brown, pasteiod bach a selsig, tra bydd pobl 
Ethiopia yn bwyta stiw cyw iâr sbeislyd.

•	 Yn y Deyrnas Unedig, mae dros ddwy filiwn a hanner o bobl yn mynd i’r eglwys ar noswyl 
Nadolig neu ar ddiwrnod Nadolig.

Fedrwch chi weld wyth gwahaniaeth rhwng y ddau lun o Mair a Joseff?

Ffeithiau Nadolig!

Beth yw’r gwahaniaeth?

Beth ydych chi yn ei gael wrth groesi Siôn Corn a siarc?

Santa Jaws!

Athrawes: Pe byddai gennyf 20 ceiniog ac y byddwn 
yn gofyn i Scrooge am 30 ceiniog arall, faint o arian 
fyddai gennyf?
Plentyn: 20 ceiniog, Miss!  
Athrawes: Dwyt ti ddim yn gwybod dy Fathemateg.Plentyn: Dydych chi ddim yn adnabod Scrooge, Miss!



Y ddau brif beth yw’r asyn a gŵr y gwesty. Nid oes sôn o gwbl amdanynt yn y Beibl!

Chwiliwch yn y Beibl! Luc 2:1–7
Fedrwch chi weld dau beth nad oes sôn amdanynt yn y Beibl?Geni Iesu



Chwiliwch yn y Beibl! Luc 2:8–21
Sut y byddech chi wedi teimlo pe byddech wedi clywed yr angylion?
Cylchwch yr wyneb i ddangos sut y byddech wedi teimlo!Y Bugeiliaid
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Chwiliwch yn y Beibl! Luc 2:22–38
Roedd Simeon ac Anna yn hapus iawn am fod Iesu wedi ei eni 
– beth sy’n eich gwneud chi’n hapus ar adeg y Nadolig??Simeon ac Anna

Cwis Nadolig!

1 Ym mha lyfrau yn y Beibl y cawn ddarllen 

am stori’r Nadolig?

a Mathew yn unig              b Ioan yn unig

c Mathew a Luc                 ch Mathew, Marc, 

   
 Luc ac Ioan

1

2 Beth oedd enw’r angel a ymwelodd â Mair?a Gabriel                          b Mihangelc Harri                               ch Rhodri

2

3 Beth yw ystyr enw Iesu?

a Mae’r Arglwydd          b Mae’r Arglwydd 

  yn fawr yn gwaredu

c Mae’r Arglwydd yn ch Mae’r Arglwydd 

      eich caru     yn nerthol

3

4 Beth oedd enw’r Ymerawdwr Rhufeinig oedd eisiau rhestr o’r holl bobl yr oedd yn eu llywodraethu?
a Cesar Tiberius                       b Cesar Saladc Cesar Awgwstws                  ch Cesar Jeremeia

4

5 Ble y cafodd Mair a Joseff le i aros? a Gwesty pedair seren          b Cartref yr anifeiliaid
c Ystafell yn y llety
ch Tŷ ym Mangor

6 Beth oedd y geiriau cyntaf a ddywedodd 
yr angel wrth y bugeiliaid?

a Mae gennyf newyddion da
b Mae Gwaredwr wedi ei eni
c Gogoniant i Dduw!
ch Peidiwch ag ofni

6

7 Sut y disgrifiodd Simeon Iesu?

a Babi bodlon  b Brenin nerthol

c Goleuni Duw  ch Mab Mair

7

8 Sut y cafodd y doethion wybod am eni brenin newydd?
a Adroddiad ar y newyddion b Serenc Neges destun  ch Y lleuad

8

Datryswch y cod hwn i ganfod beth a 
ddywedodd yr angylion am Iesu.

Pa enwau a ddefnyddiodd yr angylion 
ar gyfer Iesu? Ysgrifennwch hwy yma:

Datryswch y Cod Nadolig!

5



Chwiliwch yn y Beibl! Mathew 2:1–12
Daeth y doethion ag anrhegion i Iesu. Edrychwch ar dudalen 15 i gael 
gwybod beth oedd eu hystyr!Y Doethion



Chwiliwch yn y Beibl! Mathew 2:13–15 ac 19–23
Dianc!

Gofynnwch i’r person a roddodd y comic 
hwn i chi beth mae Iesu a’r Nadolig yn 
ei olygu iddo/iddi. Efallai mai rhywrai 
o eglwys neu gapel a’i rhoddodd i chi. 
Edrychwch yn y blwch hwn am fanylion sut 
i gysylltu â hwy.

Gallech ymweld â www.whychristmas.com 
neu www.christmasunwrapped.org.uk i gael 
mwy o wybodaeth. 

Ai dyma ddiwedd stori Iesu? Wel, na! Mae anrhegion y gwŷr doeth yn rhoi awgrym i ni 
o’r hyn yr aeth Iesu ymlaen i’w wneud. Maent yn anrhegion rhyfedd i faban, ond mae 
ystyron arbennig iddynt!

Aur: Mae aur yn ddrud iawn! Golygai fod Iesu’n mynd i fod yn 
frenin, ond nid y math o frenin roedd pobl yn chwilio amdano. 
Nid rhyfelwr oedd Iesu, ond brenin oedd yn debycach i was!

Thus: Mae arogl melys ar y mwg sy’n codi o thus 
wrth iddo losgi. Fe’i defnyddir yn aml mewn 
gwasanaethau eglwysig. Golygai fod Iesu yn 
Dduw yn ogystal â bod dynol. Mae Cristnogion 
yn credu mai Mab Duw yw Iesu a’i fod wedi dod 
i fyw gyda’i bobl. Mae rhai pobl yn ei ddisgrifio 
fel Duw mewn croen!

Myrr: Eli neu ennaint chwerw a roddai pobl ar gyrff marw 
oedd myrr. Golygai y byddai marwolaeth Iesu cyn bwysiced 
â’i fywyd. Mae Cristnogion yn credu bod Iesu wedi marw er 
mwyn derbyn y gosb am yr holl bethau a wnawn ni o’i le. 
Atgyfododd Iesu a daeth yn ôl yn fyw ar ôl tri diwrnod. Dyna 
pam mai ‘Gwaredwr’ yw un o’r enwau a ddefnyddia’r angylion 
i’w ddisgrifio – mae’n achub pobl rhag eu pechodau.

Diwedd y stori?
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