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Ydych chi'n adnabod unrhyw bobl ifanc Cymraeg eu hiaith fyddai'n hoffi gwybod mwy am y Beibl? Cymerwch gip ar
beibl.net – i bobl ifanc, Beibl newydd i Ieuenctid, ar gael yn Gymraeg. Mae'n cynnwys nifer o nodweddion unigryw i
helpu pobl ifanc i ymgysylltu â'r Beibl gan gynnwys:
• l e ar bob tudalen ar gyfer ysgrifennu, dwdlo a thynnu l un
• cyflwyniad tudalen gyfan i bob l yfr yn y Beibl, yn amlinellu'r cynnwys a sut mae'n ffitio i'r stori fwy
• 32 tudalen l iw yn cyflwyno gwybodaeth allweddol am y Beibl, cymorth i ddeall pynciau anodd a l e i gadw
nodiadau personol
• cannoedd o elfennau rhyngweithiol drwy'r Beibl
Y bwriad yw cynorthwyo pobl ifanc i edrych, meddwl, dysgu, l iwio, gweithredu, creu – ac i'r defnyddiau apelio
at unrhyw berson ifanc, waeth pa ddull o ryngweithio â'r Beibl sy'n cael ei ffafrio ganddynt. Ein dymuniad yw i
gyflwyno'r Beibl i bobl ifanc mewn ffordd ac mewn iaith sydd yn berthnasol iddyn nhw.
Mae beibl.net – i bobl ifanc yn seiliedig ar y GNB Youth Bible â ddatblygwyd mewn partneriaeth gyda Youth for
Christ ac y mae'n l awn o'r un math o nodweddion rhyngweithiol a deniadol.

Bydd ar werth ar-lein ar 20fed Gorffennaf am bris o £ 19.99.
Bu lansio beibl.net ar lein yn 2002 ac yna mewn print yn 2105 yn fendith fawr i gynifer o bobl ifanc ledled
Cymru, er mwyn eu helpu i ddeall a gwneud synnwyr o Air Duw ar eu cyfer. Mae cael y Beibl arbennig hwn
eto yn gam gwerthfawr ymlaen yn y broses honno, gyda thestun syml a chyfoes beibl.net, wedi ei blethu
rhwng nodiadau gwerthfawr sy'n cynnig arweiniad clir a dealladwy. Mae'r cyflwyniadau i lyfrau'r Beibl, a'r
deunydd rhyngweithiol yn gaffaeliad, a braint yw cymeradwyo'r gyfrol at ddefnydd ieuenctid Cymru."
ALED DAVIES, CYNGOR YSGOLION SUL

Does 'rioed di bod Beibl Cymraeg wedi ei bwrpasu i bobl ifanc, a na pham dwi mor
ecseited ein bod ni'n rhyddhau y beibl.net i bobl ifanc! Os chi'n credu yn Iesu ai
peidio, rhowch gynnig ar y beibl.net i bobl ifanc, manteisiwch ar y cyfle i ddarllen
mewn ffordd gwahanol, i fod yn greadigol, ac i wylio'r fideos ni di creu i'ch helpu
chi cyfarfod Iesu– yr un sy'n newid bywydau!"
JOESFF EDWARDS, CYMDEITHAS Y BEIBL
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BETH YDY'R
BEIBL?

Y GYFRAITH
Mae pum llyfr cyntaf
yn adrodd hanes ta y Beibl
pobl Dduw... rddiad
yr Israeliaid, ac
yn amlinellu'r deddfau
roedden nhw i'w cadw.

HANES

Mae'r rau hyn yn am
digwyddiallyf
dau yn hanes pobllinellu
Israel.

Mae'r Beibl yn fwy fel l yfrgell nag un l yfr. Mae'n
gasgliad o lyfrau sy'n dweud wrthon ni pwy ydy Duw
a sut rydyn ni'n ffitio i mewn i stori fawr bywyd.
Gall helpu i siapio ein bywydau heddiw a gwneud
gwahaniaeth yn y ffordd rydyn ni'n deall ein
hunaniaeth. Rydyn ni'n darganfod fod Duw yn ein
caru a bod ganddo gynllun ar gyfer ein bywydau.

BARDDONIAETH
Mae'r

hyn yn llawn
doethinebllyfarraugyfer
wyd bo
dydd, yn ogystby
al â... b
barddoniaeth a chaneuon sy'n
cyfleu pob math o emosiynau
dynol a phrofiadau bywyd.

PROFFWYDI

'

Cymer gipolwg ar y dudalen Cynnwys y Beibl...'
(t. 2). Fe weli fod y Beibl wedi'i rannu'n ddwy ran yr Hen Destament a'r Testament Newydd. Mae'r Hen
Destament yn adrodd hanes pobl Israel a'r ffordd
roedden nhw'n deall Duw. Stori Iesu sydd yn y
Testament Newydd, a'r gwahaniaeth mae'n ei wneud
i'n dealltwriaeth ni o'r un Duw.
Mae yna lawer o wahanol fathau o lyfrau yn y Beibl.
Yn union fel y byddi di'n hoffi gwahanol fathau o
ffilmiau - ffilmiau antur, sci-fi neu gomedi - falle y
bydd rhai l yfrau yn y Beibl yn apelio mwy nag
eraill. Mae yna ganeuon, barddoniaeth, straeon,
l ythyrau a l awer mwy i'w dadbacio.

CYMER OLWG ARNYN NHW!
Ond, mae'r Beibl cyfan yn un stori fawr gyda
thema gyffredin yn rhedeg drwy'r holl straeon bach.
(Y gair ffansi am y math yma o stori fawr
ydy metanaratif'.)

Hen
Destament

Mae'r
hyn
no
negeseuollyfn rau
roddoddynDullaw
w i rai...
unigolion, i'w rhannu â
phobl Israel.

EFENGYLAU
Testament
Newydd

Mae pedwar llyfr cyntaf y
Testament Newydd yn...

sôn am fywyd, gwyrthiau a
dysgeidiaeth Iesu.

HANES
Mae llyfr yr Actau yn dweud

wrthon ni sut wnaeth yr
eglwys rannu'r newyddion da.

LLYTHYRAU

Llythyrau wedi eu
hysgrifennu at yr eglwys...
gynnar ydy'r rhain, yn delio â
gwahanol faterion ac yn rhoi
cyngor ar sut i ddilyn Iesu.

'

Mae llyfr y Datguddiad yn llawn
delweddau a symbolaeth.
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edrych ar ffilm fer.

IESU'N DYSGU
AMDos i beiblGARI
AD DUW
netiboblifanc.com/dydd5 i

Diwrnod 5: Darllen Ioan 3

DECHRAU GWAITH
IESU AR Y DDAEAR
Diwrnod 4: Darllen Mathew 5-6
PETH O DDYSGEIDIAETH
GANOLOG IESU

edrych ar ffilm fer.
Diwrnod 3: Darllen Luc 4.14-44

PWY
OEDD IESU?
Dos i beiblnetiboblifanc.com/dydd2 i

edrych ar ffilm fer.
Diwrnod 2: Darllen Ioan 1.1-18

GENI
IESU
Dos i beiblnetiboblifanc.com/dydd1 i

Diwrnod 1 Darllen Luc 1-2

CYNLLUN
DARLLEN
CRISTION NEWYDD
ASTUDIAETH FER

TROSOLWG o'R
BEIBL CYFAN
Diwrnod 1: Darllen Genesis 1-2
Diwrnod 2: Darllen Genesis 3
Diwrnod 3: Darllen Genesis 6-8
Diwrnod 4: Darllen Genesis 12.1-5;
18.1-15; 17.1-22; 21.1-7
Diwrnod 5: Darllen Genesis 37 a 41
Diwrnod 6: Darllen Exodus 2-3
Diwrnod 7: Darllen Exodus 12.1-42;
13.17-14.31
Diwrnod 8: Darllen Exodus 20.1-21
Diwrnod 9: Darllen Josua 1 a 3
Diwrnod 10: Darllen Josua 8 ac 11
Diwrnod 11: Darllen Barnwyr 13 ac 16
Diwrnod 12: Darllen 1 Samuel 1
a 3.1-21
Diwrnod 13: Darllen 1 Samuel 8.1-10.1
a pennod 15
Diwrnod 14: Darllen 1 Samuel 17
Beth wyt ti'n meddwl oedd y bobl
wnaeth Iesu eu cyfarfod yn ei
feddwl ohono?
Beth wyt ti'n meddwl oedd ystyr
geiriau Iesu yn Marc 7.15?

CWESTIYNAU I’W HYSTYRIED:

Beth mae'r penodau yma'n ei
ddweud am awdurdod Iesu (y ffordd
mae'n gorchymyn ac yn cael
ufudd-dod ar unwaith)?
Pam oedd Iesu'n defnyddio damhegion?
Beth maen nhw'n ei olygu?
Diwrnod 3: Marc 5-7

CWESTIYNAU I’W HYSTYRIED:

CWESTIYNAU I’W HYSTYRIED:

Diwrnod 1: Marc 1-2
Mae Marc yn lansio'n syth i
weinidogaeth gyhoeddus Iesu ar
ddechrau ei Efengyl. Pam wyt ti'n
meddwl mae e'n ysgrifennu fel yma?
Pa wyrth iacháu sy fwyaf
trawiadol yn dy olwg di, a pham?
Beth oedd mor chwyldroadol am yr
hyn wnaeth Iesu ei ddweud a'i
wneud yn Marc 2.18-27?
Diwrnod 2: Marc 3-4

CYNLLUN WYTHNOS

CYNLLUN DARLLEN MIS

YSGRIFENNA DY
ASTUDIAETH
FEIBLAIDD
DY HUN

4

5

Y
DECHRAU CYNTAF

Duw yn creu'r ddaear. Duw yn creu pobl,
ac mae popeth yn dda. Ond mae'r
ddynoliaeth yn syrthio i demtasiwn ac
mae drygioni yn dod i'r byd.

DYDDIAD: ??? - ???

BLE YN Y BEIBL: GENESIS 6-9

Duw yn penderfynu dechrau eto gyda'r
ddynoliaeth am fod pobl wedi troi'n rhy ddrwg.
Mae'n dewis Noa a'i deulu i ddechrau o'r newydd
ar y ddaear.

ABRAHAM A'R
ISRAELIAID

DYDDIAD: TUA 1800-1500CC

DYDDIAD: RHYWBRYD CYN 1800CC
BLE YN Y BEIBL: GENESIS 12-36

BLE YN Y BEIBL: EXODUS 1-13

DYDDIAD: TUA 1400-1300CC

Y DILYW

Mae Duw yn dewis Abraham fel y dyn i ddechrau cenedl newydd
fydd yn cynrychioli Duw ar y ddaear. Mae Abraham yn cael
mab - Isaac, sy'n cael Jacob, sy'n cael deuddeg o feibion gan
gynnwys Joseff. Gelwir eu disgynyddion yn Israeliaid.

Trwy Joseff, mae'r Israeliaid yn symud i'r Aifft, ond
cenedlaethau'n ddiweddarach maen nhw'n gaethweision.
Dan arweiniad Moses, mae'r Israeliaid yn dianc o'r Aifft
i geisio cyrraedd y tir wnaeth Duw ei addo i Abraham.

CRWYDRO YN
YR ANIALWCH

15

BLE YN Y BEIBL: GENESIS 1-3

YR AIFFT
A'R EXODUS
DYDDIAD TUA 1500-1400CC

BLE YN Y BEIBL: EXODUS 14 - JOSUA

Doedd y daith i wlad yr addewid ddim yn bell mewn
gwirionedd, ond mae'r Israeliaid yn mynd ar goll am eu
bod yn anufudd i Dduw. O Exodus i lyfr Josua, gwelwn
yr Israeliaid yn byw a chrwydro yn yr anialwch.

BLE YN Y BEIBL: JOSUA A BARNWYR

Dan arweiniad Josua, mae'r Israeliaid yn concro'r tir
gafodd ei addo iddyn nhw, ond mae pethau'n dal yn
l anast - maen nhw'n anghofio am Dduw ac yn anufudd
i'w orchmynion. Felly mae Duw yn anfon cyfres o
arweinwyr i'w hachub rhag eu gelynion, a'u hatgoffa o'r
Duw maen nhw'n ei wasanaethu.

GWLAD YR ADDEWID

A CHYFNOD Y

BARNWYR
DYDDIAD: O TUA 1300CC
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SUT I

DDEFNYDDIO'R BEIBL HWN
Weithiau, mae cael y gorau allan o'r Beibl yn dibynnu ar sut berson wnaeth Duw dy greu di i fod.

WYT TI'N

BERSON
CREADIGOL?
DEFNYDDIA'R GOFOD!
LLIWIA, TYNNA LUN, DYCHMYGA.

AROLEUA DY HOFF ADNODAU, A GWNA'R
GORAU O'R RHYNGWEITHIO.

WYT TI'N HOFFI MYFYRIO?
Rho ddigon o amser i ti gael

OEDI A MEDDWL.

Defnyddia'r gofod i ysgrifennu beth sydd ar dy feddwl, a
holi digon o gwestiynau am yr hyn rwyt ti'n ei ddarllen.

MAE YNA BOB AMSER FWY I'W DDARGANFOD.

WYT TI’N BERSON ACTIF?

Wyt ti'n

Dos â'r Beibl gyda ti ble bynnag ei di!

SIARADUS?

DOES DIM RHAID EI
DDARLLEN YN DY STAFELL
Caria fo gyda ti pan fyddi'n mynd ar antur
newydd, a'i ddarllen yno.

Mae yna ddigon i siarad amdano yn y l yfr yma.
BETH AM GYFARFOD A FFRINDIAU

i drafod beth rwyt wedi'i ddarllen.
Ysgrifenna gwestiynau wrth ddarllen,
a cheisio eu hateb.

WYT TI’N DIPYN O BOB PETH?
Gwna rywbeth gwahanol gyda'r Beibl, yn dibynnu ar sut rwyt ti'n teimlo ar y pryd.
MAE MWY NAG UN FFORDD O'I DDEFNYDDIO!
SAMPL - TUDALEN 8 BEIBL.NET I BOBL IFANC

SALM 80, 81

702
Salm

2 Cron
Esra
Neh

Rhif yr adnod rwyt
ti'n ei darllen.

Esth
Job

Rhestr o'r l yfrau
sydd cyn neu ar ôl hwn.
Rhif y bennod rwyt ti'n ei darllen.

Y l yfr rwyt ti'n ei
ddarllen a'r penodau ar
y tudalennau hyn.

Mae'r baedd gwyllt wedi tyrchu o dani,
a'r pryfed yn bwyta ei dail.
14 O Dduw hollbwerus, tro yn ôl aton ni!
Edrych i lawr o'r nefoedd
ac archwilia gyflwr dy winwydden!
15 Ti dy hun wnaeth ei phlannu,
a gwneud iddi dyfu.
16 Ond bellach mae hi wedi'i llosgi a'i thorri i lawr!
Mae wedi'i difetha gan dy gerydd di.
13

Rhif y dudalen.

9 7

17 Nertha'r

dyn rwyt wedi'i ddewis,
yr un dynol rwyt wedi'i wneud yn gryf.
18 Wnawn ni ddim troi cefn arnat ti.
Adfywia ni, a byddwn ni'n galw ar dy enw.
19 O A RGLWYDD Dduw hollbwerus, adfer ni!
Gwena'n garedig arnon ni. Achub ni!
Cân i'r Ŵyl
I'r arweinydd cerdd: Salm Asaff, ar yr alaw, “Y Gwinwryf”.
Canwch yn llawen i Dduw, ein nerth!
Gwaeddwch yn uchel ar Dduw Jacob!
2 Canwch gân, taro'r drwm,
a chanu'r delyn fwyn a'r nabl!
3 Seiniwch y corn hwrddw ar y lleuad newydd,
ar ddechrau'r Ŵyl pan mae'r lleuad yn llawn.
4 Dyma'r drefn yn Israel;
gorchymyn wedi'i roi gan Dduw Jacob.
5 Rhoddodd hi'n rheol i bobl Joseff
pan ymosododd ar yr Aifft i'w gollwng yn rhydd.

81
STOPIA DDARLLEN

A

GWEDDIA

AM FUNUD.
'Sdim ots am be - jest
siarada â Duw!

Mae yna wahanol bethau y
gelli di eu gwneud ar ymylon
y tudalennau. Mae rhai yn
greadigol, eraill yn gwneud i
ti feddwl ac mae rhai yn
rhoi gofod i ti wneud beth
bynnag rwyt ti eisiau!

Dw i'n clywed iaith dw i ddim yn ei deall –
“Cymerais y baich oddi ar dy ysgwyddau,
a dy ollwng yn rhydd o orfod cario'r fasged.
7 Dyma ti'n gweiddi yn dy argyfwng, a dyma fi'n dy achub;
atebais di o'r lle dirgel lle mae'r taranau.
Yna dy roi ar brawf wrth Ffynnon Meriba.Ƥ

6

Gwrandwch, fy mhobl, dw i'n eich rhybuddio chi!
O na fyddet ti'n gwrando arna i, Israel!
9 Ti ddim i gael duw arall
na phlygu i lawr i addoli duw estron.
10 Fi, yr A RGLWYDD ydy dy Dduw di.
Fi ddaeth â ti allan o wlad yr Aifft.
Agor dy geg, a bydda i'n dy fwydo!
8

Saib

Ond wnaeth fy mhobl ddim gwrando.
Wnaeth Israel ddim ufuddhau i mi;
12 felly dyma fi'n gadael iddyn nhw fod yn ystyfnig
a gwneud beth bynnag roedden nhw eisiau.
11

O na fyddai fy mhobl yn gwrando arna i!
O na fyddai Israel yn fy nilyn i!
14 Byddwn i'n trechu eu gelynion nhw yn syth;
ac yn ymosod ar y rhai sy'n eu gwrthwynebu nhw.”
15 (Boed i'r rhai sy'n casáu'r A RGLWYDD wingo o'i flaen –
dyna eu tynged nhw am byth!)
13

Gwybodaeth ychwanegol am y testun.

w 81:3 corn hwrdd Hebraeg, shoffar.
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LLYFR

GENESIS
YSGRIFENNWYD: TUA 600-400 CC MAE'N DEBYG
(GAN DDEFNYDDIO STRAEON O GYFNOD LLAWER CYNHARACH)
BETH SYDD ANGEN EI WYBOD:
'

Mae l yfr Genesis (sy'n golygu 'tarddiad' yn yr iaith
Roeg) yn mynd â ni o ddechrau'r byd, hyd at hanes
pobl Israel yn yr Aifft gyda Joseff. Rhai themâu ynddo
ydy'r creu, pechod a chamgymeriadau, addewidion ac
ymrwymiadau (cyfamodau neu gytundebau â Duw).
Gwelwn Dduw yn dewis defnyddio un dyn i lansio ei
gynllun ar gyfer y ddynoliaeth. Mae'r stori'n dechrau
gyda byd perffaith, cyn i bethau fynd o chwith yn
sydyn iawn. Yna, ar unwaith, gwelwn gynllun Duw i
achub y ddynoliaeth - cynllun fyddai'n cael ei gyflawni
yn y pen draw yn Iesu. Mae Genesis yn dechrau gyda
disgrifiad hyfryd o'r creu, ac yn cyflwyno Duw sydd (yn
wahanol i 'dduwiau' pobloedd erail ) yn Dduw personol,
cariadus, sydd am weithio gyda'r ddynoliaeth i adfer y
byd i'r hyn y bwriadodd iddo fod.

DYMA RAI O

21

GYMERIADAU

ALLWEDDOL

GENESIS. YSGRIFENNA GRYNODEB BYR O HANES
POB UN AR ÔL EU HENWAU.

ADDA

NOA

'

ABRAHAM

PAM EI DDARLLEN?
Mae'n l yfr l awn cyffro. Cawn ynddo hanes y creu, Adda
ac Efa, twr Babel, arch Noa, Abraham, Jacob yn reslo
gyda Duw, Joseff a'i gôt ffansi, a hanes dwy wlad yn
cael eu hachub rhag newyn. Dyma'r l yfr i'w ddarllen er
mwyn deall sut dechreuodd y cwbl, ac i ddysgu am y
Duw sy'n creu, yn rhoi pwrpas, ac yn rhoi'r addewid
fwyaf rhyfeddol ar waith.
(?)

(1800 CC)

Y CREU

ABRAHAM
NOA A'R
DILYW

SAMPL - TUDALEN 21 BEIBL.NET I BOBL IFANC

JOSEFF

JACOB
ISAAC

1500 CC
JOSEFF

22
9

GENESIS 1

Genesis

Hanes Creu y Byd
Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear.
2 Roedd y ddaear yn anhrefn gwag, ac roedd hi'n hollol dywyll
dros y dŵr dwfn. Ond roedd Ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr.
3 A dwedodd Duw, “Dw i eisiau golau!” a daeth golau i fod. 4 Roedd
Duw yn gweld bod hyn yn dda, a dyma Duw yn gwahanu'r golau
oddi wrth y tywyllwch. 5 Rhoddodd Duw yr enw ‘dydd’ i'r golau a'r
enw ‘nos’ i'r tywyllwch, ac roedd nos a dydd ar y diwrnod cyntaf.

GENESIS
Exodus
Leviticus
Num.
Deuter.
Joshua

Ar y dechrau cyntaf,
dyma Duw yn gorchymyn
y bydysawd i ddod i
fodolaeth.
MAE GYNNON NI

FFILM

AM Y CREU!
Dos i
beiblnetiboblifanc.com/creu
i'w gweld.

9

1

6 Wedyn dwedodd Duw, “Dw i eisiau cromen o aer rhwng y dyfroedd, i wahanu'r dŵr yn ddau.” 7 A dyna ddigwyddodd. Gwnaeth
Duw gromen o aer, ac roedd yn gwahanu'r dŵr oddi tani oddi wrth
y dŵr uwch ei phen. 8 Rhoddodd Duw yr enw ‘awyr’ iddi, ac roedd
nos a dydd ar yr ail ddiwrnod.
9 Dwedodd Duw, “Dw i eisiau i'r dŵr sydd dan yr awyr gasglu i un
lle, er mwyn i ddaear sych ddod i'r golwg.” A dyna ddigwyddodd.
10 Rhoddodd Duw yr enw ‘tir’ i'r ddaear, a ‘moroedd’ i'r dŵr. Roedd
Duw yn gweld bod hyn yn dda.
11 Yna dwedodd Duw, “Dw i eisiau i laswellt dyfu o'r tir, a phob math
o blanhigion sydd â hadau ynddyn nhw, a choed ffrwythau. Bydd yr
hadau ynddyn nhw yn gwneud i fwy a mwy o'r planhigion gwahanol
hynny dyfu.” A dyna ddigwyddodd. 12 Roedd y tir wedi'i orchuddio
â glaswellt a phlanhigion a choed o bob math, a'u hadau eu hunain
ynddyn nhw. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda, 13 ac roedd nos
a dydd ar y trydydd diwrnod.
14 Dwedodd Duw, “Dw i eisiau goleuadau yn yr awyr i wahanu'r dydd
a'r nos. Byddan nhw hefyd yn arwyddion i fesur y tymhorau, y dyddiau
a'r blynyddoedd. 15 Byddan nhw'n goleuo'r ddaear o'r awyr.” A dyna
ddigwyddodd. 16 Gwnaeth Duw ddau olau mawr – yr haul a'r lleuad.
Roedd yr un mwya disglair, sef yr haul, i reoli'r dydd, a'r golau lleia,
sef y lleuad, i reoli'r nos. Gwnaeth Duw y sêr hefyd. 17 Gosododd nhw
i gyd yn yr awyr i oleuo'r ddaear, 18 i reoli dydd a nos, ac i wahanu'r
golau oddi wrth y tywyllwch. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda,
19 ac roedd nos a dydd ar y pedwerydd diwrnod.
20 Dwedodd Duw, “Dw i eisiau i'r dyfroedd fod yn orlawn o bysgod
a chreaduriaid byw eraill, a dw i eisiau i adar hedfan yn ôl ac ymlaen
yn yr awyr uwchben y ddaear.” 21 Felly dyma Duw yn creu y creaduriaid enfawr sydd yn y môr, a'r holl bethau byw eraill sydd ynddo, a'r
holl wahanol fathau o adar hefyd. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn
dda. 22 A dyma Duw yn eu bendithio nhw, a dweud, “Dw i eisiau i chi
gael haid o rai bach, nes eich bod chi'n llenwi'r dŵr sydd yn y môr,
a dw i eisiau llawer o adar ar y ddaear.” 23 Ac roedd nos a dydd ar
y pumed diwrnod.
24 Dwedodd Duw, “Dw i eisiau i greaduriaid byw o bob math lenwi'r
ddaear: anifeiliaid, ymlusgiaid a phryfed, a bywyd gwyllt o bob math.”
A dyna ddigwyddodd. 25 Gwnaeth Duw bob math o greaduriaid gwyllt,
pob math o anifeiliaid, ac ymlusgiaid a phryfed gwahanol i fyw ar
y ddaear. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda.
26 Yna dwedodd Duw, “Gadewch i ni wneud pobl yn ddelw ohonon
ni'n hunain, i fod yn debyg i ni; i fod yn feistri sy'n gofalu am bopeth
– y pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr, yr anifeiliaid, y ddaear gyfan
a'r holl greaduriaid a phryfed sy'n byw arni.”
27 Felly

dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun.
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400 MLYNEDD
O DAWELWCH

Erbyn cyfnod y proffwyd Malachi, roedd pobl Jwda wedi cael mynd yn ôl adre o'r gaethglud ym Mabilon ond doedden nhw ddim yn rhydd go iawn, gan fod yr ardal gyfan bellach o dan reolaeth y Persiaid. Roedd y
deml wedi ei hailadeiladu, ond roedd yn l awer l ai nag o'r blaen, ac roedd l awer o bobl Iddewig yn dal ar
wasgar drwy ymerodraeth Persia.
Yn ystod y 400 mlynedd nesaf, roedd fel petai Duw yn ddistaw am nad oedd yna unrhyw broffwydi pwysig
- ond roedd l awer yn digwydd. Cafodd gwlad yr addewid ei choncro sawl gwaith, gan y Groegiaid, yr
Eifftiaid a'r Syriaid, y Macabeaid (Iddewon wnaeth wrthryfela yn erbyn y Syriaid) ac yna'r Rhufeiniaid.
Cafodd y deml ei difrodi nifer o weithiau. Codwyd synagogau - l eoedd gweddi ac astudio Iddewig - mewn
trefi a phentrefi, l e gallai pobl fynd i wrando ar Gyfraith Duw yn cael ei dysgu a'i hegluro.

GRWPIAU GWAHANOL O BOBL
Falle na chafwyd proffwydoliaeth newydd, ond roedd y gyfraith yn dal yn bwysig iawn i'r bobl Iddewig. Felly dyma
nhw'n ethol ysgrifenyddion - arbenigwyr allai esbonio cyfraith Duw a dweud sut y dylid ei byw. Daeth y bobl yma
yn ddylanwadol iawn.
Y grwp dylanwadol arall oedd y Sanhedrin - y cyngor Iddewig neu lys barn. Roedd y Sanhedrin Fawr yn Jerwsalem
yn cynnwys 71 o ddynion doeth, gan gynnwys yr archoffeiriad a'r prif offeiriaid. Roedd yna sawl Sanhedrin l eol y
tu allan i Jerwsalem, ond roedd y rhain yn l ai.
Falle fod dau grwp o arweinwyr, y Phariseaid a'r Sadwceaid, yn rhan o'r Sanhedrin. Mae'r Phariseaid yn grwp
amlwg iawn yn yr Efengylau, gan fod y bobl gyffredin yn eu hystyried yn arbenigwyr yn y cyfreithiau a'r
traddodiadau Iddewig. Roedd ganddyn nhw gredoau l ym ynglyn â sut dylai'r Iddewon fyw yn ffyddlon i'r cyfreithiau.
Ond weithiau roedden nhw'n rhannu'n grwpiau l ai, yn seiliedig ar wahanol safbwyntiau ar sut i ddeall y gyfraith.
Roedd y Sadwceaid yn grwp l ai o arweinwyr cyfoethog. Yn wahanol i'r Phariseaid, doedden nhw ddim yn credu
mewn angylion na bywyd ar ôl marwolaeth, a doedden nhw ddim am wneud unrhyw beth i ypsetio'r awdurdodau
Rhufeinig. Fel arfer Sadwceaid oedd y prif offeiriaid a'r archoffeiriaid, ac felly nhw oedd yn tueddu i reoli'r deml.
Grwp pwysig arall oedd y Selotiaid. Roedd gan y Selotiaid slogan, Dim l ywodraethwr ond Duw', ac roedden nhw'n
ymgyrchwyr gwleidyddol yn y gymuned Iddewig. Roedden nhw'n gryf yn erbyn rheolaeth y Rhufeiniaid ac eisiau
amddiffyn yr Iddewon rhag traddodiadau Rhufeinig.
Yna roedd gennych chi'r bobl gyffredin - ffermwyr a physgotwyr.
Roedd y grwpiau yma i gyd wedi clywed dysgeidiaeth am Feseia oedd i ddod, ac roedd pawb yn disgwyl i'r brenin
oedd wedi ei addo, gyrraedd.
'
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GALATIAID 5

Gal

Rhyddid wrth berthyn i'r Meseia
Dŷn ni'n rhydd! Mae'r Meseia wedi'n gollwng ni'n rhydd! Felly
gwnewch yn siŵr eich bod yn aros felly, a gwrthod cario'r baich
o fod yn gaeth byth eto.
2 Gwrandwch yn ofalus! Dyma dw i, Paul, yn ei ddweud wrthoch chi
– os dych chi'n mynd drwy'r ddefod o gael eich enwaedu yn y gobaith
o blesio Duw, does gan y Meseia ddim i'w gynnig i chi bellach. 3 Dw
i'n eich rhybuddio chi eto – os ydy dyn yn cael ei enwaedu, mae
ganddo gyfrifoldeb wedyn i wneud popeth mae'r Gyfraith Iddewig
yn ei ofyn. 4 Os dych chi'n ceisio cael perthynas iawn gyda Duw drwy
gadw rheolau'r Gyfraith, dych chi wedi'ch torri i ffwrdd oddi wrth
y Meseia! Dych chi wedi colli gafael ar rodd Duw. 5 Ond wrth gredu
a byw yn nerth yr Ysbryd dŷn ni'n gallu edrych ymlaen yn frwd at
gael perthynas hollol iawn gyda Duw – dyna'n gobaith sicr ni. 6 Os oes
gynnoch chi berthynas gyda'r Meseia Iesu does dim gwahaniaeth
os dych chi wedi bod drwy'r ddefod o gael eich enwaedu neu beidio.
Credu sy'n bwysig – ffydd yn mynegi ei hun mewn bywyd o gariad.
7 Roeddech chi'n dod ymlaen mor dda. Pwy wnaeth eich rhwystro
chi rhag ufuddhau i'r gwir? 8 Does gan y fath syniadau ddim byd
i'w wneud â'r Duw wnaeth eich galw chi ato'i hun! 9 Fel mae'r hen
ddywediad yn dweud: “Mae mymryn bach o furum yn lledu drwy'r
toes i gyd.” Dyna mae drwg yn ei wneud! 10 Dw i'n hyderus y bydd
yr Arglwydd yn eich cadw chi rhag credu'n wahanol. Ond bydd Duw
yn cosbi'r un sydd wedi bod yn eich drysu chi, pwy bynnag ydy e.
11 Frodyr a chwiorydd, os ydw i'n dal i bregethu bod rhaid mynd
drwy ddefod enwaediad, pam ydw i'n dal i gael fy erlid? Petawn i'n
gwneud hynny, fyddai'r groes ddim problem i neb. 12 Byddai'n dda
gen i petai'r rhai sy'n creu'r helynt yn eich plith chi yn mynd yr holl
ffordd ac yn sbaddu eu hunain!
13 Ydych, ffrindiau annwyl, dych chi wedi'ch galw i fod yn rhydd.
Ond dw i ddim yn sôn am benrhyddid, sy'n esgus i adael i'r chwantau
eich rheoli chi. Sôn ydw i am y rhyddid i garu a gwasanaethu eich
gilydd. 14 Mae yna un gorchymyn sy'n crynhoi'r cwbl mae'r Gyfraith
Iddewig yn ei ddweud: “Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu
dy hun.” 15 Ond os dych chi'n gwneud dim byd ond cega ac ymosod ar
eich gilydd, gwyliwch eich hunain! Byddwch chi'n dinistrio'ch gilydd.
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In
Act
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GALATIAID 5.22-23
Lliwia

FFRWYTH

YR

YSBRYD

sydd fwyaf amlwg yn dy
fywyd. Yna, cymer liw
gwahanol i liwio'r un rwyt
ti'n teimlo fod angen i ti
ei ddatblygu fwyaf.
Gweddïa tra rwyt ti'n
gwneud hyn.
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Bywyd yn yr Ysbryd
16 Beth dw i'n ei ddweud ydy y dylech adael i'r Ysbryd reoli'ch bywydau chi, wedyn fyddwch chi ddim yn gwneud beth mae'r chwantau
eisiau. 17 Mae ein natur bechadurus ni am i ni wneud drwg – yn hollol
groes i beth mae'r Ysbryd eisiau. Ond mae'r Ysbryd yn rhoi'r awydd
i ni wneud fel arall, sef y gwrthwyneb i beth mae'r natur bechadurus
eisiau. Mae brwydr barhaus yn mynd ymlaen – allwch chi ddim dianc
rhagddi. 18 Ond os ydy'r Ysbryd yn eich arwain chi, dych chi ddim yn
gaeth i'r Gyfraith Iddewig bellach.
19 Mae canlyniadau gwrando ar y natur bechadurus yn gwbl amlwg: anfoesoldeb rhywiol, meddyliau mochaidd a phenrhyddid llwyr;
20 hefyd addoli eilun-dduwiau a dewiniaeth; a phethau fel casineb,
ffraeo, cenfigen, gwylltio, uchelgais hunanol, rhaniadau, carfanau
gwahanol, 21 eiddigeddu, meddwi, partïon gwyllt, a phechodau tebyg.
Dw i'n eich rhybuddio chi eto, fel dw i wedi gwneud o'r blaen, fydd
pobl sy'n byw felly ddim yn cael perthyn i deyrnas Dduw.
22 Ond dyma'r ffrwyth mae'r Ysbryd Glân yn ei dyfu yn ein bywydau
ni: cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni,
ffyddlondeb, 23 addfwynder a hunanreolaeth. Does dim cyfraith
yn erbyn pethau felly. 24 Mae pobl y Meseia Iesu wedi lladd y natur
bechadurus gyda'i nwydau a'i chwantau drwy ei hoelio hi ar y groes.
25 Felly os ydy'r Ysbryd wedi rhoi bywyd i ni rhaid i ni adael i'r Ysbryd

GALATIAID 5, 6
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ein harwain ni. 26 Gadewch i ni beidio bod yn falch, a phryfocio'n
gilydd a bod yn eiddigeddus o'n gilydd.

Gal

Helpu pobl eraill
Frodyr a chwiorydd, os ydy rhywun yn cael ei ddal yn pechu,
dylech chi sy'n cael eich arwain gan yr Ysbryd fod yn garedig ato,
a'i helpu i droi'n ôl – ond gwyliwch rhag i chithau gael eich temtio
i wneud yr un peth. 2 Helpwch eich gilydd pan mae pethau'n galed –
dyna mae ‘cyfraith’ y Meseia yn ei ofyn. 3 Os dych chi'n meddwl eich
bod chi'n rhywun, dych chi'n twyllo'ch hunain – dych chi'n neb mewn
gwirionedd. 4 Dylai pawb yn syml wneud beth allan nhw. Wedyn cewch
y boddhad o fod wedi'i wneud heb orfod cymharu'ch hunain â phobl
eraill o hyd. 5 Dŷn ni'n gyfrifol am beth dŷn ni'n hunain wedi'i wneud.
6 Dylai'r rhai sy'n cael eu dysgu am neges Duw dalu i'w hathro drwy
rannu beth sydd ganddyn nhw gydag e.
7 Peidiwch twyllo'ch hunain: Allwch chi ddim chwarae gemau gyda
Duw. Mae pobl yn medi beth maen nhw'n ei hau. 8 Bydd y rhai sy'n
byw i foddhau eu chwantau pechadurus yn medi canlyniadau hynny,
sef dinistr; ond bydd y rhai sy'n byw i blesio'r Ysbryd yn medi bywyd
tragwyddol o'r Ysbryd. 9 Felly dylen ni byth flino gwneud daioni. Os
gwnawn ni ddal ati daw'r amser pan fyddwn ni'n medi cynhaeaf
o fendith. 10 Felly bob cyfle gawn ni, gadewch i ni wneud daioni i bawb,
ac yn arbennig i'r teulu o gredinwyr.

Eff
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Dim y ddefod o enwaediad ond creadigaeth newydd
11 Edrychwch mor fawr ydy fy llawysgrifen i!
12 Mae'r rhai sy'n ceisio eich gorfodi chi i gael eich enwaedu yn
gwneud sioe o beth sydd wedi'i wneud i'r corff. A pham? Am eu bod
nhw eisiau osgoi cael eu herlid am ddweud mai dim ond croes y Meseia
sy'n achub. 13 Ond dydy'r rhai sydd wedi'u henwaedu ddim yn gwneud
popeth mae'r Gyfraith Iddewig yn ei ddweud beth bynnag! Y rheswm
pam maen nhw eisiau i chi fynd drwy'r ddefod o gael eich enwaedu
ydy er mwyn iddyn nhw gael brolio am y peth! 14 “Na!” meddwn innau.
Does ond un peth i frolio amdano: croes ein Harglwydd Iesu Grist ydy
hwnnw. Mae'r groes yn golygu fod y byd a'i bethau yn hollol farw i mi,
a dw innau'n farw i'r byd a'i bethau. 15 Dim cael eich enwaedu neu
beidio sy'n bwysig bellach. Beth sy'n bwysig ydy bod eich bywyd chi
wedi'i newid yn llwyr – eich bod chi'n greadigaeth newydd! 16 Dw i'n
gweddïo y bydd pawb sy'n byw fel hyn, a phobl Dduw i gyd, yn profi
ei heddwch dwfn a'i drugaredd!
17 Felly o hyn ymlaen, peidied neb â dal ati i greu mwy o helynt i mi.
Mae gen i greithiau ar fy nghorff sy'n dangos mod i'n perthyn i Iesu!
18 Frodyr a chwiorydd, dw i'n gweddïo y byddwch chi'n profi haelioni
rhyfeddol ein Harglwydd Iesu Grist! Amen.
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BWLIO CYMHARU

Oes rhywun wedi dweud wrthyt ti erioed nad
wyt ti'n ddigon da, neu dy fod yn od neu ddim
digon clyfar? Falle dy fod wedi cael dy wthio o
gwmpas yn gorfforol. Mae'n brifo, ac yn gallu
effeithio ar ein hyder pan gawn ein trin fel
yna. Mae'n gwneud i ni ofni mynd i lefydd l e
rydyn ni'n meddwl y cawn ein trin felly.
Weithiau mae geiriau pobl yn gallu bod hyd yn
oed yn fwy niweidiol ac yn aros gyda ni yn
hirach nag unrhyw gamdriniaeth corfforol.

DOES NEB YN HAEDDU
- CAEL EI FWLIO. Os wyt ti wedi cael dy fwlio yn y gorffennol
neu'n cael dy fwlio ar hyn o bryd, bydden ni'n
awgrymu dy fod yn siarad â rhywun rwyt ti'n
ei drystio - fel rhiant, athro neu weithiwr
ieuenctid all dy helpu. Mae'r Salmau yn y Beibl
yn disgrifio'r teimlad o anobaith sy'n ganlyniad i
ymosodiadau cyson gan elynion, a byddai darllen
y Salmau'n gallu dy helpu, yn enwedig Salm 13.
Neu falle mai ti sydd wedi trin rhywun arall yn
gas rywbryd. Mae'r ffordd rydyn ni'n trin pobl
erail mor bwysig. Mae'r Beibl yn rhoi cyngor
ymarferol ynglyn â sut y gallwn annog ac
adeiladu ein gilydd, fel bod dim rhaid i unrhyw
un deimlo ei fod yn cael ei fwlio neu ei fychanu.
Mae hefyd yn cynnwys gweddïau a chyngor i'r
rhai sy'n mynd drwy amser anodd.

ADNODAU ALLWEDDOL: GALATIAID 6.4-5;
1 CORINTHIAID 12; PHILIPIAID 3.12-14; 1 SAMUEL 18.6-9
Gall cymharu ein hunain â phobl erail fod yn rhywbeth sy'n
ein hannog yn ein blaenau a'n helpu i fod yn well. Ond os
nad ydyn ni'n gyfforddus hefo pwy ydyn ni, gall fod yn
rhywbeth sy'n rhoi pwysau ofnadwy arnon ni. Os ydyn ni'n
edrych ar erail a dim ond yn meddwl gymaint gwell ydyn
nhw na ni, mae'n gallu effeithio ar y ffordd rydyn ni'n
meddwl am ein hunain. Mae cymharu'n hunain â phobl erail sut rydyn ni'n edrych, canlyniadau arholiadau, teuluoedd,
faint o ddilynwyr sydd gynnon ni ar y cyfryngau
cymdeithasol - yn gallu cryfhau'r teimlad nad ydyn ni'n
ddigon da. Rydyn ni'n gweld hyn yn hanes y Brenin Saul a
Dafydd, pan wnaeth y cymharu arwain at eiddigedd oedd yn
rheoli bywyd Saul (1 Samuel 18:6-9).
Mae Duw wedi creu pob un ohonon ni yn bobl unigryw, gyda'n
doniau, sgiliau, golwg allanol, ac yn bwysicach na dim, ein
pwrpas ein hunain. Cest ti dy greu i ddiben gwahanol i dy
ffrindiau, a po fwya o amser rwyt ti'n ei dreulio yn trio
bod fel pobl erail , y l eia o amser fydd gen ti i gyflawni
pwrpas Duw ar dy gyfer. Paid gadael i'r ras mae rhywun
arall yn ei rhedeg dynnu dy sylw di i'r graddau dy fod yn
anghofio rhedeg dy ras dy hun! Canolbwyntia ar guro dy
record bersonol' yn l e cystadlu ag erail .
'
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ADNODAU ALLWEDDOL: DIARHEBION 18.21;
EFFESIAID 4.29-32; 1 PEDR 3.9; SALM 13
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Rwyt ti'n dal yn dy ddwylo yr argraffiad newydd o beibl.net ar
gyfer pobl ifanc - beibl.net i Bobl Ifanc, wedi ei greu trwy
bartneriaeth rhwng Cymdeithas y Beibl a Youth for Christ. 'Sdim ots
faint rwyt ti wedi'i ddarllen ar y Beibl o'r blaen, na pha mor agos
rwyt ti'n teimlo at Dduw, mae'r llyfr yma i ti.
Fe wnaeth pobl ifanc ein helpu i roi'r Beibl yma at ei gilydd, ac
mae'n cynnwys:
dolenni i 30 fideo (sydd hefyd ar gael ar YouTube) sy'n
dadbacio themâu o'r Beibl
cannoedd o elfennau rhyngweithiol drwy'r Beibl i gyd sy'n dy
annog i gloddio'n ddyfnach
gofod i ti gael ysgrifennu, dwdlan a thynnu lluniau
cyflwyniad un dudalen i bob llyfr yn y Beibl, sy'n dangos am
beth mae'n sôn a sut mae'n ffitio i mewn i'r stori fawr
32 tudalen liw o bethau allweddol i'w dysgu am y Beibl, help
gyda phynciau anodd, a gofod i ti gadw nodiadau personol
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