
Rhan 1 – Gwers Ddangos
‘A gwrandawodd pawb yn astud ar Lyfr y Gyfraith.’ 
Nehemeia 8.3b (CCN)

Opsiwn 2 – Stori Nehemeia - Rhan 1

• Dysgwch gymaint ag y gallwch o’r stori a gan ddefnyddio rhai celfi ewch ati i ailadrodd 
stori Nehemeia wrth y gynulleidfa.

• Defnyddiwch y celfi ar yr amseroedd a nodir 

• Ceisiwch olrhain y celfi canlynol: gobled gwin, morthwyl, hances boced, sawl llythyr, 
3-4 o frics, (byddai brics adeiladau plentyn hefyd yn gweithio), Beibl du.

Roedd Nehemeia yn ddyn oedd yn caru Duw ac yn caru ei wlad. Roedd Nehemeia yn 
alltud – roedd yn byw mewn gwlad nad oedd yn wlad iddo ef. Gweithiodd i’r brenin fel 
ei drulliad  - (gobled gwin).  Roedd swydd y trulliad yn un ddylanwadol. Byddai’n rhoi ei 
ddiod i’r brenin bob dydd a byddai angen iddo ei brofi’n gyntaf i sicrhau nad oedd wedi’i 
wenwyno. Roedd bod yn drulliad yn swydd roedd sawl un yn ei chwennych – pam?  Yn 
syml am eich bod fel trulliad yn dod yn ffrindiau gyda’r brenin a byddai’n gwrando arnoch. 
Pe baech yn gallu cael y brenin i wrando arnoch, gallech wneud unrhyw beth.  

Un diwrnod clywodd Nehemeia newyddion dychrynllyd am y ddinas ble cafodd ei eni 
(morthwyl yn eich llaw wrth i’r rhan nesaf gael ei adrodd - fel arwydd o ddinistr) -  
Jerwsalem. Y man ble roedd y rhan fwyaf o’i bobl yn arfer byw. Clywodd ei bod wedi ei  
dinistrio. Roedd y waliau wedi eu chwalu a’r giatiau wedi eu llosgi â thân (sychu llygaid 
bob hyn a hyn gyda hances boced ).

Roedd yn anhapus fod ei ddinas a’i bobl wedi eu dinistrio i gyd ac fe griodd am ddyddiau. 
Un diwrnod, fodd bynnag,  pan ddaeth â diod y brenin iddo fel arfer, roedd yn edrych yn 
drist a gofynnodd y brenin pam. Roedd Nehemeia yn gwybod fod Duw gydag ef a  
dywedodd bopeth wrth y brenin. O ganlyniad cafodd Nehemeia beth amser o’r gwaith i

Gwasanaeth i bob oed 
Sul y Beibl 
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fynd yn ôl i Jerusalem i helpu i ailadeiladu’r waliau, (dangoswch y llythyrau) cafodd sawl 
llythyr pwysig i wneud yn siŵr y gallai deithio o Siwsa i Jerusalem yn ddiogel, llythyr i gael 
coed unwaith y byddai wedi cyrraedd Jerusalem fel y byddai ganddo’r hyn roedd ei angen 
arno i ailadeiladu’r giatiau, y wal a hyd yn oed lle i aros tra roedd yno.  Rhoddodd y brenin 
hyd yn oed rhai swyddogion o’r fyddin i deithio gydag o.  

(gwnewch wal fach gyda 3-4 o frics) Ailadeiladodd Nehemeia waliau a giatiau ei ddinas 
mewn 52 diwrnod! Yna casglodd Nehemeia ei bobl i gyd yn y ddinas ac wedyn, ie, wedyn 
roedd y bobl ‘eisiau’ (dangos Beibl a’i ddal i fyny gyda balchder) Llyfr y Gyfraith (y Beibl) 
i’w ddarllen. Am chwe awr buont yn gwrando wrth iddo gael ei ddarllen a phan ddaeth y 
6 awr i ben roedden nhw’n dal eisiau mwy! Fydden nhw wedi sefyll am 6 awr yn gwrando 
ar y Frenhines? Na! Grŵp pop enwog? Na! Wnaethon nhw sefyll am 6 awr yn gwrando ar 
(gosodwch enw arweinydd eglwysig yma) yn canu “Dacw Mam yn dŵad”? Na! buont yn 
sefyll am 6 awr yn gwrando ar rywun yn darllen y Beibl! 
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