
Rhan 2 – Rhestr y 10 Gwerthwyr Gorau
Yna fe ddwedodd wrthynt, ‘Ewch, bwytewch ddanteithion ac yfwch 
win melys a rhannwch â’r sawl sydd heb ddim, oherwydd mae heddiw 
yn ddydd sanctaidd i’n Harglwydd; felly peidiwch â galaru, oherwydd 
llawenhau yn yr Arglwydd yw eich nerth’. Nehemeia 8.10 (BCN)

Opsiwn 6 

1. Cuddiwch 9 llyfr o dan y seddau ymlaen llaw 

2. Caniatewch i wirfoddolwyr ddod i fyny â’r llyfrau maent yn eu canfod – gwnewch yn 
siŵr bod gennych gymysgfa dda o lyfrau, yn addas ar gyfer pob oed a gwell fyth os 
ydyn nhw ‘adnabyddus’  (e.e. Rala Rwdins, Harry Potter, Llyfrau Lluniau Plant, Atlas, etc 
ond peidiwch â chynnwys Beibl) 

3. Gofynnwch i’r eglwys i gynnig pa un maen nhw’n gredu ddylai fod yn rhif un pe baen 
nhw’n dewis y 10 uchaf o’r Gwerthwyr Gorau a pham (os yw’n haws, gallech ofyn i rai 
pobl ymlaen llaw a gallent hwy baratoi ateb), cymysgwch y gwirfoddolwyr sy’n dal 
llyfrau perthnasol wrth i’r eglwys gynnig atebion

4. Wedi rhannu rhai atebion, dangoswch Feibl a’i osod yn Rhif 1.

Gweithredu

Heddiw mae’n Sul y Beibl, ac rydym eisiau diolch i Dduw am y llyfr hwn. Dyma oedd y 
Beibl roedd y bobl am sefyll a’i glywed am 6 awr, y naill ddiwrnod ar ôl y llall am 7 niwrnod 
ac yn dal eisiau rhagor. Llyfr sydd am ein dysgu sut mae Duw am i ni fyw ac sy’n dod â 
llawenydd a nerth. 

Ym mis Mawrth 2017 cafodd llwyth yr Yi Du yn Nhalaith Yunnan, Tsieina eu Beibl yn eu 
hiaith eu hunain am y tro cyntaf erioed. Fe wnaethon nhw grio o lawenydd ar ôl cael y fath 
drysor gan Gymdeithas y Beibl.  

Gwasanaeth i bob oed 
Sul y Beibl 
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