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CYFLWYNIAD

Rwy’n meddwl bod pawb yn mwynhau stori dda, a ble mae llawer iawn o lyfrau’n 
cael eu cadw? Ie, mewn llyfrgell. Pan fyddwch chi’n mynd i’r llyfrgell rhaid bod yn 
dawel a rhaid meddwl am bobl eraill, er mwyn iddyn nhw allu edrych ar y llyfrau a 
dewis llyfr. Mae llawer iawn, iawn o lyfrau gwych mewn llyfrgell.

Ystyr y gair Beibl ydy llyfr neu lyfrau. Mae’r Beibl fel llyfrgell o lyfrau mewn un llyfr 
mawr. Mae’r Beibl yn cynnwys straeon antur a chyffro, drama a dirgelwch. Mae 
cymaint o straeon rhyfeddol ynddo.

Mae stori heddiw yn dweud hanes darganfod llyfr arbennig, felly gadewch i ni 
ddysgu mwy wrth Agor y Llyfr a darllen ‘Stori Joseia’.

CASGLIAD

Fe ddysgodd Joseia beth roedd Duw wedi’i ddweud am garu ein gilydd, a sut i 
barchu ein gilydd. Fe ddysgodd mai’r ffordd orau o fod yn frenin ac arwain ei bobl 
oedd trwy garu a thrystio Duw – a’r cyfan wrth iddo ddarllen y llyfr.

AMSER I FEDDWL

Caewch eich llygaid a meddyliwch pam mae pobl yn dal i ddarllen y Beibl heddiw.

CYFLWYNIAD I’R WEDDI

Nawr rydw i’n mynd i ddweud gweddi, ac os ydych chi am ei gwneud yn weddi i 
chi, dwedwch ‘Amen’ ar y diwedd ar fy ôl i.

GWEDDI

O Dduw, diolch i ti am y straeon rhyfeddol sydd yn y Beibl. Diolch i ti ein bod yn 
gallu dysgu mwy am y ffordd rwyt ti’n ein caru ni drwy ddarllen dy lyfr rhyfeddol. 
Amen
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Y STORÏWYR SYDD EU HANGEN

Hanfodol: Adroddwr, y Brenin Joseia, Shaffan, Chilceia, Hulda

Ychwanegol: adeiladwyr, seiri coed a seiri maen

AWGRYMIADAU AR GYFER CYFLWYNO’R STORI (I GYNNWYS Y PLANT I GYD)

 z Mae’r stori hon yn cynnig symudiadau fydd yn cael eu harwain pan fydd y llyfr yn cael ei ddarllen. 

 z Gellir cael dau leoliad ar gyfer y stori hon – Palas y Brenin a safle’r Deml sydd wedi’i dinistrio/yn cael ei 
hailadeiladu. 

 z Gofynnwch i rai o’r plant ymuno ag aelodau’r tîm fel adeiladwyr, seiri coed a seiri maen.

I GREU EFFAITH WELADWY

 z Gellir defnyddio briciau a phileri cardfwrdd (rholyn carped efallai?) a gorchuddion rhag llwch ar gyfer 
adfeilion y deml. Byddai hen gynfas a beintiwyd i edrych fel cerrig, wedi’i thaenu dros gefn cadeiriau, 
yn cyfleu’r syniad o adfeilion wal y deml.

 z Coron a dillad brenhinol

 z Llyfr mawr – gellir taenu blawd neu bowdr talc drosto fel ‘llwch’

 z Cuddiwch y llyfr o dan focsys/briciau neu unrhyw sbwriel a rwbel arall

 z Bydd het arbennig yn help i adnabod yr Archoffeiriad, yr Ysgrifennydd, a gall y Broffwydes wisgo  
penwisg arbennig.

 z Efallai yr hoffech ddefnyddio set tŵls plastig fel morthwylion a llifiau cogio bach – peidiwch â  
defnyddio rhai go iawn. Gallwch hefyd ailddefnyddio’r siacedi adeiladwyr fflworoleuol a  
ddefnyddiwyd mewn straeon blaenorol.

ADNODDAU YCHWANEGOL
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NODIADAU



Wyth oed oedd Joseia pan ddaeth yn frenin Jwda. Mae’n 
rhaid ei fod yn deimlad rhyfeddol i fod yn frenin mor  
ifanc. Ac anodd hefyd. Mewn gwirionedd, yr unig beth 
oedd yn galluogi Joseia i wneud y gwaith oedd y ffaith ei 
fod yn credu yn Nuw ac yn trystio Duw i’w helpu.

Yn drist iawn, doedd rhai o’i bobl ddim yn rhannu ei  
ffydd. Yn lle mynd i addoli i’r deml yn Jerwsalem, fe  
wnaethon nhw anwybyddu Duw ac addoli eilunod neu 
dduwiau ffug, delwau wedi’u gwneud o garreg a phren. 
O ganlyniad i hynny, roedd y deml yn Jerwsalem gafodd 
ei hadeiladu gan Solomon, mab Dafydd, mewn cyflwr 
ofnadwy.

Felly, pan oedd yn ddau ddeg chwech oed – ac wedi bod 
yn frenin am un deg wyth o flynyddoedd! – dywedodd 
Joseia wrth Shaffan, ei Ysgrifennydd, ‘Dos at Chilceia, 
yr Archoffeiriad. Dwed wrtho am gyfri’r arian mae pobl 
Dduw wedi’i roi. Yna rhaid rhoi’r arian i’r gweithwyr i  
brynu coed a cherrig er mwyn atgyweirio’r deml.’

Felly aeth Shaffan i weld Chilceia, yr Archoffeiriad, gyda 
neges y brenin. Ac fe wnaeth yr Archoffeiriad ufuddhau 
i’r Brenin. Aeth at y gweithwyr a dweud, ‘Dyma arian i chi. 
Prynwch goed a cherrig er mwyn atgyweirio’r deml.’

Ond tra oedd y gweithwyr yn atgyweirio’r deml, fe  
ddaethon nhw ar draws rhywbeth. Rhywbeth annisgwyl. 
Beth wnaethon nhw ei ddarganfod? (y gweithwyr i  
weiddi) ‘Llyfr!’

Stori Joseia                                                                                                        



Photography by Layton Thompson 
Registered charity 232759

Nid unrhyw lyfr. Ond Llyfr y Gyfraith.

Fe roddon nhw’r llyfr i Chilceia, yr Archoffeiriad. Ac fe aeth 
Chilceia â’r llyfr at Shaffan. Yna, agorodd y llyfr a’i ddarllen 
i Ysgrifennydd y Brenin.

Ac fe glywodd Shaffan hanes Duw yn creu’r byd (y plant 
i ddefnyddio bys i wneud siâp cylch mawr), a sut y cafodd 
Abraham ei alw ganddo i fod yn dad i genedl gyfan (y 
plant i osod eu dwylo wrth eu ceg neu i godi llaw fel  
petaen nhw’n galw ar rywun), a sut aeth y genedl  
honno’n gaethweision i Pharo (y plant i ddynwared dal 
bariau fel petaen nhw mewn carchar), a sut wnaeth Duw 
anfon Moses i’w gollwng yn rhydd (y plant i ollwng y  
bariau a chodi eu breichiau i’r awyr), a sut wnaeth Duw roi 
ei reolau – ei Ddeg Gorchymyn a mwy – i Moses i’w  
rhannu â’i bobl (y plant i ddal eu dwylo fel petaen nhw’n 
edrych ar lyfr). 

‘Rhaid i’r brenin glywed hyn!’ gwaeddodd Shaffan.

Aeth â Llyfr y Gyfraith at y Brenin Joseia. Yna agorodd y 
llyfr a’i ddarllen i’r Brenin.

Ac felly, mae’r Brenin Joseia hefyd yn clywed hanes Duw 
yn creu’r byd (y plant i ddefnyddio bys i wneud siâp cylch 
mawr), a sut y cafodd Abraham ei alw ganddo i fod yn 
dad i genedl gyfan (y plant i osod eu dwylo wrth eu ceg neu 
i godi llaw fel petaen nhw’n galw ar rywun), a sut aeth y
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genedl honno’n gaethweision i Pharo (y plant i ddynwared 
dal bariau fel petaen nhw mewn carchar), a sut wnaeth 
Duw anfon Moses i’w gollwng yn rhydd (y plant i ollwng y 
bariau a chodi eu breichiau i’r awyr), a sut wnaeth Duw roi 
ei reolau – ei Ddeg Gorchymyn a mwy – i Moses i’w  
rhannu â’i bobl (y plant i ddal eu dwylo fel petaen nhw’n 
edrych ar lyfr).

Ond pan glywodd y Brenin Joseia beth roedd Llyfr y  
Gyfraith yn ei ddweud, roedd yn anhapus iawn.  
Rhwygodd ei ddillad – dyna roedd pobl yn ei wneud y 
dyddiau hynny pan oedden nhw wedi’u cynhyrfu – a 
dweud, ‘Dydy’n hynafiaid ni ddim wedi ufuddhau i reolau 
Duw. Dydyn ni ddim chwaith. Rhaid bod Duw yn  
wirioneddol flin gyda ni.’

Yna anfonodd ei ddynion gorau at Hulda, y broffwydes, i 
weld beth oedd gan Dduw i’w ddweud. Ac yn wir, doedd 
neges Hulda ddim yn un hapus chwaith.

‘Dydy Duw ddim yn hapus gyda’i bobl. Dydyn nhw ddim 
wedi ufuddhau iddo, ac yn lle hynny maen nhw wedi 
addoli duwiau ffug, delwau o goed a charreg. Felly bydd 
pethau drwg iawn yn digwydd. Ond oherwydd bod y 
Brenin Joseia yn poeni cymaint ar ôl clywed beth roedd 
Llyfr y Gyfraith yn ei ddweud, ac wedi addo ufuddhau i’r 
llyfr a gwneud yr hyn sy’n dda, mae Duw wedi’i blesio. 
Bydd yn byw bywyd hir a heddychlon. Fydd dim raid iddo 
weld y pethau trist fydd yn digwydd i’w wlad.’
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Pan glywodd y Brenin Joseia hyn, anfonodd ei filwyr i bob 
cornel o’r wlad. Fe wnaethon nhw ddinistrio’r holl  
ddelwau, y duwiau ffug o goed a cherrig.

Yna, am y tro cyntaf ers amser hir, fe wnaeth y Brenin  
Joseia a’i bobl ddathlu Gŵyl y Pasg, cyfle i gofio sut roedd 
Duw wedi creu’r byd (y plant i ddefnyddio bys i wneud siâp 
cylch mawr), a sut y cafodd Abraham ei alw ganddo i fod 
yn dad i genedl gyfan (y plant i osod eu dwylo wrth eu ceg 
neu i godi llaw fel petaen nhw’n galw ar rywun), a sut aeth y 
genedl honno’n gaethweision i Pharo (y plant i ddynwared 
dal bariau fel petaen nhw mewn carchar), a sut wnaeth 
Duw anfon Moses i’w gollwng yn rhydd (y plant i ollwng y 
bariau a chodi eu breichiau i’r awyr), a sut wnaeth Duw roi 
ei reolau – ei Ddeg Gorchymyn a mwy – i Moses i’w  
rhannu â’i bobl (y plant i ddal eu dwylo fel petaen nhw’n 
edrych ar lyfr).

A digwyddodd popeth yn union fel y dywedodd Hulda.  
Fe wnaeth y Brenin Joseia reoli mewn heddwch dros ei 
bobl am lawer o flynyddoedd, a daeth yn un o’r  
brenhinoedd gorau a gafodd pobl Dduw erioed.

A’r cyfan oherwydd bod rhywun wedi cymryd yr amser i 
agor y llyfr!
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