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Rhagair

Rydym i gyd yn gwybod fod darllen y Beibl yn bwysig. 
Gair Duw yw e. Mae’n medru siarad â’n calonnau a 
thrawsnewid ein bywydau. Wrth ei ddarllen, medrwn 
ddysgu mwy am Dduw a’i gariad at y byd. Ond, os ydyn 
ni’n onest, dydy darllen y Beibl ddim bob amser yn beth 
hawdd. Mae e mor fawr. Mae’n cynnwys gymaint o 
amrywiaeth o ran y math o ysgrifennu sydd ynddo. Mae 
rhai darnau yn ymddangos yn ddryslyd ac anodd eu deall. 
Be wnawn ni felly pan ddown ni o hyd i broblemau sy’n ein 
rhwystro rhag symud ymlaen?

Cynlluniwyd Darllen y Beibl yn Ddeallus Gyda’n Gilydd 
i godi rhai cwestiynau sydd angen eu gofyn er mwyn 
dod i ddeall y Beibl ar lefel ddyfnach. Mae dysgu gofyn y 
cwestiynau yma am yr hyn sydd y tu ôl i’r testun (hanes), 
am natur y testun (llenyddiaeth), a’r hyn rydym yn dod 
gyda ni at y testun (ni), yn ddulliau cydnabyddedig o ddeall 
y Beibl yn well. Bydd y cwrs yma yn cyflwyno cwestiynau i 
chi sydd angen eu gofyn er mwyn i chi fynd yn ddyfnach yn 
eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r Beibl.

Yn naturiol, nid yw’r ffyrdd o ddarllen y Beibl a welir yn 
y cwrs yn cymryd lle ein hangen am oleuni yr Ysbryd Glân 
wrth i ni ddarllen. Fel y dywed Paul yn 1 Corinthiaid 14.15, 
rydym yn gweddïo ac yn addoli gyda’r Ysbryd a’r meddwl 
yn hytrach na dewis rhwng y ddau. Mae’r cwrs yma yn 
cyflwyno rhai o’r cwestiynau, y materion a’r pynciau sydd 
eu hangen ar eich meddwl i gyrraedd adnabyddiaeth 
ddyfnach o’r Beibl. Bydd hwn yn ymgais cwbl ofer heb 
arweiniad yr Ysbryd Glân.
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Un peth a bwysleisir dro ar ôl tro yn y cwrs yma yw 
darllen y Beibl gyda’n gilydd. Dyma un o’r pethau pwysicaf 
y gallwch ei wneud. Fel y darganfu yr eunuch o Ethiopia 
yn Actau 8.27–39, rydym angen help Cristnogion eraill 
wrth i ni ddarllen y Beibl i roi gweledigaeth newydd ac 
ysbrydoliaeth newydd i ni. Efallai yn fwy angenrheidiol nag 
unrhyw un o’r sgiliau y cyfeirir atynt yn y cwrs yma, yw’r 
angen i ni ddarllen gyda’n gilydd, a gofyn gyda’n gilydd 
beth y mae Gair Duw yn ei ddweud wrthym a chaniatáu 
iddo ein newid wrth i ni ddarllen.

Mae dysgu darllen y Beibl yn ddeallus yn brosiect gydol 
oes. Ni all cwrs chwech wythnos fyth ddysgu popeth 
sydd ei angen arnoch er mwyn deall y Beibl yn well, ond 
gall fod yn fodd i ddechrau cyflwyno rhai o’r cwestiynau 
rydych angen eu gofyn, er mwyn mynd yn ddyfnach a 
dyfnach yn eich darllen o’r Beibl. Mae dysgu darllen y 
Beibl yn ddeallus yn antur. Bydded i Dduw eich bendithio 
wrth i chi barhau eich taith ymchwilgar i’w adnabod yn 
well a chlywed ei lais yn siarad yn gliriach yn eich bywyd. 

Dr Paula Gooder
Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu Cenhadaeth, 
Esgobaeth Birmingham
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Rhagarweiniad i’r cwrs

Croeso

Croeso i Darllen y Beibl yn Ddeallus Gyda’n Gilydd. Dros y 
chwe sesiwn nesaf, byddwch yn edrych ar rai o’r ffyrdd 
allweddol o ddeall a dehongli’r Beibl yn well. Byddwch yn 
hoffi rhai yn fwy nag eraill. Bydd rhai yn ymddangos yn 
bwysicach i chi na’r lleill. Byddwch yn cytuno â rhai darnau 
ond nid gyda darnau eraill. Serch hynny, erbyn i chi orffen 
y sesiynau, gobeithiwn y bydd eich ffordd o weld y Beibl 
wedi ei hehangu a’i lledu. Gobeithio y caiff eich meddyliau 
eu hymestyn a’ch calonnau eu cynhesu, ond yn bwysicach 
na hynny y byddwch yn agor y Beibl gyda hyd yn oed mwy 
o frwdfrydedd i ddarllen Gair Duw yn ddeallus.

Heddiw, mae’r Beibl yn parhau i fod y llyfr mwyaf 
poblogaidd o ran ei werthiant erioed – y mae dros chwe 
biliwn o gopïau wedi eu hargraffu hyd yma! Mae wedi 
dylanwadu ar nifer helaeth o ddarnau o lenyddiaeth, 
cerddoriaeth a chelf. Bu’n fodd i ffurfio deddfau a 
gwleidyddiaeth llawer o wledydd y Gorllewin a mae’n dal 
i ysbrydoli nifer cynyddol o Gristnogion o amgylch y byd. 
Mae hyn oherwydd, drwy gyfrwng geiriau’r Beibl, fod Duw 
yn siarad er mwyn newid a thrawsffurfio ein bywydau. O 
ganlyniad, mae hi’n bwysig i ni wneud popeth a fedrwn 
i ddeall y Beibl a’r hyn sydd ganddo i’w ddweud. Bwriad 
y cwrs yma yw darparu rhai o’r medrau sydd eu hangen 
arnoch i wneud hynny, ac yn ogystal, mae’n cynnig y cyfle 
i chi ofyn cwestiynau ynglŷn â sut y mae modd i ni ddod i 
ddeall y Beibl yn well.

Mae’n bosib eich bod yn gofidio y gallai astudiaeth 
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ddofn o’r Beibl danselio eich ffydd neu sugno anadl 
einioes o’ch perthynas â Duw. Os ydy hyn yn ofid i 
chi, peidiwch da chi â phoeni. Bwriad y cwrs hwn yw 
cyfoethogi eich ffydd drwy gynnig golwg ddyfnach ar y 
Beibl, un mwy cyfoethog a mwy byw. Am fod darllen y 
Beibl yn ddeallus yn cyfrif fel peth pwysig, mae’n bwysig 
ein bod yn arfogi ein hunain gystal ag y medrwn ni i’w 
gyflawni. Rhan o’r profiad gewch chi o’r cwrs yma yw’r 
profiad o ddarllen y Beibl fel grŵp. Mae llawer wedi 
darganfod drwy’r oesoedd fod hyn yn ymestyn y meddwl 
a’r galon ac yn agor ffyrdd newydd o feddwl. Fodd bynnag, 
wrth i chi fynd drwy’r cwrs, daliwch ati i ddarllen y Beibl 
ar eich pen eich hunan, gan wrando wrth i Dduw siarad 
gyda chi ynglŷn â sut i fyw eich bywyd. Bob yn dipyn, fe 
fyddwch, gobeithio, yn dod i deimlo’n fwy hyderus eich 
bod yn clywed y neges yn glir drwy’r hyn rydych yn ei 
ddysgu.

Mae’r rhan fwyaf o’r enghreifftiau a ddefnyddir yn 
y cwrs yn dod o’r Testament Newydd a hynny, nid 
oherwydd fod yr Hen Destament yn ddibwys (mae’n bell 
o fod!), ond oherwydd fod y rhan fwyaf o bobl yn fwy 
cyfarwydd â’r Testament Newydd na’r Hen, ac ar gwrs byr 
fel hwn, fe fyddan nhw’n ei theimlo hi’n haws myfyrio ar 
ddarnau cyfarwydd.

Mae Darllen y Beibl yn Ddeallus Gyda’n Gilydd yn 
cynnig ei hun fel rhagarweiniad syml i ddehongli’r Beibl 
a’r bwriad yw ceisio codi awydd i fynd i’r afael â rhai 
cwestiynau a materion o bwys. Dim ond cam cyntaf yw 
hwn ar daith hir. Mae Darllen y Beibl yn Ddeallus Gyda’n 
Gilydd yn golygu ymrwymiad gydol oes – ond mi fydd yn 
daith gyffrous ac un sy’n mynd â ni yn ddyfnach i galon 
Duw.

Gallwch lawrlwytho Canllaw i Alluogwyr sy’n rhad ac 
am ddim, sy’n rhoi cyngor ar sut i arwain y sesiynau yma 
o biblesociety.org.uk/dybyd
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Sesiwn 1

Darllen y Beibl yn 
Ddeallus: Pam fod 
angen gwneud hynny?

Crynodeb o’r Sesiwn

Mae’r sesiwn yma yn edrych ar rai o’r rhesymau pam mae 
hi mor bwysig i ddarllen y Beibl yn ddeallus ac yn meddwl 
am y prif ffyrdd y byddwn yn mynd ati i feddwl yn ddeallus 
am bethau yn gyffredinol yn ein bywydau bob dydd.

Bwrw ati

Gweddïwch

Hwylusydd y grŵp: efallai y carech chi agor y sesiwn 
hon gyda’r weddi ganlynol:

O Arglwydd, dysga fi i fyw fel mae dy gyfraith di’n dweud; 
a’i dilyn i’r diwedd. Helpa fi i ddeall fel y bydda i’n cadw 
dy ddysgeidiaeth di ac yn ymroi i wneud popeth mae’n ei 
ofyn. Arwain fi i ddilyn llwybr dy orchmynion; dyna dw i 
eisiau ei wneud.

Addaswyd o Salm 119.33,34 beibl.net
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Trafodwch

Wrth i ni ddechrau y sesiwn gyntaf, trafodwch y 
cwestiynau canlynol:

Sut ydych chi’n teimlo am ddarllen y Beibl?

Pa mor aml ydych chi’n ei ddarllen?

Pa rai yw eich hoff rannau a pha rannau ydych chi’n eu cael 
yn anodd?

Ym mha ffyrdd y mae’r Beibl wedi eich ysbrydoli neu wedi 
eich newid (os yw wedi gwneud hynny)?

 

 

 

 

 

Does na ddim y fath beth ag atebion anghywir i’r 
cwestiynau yma – os nad ydych chi’n hoffi’r Beibl nac yn 
ei ddarllen, dwedwch hynny, da chi: mae hi’n bwysig i 
ddweud! Pwrpas y drafodaeth yma yw fod pawb yn deall 
lle rydych chi arni yn ystod yr wythnosau nesaf, felly 
byddwch yn onest. Mi fydd hyn o gymorth i bawb.

Pam ydych chi’n meddwl ein bod angen darllen y Beibl yn 
ddeallus? Pa broblemau sy’n medru codi os nad ydym yn 
darllen y Beibl mewn ffordd medrus?
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Darllenwch

Cymerwch funud neu ddau i ddarllen y gosodiadau 
canlynol a myfyrio arnyn nhw ar ben eich hunan.

• Un o’r cwestiynau pwysicaf a wynebwn ar ddechrau 
cwrs fel hwn yw gofyn pam rydan ni angen codi’r 
cwestiwn am ddarllen y Beibl yn ddeallus o gwbl 
– onid mater syml yw hi o agor y Beibl, dechrau 
darllen, a gadael i Dduw siarad? Oes na berygl fod 
cwrs fel hwn yn ein hannog i chwarae o gwmpas gyda 
rhywbeth sy’n gweithio’n iawn, nes bod hwnnw’n 
torri? Oes na ddim perygl y byddwn yn darganfod 
problemau nad oedd yn bodoli yn y lle cyntaf?

• Mae yna bob amser berygl y gall dehongli’r Beibl 
ddifetha ein profiad o’i ddarllen yn hytrach na’i 
gyfoethogi ond mae yna resymau da iawn dros geisio 
darllen y Beibl yn ddeallus. 

Mae angen i ni ddarllen y Beibl yn ddeallus er mwyn:

1. Osgoi dehongliadau gwael

• Mae rhai dehongliadau o’r Beibl wedi bod yn gyfrifol 
am ddod â drygioni i’r byd e.e. dehongliadau o’r 
Beibl a ddefnyddiwyd i gefnogi’r blaid Natsïaidd yn 
yr Almaen yn y 1930au ac i gefnogi Apartheid yn Ne 
Affrica. Fedrwch chi feddwl am fwy o enghreifftiau?
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• Mae rhai dehongliadau yn wael, nid am eu bod yn 
gyfrifol am ddod â drygioni i’r byd, ond oherwydd eu 
bod yn arwain pobl i orbwysleisio rhai themau neu 
rannau o’r Beibl (e.e. yr honiad fod credu yng Nghrist 
yn eich gwneud chi’n gyfoethog yn faterol – ‘Efengyl 
Ffyniant’.) Fedrwch chi feddwl am enghreifftiau eraill?

 

 

 

• Mae rhai dehongliadau yn gwneud defnydd gwael o’r 
Beibl i gefnogi daliadau neu farn sydd gan berson yn 
barod (e.e. wrth ddyfynnu detholiad ar hap o’r Beibl) 
Pa farn neu ragfarn ydych chi wedi clywed pobl yn 
ei chefnogi yn ddiweddar drwy ddyfynnu adnodau 
unigol o’r Beibl? Pam yn eich tŷb chi nad ydy hon yn 
ffordd dda na dilys o ddefnyddio’r Beibl?
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2. Datblygu’n debycach i’r bobl y mae Duw am i ni fod.

Caiff ei ddweud yn aml iawn fod darllen y Beibl, ar ei orau, 
yn gymorth i ffurfio cymeriad Cristnogol ynom – mewn 
geiriau eraill, y gall ein helpu i fod yn debycach i’r bobl y 
mae Duw am i ni fod. 

Duw sydd wedi ysbrydoli’r ysgrifau sanctaidd hynny i 
gyd, ac maen nhw’n dysgu beth sy’n wir i ni, yn cywiro 
syniadau anghywir, yn dangos beth dŷn ni’n ei wneud o’i 
le, a’n dysgu ni i fyw yn iawn. Felly mae gan bobl Dduw 
bopeth sydd ei angen iddyn nhw wneud pob math o 
bethau da. 

2 Timotheus 3.16–17

3. Fel y gallom glywed Duw yn siarad yn fwy eglur â ni 
drwy ei Air.

Efallai mai’r rheswm mwyaf amlwg am ddarllen y Beibl yn 
ddeallus ydy am fod Cristnogion yn credu mai Gair Duw 
ydy’r Beibl a phan fyddwn yn ei ddarllen yn feddylgar ac yn 
weddigar, mae Duw yn medru siarad â ni. Os ydy hyn yn 
wir, mi ddylem felly wneud ein gorau i ddeall gymaint ag y 
medrwn beth yn union y mae’n ei ddweud fel y gallwn ni 
hyfforddi’n clustiau i glywed llais Duw yn gliriach. 

Oes unrhyw feddyliau neu syniadau pellach gyda chi am 
yr adran hon? 

 

 

 

 

Cymerwch rai munudau i rannu eich meddyliau a’ch 
myfyrdodau fel grŵp.
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Ymchwiliwch

Hwylusydd y grŵp: Darllenwch y canlynol ac arwain yr 
ymarfer sy’n dilyn.

Dydy bod mewn tipyn o benbleth wrth ddarllen y Beibl 
yn ddim byd newydd; ymddengys fod yn rhaid hyd yn oed 
i gymeriadau’r Beibl ymgodymu â Gair Duw er mwyn ei 
ddeall. Gwelwn enghraifft gyfarwydd iawn o berson sydd 
angen cymorth i ddarllen y Beibl yn ddeallus yn Actau 
pennod 8, lle y cawn ni’r hanes am swyddog pwysig yn 
llywodraeth Candace, Brenhines Ethiopia, yn darllen o lyfr 
y Proffwyd Eseia. 

Felly dyma Philip yn rhedeg at y cerbyd, ac roedd yn 
clywed y dyn yn darllen o lyfr proffwydoliaeth Eseia. Felly 
gofynnodd Philip iddo, ‘Wyt ti’n deall beth rwyt ti’n ei 
ddarllen?’ 

‘Sut alla i ddeall heb i rywun ei esbonio i mi?’ meddai’r 
dyn. Felly gofynnodd i Philip fynd i eistedd yn y cerbyd 
gydag e. 

Actau 8.30–31

Credwch neu beidio, rydym yn treulio ein bywydau cyfan 
yn dehongli y byd o’n cwmpas. Y rhan fwyaf o’r amser fe 
wnawn ni hyn mor gyflym fel nad ydym hyd yn oed yn 
sylwi ein bod wedi gwneud hynny. 

Y broblem a wynebwn wrth ddehongli’r Beibl yw ei fod 
wedi ei wreiddio mewn byd sydd mor bell i ffwrdd o’n un 
ni fel nad yw ein dulliau arferol o ddehongli yn gweithio i 
ni. Dyma pam fod meddwl am egwyddorion dehongli yn 
gymorth i ni weithio allan beth ydyn ni angen gwybod er 
mwyn dehongli’r Beibl yn well.

Ymarfer

Ar gyfer yr ymarfer nesaf, bydd angen pedair amlen 
wahanol, pob un oedd yn cynnwys gwahanol math o 
ohebiaeth:



 Sesiwn 1 15

1. llythyr personol (gyda’r cyfeiriad wedi ei ysgrifennu 
â llaw)

2. llythyr busnes gyda’r cyfeiriad wedi’i argraffu ond 
heb enw cwmni arno

3. llythyr busnes gyda’r cyfeiriad wedi’i argraffu ar yr 
amlen neu’n cynnwys ffenestr dryloyw ac enw’r 
cwmni arno. (e.e. bil trydan)

4. Llythyr sothach

Edrychwch ar yr amlenni a phenderfynwch drosto chi’ch 
hunan ym mha drefn y byddech yn eu hagor a pham. 
Rhannwch gyda gweddill y grŵp y penderfyniadau a 
wnaethoch. Ai’r un drefn oedd gan bob un neu drefn 
gwahanol? Pa bethau am yr amlenni effeithiodd ar eich 
dewis?

Pwyntiau i’w hystyried:

• Oeddech chi’n gwybod o ble roedd pob llythyr wedi 
dod? Oedd hyn yn dweud rhywbeth wrthych chi am 
awdur y llythyr?

• Oedd y llawysgrifen/y teip yn dylanwadu ar eich 
penderfyniad? Oedd yna enw cwmni ar yr amlen, ac a 
effeithiodd hynny ar pryd y byddech yn ei agor?

• A fyddai eich amgylchiadau personol yn newid eich 
meddwl ar pa drefn i agor y llythyrau (e.e. os oeddech 
yn disgwyl llythyr pwysig o’r ysbyty)

Sylwch

Hwylusydd y grŵp: Darllenwch y darn canlynol os 
gwelwch yn dda:

Fel rydych wedi deall, mae’n debyg, pwrpas yr ymarfer 
yma yw ein bod hyd yn oed wrth agor y post, yn gwneud 
penderfyniad ar amrantiad gan ystyried:
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• O ble mae’r llythyr wedi dod

• Ar ba ffurf y mae’r llythyr e.e. sut olwg sydd ar yr 
amlen

• Ein hamgylchiadau personol

Mae hyn i gyd yn dylanwadu ar y ffordd rydym yn ymateb 
i’r hyn rydym yn edrych arno. 

Ym maes ysgolheictod beiblaidd, mae’r tri ffactor yma 
i gyd ar waith i’n cynorthwyo i gyrraedd ein dehongliad o’r 
testun. Cyfeirir atynt weithiau fel:

• Yr hyn sydd y tu ôl i’r testun – o lle y daw y llyfr neu’r 
darn o’r Beibl: pwy ysgrifennodd y darnau yma a pham

• Yr hyn sydd ar neu yn y testun – ar ba ffurf y mae’r 
llyfr neu’r darn, a beth yw ei gyd-destun.

• Yr hyn sydd o flaen y testun – y materion a’r 
ystyriaethau rydym fel darllenwyr yn eu cario gyda ni 
at y darn.

Astudiwch

Hwylusydd y grŵp: Gofynnwch i rywun o’r grŵp 
ddarllen Luc pennod 15.

Wrth i ni ddechrau ymchwilio i’r cwestiynau canlynol, 
rydym am edrych ar awdur Efengyl Luc, y gynulleidfa a’r 
cyd-destun, a sut y medrwn ni ddechrau dod i ddeall y 
bennod drosom ein hunain.

Trafodwch

Fel grŵp, trafodwch y cwestiynau canlynol:

Wrth bwy roedd Iesu’n adrodd y storïau yma? (Luc 15.1)

Sut credwch chi y byddai pob categori o bobl wedi teimlo 
wrth iddo siarad, a chyda phwy y bydden nhw’n uniaethu 
ym mhob dameg?
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Beth yw perthynas y dair stori â’i gilydd a pham y 
penderfynodd Luc eu cofnodi yn y drefn hon?

Beth gredwch chi y mae Iesu’n ei ddweud wrthych chi 
drwy gyfrwng y storïau yma? Sut deimlad yw clywed am 
deimladau Duw dros rai colledig ein byd?

 

 

 

 

 

Cysylltwch

Beth yw’r pethau allweddol fydd yn aros gyda chi yn dilyn 
y sesiwn hon?

 

 

 

 

 

 

 



18 Darllen y Beibl yn Ddeallus 

Wrth ddod i ddiwedd y sesiwn gyntaf, efallai y carech 
chi weddïo gyda’ch gilydd.

Gweddïwch y bydd yr Ysbryd Glân yn ennyn cariad yn 
eich calon at y Beibl, ac awydd i wneud yr ymdrech 
angenrheidiol i’w ddarllen yn effeithiol, a’ch gwneud yn 
agored i gael eich trawsnewid wrth ddod i adnabod Duw 
yn well drwy ei dudalennau.


