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Plîs,
dad.

Hei, Aled,
Lowri! Beth
sy’n bod?

Iawn! Wel, mae’r
stori bwysicaf yn dod o’r
llyfr pwysicaf; y Beibl,
llyfr Duw.
Stori o’r
Beibl?
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Rwyt ti wedi addo
dweud beth ydy’r
stori bwysicaf – ti’n
cofio?

Nid dim ond
stori o’r Beibl.
Ond y stori sy’n
Sut ydyn
y Beibl i gyd –
cynllun Duw ni’n gwybod
mai llyfr
i’r ddynoliaeth.
Duw ydy’r
Beibl?
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Defnyddiodd Duw 40 o bobl gwahanol,
Aled. Nhw ysgrifennodd lyfrau’r Beibl
dros gyfnod o 1500 o flynyddoedd.
Ydy
Mae’r 66 o lyfrau sy’n y Beibl yn ffitio’n
Duw yn
berffaith gyda’i gilydd. Dim ond Duw
ysgrifennu
allai wneud llyfr felly.
llyfrau?

Sut un
ydy Duw?

Mae Duw yn ein caru ni ac yn ateb pan dyn
ni’n gofyn am help. Mae e’n lân ac yn bur. Allwch chi
ddim ei weld, ond mae Duw ei hun yn gweld popeth
ac yn gwybod popeth. Ac mae’n gallu gwneud unrhyw
beth. Gadewch i dad ddweud y stori wrthoch chi.

Ymhell bell yn ôl, creodd Duw y
byd a phopeth sydd ynddo! Wedyn
gwnaeth Duw ardd o’r enw Eden, a’i
pharatoi ar gyfer y bobl
yr oedd yn mynd i’w creu.

Pobl
fel ni!
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Y Creu – Adda ac Efa
Genesis 1, 2 yn y Beibl

Dywedodd Duw, “Gadewch i ni wneud
pobl ar ein delw ni, i fod fel ni.” Felly
gwnaeth Duw gorff dyn allan o’r pridd
oedd ar lawr, ac yna anadlu bywyd i
mewn i’r corff. Daeth y dyn yn berson
byw.
“Pridd?”
“Ie, Aled. Gall Duw wneud unrhyw beth!”
Yna dywedodd Duw, “Dydy e ddim yn
dda i ddyn fod ar ei ben ei hun. Rwy’n
mynd i wneud cymar i’w helpu.” Felly
gwnaeth Duw i Adda gysgu’n drwm.
Cymerodd un o asenau Adda a gwneud
gwraig allan o’r asen.
Daeth Duw a hi at Adda i fod yn wraig iddo.
Efa oedd ei henw hi.
Yng nghanol yr ardd roedd Duw
wedi gosod coeden y bywyd a choeden
gwybod da a drwg. Ond dyma Duw yn
rhybuddio’r dyn: “Cei di fwyta pob ffrwyth
yn yr ardd ond y ffrwyth sydd ar goeden
gwybod da a drwg. Os wnei di fwyta ei
ffrwyth hi, byddi di’n siwr o farw.”
Roedd Adda ac Efa yn byw yn yr ardd ac yn
hapus iawn. Roedden nhw’n ffrindiau gyda Duw
ac yn mwynhau ei gwmni. Ond un diwrnod…
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Adda ac Efa yn pechu
Genesis 3 yn y Beibl

Dyma Satan, gelyn Duw, yn cymryd arno ei fod yn neidr.
Doedd ganddo ddim eisiau i Adda ac Efa fod yn ufudd i
Dduw.
Gofynnodd i Efa, “Wnaeth Duw ddweud na chewch
chi fwyta dim o’r ffrwythau sydd yn yr ardd?”
Atebodd hithau, “Dim ond ffrwyth y goeden yng
nghanol yr ardd gawn ni ddim ei fwyta. Rhaid i
ni beidio ei fwyta na hyd yn oed ei gyffwrdd, neu
byddwn ni’n marw.”
“Wnewch chi ddim marw!” sibrydodd y neidr.
“Byddwch chi’n dod yr un fath â Duw.”
Dyma Efa yn ei gredu. Roedd y ffrwyth yn
edrych mor dda ac mor flasus, a byddai’n ei
gwneud hi mor ddoeth! Felly, dyma hi’n…
“NA! Paid a’i fwyta Efa!”
“Da iawn, Aled. Cyngor da. Ond fe wnaeth hi ei
fwyta, ac fe wnaeth Adda ei fwyta hefyd.”
Yn sydyn roedd ganddyn nhw ofn. Dyma nhw’n
cuddio pan ddaeth Duw am dro yn yr ardd. Roedden
nhw wedi pechu drwy ddewis bod yn anufudd iddo.
Felly dyma Duw yn eu hanfon nhw i ffwrdd – allan
o Ardd Eden.
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Eu hanfon nhw
i ffwrdd? Oedd
Duw ddim yn
eu caru nhw
bellach?

Fyddwn i ddim
wedi gwrando
ar Satan!

Welson nhw
Dduw wedyn?
Hei, ara’ deg! Roedd Duw
yn dal i’w caru nhw. Ond
mae e’n casáu pechod. Mae
pechod yn ein gwahanu ni oddi
wrth Dduw.
Ond pam
wnaeth Duw roi y
goeden yno felly?
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Am fod Duw
yn caru Adda ac Efa
roedd eisiau iddyn nhw
fedru dewis – dewis ei
garu a bod yn ufudd
iddo drostyn nhw eu
hunain. Ond dyma
nhw’n dewis peidio
bod yn ufudd iddo.
Doedden nhw ddim yn
sylweddoli peth mor
ofnadwy fyddai cael
eu gwahanu oddi wrth
Dduw.

Ac am eu bod nhw
wedi dewis pechu, mae
pawb arall ddaeth ar eu
holau nhw wedi cael eu
geni gyda pechod yn
eu gwahanu nhw hefyd
oddi wrth Dduw.

Nid dim ond oherwydd beth
wnaethon nhw, Aled. Mae pob un
ohonon ni’n pechu wrth wneud
pethau drwg. Ond peidiwch a phoeni.
Roedd gan Dduw gynllun gwych
i ddod a ni yn ôl ato’i hun. Roedd
angen un person oedd yn berffaith.
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Beth? Allwn ni
ddim bod yn agos at
Dduw oherwydd beth
wnaethon nhw? Dydy
hynny ddim yn deg!

Pan oedd popeth yn
barod dyma Duw yn
gweithredu ei gynllun.
Dechreuodd gyda babi
bach!
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Geni Iesu

Mathew 1 a Luc 2 yn y Beibl

Dyma Duw yn rhoi ei Fab ei hun yn fabi i Mair. Dewisodd
Joseff i helpu Mair i ofalu amdano. Am fod y babi yn Fab Duw,
cafodd ei eni heb bechod.
Gwelodd Joseff angel Duw yn dod ato mewn breuddwyd.
Dywedodd yr angel wrtho, “Mae Mair yn mynd i gael
mab, ac rwyt ti i roi’r enw Iesu iddo, oherwydd bydd
yn achub ei bobl o’u pechodau.” (Ystyr “Iesu” ydy mae’r
Arglwydd yn achub.)
Ychydig cyn i’r babi gael ei eni roedd rhaid i Joseff a Mair
fynd i Bethlehem.
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Tra roedden nhw yno, cafodd plentyn cyntaf Mair
ei eni – mab bach.
Anfonodd Duw angylion i ddweud wrth bobl fod ei Fab
wedi ei eni. Dyma nhw’n dod i weld y digwyddiad anhygoel
drostyn nhw eu hunain: Mab Duw wedi cael ei eni yn fabi
bach!
“Tyfodd Iesu yn union yr un fath â chi.”
“Oedd e’n mynd i’r ysgol? Ac yn chwarae?”
“Oedd, Aled. Roedd e’n ufudd i’w rieni hefyd,
ac yn ufudd i Dduw, ei dad go iawn.
Wnaeth e ddim pechu o gwbl!”
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Iesu yr Athro
Luc 2, Mathew 22 a Ioan 3 yn y Beibl

Un tro, pan oedd yn 12 oed roedd Iesu gyda’r
athrawon yn Jerwsalem.

Roedd yn y deml yn trafod cwestiynau dwfn gyda
nhw. Roedd pawb oedd yno yn rhyfeddu ei fod yn
deall cymaint ac yn ateb mor dda.
Tyfodd Iesu’n fachgen doeth a chryf. Roedd Duw
a phawb arall yn hoff iawn ohono.

Pan oedd yn 30, dechreuodd Iesu ddysgu a
phregethu. Roedd yn dysgu fod beth mae pobl yn
ei feddwl a’i wneud yn bwysig yng ngolwg Duw.
Dywedodd, “‘Rhaid i chi garu’r Arglwydd eich Duw

â’ch holl galon, ac â’ch holl enaid, ac â’ch holl feddwl.’
Dyma’r gorchymyn cyntaf a’r pwysicaf. Ond mae’r ail
yr un mor bwysig: ‘Rwyt i garu dy gymydog fel wyt
ti’n dy garu dy hun.’”

Roedd Iesu’n dweud am gynllun gwych Duw i ddod
a ni yn ôl ato’i hun.
Dywedodd, “Roedd Duw yn caru’r byd cymaint

nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag
sy’n credu ynddo beidio a mynd i ddistryw ond cael
bywyd tragwyddol.”

“Dw i’n credu yn Iesu, dad!”
“Mae hynny’n grêt, Lowri!”
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Iesu yn iacháu
Mathew 4 a 9 yn y Beibl

Roedd Iesu yn dangos i bobl hefyd
sut un ydy Duw. Roedd yn dangos
iddyn nhw fod Duw yn eu caru. Un
ffordd o wneud hynny oedd trwy
wella pobl oedd yn sâl.
Roedd pobl oedd yn sâl
yn dod ato i gael eu hiacháu.
Beth bynnag oedd yr afiechyd
neu’r poen, neu os oeddyn nhw
yng ngafael cythreuliaid, yn
cael ffitiau epileptig neu wedi
eu parlysu – roedd Iesu’n eu
hiacháu nhw i gyd.
Un tro dyma un o arweinyddion yr
Iddewon yn dod a phlygu ar ei liniau
o flaen Iesu.
“Mae fy merch
fach newydd farw,”
meddai, “ond tyrd ti
i roi dy law arni, a
daw yn ôl yn fyw.”
Aeth Iesu at y
ferch fach a gafael
yn ei llaw, a chododd
ar ei thraed!
“Ew! Oedd Iesu wir yn
iacháu pobl dad?”
“Oedd, Aled. Does dim
byd yn rhy anodd iddo!”
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Iesu’n gwneud gwyrthiau
Mathew 14 a Ioan 6 yn y Beibl

“Gwnaeth Iesu bethau eraill anhygoel. Tawelu stormydd
a cherdded ar ddŵr!”
“Mae’n siwr fod hynny’n gyffrous!”
“Oedd, Aled. Dro arall aeth tyrfa o dros 5000 o bobl ar
ôl Iesu i le oedd yn bell o bobman. Roedd ei ffrindiau a’i
ddilynwyr, y disgyblion, eisiau iddo anfon y dyrfa i ffwrdd
am fod amser swper wedi mynd heibio.”
Atebodd Iesu, “Does dim rhaid gwneud hynny –
rhowch chi rywbeth i’w fwyta iddyn nhw.”
Dyma Andreas yn dweud, “Mae bachgen yma sydd
a phum torth haidd a dau bysgodyn bach ganddo. Ond
fydd hynny fawr o werth gyda chymaint o bobl!”
Cymerodd Iesu y torthau, yna diolch i Dduw, a’u
rhannu i’r bobl. Yna gwnaeth yr un peth gyda’r pysgod,
a dyma pawb yn bwyta nes oedden nhw’n llawn!
“Casglwch y tameidiau sydd dros ben,” meddai Iesu
wrth ei ddisgyblion. “Peidiwch â gwastraffu dim.”
Dim ond pum torth haidd oedd i ddechrau, ond
cafodd deuddeg basged eu llenwi gyda’r bara oedd
pobl heb ei fwyta!
“Felly roedd mwy dros ben nag oedd
ganddyn nhw ar y dechrau?”
“Oedd, Lowri. Roedd Iesu’n dangos fod
Duw’n gallu rhoi popeth sydd ei angen
iddyn nhw. Mae’n gallu gwneud yr un
peth i ni os gofynnwn ni iddo.”
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Iesu a’r plant
Mathew 19 a Marc 10 yn y Beibl

“Dangosodd Iesu i bobl fod Duw yn caru plant. Roedd yn
eu hiacháu nhw, yn gadael iddyn nhw ei helpu (fel y bachgen
gyda’r bwyd), a hyd yn oed yn dod a rhai oedd wedi marw yn
ôl yn fyw!”
Dyma bobl yn dod â phlant bach at Iesu er mwyn
iddo roi ei ddwylo arnyn nhw a gweddïo drostyn nhw.
Ond roedd y disgyblion yn dweud wrthyn nhw am
beidio â’i boeni.
Pan welodd Iesu beth oedd yn digwydd, dywedodd,
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“Gadewch i’r plant bach ddod ata i. Peidiwch â’u
rhwystro! All neb berthyn i deyrnas Dduw heb fod fel
nhw.” Cododd y plant yn ei freichiau, rhoi ei ddwylo
arnyn nhw a’u bendithio.”
“Dw i eisiau i Iesu fy mendithio i hefyd!”
“Mae’n gallu gwneud hynny, Aled. Mae Iesu yn caru plant
heddiw gymaint ag erioed.
“Ond doedd pawb ddim yn hoffi Iesu. Roedd yr hyn yr oedd
yn ei ddweud a’i wneud yn gwylltio’r arweinwyr crefyddol.
Roedden nhw’n eiddigeddus ohono am fod pobl eraill yn ei
hoffi gymaint. Roedden nhw eisiau cael gwared ag e.”
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Arestio Iesu
Luc 22 a Ioan 19 yn y Beibl

“Un noson, pan oedd Iesu’n siarad gyda’i ffrindiau,
dyma’r arweinwyr crefyddol yn anfon tyrfa ato gyda
chleddyfau a phastynau.”

“Arglwydd, wyt ti eisiau i ni ymladd?” meddai’r
disgyblion. “Mae gynnon ni gleddyfau!” A dyma un
ohonyn nhw yn taro rhywun a thorri ei glust dde i
ffwrdd.
Ond meddai Iesu “Stopiwch! Dyna ddigon!”
Yna cyffyrddodd glust y dyn a’i iacháu.
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“Beth! Helpu un o’i elynion?”
“Ie, Lowri. Mae Iesu’n caru pawb.”
Dyma nhw’n gafael yn Iesu a’i arestio. Wedyn mynd ag
e at Peilat, llywodraethwr yr ardal, i sefyll ei brawf. Dyma’r
milwyr yn curo Iesu, rhoi coron o ddrain ar ei ben, a gwneud
hwyl ar ei ben. Wedyn dyma Peilat yn siarad gyda’r bobl.
“Dw i’n dod ag e allan. Rhaid i chi ddeall fy mod i’n ei
gael yn ddieuog.”
“I ffwrdd ag e!” bloeddiodd y dyrfa, “Croeshoelia fe!”
Yna dyma Peilat yn anfon Iesu i gael ei groeshoelio.

“Ond wnaeth Iesu ddim byd o’i le! Dydy hynny ddim yn
deg!”
“Iawn, Aled. Ond cofia, roedd gan Dduw gynllun.”
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Iesu’n marw ar y groes
Luc 23 yn y Beibl

“Dyma nhw’n hoelio Iesu ar y groes”

Dywedodd Iesu, “Dad, maddau iddyn nhw, oherwydd
dyn nhw ddim yn gwybod beth mae nhw’n ei wneud.”
Cafodd dau ddyn arall oedd yn droseddwyr eu
dienyddio gyda Iesu. A dyma un ohonyn nhw oedd yn
hongian yno yn dechrau ei regi, “Onid ti ydy’r Meseia?”
(Enw arall ar Fab Duw ydy Meseia.) “Profa hynny drwy dy
achub dy hun – a ninnau hefyd!”
Ond dyma’r llall yn ei geryddu, “Oes arnat ti ddim
ofn Duw a thithau hefyd ar fin marw? Dyn ni’n haeddu
cael ein cosbi am yr hyn wnaethon ni. Ond wnaeth hwn
ddim byd o’i le.” Yna meddai, “Iesu, cofia amdana i pan
fyddi di’n teyrnasu.”
Dyma Iesu’n ateb, “Wir i ti – cei di ddod gyda mi i
baradwys heddiw.”

“Gafodd e fynd at Iesu ar ôl marw?”
“Do, Lowri!
“Yn nes ymlaen dyma Iesu’n galw ar Dduw, ei Dad,
a wedyn marw.”
“Hei, felly Iesu ydy’r un yng nghynllun Duw, ie?”
“Iawn, Aled. Anfonodd Duw ei Fab perffaith, Iesu.
Buodd Iesu farw i gymryd y gosb am ein pechodau ni.”
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Mae Iesu’n fyw!
Mathew 28 a Luc 24 yn y Beibl

Cafodd corff Iesu ei roi mewn bedd gan ei ffrindiau.
Yn gynnar ar ddiwrnod cynta’r wythnos aeth dwy wraig at y bedd.
Yn sydyn roedd daeargryn mawr, oherwydd daeth angel
yr Arglwydd i lawr o’r nefoedd a rholio’r garreg oddi ar geg
y bedd.
“Peidiwch bod ag ofn,” meddai. “Dw i’n gwybod mai dod
i edrych am Iesu gafodd ei groeshoelio ydych chi. Dydy e
ddim yma! Mae wedi dod yn ôl yn fyw! Dyna’n union beth
ddywedodd fyddai’n digwydd. Ewch ar frys
a dweud wrth ei ddisgyblion.”
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“Dyma’r darn gorau!”
“Ie, Aled! Ar ôl iddo farw i dalu’r pris am ein pechodau ni,
cododd Duw e yn ôl yn fyw. Dyna oedd cynllun Duw o’r dechrau
cyntaf.”
Yn nes ymlaen, pan oedd y disgyblion yn dal i siarad am
y peth, dyma Iesu ei hun yn sefyll yn eu canol. “Heddwch i
chi,” meddai wrthyn nhw. Ond roedden nhw wedi dychryn
ac yn meddwl eu bod nhw’n gweld ysbryd!
“Beth sy’n bod?” meddai Iesu. “Edrychwch ar fy nwylo
a ’nhraed i. Fi sydd yma go iawn! Cyffyrddwch fi. Byddwch
chi’n gweld wedyn nad ysbryd ydw i!”
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Ble mae Iesu heddiw?
Ioan 16 ac Actau 1 yn y Beibl

“Roedd Iesu gyda’i ddisgyblion am wythnosau lawer.”
“Mae’n rhaid eu bod nhw’n hapus!”
“Ie, ond ble mae Iesu heddiw?”
“Cwestiwn da, Lowri.”
Dywedodd Iesu, “Mae’n well i chi fy mod i’n mynd
i ffwrdd. Os wna i ddim mynd fydd yr Ysbryd Glân
ddim yn dod. Pan af i, bydda i’n ei anfon atoch chi.”
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Pan oedd Iesu wedi gorffen siarad, dyma nhw’n edrych
arno yn codi i’r awyr ac yn diflannu i mewn i gwmwl. Dyma
ddau angel yn dweud wrthyn nhw, “Mae Iesu wedi cael ei
gymryd i’r nefoedd oddi wrthoch chi. Ond yn union
yr un fath ag y gwelsoch e’n mynd, bydd yn dod yn ôl
eto!”
Ryw ddiwrnod bydd Iesu yn dod i nôl ei blant i gyd, sef
pawb sy’n credu bod Iesu wedi marw drostyn nhw, ac wedi cael
maddeuant. Byddwn ni gydag e am byth! Fydd dim yn gallu ein
gwahanu ni oddi wrth gariad Duw byth eto!
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Dw i eisiau bod
yn blentyn i Dduw,
i gael bod gydag e.

Gwych, Aled! Dyna’r penderfyniad pwysicaf elli di ei wneud
byth! Mae’r Beibl yn dweud fod ein pechod ni yn ein gwahanu
ni oddi wrth Dduw. Ac mae’n dweud, “Os wnei di gyffesu â’th
wefusau mai Iesu ydy’r Arglwydd, a chredu yn dy galon fod Duw
wedi ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw, cei dy achub. Oherwydd
credu yn y galon sy’n dy wneud di’n iawn gyda Duw, a chei dy
achub wrth gyffesu hynny’n
agored.”
Dw i yn gallu dweud
Rhufeiniaid 10:9-10
hynny! Dw i wir yn
credu yn Iesu!

Iawn, Aled. Gad i ni ddweud hynny wrth
Dduw. Mae bob amser yn gwrando ar
ein gweddïau ni, ac yn ateb. Dywed y
weddi hon gyda mi.
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O Dduw, dw i’n gwybod fy mod i’n bechadur.
Dw i wedi dewis gwneud pethau sy’n anghywir
a drwg. Dw i’n sori. Plîs maddau i mi.
Dw i’n gwybod fod Iesu, dy
Fab di, wedi marw dros fy
mhechodau i a dod yn ôl yn
fyw. Dw i eisiau i Iesu fod yn
Arglwydd ar fy mywyd. Diolch
i ti am fy ngharu i a ’ngwneud
i yn blentyn i ti. Plîs llenwa fi
â’r Ysbryd Glân, i roi’r nerth i
mi fod yn ufudd i ti.
Amen.
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Ew! Ydw i wir yn
blentyn i Dduw bellach?

Yn bendant!
I ddod i adnabod Duw yn well,
gwna’n siwr dy fod yn siarad
gydag e trwy weddïo ac yn
darllen amdano yn ei lyfr,
y Beibl. Mae Duw yn siarad
Beth ydy’r
gyda thi drwy’r Beibl ac yn
rheiny dad?
dweud am y pethau pwysig
mae eisiau i
ti eu gwneud.

Caru Duw,
dweud wrth
bobl am Iesu,
a dangos
cariad Duw
a’i nerth
iddyn nhw.

Dywedodd Iesu wrth ei ddilynwyr, “Ewch i wneud
disgyblion i mi…Dysgwch nhw i wneud popeth dw i wedi
ei ddweud wrthoch chi. Gellwch chi fod yn siŵr
y bydda i gyda chi bob amser.” Mathew 28:19-20
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Ar ôl i Iesu fynd i’r nefoedd, anfonodd yr
Ysbryd Glân aton ni. Mae e’n eich arwain chi
a’ch dysgu chi, ac yn rhoi nerth sbesial Duw i
chi ddweud wrth eraill.

Dw i eisiau
dweud wrth
fy ffrindiau!

Hei! Mae’r peth
gorau yn y byd
newydd ddigwydd!
Gall ddigwydd i ti
hefyd! Gelli di gredu
yn Iesu fel gwnes i!
Gweddïa, a bydd
Duw yn dy glywed.
Mae’n dy garu di.
Bydd yn maddau i
ti ac yn dy wneud
di yn blentyn iddo.
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“Edrych ar lyfr Duw a dechrau
ar antur fwyaf dy fywyd!”
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