Yr Hen Destament mewn 10 munud!

Rhan 1

Gallwch lawrlwytho’r lluniau yn rhad ac am ddim o
www.freebibleimages.org ar ﬀurf PowerPoint, Keynote, JPEG neu
PDF. Mae’r Cynllun Stori yma yn dangos be sy’n digwydd ym mhob
rhan o’r hanes. Darllenwch yr hanes yn y Beibl ac wedyn
penderfynwch sut dych chi am gyﬂwyno’r stori. Mae yna le i chi
sgwennu nodiadau. Gallwch ddileu unrhyw luniau/sleidiau nad
ydych chi am eu defnyddio, ac ychwanegu lluniau eich hun fel
bydd angen.
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1

Ar y dechrau cyntaf,
dyma Duw yn creu y
bydysawd a'r ddaear.

2

Yna creodd bobl ar ei
ddelw ei hun.

3

Mae hanes Adda ac Efa
yn troi'n erbyn Duw'n
cael ei alw'n 'Y Cwymp'.

Llun

Nodiadau

4

Cafodd Adda ac Efa nifer
o blant.

5

Un o'u disgynyddion
oedd Noa.

6

Yn ystod amser Noa
roedd y ddynoliaeth yn
ddrwg ofnadwy.

7

Penderfynodd yr
Arglwydd gael gwared â'r
ddynoliaeth....

8

.....drwy foddi'r byd. Ond
roedd Noa wedi plesio
Duw. Dwedodd Duw
wrtho i adeiladu Arch.

9

Ar ôl y dilyw cawn hanes
Tŵr Babel...

10

....ac wedyn hanes bywyd
Abram (tua 1,900 C.C.)

11

Newidiwyd enw Abram i
Abraham.

12

Addawodd Duw roi tir
Canaan i Abraham.

13

Roedd ganddo 2 fab Ishmael ac

14

Isaac.

15

Yn ôl traddodiad Ishmael
yw tad y cenhedloedd
Arabaidd.

16

Priododd Isaac â Rebeca
tua 1,820 C.C.

17

Roedd ganddyn nhw 2
fab - Esau a Jacob.

18

Newidiwyd enw Jacob i
Israel. Roedd ganddo 4
gwraig a 12 mab.

19

O'r 12 mab yma...

20

...daeth 12 llwyth Israel.

21

Roedd Joseﬀ (sy'n enwog
am ei gôt) yn un o'r 12
mab.

22

Taﬂwyd ef i mewn i
bydew dwfn gan ei
frodyr.

23

Wedyn fe'i werthwyd fel
caethwas. Bu'n byw a
gweithio yn yr Aiﬀt fel
caethwas.

24

Ond, oherwydd newyn
(tua 1,750 C.C)...

25

..aeth ei dad a'i 11
brawd...

26

...a'u gwragedd a'u plant
i fyw i'r Aiﬀt.

27

Erbyn hyn roedd Joseﬀ yn
arwain y wlad. (Dim ond
y Pharo oedd yn fwy
pwysig na Joseﬀ).

28

Ar ôl i Joseﬀ farw...

29

....roedd pobl Israel yn
gaethweision yn yr Aiﬀt
am 400 mlynedd.

30

Ond, roedd Duw wedi
paratoi Moses i'w
harwain i ryddid.

31

Tua 1,250 C.C. pan oedd
Moses yn 80 oed...

32

...dwedodd wrth y Pharo
am adael i bobl Israel
fynd yn rhydd.

33

Pan wrthododd y Pharo...

34

..anfonodd Duw 10 pla ar
yr Aiﬀt.

35

Ildiodd y Pharo ar ôl y
10fed pla, ac fe
arweiniodd Moses bobl
Israel allan o'r Aiﬀt....

36

..drwy'r Môr Coch...

37

..ac i anialwch Sinai am
40 mlynedd.

38

Yn ystod yr amser yma
derbyniodd Moses...

39

...y 10 Gorchymyn.

40

Pan fu farw Moses
arweiniodd Josua 12
llwyth Israel i mewn i
wlad Canaan.

41

Roedd Duw wedi addo
wlad Canaan i Abraham,
i'w blant ac i blant ei
blant.

42

Heddiw Israel ydy enw'r
wlad.

43

Ar ôl i Josua farw..

44

..fe osododd Duw farnwyr
i arwain llwythau Israel.

45

Arweiniodd y barnwyr
bobl Israel am tua 250 o
ﬂynyddoedd.

46

Roedd Gideon a Samson
yn farnwyr.

47

Roedd Ruth yn byw yn
amser y barnwyr.

48

Samuel oedd y Barnwr
olaf, ac hefyd y proﬀwyd
cyntaf yn Israel.

49

Yn ystod amser Samuel
(tua 1,020 C.C.)
dewisiwyd brenin cyntaf
Israel.

50

Saul oedd y brenin
cyntaf.

51

Ar ei ôl daeth Dafydd yn
frenin.

52

Ysgrifennodd Dafydd
lawer o Salmau. Daeth
Solomon ei fab yn frenin
ar ôl iddo farw.

53

Solomon adeiladodd
deml yr Arglwydd.

54

Y Brenin Solomon
ysgrifennodd Lyfr y
Pregethwr, ac fe
'sgwennodd lawer o
ddiarhebion a chaneuon.

55

Ond, am ei fod wedi
gwneud pethau oedd yn
ddrwg yng ngolwg Duw
fe gollodd 10 llwyth y
Gogledd. Dim ond ar un
llwyth oedd o'n frenin.

56

Roedd Duw wedi ei adael
yn frenin ar un llwyth
oherwydd fod Duw yn
caru ei dad, Dafydd.

57

Roedd Solomon yn frenin
ar Jwda yn y De.

58

Bu farw Solomon yn 930
C.C....

59

...ac roedd llawer o
frenhinoedd ar ei ôl.

60

Ond, roedd dwy deyrnas
erbyn hyn. Teyrnas y
Gogledd (10 llwyth
Israel)...

61

...a theyrnas y De (un
llwyth Jwda).
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Cyﬁeithwyd gan
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