Yr Hen Destament mewn 10 munud!

Rhan 2

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.

Disgriﬁad
Darparwyd y lluniau a'r
nodiadau gwreiddiol gan
'The Glory Story’
(http://theglorystory.com).
Gallwch lawrlwytho'r
sleidiau o
freebibleimages.org.
Addaswyd y gwaith gan
www.beibl.net
1

Aeth Jwda ac Israel i ryfel
yn erbyn ei gilydd tua 790
C.C.
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Tua'r adeg yma galwodd
yr Arglwydd ar Jona i
broﬀwydo yn erbyn
Ninefe.

3

Ceisiodd Jona ddianc
(doedd o ddim eisiau
mynd i Ninefe), ond fe'i
lyncwyd gan bysgodyn
mawr.

Llun

Nodiadau
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Rhwng 750 - 700 C.C
roedd Amos,

5

Hosea,

6

Eseia,

7

a Micha yn rhannu neges
yr Arglwydd gyda pobl
Israel. Roedden nhw'n eu
rhybuddio yn erbyn bod
yn anufudd;

8

yn eu rhybuddio fod
Jerwsalem am gael ei
dinistrio......
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a bod y Meseia am ddod
i'r byd.
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Yn y ﬂwyddyn 640 C.C
daeth Joseia yn frenin.
Roedd yn addoli Duw fel y
Brenin Dafydd.

11

Yna pan oedd yn ugain
oed aeth ati i lanhau a
phuro Jwda a Jerwsalem
trwy gael gwared â'r holl
allorau lleol, polion y
dduwies Ashera, y delwau
cerrig a'r delwau o fetel
tawdd. Chwalodd allorau
Baal a'r allorau arogldarth
uwch eu pennau. Cafodd
polion y dduwies Ashera
eu torri i lawr, a'r eilunod
a'r delwau o fetel eu
malu.
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Hefyd, atgyweiriodd deml
yr Arglwydd.

13

Fe wrandawodd Joseia ar
gyfraith yr Arglwydd. Fe
wnaeth o annog pobl
Israel i gyd i addoli'r
Arglwydd eu Duw. A tra
buodd e'n frenin
wnaethon nhw ddim
stopio addoli'r
ARGLWYDD.
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Bu Joseia'n frenin nes 609
C.C. (Bu'n frenin am 31 o
ﬂynyddoedd).

15

Yn ysod teyrnasiad Joseia,
proﬀwydodd Seﬀaneia am
ddinistr Jerwsalem...

16

....a dwedodd byddai pobl
y ddinas yn cael eu
gwasgaru.

17

Yn ystod y cyfnod yma
roedd Joel hefyd yn
proﬀwydo...

18

...cyn i'r Israeliaid fynd i
Babilon fel caethion.
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Dechreuodd Jeremeia
broﬀwydo yn 628 C.C.

20

Cyhoeddodd Jeremeia fod
Duw am gosbi ei bobl a
bod eu gelynion am eu
trechu.

21

Roedd Nahum yn
proﬀwydo am ddinistr
Ninefe.

22

Yn y ﬂwyddyn 607 C.C.,
dwy ﬂynedd ar ôl i'r
Brenin Joseia farw...

23

...dechreuodd Habacuc
broﬀwydo....
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..am ddinistr Jerwsalem.
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23 o ﬂynyddoedd ar ôl i
Joseia farw ymosododd
Nebwchadnesar, Brenin
Babilon ar Jerwsalem.
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Ar Awst 14eg, 586 C.C.
chwalwyd teml yr
Arglwydd yn Jerwsalem a
dinistriwyd y ddinas, yn
union fel roedd y
proﬀwydi wedi dweud.

27

Aeth rhai o bobl
Jerwsalem i Babilon fel
caethweision, lladdwyd
nifer fawr ohonyn nhw ac
fe lwyddodd rhai i ddianc.

28

Ysgrifennodd y proﬀwyd
Jeremeia lyfr o'r enw
Galarnad am ddinistr
Jerwsalem.

29

Aeth Eseciel i Fabilon fel
caethwas, ac yno
ysgrifennodd ei lyfr.
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Prif neges llyfr Eseciel
oedd...

31

...fod pobl Israel oedd ar
wasgar yn union fel
esgyrn sychion. Ond...

32

..fod Duw am eu bendithio
eto a'u harwain yn ôl i
wlad Israel!

33

Roedd Daniel hefyd yn
gaethwas, ac mae ei lyfr
yn sôn am ei fywyd bob
dydd yn Babilon.

34

Mae arbenigwyr hefyd yn
credu fod proﬀwydoliaeth
Obadeia wedi ei sgwennu
tua'r adeg yma.

35

Ar ôl i Nebwchadnesar
farw, daeth ei fab
Belshasar yn frenin yn ei
le.

36

Yn ystod amser Daniel
gwelodd y Brenin
Belshasar law yn
ysgrifennu ar y wal...

37

....MENE MENE TECEL a
PHARSIN (tua 539 C.C)

38

Y noson honno cafodd
Belshasar ei lofruddio.
Roedd Duw wedi
penderfynu rhannu ei
deyrnas a'i rhoi i Media a
Persia.

39

Daeth Dareius y Mediad
yn frenin ar y deyrnas.

40

Am fod Daniel wedi
esbonio'r ysgrifen ar y wal
roedd Belshasar wedi
gorchymyn fod Daniel i
gael ei wisgo mewn
porﬀor, i gael cadwyn aur
am ei wddf, ac i'w
ddyrchafu i'r drydedd
swydd uchaf yn y
deyrnas.

41

Ar ôl 70 mlynedd fel
caethion, dwedodd Duw
wrth Cyrus frenin Persia i
adael i bobl Israel fynd yn
rhydd.

42

Yn Esra pennod 2
darllenwn fod 42,360 o
Iddewon wedi eu
rhyddhau...

43

...a 7,337 o weision a
morynion. Ond arhosodd
nifer fawr o Israeliaid yn
Babilon. Doedden nhw
ddim eisiau gadael eu
heiddo.

44

Nehemeia oedd y wetar
oedd yn dod â gwin i'r
brenin yn Babilon. Aeth i
Jerwsalem a dechrau
ailadeiladu waliau'r
ddinas.
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520 o ﬂynyddoedd cyn
Crist, oherwydd fod
Haggai a Sechareia yn
proﬀwydo....
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......dechreuodd
Serwbabel ailadeiladu'r
deml. Gorﬀenwyd y deml
mewn 5 mlynedd a...

47

.....daeth Esra yn oﬀeiriad.
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36 mlynedd wedyn, yn
479 C.C. daeth Esther yn
frenhines ar Persia (roedd
hi'n Iddewes).

49

Tua'r adeg yma
ysgrifennwyd llyfr
Malachi, llyfr olaf yr Hen
Destament.
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Am 400 mlynedd, rhwng
amser Malachi ac amser
Ioan Feddyddiwr does 'na
fawr o wybodaeth o gwbl
yn bodoli. Dyma'r
blynyddoedd tawel.
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Roedd y deml mewn stâd
ofnadwy...

52

...ac fe lwyddodd y
Groegiaid i orchfygu
Ymerodraeth Persia.

53

Alecsander Fawr oedd yn
arwain y Groegiaid (334 o
ﬂynyddoedd cyn Crist).
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63 o ﬂynyddoedd cyn
Crist llwyddodd y
Rhufeiniaid i orchyfgu'r
Groegiaid.
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Y Cadfridog Rhufeinig
Pompey oedd yn rheoli
Jerwsalem.
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Roedd Israel i gyd o dan
reolaeth y Rhufeiniaid yn
union fel roedd Daniel
wedi proﬀwydo.
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19 o ﬂynyddoedd cyn
Crist, yn ystod teyrnasiad
y Brenin Herod,
dechreuwyd adeiladu'r
deml am y trydydd tro.
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Proﬀwyd nesaf Israel oedd
Ioan Fedyddiwr. Neges
Ioan oedd, “Trowch gefn
ar bechod, achos mae'r
Un nefol yn dod i
deyrnasu.” Dyma pwy
oedd y proﬀwyd Eseia
wedi sôn amdano:
“Llais yn gweiddi'n uchel
yn yr anialwch,
‘Paratowch y ﬀordd i'r
Arglwydd ddod! Gwnewch
y llwybrau'n syth iddo!’
Roedd cyfnod yr Hen
Destament wedi gorﬀen.
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Mae hanesion Beiblaidd
eraill ar gael:
theglorystory.com
Cyﬁeithwyd gan
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