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Trwydded: mae gennych hawl i gopïo neu argraffu’r stori hon, ar yr amod nad ydych yn ei gwerthu.
Welsh

Doedd pobl ddim bob amser eisiau clywed Gair
'XZRQGGDOLRGG(VHLDDWL%X·QSUHJHWKX\Q\VWRG\
blynyddoedd pan oedd pedwar
brenin
gwahanol
Ahas
yn rheoli.

Roedd Eseia yn broffwyd. Ei waith oedd dweud
wrth bobl beth roedd Duw yn ei ddweud.
Jotham
Ahas
Heseceia

Wseia
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Wseia oedd y brenin am dros 60 o flynyddoedd.
Ar ôl iddo farw, daeth ei fab Jotham yn frenin yn
ei le a rheoli am un deg saith o flynyddoedd. Fe
wnaeth Duw fendithio Jotham am ei fod yn
gwrando ar Dduw trwy Eseia
D·USURIIZ\GLHUDLOO

Jerwsalem oedd canolfan y Brenin Wseia fel
brenin. Ar y dechrau, fe wnaeth Duw fendithio
Wseia am ei fod yn gwneud beth oedd yn dda yng
ngolwg Duw. Ond aeth yn ddyn balch a stopiodd
ZUDQGRDU'GXZ$HWK\QVkOJ\GD·UJZDKDQJOZ\I
a gorfod byw ar ei ben ei hun nes iddo farw.
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Enw mab y brenin Jotham oedd Ahas. Daeth hwn yn
IUHQLQSDQRHGG\QXJDLQRHGDEX·QIUHQLQ\Q
Jerwsalem am un deg chwech
RIO\Q\GGRHGG'RHGGH·Q
poeni dim am Dduw.
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Fe wnaeth e addoli eilun-ddelwau a duwiau ffug, ac
arwain llawer o bobl Dduw i wneud yr un peth. Fe
wnaeth Eseia ei rybuddio, ond doedd Ahas ddim yn
barod i wrando ar Dduw.
Buodd farw pan oedd e
dim ond yn 35 oed.
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Fe wnaeth Duw fendithio
Heseceia, y brenin nesaf,
achos fe wnaeth e gael
JZDUHGk·UHLOXQ-GGHOZDXD·U
duwiau ffug, a gweddïo ar y
Duw go iawn. Pan ymosododd
byddin y gelyn ar Jwda,
URHGG+HVHFHLD·QJZ\ERGERG
ei fyddin yn rhy wan i ennill.
Gofynnodd i Eseia weddïo a
gofyn am help Duw.

Anfonodd Eseia y neges hon at y Brenin. Dyma
PDH·U$5*/:<''\QHLGGZHXG´3DLGERGDJRIQ\
JHO\Q«E\GGDQQKZ·QPHWKXµ<QIXDQZHG\QIH
wnaeth Duw i fyddin y gelyn
adael heb ymladd
Heseceia o gwbl.
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Doedd y bobl
R·LDPJ\OFK
ddim yn
meddwl
llawer am
Dduw,

ond roedd Eseia
yn meddwl llawer
amdano. Un
diwrnod cafodd
weledigaeth.
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Mae cael
gweledigaeth
yn debyg i

freuddwydio, ond bod
chi ddim yn cysgu.
<Q\ZHOHGLJDHWK
gwelodd Eseia
pa mor wych a
VDQFWDLGG\G\·U
$5*/:<''
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Efallai bod Eseia yn meddwl fod Duw am ei
anfon at bobl bell, bell i ffwrdd, pobl oedd
heb glywed am Dduw. Ond wnaeth e ddim.

´3Z\GZL·QP\QGL·Z
DQIRQ"µJRI\QQRGG'XZ
\Q\ZHOHGLJDHWK´'\PD
ILDQIRQILµRHGGDWHE
(VHLD5RHGGH·QEDURGL
wneud beth bynnag
roedd Duw yn gofyn
iddo, a mynd i ble bynnag
roedd Duw yn ei anfon.
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'\ZHGRGGZUWK(VHLDDPVLDUDGJ\GD·LEREO Roedd angen i Eseia ddweud pethau eraill wrth
ei hun, yn ei wlad ei hun. Roedd angen iddo ei bobl – SHWKDXUK\IHGGRODP%HUVRQI\GGDL·Q
DFKXEZUFU\ISHUVRQI\GGDL·QGRGLDFKXE\EREO
ddweud wrthyn nhw fod Duw yn flin gyda
rhag eu pechod
nhw am eu bod yn gwneud drwg.
a rhag eu holl
elynion.
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(QZ·U,GGHZRQDU\3HUVRQKZQRHGG´0HVHLDµ2QG
HUHXERGQKZ·QGLVJZ\OL'GXZDQIRQ0HVHLDURHGG
OODZHUR·UEREO\QE\ZIHOSHWDLHE\WK\Q
mynd i ddod.

0DHSRSHWKGG\ZHGRGG(VHLDDP<0HVHLD
wedi ei sgwennu yn ei
lyfr. Er iddo
\VJULIHQQX·USHWKDX
hyn i lawr cannoedd
o flynyddoedd
cyn iddyn
nhw ddigwydd,
byddai popeth
ddywedodd Eseia
am y Meseia yn
dod yn wir.
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Roedd pobl yn gwybod
fod Eseia yn siarad
am y Meseia
achos

Dywedodd Eseia fod Duw
ei hun am roi arwydd
iddyn nhw.

doedd hi ddim yn bosibl i
ferch fod yn wyryf a
chael plentyn. Ac
ystyr yr enw
Emaniwel ydy
Duw gyda ni!

´%\GGPHUFKLIDQFV\·QZU\I
\QIHLFKLRJDF\QFDHOPDEµ
PHGGDL´DE\GG\SOHQW\Q
yn cael ei alw yn
(PDQLZHOµ
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´$FKRVPDHSOHQW\QZHGL
cael ei eni i ni, mab wedi cael
HLURLLQL%\GGH·QFDHO\
cyfrifoldeb o lywodraethu.
A bydd yn cael ei alw yn
Strategydd rhyfeddol, y
Duw arwrol, Tad yr oesoedd,
W\Z\VRJKHGGZFKµ5RHGG
(VHLDPRUVLƂUIRG'XZ\Q
mynd i gadw ei addewid,
URHGGH·QVLDUDGIHOSHWDL·U
peth wedi digwydd yn barod.
3URIIZ\GR\G\·UJDLUDPK\Q

19

18
Dywedodd Eseia fod y Meseia yn mynd i fod yn fawr
DE\GGDL·QJZQHXGSHWKDXPDZU2QGJRUFKP\QQRGG
'XZ(VHLDLGGZHXGZUWK\EREOIRG\0HVHLD·Q
P\QGLGGLRGGHIDFDHOHLODGG0DH·QVLZUIRG(VHLD
\QPHWKXGHDOOVXWRHGGKL·QERVLE
L·U0HVHLDJDHOHLIULIRRVRHGG\Q
fawr a chryf, Ond wnaeth e
ddim dadlau gyda Duw – dim
ond ail adrodd beth oedd
Duw am iddo ei ddweud.
Byddai Duw yn gwneud
L·UEURIIZ\GROLDHWKGGRG
yn wir.
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Roedd y Meseia yn dod – QLGDW\U,GGHZRQ\QXQLJ
'\ZHGRGG'XZZUWK(VHLD\E\GGDL·U0HVHLD\Q¶RODX
L·UFHQKHGORHGG·<FHQKHGORHGG\G\·UKROOEREO\Q\
E\GV\GGGGLP\Q,GGHZRQ0DH'XZ\QFDUXSDZE
ac roedd ei Feseia yn dod i fendithio pawb, ac i
J\QQLJDFKXELDHWKWUZ\·UE\GLJ\G

Eseia yn gweld y dyfodol
Stori o Air Duw, y Beibl
V\GGL·ZJZHOG\Q
Eseia 1, 6, 7, 9, 53
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Mae Duw yn gwybod bod ni wedi
gwneud pethau drwg, beth mae e’n galw’n
bechod. Y gosb am bechod ydy marwolaeth.
Mae Duw yn ein caru ni gymaint, fe wnaeth e anfon
ei Fab, Iesu, i farw ar Groes. Fe wnaeth e gymryd ein
cosb ni. Daeth Iesu yn fyw eto ac aeth yn ôl i’r
Nefoedd! Nawr gall Duw faddau ein pechodau.
Os wyt ti am droi oddi wrth dy bechodau,
beth am ddweud hyn wrth Dduw: Annwyl Dduw, rwy’n
credu bod Iesu wedi marw drosof fi a’i fod yn fyw eto.
Os gweli’n dda tyrd i mewn i’m mywyd a maddau fy
mhechodau, er mwyn i mi gael bywyd newydd nawr, ac
yna cael bod gyda Thi am byth. Helpa fi i fyw fel
plentyn i ti. Amen. Ioan 3:16
Cofia ddarllen y Beibl a siarad bob dydd gyda Duw!

´3DQGGDWJXGGLUG\DLUE\GG\QJROHXRµ
6DOP

