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

Cafodd Jeremeia ei
eni i deulu crefyddol yn
nheyrnas Jwda. Roedd
ei dad, Chilceia, yn
offeiriad. Roedd y
WHXOX·QE\ZPHZQWUHI
R·UHQZ$QDWKRWK\Q
agos at Jerwsalem.
Tybed oedd rhieni
Jeremeia yn meddwl
y byddai e hefyd yn
mynd yn offeiriad?
Ond roedd gan Dduw
gynlluniau eraill.

$GHJJHQL-HUHPHLD
doedd pobl Dduw ddim yn
ufuddhau i Dduw. Roedd
EURQSDZER·UEUHQLQL·U
gweithiwr lleiaf pwysig,
yn addoli duwiau ffug –
hyd yn oed yn nheml
sanctaidd Duw ei hun!
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Siaradodd
Duw gyda
Jeremeia
SDQRHGGH·Q
ddyn ifanc.
Dywedodd, “Rôn
L·QG\QDERGGLF\QLWLJDHOG\HQL:QHVL
G\EHQRGLGL·QEURIIZ\GLVLDUDGDUI\UKDQµ

Bydda i
J\GDWLµ
<QDJZQDHWK
Duw rywbeth
arbennig – dyma
IH·QF\IIZUGG
ceg Jeremeia.

5RHGGJHLULDX'XZIHOSHWDLQKZ·QG\FKU\Q
-HUHPHLD´2$5*/:<'''GXZµJZDHGGRGG
´DOODLGGLPVLDUDGDUG\UDQGLGZL·QUK\LIDQFµ
Doedd e ddim yn blentyn - URHGGH·QXJDLQRHG2QG
doedd Jeremeia
ddim yn meddwl
y gallai e siarad
dros Dduw yn
erbyn yr holl
ddrygioni oedd
R·LJZPSDV
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´3DLGERGDJRIQµPHGGDL'XZ
ZUWK-HUHPHLD´%\GGLGL·QP\QGL
EOHGZL·QG\DQIRQ
di ac yn dweud
EHWKGZL·Q
ddweud
wrthot ti.

Rhoddodd Duw gryfder, dewrder a doethineb i
-HUHPHLD$HWKDWLLVLDUDG\QGGHZURIODHQSREO
D·XKDWJRIIDIRG'XZ\QHXFDUXDFDPHXKHOSX
Ond doedd neb yn gwrando arno. Dim hyd yn oed y
brenin.
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Roedd hyd yn oed yr offeriaid yn flin, yn
dweud wrtho am stopio siarad am Dduw. Roedd yna
broffwydi ffug yno hefyd, yn cyhuddo Jeremeia o
ddweud celwydd.
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%HWKZQDHWK-HUHPHLDRHGGDWJRIID·UEREOERG
teyrnas Israel, yng ngogledd y wlad, wedi troi cefn
ar Dduw tua cant o flynyddoedd cyn hynny. Roedd
HXJHO\QLRQ\U$VV\ULDLGZHGLHXFRQFURDFZHGL
V\PXGSREXQR·U,VUDHOLDLGLI\ZLZOHG\GGSHOO
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Erbyn hyn,
roedd pobl
Jwda, teyrnas y de, wedi
troi cefn ar Dduw. Roedd
byddinoedd y gelyn wedi
dechrau martsio tuag
atyn nhw! Oedd Duw
yn mynd i adael iddyn
nhw goncro ei bobl
D·Xgorfodi i
adael eu gwlad?
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Fe wnaeth y bobl drystio eu duwiau ffug. Oedd
y duwiau yma yn gallu amddiffyn nhw rhag y
gelyn? Na! Dim ond Duw oedd yn gallu
gwneud hynny. Roedd y bobl mor flin
gyda Jeremeia, fe wnaethon nhw
J\QOOXQLRL·ZODGGH2QGIH
wnaeth Duw amddiffyn
ei was.
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Fe wnaeth Jeremeia
U\EXGGLR·UEUHQLQHLIRG
\QP\QGLJROOL·UIUZ\GU
yn erbyn byddin
%DE\ORQ*Z\OOWLRGG\
brenin a taflu Jeremeia
L·UFDUFKDU2QGK\G\Q
oed yn y carchar,
daliodd Jeremeia ati i
bregethu a trystio Duw.

2·UGLZHGGG\ZHGRGG
Duw rywbeth wnaeth
synnu Jeremeia.
Dywedodd, “Paid
gweddïo dros y bobl
yma. Na i ddim
gwrando arnyn nhw
QHVE\GGD·QQKZ·Q
EDURGLZUDQGRDUQDLµ
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$U{OGRGDOODQR·U
carchar, dechreuodd
Jeremeia bregethu
HWRL·UEUHQLQD·UEREO
a dweud bod yn rhaid
iddyn nhw
droi nôl at
'GXZD·L
drystio.

<WURKZQ
G\PD·UEUHQLQ
yn gorchymyn i
Jeremeia gael ei
ollwng i lawr
pydew dwfn a
mwdlyd.

Ond roedd Duw ar waith yng nghalon y brenin. Heb i
neb arall wybod, fe wnaeth y brenin achub Jeremeia,
a gofyn iddo beth oedd Duw am iddo ei wneud.
“Bydd yn barod
i gael dy
ddal yn
gaeth, ac
fe gei di
fyw, dyna
PDH'XZ·Q
HLGGZHXGµ
oedd yr
ateb.
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Fe wnaeth byddin Babylon goncro
Jerwsalem a holl wlad Jwda.
'\PDQKZ·QGLQLVWULR·UZDOLDX
D·UDGHLODGDXDOORVJLSRSHWK
'\ZHGRGG'XZ\E\GGDL·UEREO
yn gaeth am
saith deg o
flynyddoedd,

Jeremeia, y proffwyd trist
6WRULR$LU'XZ\%HLEO
V\GGL·ZJZHOG\Q
Jeremeia

ac yna
E\GGDL·QGRGk
QKZQ{OL:ODG
\U$GGHZLG
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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
Salm 119:130

