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Waliau 
Mawr 

Nehemeia

Beibl i Blant
yn cyflwyno

Ac 
roedd 
Roedd 
pwysicaf 
Un o weision pwysicaf y 
brenin 
enw Ei 
waith oedd blasu 
bwyd y brenin 

ofn i 
rywun ei 
wenwyno

Un diwrnod, daeth Nehemeia at y brenin, 
ac roedd Gofynnodd 
y brenin “O frenin, boed i ti fyw 
am byth

ddinas ble mae fy hynafiaid
claddu yn adfeilion,

Roedd Nehemeia yn
siarad am Jerwsalem
Roedd y ddinas wedi

cael ei dinistrio
flynyddoedd yn 
ôl mewn rhyfel
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Welsh



nhw ddim yn 
Iddewon, a doedden nhw ddim 

am weld 
cael

eu

hefyd – llythyr i Asaff, oedd yn 

roi coed i Nehemeia er mwyn 

“Gadewch i ni ddechrau ailadeiladu ar unwaith!” 

wal 

Gadewch i ni ddechrau ailadeiladu

Gofynnodd y Brenin Artaxerxes, “Beth wyt ti eisiau 
?”  “Gad i mi fynd i Jerwsalem i 

ddinas eto,” Cytunodd y brenin 
Rhoddodd lythyrau 

Nehemeia i ei fod 
yn cyrraedd 
yn 
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Pan 

Gweithiodd yr Iddewon 

Roedd rhai 

yn dod ac yn eu lladd 

Ond, daliodd Nehemeia 

unrhyw elyn!

cael unrhyw 

ymladd yn erbyn 
Jerwsalem, a chreu 

Ceisiodd Nehemeia 
osod 
Roedd y brenin 
Artaxerxes wedi

ei wneud yn  
llywodraethwr 

hawl i ofyn am fwyd ac 

wnaeth 
Aeth ati fel pawb arall 
i weithio ac 

waliau
Gwariodd 

arian 

ei 
hun 

Unwaith 

ddinas ddydd a nos fel bod neb 
yn 

Nehemeia

i 
nhw                                       9
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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!

rhaid bod 
Nehemeia yn hapus iawn ei fod wedi y 

roedd 
ei 

roi iddo, 
er yr holl 
anawsterau
Arhosodd yn 
Jerwsalem, 

bobl i ddal ati i 
ufuddhau i 

cafodd y wal 
ei 

Gosododd 
Nehemeia wylwyr i 
amddiffyn 

Waliau Mawr Nehemeia

Nehemeia

Gwnaeth reol 
hefyd fod y 

cloi dros nos, 

a 
doedden 

nhw ddim i 
nes iddi 
iawn 

Ond 

Anfonodd nodyn yn ôl yn dweud ei fod 
yn 
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