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Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn treulio peth amser yn edrych ar yr arfwisg
y mae Duw yn ei rhoi inni i wisgo bob dydd er mwyn helpu ni i fyw ein bywydau fel
Cristnogion.
               Yr wythnos hon rydyn ni'n mynd i edrych ar arfwisg gyfan Duw, ac yna yn
ystod y tair wythnos nesaf byddwn ni'n edrych ar y gwahanol ddarnau o arfwisg
mewn perthynas â rhai o'r straeon eraill yn y Beibl.
               Mae Arfwisg Duw y dywedir wrthym amdano yn llythyr Paul at yr Effesiaid
yn cynnwys 6 eitem - Y Belt o Gwirionedd, Llurig Cyfiawnder, Esgidiau Efengyl
Heddwch, Tarian o Ffydd, Helmed o Iachawdwriaeth a Cleddyf yr Ysbryd sef gair
Duw (Y Beibl).
               Pan ysgrifennodd Paul y llythyr hwn, byddai Milwyr Rhufeinig yn gwisgo
eitemau o arfwisg fel y rhain i'w gweld ym mywyd beunyddiol. Felly roedd hon yn
ffordd syml i Paul esbonio sut mae nodweddion gwerthfawr sy'n ein cadw ni'n
ddiogel ein hamgylchynu, yn yr un modd ag y mae'r arfwisg yn amgylchynu'r milwyr
i'w helpu i'w cadw'n ddiogel. Mae Duw yn rhoi’r nodweddion hyn i ni er mwyn ein
helpu i fyw ein bywydau fel Gristnogion.
               Pwrpas y nodweddion yw ein helpu i sefyll yn erbyn yr holl bethau drwg a
allai ddod ein ffordd. Felly wrth i ni ddechrau mwynhau ein gwyliau haf gadewch
inni gofio sut mae Duw eisiau inni weithredu, gyda gwirionedd, cyfiawnder,
heddwch, ffydd ac ysbryd yn yr iachawdwriaeth y mae wedi'i rhoi inni trwy
farwolaeth Iesu.

ESBONIAD Y STORI

ARFWISG DDUW
Gan ddefnyddio'r Beibl Darllenwch stori Arfwisg Duw sydd i'w weld yn
y llyfr Effesiaid Pennod 6 penillion 10-20.
Os nad oes gennych Feibl rydym wedi recordio'r stori i chi wrando
arni gan ddefnyddio Beibl.net, rydym wedi uwchlwytho'r fideo i
Facebook, y gallwch cyrraedd o fan hyn

https://www.facebook.com/grou
ps/221292855858817/?
source_id=102045081305627





IWDDREIONG
____________________________
ELBT
____________________________
WACFYDINRE
____________________________
UILGRL
____________________________
NAAITR
____________________________
DYCEFLD
____________________________
EMLEDH
____________________________
ASDEIUIG
____________________________
HWHDECD
____________________________
FDFYD
____________________________
HBAHTAIUEC
____________________________
BYSRDY
____________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Geiriau Cymysg
Dyma 12 gair sy'n gysylltiedig â'r darlleniad Arfwisg Duw yn
Effesiaid 6. Tybed a allwch chi eu gweithio nhw i gyd allan.



Bydd angen:

Cynhwysydd mawr o
ddŵr

dau oren neu debyg

Dechreuwch trwy edrych ar yr orennau
Mae Arfwisg Duw fel y croen ar yr oren - gydag ef
rydyn ni'n gryf ac yn gallu gwrthsefyll pethau
drwg. Hebddo rydym yn wan.
Rhowch yr orennau yn y dŵr a gwyliwch beth
sy'n digwydd.

EXPERIMENT

https://www.youtube.com/watch?v=M3FqKD98FiQ

Cerddoriaeth
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FULL ARMOR OF GOD
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OS HOFFECH RANNU UNRHYW BETH YR YDYCH WEDI'I GREU, MAE
CROESO I CHI LWYTHO I FYNY I FACEBOOK NEU TWITTER GAN

DDEFNYDDIO'R DUDALEN O'CH SWYDDOG YPT LLEOL OND GWNEWCH YN
SIŴR BOD Y LLUN YN UN O'CH GWAITH, NID CHI. DIOLCH

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting



Gan ddefnyddio'r
amlinelliad

gyferbyn, beth
am greu eich

arfwisg eich hun.
Gallai hyn fod

yn debyg i'r
arfwisg
Rufeinig

draddodiadol
neu ddychymyg

newydd o sut
olwg fyddai ar

arfwisg heddiw.




