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Mae ein stori yr wythnos hon yn un arall o'r damhegion neu'r straeon dysgu a
ddefnyddiodd Iesu er mwyn egluro i'w ddisgyblion bopeth am deyrnas Dduw. Mae
Iesu'n siarad am fenyw sydd â 10 darn arian ac yn colli un. Mae hi'n edrych ac yn
edrych am y geiniog ac yn y pen draw mae'n dod o hyd iddi. Fodd bynnag, nid dyna
ddiwedd y stori, mae'r fenyw mor hapus ei bod wedi dod o hyd i'w darn arian nes ei
bod wedyn yn gwahodd ei theulu a'i ffrindiau i gyd i partier mwyn dathlu.

Pan edrychwch am rywbeth rydych wedi'i golli, byddwch yn troi'ch tŷ wyneb i waered
i ddod o hyd iddo, yn enwedig os yw'n bwysig i chi. Roedd y fenyw yn y stori hon wir
eisiau dod o hyd i'r geiniog. Mae yna lawer o fersiynau gwahanol o'r stori hon, mae
rhai straeon o'r farn bod y darnau arian yn rhan o ffrog pen a roddwyd iddi gan ei
gŵr. Mae eraill o'r farn eu bod yn ddarnau arian y gwnaeth hi gynilo amdanynt am
amser hir. Y naill ffordd neu'r llall roedd y darnau arian mor bwysig iddi nes iddi
lanhau ei thŷ cyfan dim ond i ddod o hyd i'r darn arian a oedd ar goll.

Mae Iesu'n dweud wrthym trwy'r stori hon fod pawb yn bwysig i Dduw ac, os aiff un
o'i blant ar goll, y bydd yn symud popeth i ddod o hyd iddynt. Mae Iesu hefyd yn
dweud wrthym y bydd yn cael parti i ddathlu'r ffaith bod ei blentyn wedi dychwelyd
pan fydd wedi dod o hyd i un o'i blant sydd ar goll. Felly pryd bynnag mae rhywun yn
dod yn Gristion, bydd y nefoedd i gyd yn cael dathliad.

STORI'R DARN ARIAN OEDD AR GOLL

DADBACIO

https://youtu.be/cKm1MvQunj8

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch Stori'r darn arian oedd ar goll sydd
i’w chael yn llyfr Luc pennod 15, adnodau 8 i 10.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar
YouTube.



Yn stori'r darn arian coll mae'n bwysig deall yr hyn y mae Iesu'n ceisio
ei ddweud wrthym trwy'r stori.

Mae Iesu'n ceisio dweud wrthym mai Duw yw'r fenyw yn y stori, mae Duw
yn chwilio am bobl ei eglwys sydd wedi mynd ar goll am ryw reswm. Mae'n
chwilio am y rhai oedd yn dilyn, y rhai  oedd yn arfer fod yn Cristnogion ond
am ryw reswm, wedi colli eu ffordd neu wedi stopio ei ddilyn.

Gelwir gweithgaredd gweddi heddiw yn weddi amlen oherwydd siâp y
papur pan fyddwch wedi ei blygu.

Cymerwch ddarn sgwâr o bapur a'i blygu yn ei hanner, yna ei agor a'i
blygu yn hanner y ffordd arall fel bod gennych chi groes yn y canol pan
fyddwch chi'n ei hagor.

Cymerwch ychydig o amser i weddïo - efallai eich bod chi'n teimlo mai
chi yw'r darn arian coll ar hyn o bryd neu efallai eich bod chi'n adnabod
rhywun arall a oedd arfer fod yn Gristion ond sy'n cael trafferth nawr.
Ysgrifennwch weddi yng nghanol eich papur.

Pan fyddwch wedi gorffen ysgrifennu eich gweddi, plygwch bob cornel
o'ch papur i'r canol fel bod eich gweddi wedi'i gorchuddio.

Cymerwch eich papur gweddi wedi'i blygu a'i ollwng yn ofalus mewn
rhywfaint o ddŵr gyda'r rhannau wedi'u plygu yn wynebu i fyny a
gwyliwch wrth i Dduw agor eich llythyr.
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Dyma 15 gair sy'n gysylltiedig â'r darlleniad.
Gwelwch a allwch chi eu gweithio i gyd allan.

AHLTDU
_______________________________________________________
DUARNA AIANR
_______________________________________________________
SUBOYG
_______________________________________________________
ALOGYINN
_______________________________________________________
RA GLOL
_______________________________________________________
UWD
_______________________________________________________
MNEWY
_______________________________________________________
LNAWCLEHHWE
_______________________________________________________
PRHCDAUE
_______________________________________________________
GDANFORAD
_______________________________________________________
RNAIA
_______________________________________________________
DERYCH
_______________________________________________________
DGALAWUA
_______________________________________________________
UHAPS
_______________________________________________________
APLM
_______________________________________________________
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Cerdyn
Glud
Gwlân / llinyn
Ffoil
Siswrn

NAWR EICH TRO CHI YW E I DYLUNIO'CH DARN ARIAN EICH
HUN I'CH ATGOFFA I YMDDIRIED MEWN DUW BOB AMSER

 

Bydd Angen:

Dewch o hyd i rywbeth crwn i dynnu llun ohono i greu eich darnau arian
a'u torri allan. Croeso i chi wneud cymaint yr ydych chi am gwneud,

gallwch chi wneud un yn unig neu gallwch chi ddylunio deg darn arian ac
yna efallai eu rhoi fel anrhegion i atgoffa eraill eu bod nhw'n blant i Dduw

ac mae'n eu caru'n ddiamod.
 

Gan ddefnyddio'r glud a'r gwlân, crëwch eich dyluniad ar eich siapiau
darn arian a chaniatáu iddynt sychu (bydd angen i chi amsugno'r gwlan

yn y glud).
 

Yna gan ddefnyddio rhywfaint o ffoil cegin rhowch glud ar un ochr, ei roi
dros eich dyluniad a'i wasgu i bob ardal o amgylch eich darn arian ac yna

torrwch y ffoil gormodol.



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
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Rydyn ni i gyd weithiau'n cael trafferth gyda'n ffydd.

Gallai fod am lawer o resymau.

Mae rhai pobl yn cael trafferth â'u ffydd
oherwydd bod rhai maen nhw'n eu caru yn
sâl neu wedi marw ac nid ydyn nhw'n deall
pam y byddai Duw yn gadael i hynny ddigwydd. 
Neu efallai ei fod oherwydd eu bod wedi
darganfod bod ganddyn nhw rywbeth o'i le
arnyn nhw ac nad ydyn nhw'n deall pam na
fydd Duw yn eu gwella.

Er bod y bobl hynny yn troi cefn ar Dduw efallai y byddan nhw'n
mynd ymlaen i fyw bywydau normal, ond mae ein darlleniad o'r Beibl
heddiw yn dweud wrthym fod Duw, fel y fenyw yn y stori, yn ofidus
iawn eu bod wedi eu colli ac nad yw byth yn stopio ceisio dod o hyd i
ffordd i ddod â nhw yn ôl ato.

Beth am gymryd peth amser yn ceisio deall sut y gallai deimlo eich
bod wedi colli rhywbeth mor werthfawr. Fe allech chi naill ai feddwl
am amser y gwnaethoch chi golli rhywbeth a sut roedd yn teimlo i
fod hebddo. Neu os oes gennych chi ddarn arian siocled dros ben o'r
Nadolig yna efallai y gofynnwch i oedolyn yn eich tŷ eu cuddio i chi
ddod o hyd iddyn nhw.

MAE IESU'N DWEUD WRTHYM YN Y DDAMEG HON MAI NI
YW'R GEINIOG SYDD WEDI MYND AR GOLL.




