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RHODD Y WEDDW

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Rhodd y Weddw sydd i’w chael
yn llyfr Marc pennod 12, adnodau 41 i 44.
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.

https://youtu.be/1pjwTErg2hM

DADBACIO
Yn y stori heddiw rydyn ni'n clywed am y weddw a roddodd ddwy ddarn arian yn ei offrwm i Dduw yn y
deml. Efallai na fydd hyn yn swnio fel stori arbennig o ddiddorol nes eich bod chi'n deall yr hyn y mae Iesu'n
ceisio ei ddysgu inni drwyddo.
Yn y stori fer hon mae Iesu'n tynnu sylw'r bobl sy'n dod o flaen y weddw yn gyntaf trwy ddweud "Edrychwch
ar y dynion hyn maen nhw'n rhoi'r hyn nad ydyn nhw ei angen. Maen nhw'n rhoi'r arian sydd ganddyn nhw
dros ben ar ôl iddyn nhw gael popeth maen nhw ei angen a'i eisiau . " Hynny yw, maen nhw'n rhoi'r hyn nad
yw'n bwysig iddyn nhw.
Yna mae'n tynnu sylw at y weddw, dim ond dwy ddarn arian bach y mae hi'n eu rhoi. Nawr yn nyddiau Iesu,
nid oedd menywod yn gweithio ac os bu farw eu gŵr, ychydig iawn oedd ar ôl iddynt. Felly mae'n bwysig
bod y fenyw hon yn wraig weddw oherwydd mae'n egluro mai ychydig iawn o arian oedd ganddi i edrych ar
ôl ei hun. Mae'r weddw yn rhoi popeth sydd ganddi heb ddal yn ôl. Dydy hi ddim yn meddwl "Sut ydw i'n
mynd i fwyta yfory?" neu "Sut ydw i'n mynd i oroesi?" Mae hi'n rhoi popeth sydd ganddi.
Mae Iesu'n dangos y ddau fath hyn o bobl i'r disgyblion i egluro iddyn nhw sut y dylen nhw fyw eu bywydau.
Nid yw'n ddigon rhoi dim ond yr hyn nad oes ei angen ar Dduw, mae'n rhaid i ni fod yn barod i roi popeth
sydd gennym yn union fel y weddw yn y stori.
Mae llawer o bobl yn cael trafferth gyda hyn hyd yn oed heddiw ac mae hynny'n fy nghynnwys i. Mae Duw
eisiau ein popeth ni a gall hynny fod yn anodd, yn enwedig pan fydd gennych chi deulu neu bethau eraill i
feddwl amdanynt fel ysgol. Yn yr ychydig rifynnau olaf o ddadbacio rwyf wedi dweud wrthych fod angen i ni
ymddiried yn Nuw, ac y bydd yn ein cadw ni'n ddiogel. Ond mae angen i ni ymddiried hefyd y bydd Duw yn
dangos i ni sut i roi ein bywydau iddo, does dim rhaid iddo fod yn arian fel y weddw, gallai fod yn amser ni
sydd ei angen, ond mae'n rhaid i ni fod yn barod i roi'r cyfan, nid dim ond y darn nad oes ei angen arnom.

RHOI

Ond rhoddodd hon y cwbl oedd ganddi i fyw arno. Marc 12:44
FE RODDODD Y WEDDW YN EIN STORI BOPETH YR OEDD GANDDI I FYW ARNI
A WNAETH HI DAL DIM YN ÔL ODDI WRTH DDUW.
MAE IESU EISIAU INNI ROI EIN HUNAIN YN LLWYR I DDUW, RHODDODD Y
WEDDW YN Y STORI YR HOLL ARIAN OEDD GANDDI OND MAE CYMAINT O
FFYRDD ERAILL Y GALLWCH CHI EU RHOI I DDUW.
BETH AM DREULIO PETH AMSER YN MEDDWL SUT Y GALLWCH CHI ROI I
DDUW, EFALLAI EICH AMSER, EICH ARIAN, Y TEGANAU NAD YDYCH CHI EU
HEISIAU MWYACH, NEU EFALLAI Y GALLECH CHI DREULIO RYWBRYD YN
SIARAD Â RHYWUN NEU'N HELPU RHYWUN GYDA RHYWFAINT O DASGAU
NEU WAITH CARTREF. MAE DUW EISIAU INNI ROI'R HYN Y GALLWN NI FELLY
FEDDWL AM YR HYN Y GALLWCH CHI EI ROI.
EFALLAI YR HOFFECH CHI WEDDÏO'R WEDDI HON I'CH HELPU CHI I FEDDWL
AM YR HYN Y GALLAI DUW FOD EISIAU ICHI EI ROI:
ANNWYL DDUW, DIOLCH I CHI AM STORI'R WEDDW YN RHOI EI OFFRWM YN
Y DEML. HELPWCH FI I WYBOD BETH RYDYCH CHI AM I MI EI ROI ER MWYN
EICH ANRHYDEDDU A RHOI'R NERTH I MI ALLU EI ROI I CHI. AMEN

CERDDORIAETH

I CAN GIVE

CROSSROADS KIDS' CLUB
https://youtu.be/Ia4BHiy-rzM

ALL I NEED
BRIGHTLINE

https://youtu.be/AgCParqfRoA

Dyma 15 gair sy'n gysylltiedig â'r darlleniad.
Gwelwch a allwch chi eu gweithio nhw i gyd allan.

1. INIECGO
_______________________________________________________
2. EIUS
_______________________________________________________
3. YWFAM
_______________________________________________________
4. FATROYRS
_______________________________________________________
5. EFRDYHD
_______________________________________________________
6. HOFCEYT
_______________________________________________________
7. IARNA
_______________________________________________________
8. PHEOPT
_______________________________________________________
9. INIOLSDBYG
_______________________________________________________
10. HFTGEOCOY
_______________________________________________________
11. ANIAR CHNCOIO
_______________________________________________________
12. MLET
_______________________________________________________
13. MSW
_______________________________________________________
14. ADAIRNCYF
_______________________________________________________
15. LDTWA
_______________________________________________________

CREUWCH CWDYN ARIAN I'CH ATGOFFA BOD
DUW EISIAU INNI ROI EIN POPETH!

Bydd angen:
Darn o hen ddeunydd
Rhuban neu linyn
Siswrn
Rhywbeth rownd i dynnu o gwmpas fel plât bach
Sialc
Cyfarwyddiadau:
Rhowch eich plât ar ben eich deunydd a defnyddiwch y
sialc i dynnu cylch
Torrwch y siâp allan a thorri o leiaf 9 twll bach o
amgylch ymyl allanol eich cylch (mae angen odrif
arnoch chi)
edau'ch rhuban i mewn ac allan o'r tyllau gyda dau ben
y rhuban yn dod allan o'r twll olaf.
clymwch bennau'ch rhuban gyda'i gilydd mewn bwa ac
mae'ch pwrs darn arian yn gyflawn

CREU BREICHLED

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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