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Gwers 28

Cyfres Stori Duw

Y Pedwar Pysgotwr
Luc 5:1-11
Nod:
Gweld beth oedd canlyniadau Simon Pedr yn
cyfarfod a gwrando ar Iesu

Adnodau:
Luc 5:1-11

Cyflwyniad i’r darn:
Cyn yr hanes hwn, roedd Iesu yn teithio
o amgylch yn dysgu pobl ac yn gwneud
gwyrthiau. Erbyn hyn, roedd hi’n amser i
Iesu alw disgyblion i fod yn ddilynwyr iddo, i
deithio gydag ef, ac i ddysgu ganddo. Sylwch
pa fath o bobl yr oedd Iesu yn eu galw, nid
pobl gyfoethog, golygus, poblogaidd – ond
pobl gyffredin fel chi a fi.

Sut i’w ddarllen:

beldroediwr neu seren bop. Beth y tybient y
byddent yn ei wneud?
Nid felly i Simon Pedr, dywedodd Iesu “pwy
bynnag a fyn gadw ei fywyd, fe’i cyll, ond
pwy bynnag a gyll ei fywyd er fy mwyn i a’r
Efengyl fe’i ceidw.” (Marc 8: 35). Ni chafodd
Simon Pedr fywyd moethus, yn wir cafodd ei
ladd am fod yn Gristion. Pam felly wnaeth y
dynion yma adael eu swyddi a’u teuluoedd a
dilyn y dyn dieithr hwn? Mae’r ateb i’w gael
yn adnod 8.
Roedd y dynion wedi dod i sylweddoli bod
Iesu yn berson arbennig, ei fod yn Dduw,
roedd o’n gallu llenwi’r rhwydau a physgod
pan oeddent hwy wedi methu drwy’r nos!
Roedd yn well ganddynt adael popeth a’i
ddilyn nac aros yn eu hunfan a methu’r cyfle
i ddilyn y dyn rhyfeddol hwn. Fel canlyniad
cawsant fod yn ddisgyblion i Iesu am dair
blynedd ar y ddaear, ac wedi iddo fynd i’r
nefoedd, daethant yn arweinwyr ar ei eglwys!

Penodi dau berson i ddarllen y sgwrs rhwng
Iesu a Simon Pedr, un i ddarllen geiriau Iesu,
ac un arall eiriau Seimon Pedr. Gweddill y
dosbarth i ddarllen y naratif rhyngddynt fesul
adnod.

Gweithgareddau:

Trafod yr hanes (pwyntiau):

Gweithgaredd 1.

Sut y byddai’r bobl ifanc yn teimlo pe baent
yn sefyllfa Simon Pedr, wedi bod yn pysgota
drwy’r nos, heb ddal dim byd, a Iesu’n gofyn
iddo fynd yn ôl eto! Ond mor falch oedd
Simon Pedr o fod wedi gwrando ar Iesu, gan
y cafodd lond rhwyd o bysgod, a chael cynnig
bod yn ddisgybl i Iesu!

Bydd angen i chi baratoi o flaen llaw:

Holwch y bobl ifanc pwy yw eu harwyr. Sut
fyddent yn ymateb pe bai’r person yna’n troi
fyny yn eu tŷ a’u galw i fyw gyda hwy am dair
blynedd? Mwy na thebyg y byddai’n golygu
byw’n gyfoethog ac yn braf, gyda rhyw

1. Gwialen- clymwch ben ‘hangyr’ ar ddarn
o linyn rhyw fetr o hyd, bydd angen tua un
rhwng 3 o’r rhain arnoch ar gyfer y dosbarth.
2. Pysgod- copïwch atodiad 16 a’i ludo ar
gerdyn neu gardfwrdd. Torrwch siâp y ddau
bysgodyn yn un darn gyda thyllau i’r llygaid,
gwnewch un i bob disgybl.
Neu gellir gofyn i’r bobl ifanc wneud hyn
(y cyfarwyddiadau uchod) fel rhan o’r
gweithgaredd.
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Yna yn y wers:
Gofynnwch i’r bobl ifanc addurno’r pysgod.
Wedi eu haddurno gosodwch hwy i sefyll ar
y llawr (y ddau gynffon yn cyffwrdd y llawr)
ac mewn grwpiau o 3, defnyddio’r wialen i
geisio codi’r pysgod oddi ar y llawr drwy’r
llygaid. Fe allant amseru ei gilydd i weld pwy
sy’n ei godi yn yr amser byrraf.
Gweithgaredd 2. (ar gyfer grwpiau mawr o
bobl ifanc)
Addawodd Iesu i Simon Pedr y byddai’n dod
yn bysgotwr dynion, golygai hyn - galw ar
bobl eraill i ddod yn ddisgyblion i Iesu. Beth
am gêm o ‘bysgota pobl’ lle mae’r arweinydd
yn gweiddi rhif rhwng 1-6 allan, ac mae’n
rhaid i’r bobl ifanc ‘bysgota’ eraill i sefyll
mewn grŵp o’r maint hwnnw. Os oes rhai
yn weddill, heb fod yn rhan o grŵp, maent
hwy allan o’r gêm. Dylid parhau nes bod dau
unigolyn ar ôl. Gellir chwarae’r gêm fwy nac
unwaith.

Amser i addoli:
Efallai nad yw Iesu’n gofyn i ni adael popeth
i’w ddilyn, ond mae o yn ein galw ni heddiw
yn yr un ffordd a Simon Pedr a’i ffrindiau. Oes
yna unrhyw beth sy’n ein rhwystro ni rhag
rhoi ein ffydd ynddo?
Gofynnwch i’r bobl ifanc pa fath o bethau
all fod yn rhwystr iddynt i ddilyn Iesu Grist
(gallent ysgrifennu ar ‘bost-it’ os ydynt yn
swil.) Fe ellir gweddïo drwy’r rhestr hon, a
gofyn i Dduw ddangos i’r bobl ifanc unrhyw
beth sy’n rhwystr iddynt ei ddilyn ef, a
dangos iddynt yr holl fendithion sydd i’w cael
o adael popeth i ddilyn Iesu. Amen

