Cymuned
Bach!

Stori'r mab wnaeth wrthryfela
Gan ddefnyddio Beibl, darllenwch stori'r mab wnaeth wrthryfela sydd
i'w gweld yn llyfr Luc 15:11-32.
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

ESBONIAD Y STORI

Dewiswyd stori'r mab wnaeth wrthryfela ar gyfer yr wythnos
hon oherwydd mae'n dangos, waeth beth rydyn ni'n ei wneud
yn ein bywydau, waeth faint o weithiau rydyn ni'n ei gael yn
anghywir. Cyn belled â'n bod ni'n gofyn am faddeuant bydd ein
Tad Duw, fel Tad y mab wnaeth wrthryfela bob amser yn
maddau i ni ac yn taflu parti enfawr pan ddychwelwn.
Mae Duw eisoes yn gwybod yr holl ddewisiadau rydyn ni'n mynd
i'w gwneud yn ein bywydau, felly mae eisoes yn gwybod sawl
gwaith rydyn ni'n mynd i'w gael yn anghywir, a sawl gwaith rydyn
ni'n mynd i ddychwelyd yn gofyn am faddeuant, ac mae'n dal i
daflu parti enfawr yn y nefoedd ni.
Onid yw'n anhygoel meddwl ei fod yn caru ni cymaint â hynny.

Gweddi Weithgar

Mae ymbarél yn ein
hamddiffyn pan
mae'n bwrw glaw. Yn
yr un modd mae
ffigurau ein Tad neu
Dad yn ein bywydau
yn ein hamddiffyn
rhag niwed.
Gludwch neu
tynnwch lun o'ch Tad
(neu'r person sydd fel
tad i chi) o dan yr
ymbarél a dywedwch
weddi fach wrth
Dduw i ddiolch iddo
am y person hwnnw.

Cerddi
am
Dad

Ein Tad
Cymerodd Duw nerth mynydd,
Mawredd coeden,
Cynhesrwydd haul haf,
Pwyll tawel môr tawel,
Enaid hael natur,
Braich gysur y nos,
Doethineb yr oesoedd,
Grym hediad yr eryr,
Llawenydd bore yn y gwanwyn,
Ffydd hedyn mwstard,
Amynedd tragwyddoldeb,
Dyfnder angen teuluol,
Yna cyfunodd Duw y rhinweddau hyn,
Pan nad oedd dim mwy i'w ychwanegu,
Roedd yn gwybod bod ei gampwaith yn
gyflawn,
Ac felly, fe’i galwodd…
Dad
Awdur Anhysbys

Yn union fel fy Nhad
Duw, dwi'n betio mae dy ddwylo'n
wirioneddol fawr a chryf,
Yn union fel fy nhad.
Duw, dwi'n betio Ti'n canu yn y gawod caneuon hapusYn union fel fy nhad.
Duw, mentraf ichi sirioli drosof pan
gyrhaeddaf y sylfaen gyntaf,
Yn union fel fy nhad.
Duw, mentraf fod gennych wyneb sy'n
gwenu,
Yn union fel fy nhad.

Awdur Anhysbys

Cerddoriaeth
Can Saesneg

Creu
cerdd

GOOD GOOD
FATHER BY
CCKIDS

https://www.youtube.com/watch
?v=BH0y2HfZpy0

Gwnewch restr o eiriau i ddisgrifio
eich tad. Teimlwch yn rhydd i
ddefnyddio rhai o geiriau o'r
chwilair isod.
Gan ddefnyddio'ch rhestr, crëwch
gerdd bob yn ail benillion yn
disgrifio 'fy nhad' a 'Duw'.

Chwilair

Caredig
Hwylus
Gofalgar
Cwl
Athro

Ffyddlon
Doeth
Cariadus
Dewr
Cryf

Gweithio'n galed
Cefnogol
Gwirion
Doniol
Anhygoel

Bisgedi
Moch

Bydd Angen:
Bisgedi Siocled
Malws melys pinc
Icing siwgr
Dŵr
Beiro bwytadwy / bwyd du
Siswrn
Dull:
Cymysgwch y siwgr eisin ynghyd â swm bach iawn o ddŵr er
mwyn gwneud glud.
Defnyddiwch y glud siwgr eisin i lynu malws melys cyfan i'ch
bisged.
Gydag ail malws melys torrwch gylch ar gyfer y trwyn a dwy
driongl ar gyfer clustiau.
Defnyddiwch y beiro bwytadwy i wneud dau lygad a dwy
ffroen

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon
@SwanseaBreconDioYouth

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
@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

