Cymuned Bach!
Wythnos 1

Stori'r Creu
Yn defnyddio Beibl eich hun darllenwch Stori'r Creu.
Os nad oes gennych chi Beibl rydym ni wedi ffindio stori ar
You Tube y gallwch gwylio.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GEIwDaLTYGc

Cerddoriaeth - What a Wonderful World
gan Louis Armstrong
https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE

Siaradwch gyda'ch teulu am creadigaeth Duw.
Gwrandewch ar y can a meddyliwch am y syniadau a'r geiriau yn y
can enwog yma.
Byddwch yn ddiolchgar am y pethau sydd gennym ni a dywedwch
diolch i ein creuwr
Beth yw'r neges y mae Gristnogion yn cymerud o'r stori?
Stiwardiaeth – Beth ydy stiwardiaeth? Sut y gallwn ni cyflawni hyn?
Meddyliwch am 2 ffordd y gall bobl edrych ar ol creadigaeth Duw.
Wyt ti'n gallu ysgrifennu gweddi o diolch I Dduw am ein byd?

Gweddi Creadigol

Gweddio Labyrinth Bys
- Eisteddwch yn gyfforddus, byddwch yn dawel a gweddiwch:"Yr wyf
yn gosod fy hun yn dy law O Arglwydd, fy Nuw."
- Pan rwyt yn barod... dilynwch y labyrinth gada'ch bys.
- Arhoswch mewn wahanol llefydd o amgylch y ffordd a rhyfeddwch am
rhoddion Duw o
Creadigaeth: Goleuni; Dwr + Awyr; Tyr + Planhigion; Haul, Lleuad + Ser;
Popeth sy'n hedfan + nofio; Anifeiliaid a bobl i edrych ar ol y byd.
- Pan yr ydych yn cyrraed y canol... Orffwys... anadlwch yn dyner a
mwynhewch seibiant... meddyliwch am y rhodd o orffwys.
Ble ydi hoff lle chi i orffwys?

Duw Benyw Haul Ser Awyr Mor
Ymlacio Planhigion Nos Lleuad Dyn Golau
Tir Pysgod Dydd Adar Tywyllwch Anifeiliaid

Cwis

1. Pwy greodd y byd?
2. Sut le oedd yno cyn i Dduw ddechrau ar ei waith o greu?
3. Beth oedd y peth cyntaf i Dduw ei greu?
4. Beth wnaeth Duw a'r dwr?
5. Enwch bedwar peth mae planhigion yn eu rhoi i ni i'w
bwyta?
6. Beth greodd Duw i roi goleuni yn y nos?
7. Beth greodd Duw i hedfan yn yr awyr?
8. Beth yw'r enw ar greaduriaid sy'n byw ar y tir?
9. Beth arall greodd Duw i fyw ar y ddaear?
10.Beth fyddai Gwaith y bobl a greodd Duw?
11.Beth ddywedodd Duw bob tro yr edrychodd ar y petheu
roedd Ef wedi eu creu?
12.Beth wnaeth Duw ar ol creu popeth?
Atebiol i gael yn y Beibl
Wedi ei cymerud o "Cyntaf i Ateb"
gan Aled Davies
Atebion i Cwis wythnos diwethaf.
1: Roedd pobl yn ddrwg ac yn anufudd i Dduw; 2: Cosbi'r bobl ddrwg a dechrau eto;
3: Noa a'i deulu; 4: Adeiladu arch i fynd yn y dwr; 5: Rhoddodd Duw orchmynion iddo;
6: Noa a'i deulu a dau o bob anifail ac aderyn; 7: Anfon glaw am amser hir; 8: Cigfran yn
gyntaf ac wedyn colomen; 9: Daeth y golomen a deilen yn ol ato; 10: Addoli Duw; 11: Na
fyddai'n anfon llif mawr fel hyn eto; 12: Enfys yn yr awyr.

