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Rydym  wedi dewis stori Pedr a Cornelius yr wythnos hon
oherwydd dyma'r tro cyntaf yn y Beibl fod y stori Iesu yn cael ei
rhannu â phobl heblaw am yr Iddewon. Yn y stori mae gan Pedr
weledigaeth sy'n ei helpu i ddeall bod y newyddion da am Iesu yn
marw ar gyfer ein pechodau i bawb nid yn unig yr Iddewon.

Mae Duw yn dweud wrth yr apostolion i fynd allan a dweud with
bawb a dyna'n union y maen nhw'n ei wneud. Nid yw'r neges hon
wedi newid mae Duw dal i fod yn eisiau i ni fynd allan a dweud
wrth bawb. Gall weithiau fod yn anodd i rhannu cariad Iesu gydag
eraill - ond oherwydd bod Duw bob amser gyda ni nid oes
gennym ddim byd i'w ofni. Felly y tro nesaf i rywun ofyn i chi pam
eich bod yn mynd i'r Eglwys. Cofiwch fod Duw wrth eich ochr yn
eich helpu i ateb y cwestiwn fel nad oes angen i chi deimlo ofn
neu embaras oherwydd bod gennych rywbeth y mae ei angen ar
bawb.
Cariad diamod gan waredwr na fydd byth yn eich adael.

Pedr a Cornelius
Gan ddefnyddio'r Beibl Darllenwch stori Pedr a Cornelius sydd i'w
weld yn y llyfr Deddfau Pennod 10 penillion 24-48.
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



Efengylu
Mae efengylu yn air arall sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dweud wrth eraill. Fe'i diffinnir fel
taeniad yr efengyl Gristnogol drwy bregethu cyhoeddus a thystio personol.

 Nid yw hyn yn golygu ein bod am i chi fynd allan gyda'ch Beibl a dechrau darllen o un o'r
Efengylau.

Mae efengylu'n yn ymwneud â lledaenu cariad Duw. Mae Iesu'n dwud bod y  gorchymyn mwyaf
pwysig yw
‘Rwyt i garu'r Arglwydd dy Dduw â'th holl galon, ac â'th holl enaid, â'th holl nerth ac â'th holl feddwl,’
a ‘Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun.’
Felly er mwyn lledaenu'r newyddion da am Grist y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dangos
CARIAD at bawb rydych chi'n cwrdd â nhw.

Gan ddefnyddio'r ddolen cymerwch olwg ar rai o'r delweddau o gariad
https://unsplash.com/s/photos/love

Meddyliwch beth mae Cariad yn meddwl i ti..

Beth am darlunio llun neu creu gludwaith o beth mae cariad yn meddwl i ti a dywedwch diolch i
Dduw y fod gennych y gallu i garu.

A cofiwch y tro nesaf mae rhywun yn ofyn i chi am eich ffydd neu sydd eisiau gwybod mwy am
Iesu yna cofiwch dangos cariad iddyn nhw pan yr wyt yn ateb.

Gweddi  ryngweithiol

Wedi addasu a chyfieithu  o Interactive Prayer Stations on
Evangelism, Discipleship, Servanthood, and Diversity blog
https://theresaecho.com/2011/07/05/interactive-prayer-
stations-on-evangelism-discipleship-servanthood-and-
diversity/



Word jumble

1.CEREAAS
2.PRED
3.SONCUELRI
4.DODALI
5.WIDGDE
6.EWIDDON

Aildrefnwch y lythyrau i ffindio'r 12 air
sydd yn cysylltiedig a stori Pedr a

Cornelius

7.YDBSYR GNLA
8.EDLDGHEOEND REAILL
9.NLFAA
10.DAJEW
11.DTIEIDEHO EHIITDR
12.AOPJ



RWY'N SIŴR Y BYDD RHAI OHONOCH

CHI WEDI DOD AR DRAWS YR

ARBRAWF DIET COKE A MENTOS.

OS YDYCH CHI'N GALLU, BETH AM

GAEL POTEL O DIET COKE A RHAI

MENTOS NEU SOFTMINTS. Y CYFAN

SYDD ANGEN I CHI EI WNEUD YW

RHOI RHAI MENTOS/SOFTMINTS I

MEWN I BEN EICH POTEL LAWN O

DIET COKE A GWYLIWCH YN GORLIFO.

Experiments

Dwi'n hoff iawn o'r arbrawf yma!
Dwi'n meddwl ei fod yn llawer o hwyl a mae'n
dangos i ni pa mor rhyfeddol y mae e i rhannu

cariad Iesu gyda phobl eraill. Pan rydym yn dewis
fod yn Gristnogion, rydym yn cael ein llenwi â'r

ysbryd glân. Mae'r Beibl yn dweud y byddwn yn
cael eu llenwi i orlifo â'r ysbryd glân. Mae hyn yn

golygu bod gennym ddigon o'r ysbryd glân i'w rannu
ag eraill. Yn union fel y mae'r Diet Coke yn gorlifo. 



https://www.youtube.com/watch?
v=mJKxCjxaz7o&list=PLeptbWkNy6YZ5R9PNv6aYSlF2gCx
ESwv&index=9

Cerddoriaeth

GO!
GAN YANCY AND

THE LITTLE PRAISE 
 PARTY

DYMA ARBRAWF ARALL I CHI

CYMERWCH CAN POP LLAWN BOB DYDD A RHOWCH E AR Y LLAWR.

NAWR SEFWCH ARNO FE - BYDD Y CAN YN CYMERUD EICH PWYSAU ACHOS MAE'R CAN YN
GRYF PAN MAE'N LLAWN - YN UNION FEL YR YDYM YN DIGON GRYF I RHANU EIN FFYDD 

 PAN YR YDYM YN LLAWN AR YSBRYD GLAN

NAWR GWAGIWCH Y GALLU A RHOI CYNNIG ARALL ARNI

Y TRO HWN BYDD Y CAN DDIM YN DAL EICH PWYSAU OHERWYDD EI FOD YN WAG-MAE
ANGEN I NI FOD YN LLAWN O'R YSBRYD GLÂN ER MWYN RHANNU EIN FFYDD. MAE HYN YN

DIGWYDD PAN FYDDWN YN DERBYN DUW I'N BYWYDAU

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

Can Saesneg

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



Mae Crwys llygad Duw yn bert iawn ac yn hawdd i creu.
Beth am roi cynnig arni ac yna rhoi fel anrheg trwy flwch post rhywun a allai
fod yn teimlo ychydig yn unig, i'w hatgoffa bod Duw yn eu caru ac mae gyda
nhw bob amser.

Bydd Angen
2x ffon. Gall rhain fod yn unrhyw math o ffon er engrhaifft bryg coed neu ffon o
lolipop.
Gwlan mewn lliwiau wahanol.

I ddechrau, clymwch y ddwy ffon
gyda'i gilydd mewn siâp crwys gan
ddefnyddio'r lliw gwlân cyntaf rydych
chi am ei ddefnyddio

Yna lapiwch y gwlan dros ac yna o amgylch
bob ffon yn ei dro yn yr un cyfeiriad.

Pan yr wyt yn barod i newid lliw clymwch yr hen
lliw a'r lliw newydd at ei gilydd yng nghefn y ffon
fel na ellir gweld y cwlwm ac yna parhewch i lapio.

Unwaith yr wyt wedi orffen rhoi cymaint o liwiau ar y crwys llygad Duw yna i
orffen clymwch y gwlan i'r ffon agosaf.

Yna beth am atodi benill o'r Beibl - Cariad ydy Duw. Mae'r rhai sy'n byw yn y
cariad yma yn byw yn Nuw, ac mae Duw yn byw ynddyn nhw. 1 Ioan 4:16

Crwys llygad Duw




