Cymuned
Bach!

Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau

Os edrychwch trwy'r Testament Newydd mae yna cymaint o enghreifftiau o Iesu
yn fod yn Uwcharwr.
Mae stori merch Jairus lle mae Iesu'n dod â merch yn ôl yn fyw ar ôl
iddi farw (Luc 8: 40-56).
Mae yna stori am Iesu'n bwydo torf enfawr o bobl. Mae rhai pobl yn
galw'r stori hon yn fwydo'r 5000 ond dywed y stori fod yna 5000 o ddynion ac
nad yw'n cynnwys y menywod a'r plant yn y niferoedd hynny. Fe wnaeth Iesu
fwydo'r holl bobl a oedd wedi dod i'w weld gyda 5 torth o fara a 2 bysgodyn
bach. (Luc 9: 10-17)
Mae yna hefyd y stori am sut y bu farw Iesu ar y groes a chodi eto i
achub pawb rhag y pethau anghywir maen nhw wedi'u gwneud (pechod) a dod
â nhw'n ôl i berthynas â Duw. (Luc 22-24)
Mae'r rhain yn dim ond tri o'r straeon sydd i'w gweld yn y Testament
Newydd sy'n dweud wrthym am fywyd Iesu. Mae'r straeon hyn yn dangos i ni
gymaint yn well yw ef fel archarwr na Captain America, Hulk, Wonder Women a'r
lleill i gyd oherwydd ei fod yn byw go iawn ac nid ydyn nhw.
Bu farw Iesu i'n hachub ac mae am inni geisio byw fel ef. Felly wrth i chi
fynd yn ôl i'r ysgol cofiwch eich bod chi'n archarwr hefyd. Nid yw'n hawdd mynd
yn ôl i'r ysgol pan fydd Coronavirus yn dal i fod o gwmpas felly rhowch eich
ymddiriedaeth yn Nuw a cheisiwch fod yn archarwr bob dydd yn union fel Iesu.
Cymerwch gip ar y fideo hon sydd wedi'i gwneud gan Gymdeithas y
Beibl i ddarganfod mwy am Iesu trwy lygaid tri o'i ffrindiau ifanc.

https://www.youtube.com/watch?
v=iXPK4Mla28Q
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GWEDD AU
Wrth i chi fwyta eich smarties stopïwch a
gweddïwch gan ddefnyddio'r gwahanol liwiau.
COCH - Rydyn ni'n diolch i Dduw am Iesu ac am
bopeth mae E'n ei roi i ni ac wedi ei wneud droson ni
OREN - Gofynnwn i Dduw faddau i ni am yr holl
bethau rydyn ni wedi'u gwneud yn anghywir
MELYN - Gweddïwn am ddewrder y byddwn yn
ddiogel ac yn hapus yn yr ysgol
GWYRDD - Gweddïwn dros athrawon, y byddant yn
garedig ac y byddant yn dysgu popeth y mae angen i
ni ei wybod.
GLAS - Gweddïwn dros y bobl eraill sy'n gweithio yn
ein hysgolion - cynorthwywyr dysgu, gofalwyr,
merched cinio, glanhawyr ac unrhyw un arall sy'n
helpu i'n cadw ni'n ddiogel
PINC - Gweddïwn dros ein ffrindiau y byddan nhw
hefyd yn ddiogel ac yn hapus yn yr ysgol
FIOLED - Gweddïwn dros ein teuluoedd y byddant yn
gallu teimlo ein bod yn ddiogel yn yr ysgol a'n bod yn
derbyn gofal
BROWN - Gweddïwn y byddwn yn dysgu llawer yn
ystod ein amser yn yr ysgol am Iesu a phopeth arall
y mae angen i ni ei wybod i lwyddo

CREU LLYFRNOD ARCHARWR
EICH HUN
Defnyddiwch y templed isod i creu llyfrnod
Iesu fy archarwr
Yn gyntaf addurnwch y
groes a'r clogyn
Yna gan torwch y ddau allan,
gofynwch i oedolyn i torri ar
hyd y llinell ar y clogyn
Edauwch top eich croes
trwy'r clogyn i greu eich nod
tudalen

I

CERDDORIAETH
BYTH BYTHOEDD O'R
ALBUM CARIAD MAWR DUW

https://www.youtube.com/watch?
v=CX0Bm5K2b4Y&list=PLUB15kIfbqJyRoOAxaYxhNl3a7SKY1Lc&index=27

DEWCH NAWR I DDAWNSIO O'R
ALBUM CARIAD MAWR DUW
https://www.youtube.com/watch?

v=Demb6n9Kez0&list=PLUB15kIfbqJyRoOAxaYxhNl3a7SKY1Lc&index=26

OHERWYDD BOD IESU YN FAB DUW ROEDD YN GALLU GWNEUD
RHAI PETHAU ANHYGOEL. TAWELODD STORM UNWAITH.
Ni allwn ni fel bodau dynol fyth dawelu storm ond gallwn wneud
i ddŵr symud yn wahanol gydag ychydig bach o wyddoniaeth!!

Bydd Angen:
Bowlen wag
Jwg o ddwr
Balŵn

Cam 1: Chwythwch y balŵn i fynnu ac yna
clymwch.
Cam 2: Rhwbiwch y balŵn ar eich gwallt am
amser hir
Cam 3: Gofynnwch i ffrind/ aelod o'r teulu i
arllwys y dwr o'r jwg i'r bowlen yn ara
deg
Cam 4: Daliwch y balŵn i fyny at y llif dŵr heb
gyffwrdd â'r dŵr ac yna edrychwch
beth sy'n digwydd
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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

CHWYLAIR

cerdded ar dwr
tawelu storm
bwydo torf fawr
daliad gwyrthol pusgod
adfer clust dyn
gwella menyw sy'n gwaedu
cododd y meirw

gwneud i'r barlys cerdded
iachaodd y heintiog
gwneud i deillion weld
bwrw allan gythreuliaid
iachaoedd y sal
dwr i gwin

