Cymuned
Bach!

IESU A SACHEUS

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Sacheus sydd i’w chael yn llyfr
Luc 19, adnodau 1 i 10.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar
YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=J-pe5iSFJjI

ESBONIAD I'R STORI

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar gymod sef y trydydd o'r sagrafennau.
Cymod y'w sagrafen o maddeuant a thrugaredd. Rydyn ni'n derbyn
maddeuant pan rydyn ni'n cael ein bedyddio ond rydyn ni hefyd yn gofyn
am faddeuant ym mhob gwasanaeth ewcharist.
Roedd Sacheus yn casglwr trethi nad oedd yn onest iawn. Cymerodd
ormod o arian gan y bobl a gasglodd oddi wrthynt. Ond pan gyfarfu â Iesu
fe newidiodd ei ffyrdd. Fe roddodd hanner ei arian i ffwrdd i'r tlodion ac
addawodd roi 4 gwaith yr arian a gymerodd yn ôl i unrhyw un yr oedd yn
ei dwyllo. Dywedodd ei fod yn flin am bopeth a wnaeth yn anghywir a
chymodi â Iesu a'i faddau.
Mae cymodi yn dweud eich fod yn sori ac yn derbyn maddeuant. Rhaid
inni dderbyn maddeuant cyn y gallwn fod yn agos at Dduw, a dyna pam ei
fod mor bwysig dweud sori.

GWEITHGAREDD GWEDDI

Y sipiau cymodi
Offer
Sipsiwn (gallai hyn fod ar ddillad)

Sefydliad
Dadwneud y sip

Cyfeiriad
A ydych chi neu unrhyw un o'ch ffrindiau neu'ch teulu
wedi bod yn dadlau neu'n ymladd yn ddiweddar? Pan
fydd pobl yn dadlau neu'n ymladd maent yn cael eu
gwahanu oddi wrth ei gilydd.
Mae cysoni yn golygu dod â dwy ochr at ei gilydd.
Ychydig fel sip.
Meddyliwch am y bobl rydych chi am ddod â nhw yn
ôl at ei gilydd. Dywedwch weddi dawel dros y bobl
rydych chi'n meddwl amdanyn nhw wrth i chi wneud y
sip.
Gweddi gymodi sipiau yw hon.

Fel disgyblion Iesu Grist rydyn ni i fyw mewn
cymod a heddwch. Mae angen atgoffa arnom i
fyw eu ffydd bob dydd. Gwnewch groes gwydr lliw
gan ddefnyddio papur sidan a cherdyn. Fel hyn
bydd gennych rywbeth i'ch atgoffa i ddilyn Iesu.
Bydd angen:
Cerdyn Lliw
Papur meinwe
Cwdyn lamineiddio
Laminator

Cyfarwyddyd
Torrwch siâp y groes allan o'ch cerdyn.
Torrwch y papur sidan i mewn i sgwariau.
Llenwch y groes â sgwariau o bapur sidan (os ydych
chi'n cael trafferth yn cael y papur sidan i aros yn ei
unfan yna defnyddiwch ychydig bach o lud ffon)
Bwydwch y cwdyn lamineiddio trwy'r lamineiddiwr
ac yna torrwch y darn gorffenedig allan.
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CERDDORIARTH

CANEUON SAESNEG
VEGGIE TALES SING-ALONG
THE FORGIVENESS SONG

https://www.youtube.com/watch?v=jkPhJyB7pJc

FORGIVENESS
LIFEWAY KIDS WORSHIP
https://www.youtube.com/watch?v=tNnHGJWy5Yg

MADDEUANT
PECHODAU
SAGRAFEN
IACHAD
CYMOD
DATHLIAD
OFFEIRIAD
CARIAD DUW
GWEDDI
SORI EWCH MEWN HEDDWCH GRAS
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Gelwir pob un ohonom i fyw mewn heddwch yn ein cymdogaethau, ein gwlad,
a'n byd. Rydyn ni i ddod â gobaith i eraill trwy weithio dros heddwch a
chyfiawnder. Dywedodd Iesu: "Bendithion yw'r tangnefeddwyr" (Mathew 5: 9).
MAE YNA LAWER O FFYRDD I FYW MEWN HEDDWCH, ER ENGHRAIFFT:
DANGOS PARCH AT BOBL O BOB DIWYLLIANT A CHENEDL
AMDDIFFYN HAWLIAU ERAILL
MADDAU I'R RHAI SY'N BRIFO ERAILL
YSGRIFENNU AT WLEIDYDDION AM YR ANGEN AM HEDDWCH
PEIDIWCH Â DYCHWELYD TRAIS Â THRAIS
RHANNWCH YR HYN SYDD GENNYM AG ERAILL FEL BYDD GANDDYN
NHW'R HYN SYDD EI ANGEN ARNYN NHW
CEISIWCH DDOD Â HEDDWCH I BOBL NAD YDYN NHW'N CYDDYNNU
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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
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