Cymuned
Bach!

Stori'r ffermwr yn hau

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori'r ffermwr yn hau sydd i’w chael
yn llyfrau Mathew 13, adnodau 1 i 13.
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=V9IOhGPrRvY

ESBONIAD Y STORI

Cynhaeaf yw'r amser pan rydyn ni'n diolch i Dduw am y bwyd
rydyn ni'n ei gynaeafu y mae Duw wedi caniatáu inni ei dyfu yn
ystod yr haf.
Rydyn ni hefyd yn diolch i Dduw am y Cynhaeaf o Gristnogion y
mae wedi dod i'r ffydd yn ystod y flwyddyn.
Mae dameg y ffermwr yn hau yn stori sy'n sôn am y gwahanol
fathau o gredinwyr. Mae yna rai sy'n glanio ar y llwybr sy'n colli
ffydd yn syth ar ôl clywed am Iesu. Mae yna rai sy'n glanio ar dir
creigiog sy'n colli ffydd yn gyflym ar ôl ei hennill. Mae rhai wedi'u
plannu ymysg chwyn - pobl sy'n dweud wrthyn nhw nad yw
Iesu'n bodoli ac felly maen nhw'n stopio credu. Yn olaf mae yna
rai sy'n glanio ar bridd da ac mae eu ffydd yn tyfu ac yn tyfu ac
maen nhw'n ffynnu.

Hau Gair Duw
Ond yr hadau syrthiodd i bridd da ydy'r bobl
hynny sy'n clywed y neges ac yn dal gafael i'r
diwedd – pobl sydd â chalon agored ddidwyll.
Mae'r effaith ar eu bywydau nhw fel cnwd
anferth." Luc 8:15 Beibl.net
Bydd angen: Siâp hadau papur; cylchoedd papur; glud;

papur cefn; beiros.
Darllenwch Luc 8: 4-15
Os ydym wedi clywed a deall Gair Duw a bod cariad Duw yn
tyfu yn ein bywydau yna mae'n dda hau hedyn trwy
drosglwyddo hwn i eraill.
Cymerwch siâp hadau ac ysgrifennwch weddi un llinell yn
gofyn i Dduw eu helpu i ddweud wrth rywun arall am Iesu
Gludwch eich gweddïau "hadau" gorffenedig ar bapur cefn o
amgylch cylchoedd papur lliw fel eu bod yn edrych fel
blodau haul.
Defnyddiwch gorlan farcio gwyrdd i ychwanegu coesyn a
dail.
Wedi'i cyfieithu o
New Ideas for Creative Prayer
gan Judith Merrell

Bydd angen:
Jar wag / glân
Papur sidan
Glud PVA

Rhwygwch lawer o ddarnau bach
o bapur sidan yn ddarnau bach
Gan ddefnyddio glud PVA,
gludwch nhw y ty allan eich jar i
greu patrwm rydych chi'n ei hoffi
Unwaith y bydd hi'n sych a gyda
chaniatâd oedolyn, cynnau
cannwyll a diolch i Dduw am y
Cynhaeaf a'ch holl hoff fwydydd
Am fwy of wybodaeth yn y Saegsneg ewch i Mason Jar Crafts website!
https://masonjarcraftslove.com/tissue-paper-fall-mason-jar-luminary/

CERDDORIAETH
HARVEST SAMBA
NEW HOPE

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

DA YW DUW
CARIAD MAWR DUW
https://www.youtube.com/watch?v=B-v1qktAek&list=PLUB15kIfbqJyRoOAxaY-xhNl3a7SKY1Lc&index=30&t=0s
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Cyfarwyddiadau

LLIWIWCH Y LABEL SY'N DWEUD BOD GAIR DUW FEL HEDYN
ADDURNWCH UNRHYW FFORDD RYDYCH CHI EISIAU
GLUDWCH Y LABEL Y TU ALLAN Y POT GAN DDEFNYDDIO
YCHYDIG BACH O DÂP
GWLYCHU RHYWFAINT O ROL Y GEGIN A'I ROI YNG
NGWAELOD Y POT
RHOWCH Y GWLÂN COTWM I MEWN NESAF A RHOI YCHYDIG
O DDŴR DROSTO
YSGEINTIWCH YCHYDIG O HADAU AR Y GWLÂN COTWM
DYLAI'R HADAU CRESS FYND AR Y SILFF FFENESTR GARTREF
AC EFALLAI Y BYDD ANGEN YCHYDIG O DDŴR ARNO YN
YSTOD YR WYTHNOS.

Wedi'i cymerud a'i cyfieithu o Sunday Craft website
https://sundaycraft.wordpress.com/2012/05/23/thesower-and-the-seed-cress-craft/amp/

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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