Cymuned
Bach!

ADDEWID GWAREDWR
Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch llyfr Eseia pennod 9 adnodau 6 a 7
sy’n sôn am ddyfodiad Brenin arbennig y mae Duw wedi’i anfon.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn saesneg sydd ar
gael ar YouTube.

https://youtu.be/KEpSXxL4Nn4

DADBACIO

Dyma'r cyntaf o bedwar rhifyn yr Adfent o Cymuned Bach lle byddwn yn edrych ar rai
darlleniadau o'r Beibl a fydd yn ein helpu i ddeall stori'r Nadolig a pharatoi ar gyfer
pryd y daw Iesu eto.
Yn ein darlleniad heddiw dywedir wrthym fod Brenin newydd yn dod. Brenin a fydd yn
dileu'r holl bethau anghywir rydyn ni wedi'u gwneud neu y byddwn ni'n eu gwneud yn
ein bywydau. Brenin sy'n rhoi Gobaith i bawb sy'n ei ddilyn.
IESU yw'r Brenin hwnnw ac mae angen i ni baratoi.
Mae'r Adfent yn air sydd wedi'i gymryd o'r gair "Adventus" sef Lladin ar gyfer
Cyrraedd. Felly amser yr adfent yw pan arhoswn am ddyfodiad Iesu wrth inni gofio ei
eni ddydd Nadolig. Mae hefyd yn amser i gofio bod Iesu wedi addo dod yn ôl i'r
Ddaear a gofalu am bawb sy'n credu ynddo, ac yn gwneud yr hyn a ofynnodd trwy
garu Duw a charu ein cymydog. Felly yn yr amser hwn o adfent gadewch i ni gymryd
peth amser i gofio Iesu a pharatoi i ddathlu ei ben-blwydd a hefyd sicrhau ein bod yn
gwneud yr hyn a allwn i ddangos ein cariad at bawb o'n cwmpas.

NARNIA

GWEDDI GOBAITH
Yn y ffilm "The Lion, The Witch and The Wardrobe" Pan fu farw Aslan yn lle
Edmund, roedd y Wrach Wen yn meddwl ei bod wedi ennill. Ond roedd
hud da Aslan yn gryfach ac yn ddyfnach na hud drwg y Wrach Wen.
Daeth Aslan yn ôl yn fyw eto - cafodd ei atgyfodi - a daeth GOBAITH yn ôl
i Narnia.

A ydych chi, neu
rywun yr ydych yn
gwybod, cael amser
anodd?
Ydych chi, neu
rhywun y gwyddoch,
angen gobaith?
Os ydych chi eisiau,
gallwch chi
ysgrifennu neu dynnu
lun syniad neu weddi
o obaith ar y bauble.

CERDDORIAETH
Caneuon Saesneg

HOPE
BY ALL STAR KIDS

https://www.youtube.com/watch?v=r_t5xitQjIc

HOPEITY HOPE
HILLSONG KIDS
https://www.youtube.com/watch?v=Y6gqbmxhnuQ

Crefftau Torch Adfent
Deunyddiau sydd eu hangen:
Papur sidan gwyrdd
Papur gwyrdd
Papur porffor
Papur pinc
4 glanhawr pibell felen hir
2 rolyn cegin cardbord gwag wedi'u torri yn
eu hanner
Tâp masgio
Siswrn
Glud

Cyfarwyddiadau:
1. I wneud y dorch - Plygwch y papur gwyrdd yn hanner yn groesffordd. Torrwch mewn llinell syth ar hyd y
plyg. Dim ond 1 o'r darnau hyn fydd eu hangen arnoch chi. Cymerwch y darn hwnnw o bapur gwyrdd a'i
blygu yn ei hanner eto. Torrwch mewn llinell syth ar hyd y plyg. Nawr dylai fod gennych ddau ddarn hir,
tenau o bapur gwyrdd.
2. Cymerwch y ddau ddarn o bapur a gludwch y pennau at ei gilydd fel bod gennych chi un darn hir, tenau
o bapur gwyrdd. Dyma waelod y dorch.
3. Rip / Torrwch y papur sidan yn ddarnau bach, crinciwch yr holl bapur sidan i fyny a'i ludo i'ch papur
gwyrdd gan sicrhau eich bod chi'n gadael bwlch ar bob pen. Unwaith y bydd yn sych gludwch y pennau
gyda'i gilydd.
4. I wneud y canhwyllau - Plygwch bob glanhawr pibell yn ei hanner a throi'r pen. Rhowch ddarn o dâp
masgio dros agoriad pob rholyn. Gan ddefnyddio pen gwifren y glanhawyr pibellau, brociwch ddau dwll
yn weddol agos at ei gilydd yng nghanol y tâp masgio ar y rholiau. Glynwch un pen o bob glanhawr pibell
ym mhob twll. Symudwch y glanhawr pibell i fyny ac i lawr nes ei fod yn symud yn hawdd.
5. Torrwch y papur porffor a phinc yn ei hanner a'i lapio o amgylch y rholiau gyda'r tâp masgio ar y top,
bydd y papur yn dalach na'r rholyn y gegin, mae hyn yn helpu i guddio'r cardbord.
6. Gwthiwch bob glanhawr pibell felen i lawr i'r gannwyll fel na ellir ei gweld (ond gallwch chi ei chyrraedd yn
hawdd o hyd!).
7. Rhowch y canhwyllau y tu mewn i'r dorch a'u rhoi yn rhywle yn eich tŷ lle gallwch ei gweld.

Wedi'i addasi o Sweet Little Ones :
https://www.sweetlittleonesblog.com/2015/11/family-advent-wreath-craft-for-kids.html

DEWCH O HYD I BOB AIR YN Y CHWILAIR I WELD OS YDYCH
YN GALLU FFINDIO'R GOBAITH SY'N CUDDIO YN Y
LLYTHYRAU SYDD AR OL ____ _____

TYWYSOG STRATEGYDD
RHEOLWR
HEDDWCH
RHYFEDDOL
BRENIN
MAB
Y DUW ARWROL GOBAITH
FFYDD
TAD YR
BEIBLE
ADDEWID
OESOEDD

MAE GOBAITH YN GOLYGU GWAHANOL BETHAU I WAHANOL
BOBL. CYMERWCH AMSER I FEDDWL AM YR HYN Y MAE'N
EI OLYGU I CHI AC EFALLAI GWNEUD RHYWBETH
CREADIGOL FEL TYNNU LLUN NEU WNEUD COLLAGE
@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon
@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

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

