Cymuned
Bach!

IOAN FEDYDDIWR YN PARATOI'R FFORDD
Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Ioan Fedyddiwr yn paratoi'r
ffordd sydd i’w gael yn llyfr Mathew pennod 3, adnodau 1 i 11.
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://youtu.be/1g0qyz0eP6g

DADBACIO

Dyma'r ail o bedwar argraffiad 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 rydyn ni'n cwrdd ag Ioan Fedyddiwr. Cafodd Ioan Fedyddiwr ei
eni i baratoi pobl ar gyfer pryd y byddai Iesu yn dod. Fe ddysgodd bobl am Iesu, fe
fedyddiodd nhw fel symbol eu bod nhw wedi troi cefn ar y pethau roedden nhw'n eu
gwneud yn anghywir, a gwnaeth yn siŵr bod pawb a'i dilynodd yn barod pan ddaeth
Iesu. Roedd Ioan hefyd yn gefnder i Iesu, ac yn ddiweddarach yn stori Ioan ef yw'r un
sy'n bedyddio Iesu ac yn dyst i'r Ysbryd Glân yn dod i lawr fel colomen a Duw yn dweud
"Dyma fy annwyl fab fy hun, yr wyf yn falch ohono."
Ein thema yr wythnos hon yw Ffydd. Efallai eich bod chi'n gofyn os ydyn ni'n siarad am
Ffydd, yna pam mae ein stori am Ioan Fedyddiwr. Roedd bywyd Ioan i gyd yn ymwneud â
ffydd, Roedd yn rhaid i'w rieni cael ffydd pan ddywedodd Angel Gabriel wrthyn nhw am
ei fod yn mynd i cael babi, oherwydd eu bod nhw'n meddwl eu fod yn rhy hen. Yna pan
ddywedwyd wrth Mary y byddai ganddi fab aeth i weld ei pherthynas Elizabeth. Roedd
Elizabeth chwe mis yn feichiog gyda Ioan a phan glywodd Ioan lais Mair yn stumog ei
fam fe neidiodd am lawenydd oherwydd ei fod yn gwybod bod yr Arglwydd yn agos,
arwydd arall o ffydd Ioan. Mae taith Ioan yn parhau mewn ffydd hyd at ei farwolaeth.
Daeth â llawer o bobl yn ôl i ffydd a pharatoi'r ffordd ar gyfer Iesu.

RHOWCH
IESU YN Y
CANOL

Yn siâp y corff gyferbyn,
ysgrifennwch yr holl bethau sy'n
rhan o'ch bywyd a'r pethau rydych
chi'n eu gwneud e.e. ysgol, eglwys,
teledu, siocled ac unrhyw beth arall
y gallwch chi feddwl amdano. OND
peidiwch â llenwi'r cylch.
Mae Iesu eisiau bod yn rhan o'ch
bywyd hefyd. Mewn gwirionedd
mae Iesu eisiau bod yng nghanol
eich bywyd.
Ysgrifennwch IESU yn y cylch ac
yna darllenwch y weddi hon i chi'ch
hun.

Annwyl Duw,
Diolch am yr holl bethau rhyfeddol
sydd gen i yn fy mywyd. Helpwch fi
i'ch rhoi chi yng nghanol y cyfan.
Amen

CERDDORIAETH
Caneuon Saesneg

BY FAITH
BY KOTM

https://www.youtube.com/watch?v=fw_7z-6q5NY

F.A.I.T.H

KIDS WORSHIP SONG FEATURING YANCY
https://www.youtube.com/watch?v=7iOgGUfEThA

CROES EFENGYL
Nid yw ffydd yn credu y gall Duw...
mae'n gwybod y bydd.
Y rheswm rydyn ni'n gwybod y gallwn ni gael ffydd yn Nuw yw oherwydd Iesu. Daeth Iesu i'r Ddaear
yn fabi, tyfu i fyny a marw ar y groes i gael gwared ar yr holl bethau drwg rydyn ni wedi'u gwneud
neu erioed yn eu gwneud. Ond nid dyna ddiwedd y stori, yna daeth yn ôl yn fyw 3 diwrnod yn
ddiweddarach i wneud yn siŵr y gallem ddod yn rhan o deulu Duw eto ac ymuno ag ef yn y nefoedd
pan fyddwn yn marw.
Er mwyn ein helpu i gofio’r Efengyl (stori Iesu) rydyn ni’n mynd i wneud mwclis croes efengyl.
Bydd angen:
Rhywfaint o linyn elastig neu ledr.
7 gleiniau (dylai'r gleiniau fod yn 1 yr un o frown, melyn, du, coch, gwyn, glas a gwyrdd (gwnewch
yn siŵr eich bod chi'n dewis gleiniau y gallwch chi fwydo'ch elastig drwyddynt pan fydd yn cael ei
ddyblu))
Cyfarwyddiadau:
edafwch y llinyn trwy'r glain werdd
yna edafwch y ddau ben y llinyn trwy'r gleiniau glas, gwyn a du.
nawr edafwch un ochr o'r llinyn trwy'r glain melyn ac un trwy'r glain goch
ewch â'ch llinyn yn ôl i lawr trwy'r gleiniau du, gwyn a glas.
Rhowch ddwy ran y llinyn trwy'r glain werdd ac yna ei fwydo trwy'r glain glas, gwyn a du ac yn olaf
ychwanegwch y glain brown i'r llinyn

Mae gan bob glain ystyr gwahanol
Brown - yn atgoffa Duw fel crëwr pawb
Melyn - yn ein hatgoffa mai Duw yw celyn
Du - yn ein hatgoffa o'n pechod (yr holl bethau
anghywir rydyn ni wedi'u gwneud)
Coch - yn ein hatgoffa ni o waed Iesu a'i farwolaeth
ar y groes droson ni
Gwyn - yn ein hatgoffa i edifarhau (i ddweud sori
am yr holl bethau anghywir rydyn ni wedi'u gwneud
Glas - yn ein hatgoffa i gael Ffydd (i ymddiried y
bydd Duw yn gwneud yr hyn sydd ei angen arnom)
Gwyrdd - atgoffwch ni fod gennym ni fywyd newydd
trwy Iesu
Wedi addasu o Crafting the Word of God :
https://craftingthewordofgod.com/2013/06/19/gospel-cross/

BEDYDDIO
IOAN
CROES
GWASANAETH
AM BYTH

TEULU
HARDD
GOBAITH
CARIAD
IESU
YMDDIRIEDAETH
CRIST
HEDDWCH
ONEST
FFYDD

Beth am roi cynnig ar blannu hedyn a'i wylio yn tyfu dros
amser i'ch atgoffa, os edrychwch ar ôl eich ffydd trwy
ddarllen eich Beibl, gweddïo ar Dduw a thrwy garu eraill,
bydd eich ffydd yn tyfu, yn yr un ffordd â'r had yn tyfu
gyda dŵr a golau haul.
Gallwch blannu rhywfaint o berwr a fydd yn tyfu ar sil
ffenestr eich cegin neu efallai y byddwch chi'n dewis tyfu
coeden os oes gennych chi rywle i'w phlannu. Sicrhewch
eich bod yn cael caniatâd cyn plannu coeden.
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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

