Cymuned
Bach!

DEFAID A GEIFR
Gan ddefnyddio'r Beibl darllenwch stori "Defaid a Geifr" sydd i'w gweld
yn llyfr Mathew pennod 25, adnodau 31 i 46.
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://www.youtube.com/watch?v=iWSkdxXwWY

DADBACIO

Yn y stori heddiw rydyn ni'n clywed pan ddaw Iesu'n ôl i'r Ddaear ei fod yn mynd i
wahanu pawb yn ddau grŵp fel defaid a geifr. Y defaid yw'r bobl a helpodd eraill a'r
geifr yw'r bobl ystyfnig nad ydyn nhw wedi helpu eraill. Dywed Iesu yn y darlleniad
hwn, beth bynnag a wnawn i'r rhai lleiaf pwysig, yr ydym yn ei wneud iddo. Felly os
ydyn ni'n helpu rhywun sy'n llwglyd rydyn ni'n helpu Iesu. Ac yn yr un modd os ydyn
ni'n gweld rhywun sydd mewn angen ac rydyn ni'n dewis eu hanwybyddu yna rydyn
ni'n anwybyddu Iesu. Yn y darlleniad hwn mae Iesu'n ein galw ni i fyw fel y gwnaeth e.
Mae am i ni helpu pawb y gallwn, oherwydd trwy eu helpu rydym yn helpu Iesu i ofalu
amdanynt.
Gelwir y dydd Sul hwn hefyd yn Sul Crist y Brenin, dyma'r Sul olaf ym mlwyddyn yr
eglwys. Gelwir y dydd Sul hwn yn Sul Crist y Brenin oherwydd bod Iesu yn Frenin ar
bopeth. Mae bod yn Frenin yn swydd bwysig iawn, gwaith y Brenin yw gofalu am ei
bobl a sicrhau eu bod yn ddiogel a'u bod yn dilyn y rheolau. Dyma'n union wnaeth
Iesu i ni. Fe wnaeth yn siŵr ein bod ni'n ddiogel trwy farw ar y groes i fynd â'r holl
bethau drwg rydyn ni wedi'u gwneud, ond fe roddodd reolau inni eu dilyn tra ein bod
ni'n fyw. Dywedodd wrthym am Garu Duw gyda phopeth sydd gennym ac i garu ein
cymydog wrth inni garu ein hunain. Nid yw hyn yn golygu y dylem garu'r bobl sy'n byw
drws nesaf inni yn unig ond y dylem garu pawb. Felly os ydych chi'n caru rhywun na
fyddech chi'n gadael iddyn nhw fynd heb bwyd neu'n sychedig, a fyddech chi?

Bydd Angen:
Glanhawyr Pibellau
Siswrn

Mae Iesu'n dweud "Beth
bynnag a wnewch i'r rhai
lleiaf pwysig, rydych chi'n ei
wneud i mi!"

Er mwyn creu pobl glanhawr pibellau
cymerwch un glanhawr pibell a'i dorri i ffwrdd yn ddigon i
greu'r breichiau.
Cymerwch yr hiraf o'r ddau ddarn a phlygu yn y canol i greu
siâp cylch i'r pen ac yna troelli dwy ran glanhawr y bibell o
amgylch ei gilydd, gan adael digon heb eu gorchuddio ar y
gwaelod i greu coesau.
Yn olaf, cymerwch y darn byrrach o lanhawr pibellau y
gwnaethoch chi ei dorri i ffwrdd yn gynharach a throelli o
amgylch y corff i greu'r breichiau.

Defnyddiwch eich pobl glanhawr pibellau
i weddïo dros bawb sydd mewn angen
ar yr adeg hon. Y newynog, y sychedig, y
sâl, y digartref, a'r rhai yn y carchar.

CERDDORIAETH
Caneuon Saesneg

JESUS IS THE KING

GAN COOL WORSHIP KIDS
https://www.youtube.com/watch?v=Z56AWDpHzCE

MY BEST FRIEND

YANCY & LITTLE PRAISE PARTY
https://www.youtube.com/watch?v=n30S4b3zzik&list=PLeptbWkNy6YZ5R9PNv6aYSlF2gCxESwv&index=25
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Mor aml pan welwn ddelweddau o Iesu yn gwisgo
coron mae'n goron fel hon. Coron o ddrain a
osodwyd ar ei ben cyn iddo gael ei roi i farw ar y
groes.
Felly dwi'n eich herio chi i ddylunio croes addas ar
gyfer Brenin popeth. Gall fod yn unrhyw ddyluniad
yr ydych yn ei hoffi dyna gyd sy'n bwysig yw i cael
hwyl.

@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

Dyma 14 gair sy'n gysylltiedig â'r darlleniad.
Gweld a allwch chi eu gweithio i gyd allan.
1. ADFAD
_______________________________________________________
2. FARG
_______________________________________________________
3. RENBIN
_______________________________________________________
4. WOYGENN
_______________________________________________________
5. EYSCGIDH
_______________________________________________________
6. OETNH
_______________________________________________________
7. ALS
_______________________________________________________
8. RUCRHCAA
_______________________________________________________
9. RDGSOED
_______________________________________________________
10. BGIUAL
_______________________________________________________
11. NNRAUH
_______________________________________________________
12. YINCAFW
_______________________________________________________
13. DLLTEGIEMI
_______________________________________________________
14. YIDIHNTER
_______________________________________________________

Meddyliwch am yr holl ffyrdd y gallwch chi fod yn
ddafad yn lle gafr a'u hysgrifennu o amgylch y defaid!

