Cymuned
Bach!

DWEUD YMLAEN LLAW AM ENI IESU

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Dweud ymlaen llaw am eni Iesu
sydd i’w chael yn llyfr Luc pennod 1, adnodau 26 i 38.
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=D3UKAZFyBBk&list=PLUB15kIfbqJxoODHho
s5VpXfePf9Lsx4j&index=17

DADBACIO

Dyma'r trydydd argraffiad o pedwar ar gyfer 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 clywed am Mair. Mair yw mam Iesu, ond mae'r stori
am sut y daeth yn fam Iesu yn un anhygoel. Dim ond yn ei harddegau yr oedd Mair pan
gafodd ei dewis i ddod yn fam Iesu. Roedd hi wedi byw ei bywyd yn dilyn y deddfau
Iddewig ac roedd hi wedi dyweddio i fod yn briod â Joseff. Roedd Mair yn gwybod cyn
iddi allu cael plant roedd yn rhaid iddi briodi Joseff oherwydd dyna gyfraith Duw. Felly
pan ddaeth Angel a dweud wrthi ei bod hi'n mynd i gael babi cyn iddi briodi roedd ofn
arni. Roedd hi'n gwybod bod siawns y byddai Joseff yn gwrthod ei phriodi, ac y gallai
bennu lan ar ei phen ei hun. Ond mae gan Dduw gynllun bob amser, gwnaeth yn siŵr
bod Joseff yn gwybod y byddai'r cyfan yn iawn.
Ein thema yr wythnos hon yw llawenydd. Pan ddywedwyd wrth Mair y byddai’n cael babi
a’i fod yn fab Duw roedd Mary yn llawn Llawenydd, ac roaedd yno lawer gwaith arall ym
mywyd Iesu pan oedd Mair yn gallu bod yn llawen. Pan gafodd Iesu ei eni, pan helpodd y
sâl a phan oedd yn dysgu pobl am Dduw.

Gweithgaredd Gweddi

Neidio am Lawenydd
Offer

Trampolîn neu glustogau neu gobenyddion

Sefydlu
Dewch o hyd i rywle diogel i chi neidio'n frwd

Cyfarwyddiadau
Meddyliwch am rywbeth neu rywun sy'n
gwneud ichi deimlo'n llawen ... neu rywbeth
neu rywun rydych chi'n ddiolchgar amdano.
Neidio am lawenydd!
Os ydych chi eisiau, dywedwch (neu weiddi!)
Eu tynnu allan wrth i chi neidio ac i lawr.

CERDDORIAETH
Caneuon Saesneg

FEELS LIKE JOY
MICAH TYLER

https://www.youtube.com/watch?v=yeVBCFfZXW4

SING FOR JOY
JANA ALAYRA
https://www.youtube.com/watch?
v=8dExH9uYpBc

ADDURN MAIR AC
ANGEL GABRIEL
“Mair, mae Duw wedi dangos ffafr
atat ti! Mae'r Arglwydd gyda ti!”
Bydd Angen
1 darn o bapur A4 glas
1 darn o bapur A4 gwyn
1 darn o bapur A5 gwyn/melyn
Rhywfaint o wlân glas a gwyn
Cerdyn rhychog
Siswrn
Pensiliau lliw
Pen du
Glud
Pwnsh Twll
Cyfarwyddiadau
1. Cymerwch y tri darn o bapur a'u plygu yn ôl ac ymlaen hyd ffyrdd lled llawn y papur (y
mwyaf o blygu sydd gennych, y gorau fydd yr effaith)
2. Yng nghanol y darnau glas a gwyn o bapur dyrnu twll
3. gyda'ch cerdyn rhychog dewch o hyd i rywbeth bach i dynnu cylch o amgylch 1.5
modfedd mewn diamedr.
4. Torrwch eich cylchoedd allan gan adael tab bach ar ryw adeg o amgylch y cylch.
5. Addurnwch eich cylchoedd gan ddefnyddio'ch pensiliau a'ch beiro ddu gydag wynebau
Mair a'r Angel Gabriel.
6. Gan ddefnyddio'r tab gludwch eich wynebau i ganol y papur glas a gwyn a chaniatáu i
sychu.
7. Casglwch ddau ben y papur o amgylch yr wynebau i wneud pen a chorff.
8. Defnyddiwch y gwlân i glymu'r pennau yn eu lle.
9. Torrwch dab bach yng nghefn Gwddf Angel Gabriel er mwyn atodi'r adenydd trwy eu
gwthio i'r toriad a sicrhau gyda gwlân.
10. Edau rhywfaint o wlân trwy'r twll ar ben pen Mary a'i chlymu wrth adenydd Gabriel gan
adael digon o hyd iddi hongian dano
Edau rhywfaint o wlân trwy'r twll ar ben pen Gabriel a'i glymu mewn cwlwm.
Rydych chi wedi cwblhau eich addurn

ANGEL
NADOLIG
ISRAEL
MAIR
MAB

BETHLEHEM
ELISABETH
IESU
NASARETH
MAB DUW

BENDITH
GABRIEL
JOSEFF
GWAREDWR
SACHAREIAS

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon
@SwanseaBreconDioYouth

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
@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

Rydyn ni'n mynd i geisio gwneud deifiwr cartesaidd Mary a Gabriel.
Bydd hyn yn gweld Gabriel yn disgyn i roi'r newyddion da i Mary.
Bydd Angen
Potel blastig fawr wedi'i
llenwi â dŵr
Gwellt Plastig
Tac glas
Llun Bach o Mair a
Gabriel
Cwdyn lamineiddio a
lamineiddiwr.
tap selo
1. Lamineiddiwch eich llun o Gabriel a'i dorri allan gan fod yn
ofalus i beidio â thorri'n rhy agos at y llun gan y bydd hyn yn
golygu bod eich Gabriel yn gwlychu.
2. Plygu'ch gwellt a'i dorri hyd y pen yfed.
3. Rhowch eich tac glas o amgylch pennau isaf eich gwellt i atal
unrhyw ddŵr rhag mynd i mewn.
4. Glynwch eich Gabriel i'ch gwellt a'i roi yn y botel.
5. Rhowch eich caead yn ôl ar eich potel a thâp Mair i waelod
eich potel.
6. Os ydych chi wedi llwyddo i ddilyn y cyfarwyddiadau hyn,
gwasgwch eich potel a gwyliwch Gabriel yn disgyn / suddo i
lawr i gwrdd â Mair a rhoi'r newyddion da iddi.
7. Islaw Mair a Gabriel y gallwch eu hargraffu neu gallwch
dynnu llun eich hun

