Cymuned
Bach!
IESU'N CAEL EI GYMRYD I FYNY I'R NEFOEDD

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Iesu yn cael ei gymryd i fyny i’r
nefoedd sydd i’w gael yn llyfr Marc pennod 16, adnodau 14-20.
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/B57WOOohGdw

DADBACIO

Heddiw rydym wedi clywed darlleniad sy’n dweud wrthym am esgyniad Iesu ’. Neu… i chi
a fi, dyna'r diwrnod rydyn ni'n dathlu Iesu yn mynd yn ôl i fod gyda'i Dad ... Duw!
Mae Esgyniad yn ddathliad pwysig iawn yng nghalendr Cristnogol oherwydd dyna'r
diwrnod y penderfynodd Iesu ein gadael ni wrth y llyw.
Pan fu farw Iesu ar y groes, cymerodd yr holl bethau anghywir yr oeddem wedi'u
gwneud. Yna pan ddaeth yn ôl yn fyw Fe ddangosodd i bawb ei fod wir wedi curo
marwolaeth.
Felly o'r diwedd fe ddywedodd wrth bawb a'i dilynodd. Nid yw Duw wedi orffen! Eich tro
chi yw hi, ewch i ddweud wrth y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw amdanaf i, a dywedwch
wrthyn nhw am ddweud wrth eraill fel y gellir maddau i bawb am yr holl bethau
anghywir, ac yna gall bawb sydd wedi clywed byw bywydau llawn gobaith a heddwch.

Nid dyma ddiwedd stori Iesu. Dim ond pennod newydd ... Nawr ein tro ni yw dweud wrth
ein teuluoedd a'n ffrindiau a phawb rydyn ni'n cwrdd â nhw am Iesu a phopeth a wnaeth
i ni. Ac os ydych chi'n teimlo'n ofnus peidiwch â phoeni mae E wedi'ch gorchuddio â'r
anrheg arbennig y mae'n ei rhoi i'w holl ddilynwyr yn y Pentecost yr wythnos nesaf.

TROELLWR DYRCHAFAEL
Bydd angen:
Darn crwn o gerdyn
Rhai pensiliau lliwio
Dau fand elastig
Cyfarwyddiadau:
dyrnu twll yn ddwy ochr eich cylch yn y llun
Ar un ochr i'ch cerdyn lluniwch awyr wedi'i
llenwi â chymylau
Ar yr ochr arall tynnwch lun o Iesu neu
ysgrifennwch Iesu
Dolennwch y bandiau elastig trwy'r tyllau
Rhowch y bandiau ar un bys o bob llaw
Twistiwch y cerdyn cymaint ag y gallwch
Ymestynnwch y bandiau elastig a gwyliwch
wrth i Iesu esgyn yn y cymylau

Can Saesneg

ONE WAY
HILLSONG KIDS

https://youtu.be/j6lrgIITgIk

GWEDDÏAU SWIGOD

BYDD ANGEN:
CYMYSGEDD SWIGEN A FFON
FEL WNAETH IESU ESGYN I'R NEFOEDD YN YR UN FFORDD MAE'R SWIGOD
YN CODI FELLY WRTH I CHI WYLIO'CH SWIGOD YN ESGYN I'R NEFOEDD
BETH AM ANFON EICH GWEDDÏAU I FYNY AR YR UN PRYD.
CYN IDDO ESGYN DYWEDODD IESU WRTH EI DDISGYBLION "EWCH TRWY'R
BYD I GYD A PHREGETHWCH YR EFENGYL I'R HIL DDYNOL GYFAN." MARC
16:15
BETH AM WEDDÏO DROS BAWB RYDYCH CHI'N EU HADNABOD Y BYDDECH
CHI'N DYMUNO A FYDDAI'N DOD I ADNABOD IESU A'I DDERBYN I'W
CALONNAU.
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