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Ein stori yr wythnos hon yw un o'r damhegion neu'r straeon dysgu a ddefnyddiodd Iesu er
mwyn egluro i'w ddisgyblion sut y dylent fod yn ceisio bod yn debyg iddo. Mae Iesu'n
siarad am ddau adeiladwr. Un sy'n cynrychioli'r rhai sy'n gwrando ar air Duw ac yn
gweithredu arno, ac ail adeiladwr sy'n cynrychioli'r bobl sy'n clywed gair Duw ond nad ydyn
nhw'n newid unrhyw beth maen nhw'n ei wneud ar ôl ei glywed.

Pan fyddwch chi'n adeiladu tŷ mae'n bwysig gosod y sylfeini. Mae hyn yn golygu ei bod yn
bwysig adeiladu yn y lle cywir a chloddio i lawr ac adeiladu islaw lefel y ddaear er mwyn
rhoi sefydlogrwydd i'r adeilad. Dyma beth mae Iesu eisiau i'w ddilynwyr ei wneud yn y stori
ond nid yw am iddyn nhw adeiladu tŷ, y mae am iddyn nhw feddwl amdano fe fel eu
sylfaen. Heb ddysgeidiaeth Iesu ni fyddai ganddynt unrhyw sefydlogrwydd.

Dywed Iesu eu bod fel dyn sy'n adeiladu ei dŷ o dywod. Nawr nid wyf yn gwybod
amdanoch chi ond rwyf wedi ceisio sawl gwaith i adeiladu castell tywod cryf ond cyn
gynted ag y daw'r tonnau mae'r castell tywod yn cwympo i lawr. Mae hyn yn digwydd achos
fod tywod yn symud. Bydd unrhyw un sy'n ceisio adeiladu tŷ ar dywod yn bendant yn
methu oherwydd nad oes sylfeini. Dyma beth sy'n digwydd os ydym yn clywed yr hyn y
mae Iesu'n ei ddweud wrthym ac yn ei anwybyddu. Nid ydym yn defnyddio Iesu ar gyfer
sefydlogrwydd felly byddwn yn bendant yn cwympo.

Felly gadewch i ni i gyd geisio rhoi ein ffydd a'n hymddiriedaeth yn Nuw a phan rydyn ni'n
darllen ein Beiblau mae'n rhaid i ni geisio defnyddio'r hyn mae Duw yn ei ddweud wrthym
ni i sicrhau ein bod ni'n ceisio bod yn debycach i Iesu.

YR ADEILADWR CALL A'R ADEILADWR TWP

DADBACIO

https://www.youtube.com/watch?
v=lOvs6y3RFZ8

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Yr adeiladwr call a'r adeiladwr
twp sydd i’w chael yn llyfr Luc pennod 6, adnodau 46 i 49.
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.



Mae Iesu eisiau inni wneud iddo ein sylfaen fel y gallwn fyw bywyd
llawn, bywyd llawn Crist.

 
Dyma weithgaredd gweddi a allai eich helpu i gofio gwneud Iesu yn

sylfaen i'ch ffydd.
 

Creu tŷ cardbord gan ddefnyddio'r templed ar dudalennau canol y
cylchgrawn hwn a thorri slot yn y to a defnyddio'r tŷ hwn i'ch helpu i

weddïo.
 

Ysgrifennwch neu lluniwch eich gweddïau ar ddarnau bach o bapur ac
yna eu plygu a'u popio yn y slot.

GWEITHGAREDD GWEDDI
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T H E  L O R D  I S  M Y  R O C K
K I D S  W O R D S H I P  S O N G S

h t tp s : / /www . you tube .com /watch ? v =FcnLLPQp38U

h t tp s : / /www . you tube .com /watch ?

v =RbgA2UNn fng

R A I N  O R  P O U R
J A N A  A L A Y R A

CANEUON  SAESNEG
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CYFARWYDDIADAU:
Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud ar gyfer y grefft hon yw
paentio'ch carreg.
Cynhwyswch yr ymadrodd "Iesu yw fy nghraig" yn eich dyluniad
i'ch atgoffa mai Iesu yw'r sylfaen rydyn ni'n adeiladu ein
bywydau arni.

CARREG ESMWYTH
PAENT ACRYLIG

BYDD ANGEN:

Tywod
Carreg fawr, slab palmant neu fricsen
Rhai blociau "Jenga"
Can dyfrio llawn o ddŵr.

NAWR EICH TRO CHI YW GWELD BETH YW'R GWAHANIAETH
RHWNG RHOI EICH YMDDIRIEDAETH YN IESU AI PEIDIO

Bydd Angen:

Adeiladwch dau dŷ un ar y graig ac un ar y tywod.
Arbrofwch i ddarganfod beth sy'n digwydd pan fydd yn "bwrw glaw".

 
A yw'n gwneud gwahaniaeth os yw'r tywod yn wlyb neu'n sych?

A yw'n gwneud gwahaniaeth os oes gan y graig arwyneb gwastad
neu beidio?

A fyddai'n gwneud gwahaniaeth pe byddech chi'n defnyddio llawer o
gerrig bach yn lle un un mawr?



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

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

 

Pan fydd coeden yn dechrau tyfu mae'n ymestyn
ei gwreiddiau ymhell ac agos.

 

Pan fydd adeiladwyr yn creu adeiladau, byddant
bob amser yn sicrhau bod y sylfeini y maent yn

adeiladu arnynt yn gadarn ac yn annioddefol.
 

Hyd yn oed pan fydd arlunydd yn creu effeithiau
cydbwyso â cherrig mân ar y traeth, maen nhw'n

gwybod bod yn rhaid i'r garreg gyntaf maen
nhw'n ei gosod fod yn un ellir ei symud.

 

Dywed Iesu wrthym ei fod am inni feddwl amdano
fel ein sylfaen, fel sylfaen popeth a wnawn.

 

Cymerwch ychydig o amser i feddwl sut beth
yw hynny i chi.

 
A yw'n rhywbeth rydych chi eisoes yn ei wneud
neu a yw'n rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei wneud

i wneud newid er gwell yn eich bywyd?

Dywed Iesu wrthym yn ddameg y ddau adeiladwr y dylem
roi ein hymddiriedaeth ynddo a gwneud iddo ein sylfaen.






