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Rydyn ni wedi dewis stori Paul a Silas yr wythnos hon i ddangos pa
mor bwerus y gall gweddi fod. Mae Paul a Silas yn credu â'u holl
galon y bydd yr Arglwydd yn gwneud yr hyn sydd ei angen. Yn yr
achos hwn mae'r Arglwydd yn eu rhyddhau o'u cadwyni. Gwelwn
yn y stori hon ac mewn llawer o rai eraill yn y Beibl fod Duw wrth
ei fodd yn ateb ein gweddïau. Mae am ein helpu yn ein holl
drafferthion. Os ydych chi mewn angen yna bydd Duw yn darparu
- efallai nad dyna'r hyn rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch
chi ond bydd bob amser yn rhoi'r hyn y mae'n gwybod sydd ei
angen arnoch chi er mwyn i chi ddod yn agosach ato gan wybod ei
fod bob amser yno i chi. Y noson honno yng nghell y carchar nad
oedd Paul a Silas yn gweddïo i gael eu rhyddhau, roeddent yn
canmol Duw am ba mor anhygoel ydyw ac yn canu caneuon.
Roedd Duw yn gallu gweld cymaint roedden nhw'n ei garu ac
roedd am iddyn nhw barhau i rannu hynny gydag eraill felly nid yn
unig y gwnaeth eu rhyddhau nhw ond pawb arall yn y carchar ac
oherwydd y wyrth hon roedd llawer o'r rhai oedd gyda Silas a Paul
yn credu yn Nuw o hynny ymlaen a dod yn Gristnogion.

ESBONIAD Y STORI

Paul a Silas yn y carchar
 Gan ddefnyddio Beibl, darllenwch stori Paul a Silas yn y carchar sydd

i'w gweld yn llyfr Actau 16: 16-40.
Os nad oes gennych Feibl rydym wedi recordio'r stori i chi wrando
arni gan ddefnyddio Beibl.net, rydym wedi uwchlwytho'r fideo i
Facebook, y gallwch cyrraedd o fan hyn

https://www.facebook.com/grou
ps/221292855858817/?
source_id=102045081305627



Mae hon yn ffordd wirioneddol liwgar i weddïo dros bobl a sefyllfaoedd lle hoffech
chi weld pŵer Duw yn torri trwodd. Bydd gweddïwyr gweledol wrth eu
boddau!Bydd angen: ewyn eillio, gwydr tal, dŵr, lliw bwyd mewn dau neu dri lliw,
dysglaidi bach, llwy de. Arllwyswch gwpl o lwy fwrdd o ddŵr i bob dysglaid fach.
Lliwiwch bob dysglaid o ddŵr gyda lliw bwyd gwahanol. Peidiwch â dyfrio'r lliwio i
lawr gormod oherwydd y fwyaf dwys yw'r lliwio y gorau bydd!
Llenwch y gwydr hanner ffordd â dŵr a chwistrellwch ewyn eillio i wneud ‘cwmwl’
yn y gwydr uwch ei ben (mae’n debyg y bydd hyn yn llenwi hanner arall y gwydr).
Meddyliwch am berson neu sefyllfa yr hoffech chi weddïo drosti a dewis lliw o
ddŵr yr hoffech ei ddefnyddio i gynrychioli'r weddi honno. Gofynnwch i Dduw eu
helpu ac yna defnyddio llwy de i arllwys ychydig bach o ddŵr lliw ar ben y cwmwl
ewyn eillio.
Bydd y lliw yn llifo i lawr yn araf drwy’r bylchau rhwng yr ewyn a’r gwydr, ac yn
‘glawio’ i lawr i’r dŵr. Wrth i hyn ddigwydd, dychmygwch bŵer Duw yn torri
trwodd ac yn newid y sefyllfa honno, yn yr un modd ag y mae'r lliw yn torri trwodd
ac yn newid y dŵr.
Ailadroddwch gyda lliwiau eraill wrth i chi weddïo mwy o weddïau.

Gweddi Ryngweithiol

Wedi cymerud a'i chyfiaithu o Flame: Creative Children's Ministry blog
https://flamecreativekids.blogspot.com/2017/06/shaving-foam-cloud-prayers.html
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Dyma syniad o'r blog Turning
Our Hearts - mae hwn yn
Boster Gweddi sy'n syml
iawn i'w wneud ac sydd

angen ychydig bach o amser
yn unig i'w roi at ei gilydd.

Rhowch ef mewn rhan o'r tŷ
lle bydd pawb yn ei weld yn

rheolaidd ac yn ei
ddefnyddio trwy gydol y

dydd. Yna rhowch ychydig o
amser i weddïo fel teulu.

Yn ein helpu
i weddïo

Bydd angen:
5 amlen / Pen / glud neu dâp /

darnau bach o bapur / 1 darn o gerdyn.
Gludwch y 5 amlen i'r cerdyn fel y dangosir
uchod - ysgrifennwch y geiriau CANMOLIAETH,
SORI, DIOLCH, PLIS HELP ar yr amlenni a gosod y
papurau bach a pen neu bensil yn yr amlen
uchaf.



Cerddoriaeth

MOLAF DI
GAN CANEUON

ADDOLI I BLANT

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

 

BETH AM YSTYRIED GWNEUD POTEL WEDDI
SYNIAD A DDARGANFUWYD AR BUILDFAITH.ORG

SYNIAD GWYCH OS OES GENNYCH CHI'R GALLU I GAEL GAFAEL AR Y
PETHAU SYDD EU HANGEN ARNOCH CHI.

 
HTTPS://BUILDFAITH.ORG/CREATING-PRAYER-BOTTLES/

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

CYMERWCH GIP AR Y CLIP HWN O'R
FFILM BRUCE ALMIGHTY LLE MAE BRUCE

YN DYSGU SUT I WEDDIO
 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=2SGXZYINNAM

https://www.youtube.com/watch?
v=-8BELXyKM7E&list=PLUB15kIfbqJyRoO
AxaY-xhNl3a7SKY1Lc&index=8&t=0s



Cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty i 180C
Rhwbiwch y menyn i'r blawd nes ei fod yn debyg i friwsion bara.
Cymysgwch y siwgr a'r halen i mewn.
Ychwanegwch laeth yn raddol i'r gymysgedd nes bod toes yn cael ei ffurfio.
Peidiwch â gadael iddo fynd yn rhy ludiog!
Rhannwch y toes yn 6.
Gwnewch bob darn yn siâp selsig ac yna ei ffurfio i siâp pretzel.
Rhowch nhw ar hambwrdd pobi wedi'i iro.
Chwisgiwch wy a defnyddio brwsh crwst i'w ‘olchi’ dros ben pob siâp pretzel.
Pobwch y pretzels am 10 munud nes eu bod yn euraidd.
Gadewch iddo oeri ac yna bwyta gyda menyn a jam!
 
Pan fydd y pretzels yn pobi gwnewch restr o (neu dynnwch lun) hoff fwydydd
rydych chi am ddiolch i Dduw amdanynt.
Sôn am bobl yn y byd ac yn ein gwlad ein hunain nad oes ganddyn nhw
ddigon o fwyd a gofynnwch i Dduw eu helpu.
Lluniwch ras fer i'w ddweud, gan ddiolch i Dduw am fwyd. Efallai yr hoffent fod
yn ddyfeisgar a defnyddio alaw gyfarwydd fel 'Disglair, Disglair Seren Wen'!
Dywedwch / canwch y gras a bwyta'r pretzels!

Cynhwysion:
100g blawd hunan-godi

30g Menyn
llaeth i'w gymysgu
llwy fwrdd o siwgr
Pinsiad o halen

1 Wy
Dalennau phobi a popty

Pretzels Gweddi




