
Cymuned
Bach!



ESBONIAD Y STORI
Mae'r thema wythnos hon yn archwilio'r Beibl. Mae'n
anodd iawn dod o hyd i stori yn y Beibl am bwysigrwydd
archwilio'r Beibl oherwydd fel llyfr nid oedd yn bodoli
pan ysgrifennwyd llyfrau'r Beibl. Ond yr hyn y gallwn ei
ganfod yw straeon lle rydym yn clywed pa mor bwysig
yw darllen a deall yr ysgrythur.
 
Nawr Rwy'n caru llyfr ond nid yw pawb yn ei wneud, yn
ffodus y dyddiau hyn mae cymaint o ffyrdd newydd a
diddorol y gallwch archwilio'r Beibl. Yr hyn sy'n bwysig
fel Cristion yw eich bod yn cael gwybod am Iesu ni
waeth pa ffurf sy'n cymryd.

Philip a'r Ethiopiad
Gan ddefnyddio Beibl, darllenwch stori Philip a'r Ethiopiad sydd i'w
gweld yn llyfr Actau 8:26-40.
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



Gweddi Ryngweithiol
Mae pob ysgrythur
yn cael ei ysbrydoli
gan Dduw.
-2 timotheus 3:16
Mewn sawl ffordd mae'r Beibl
fel drws; drws yr ydym yn
mynd drwyddo bob dydd.
Gallwn agor y drws ac yn
mynd i mewn pryd bynnag yr
ydym yn hoffi, os cymerwn yr
amser i agor y drws ac yn
mynd i mewn yn rheolaidd, yna
gallwn ddysgu popeth am yr
Arglwydd Dduw a faint mae'n
caru ni. Nid yw drysau bob
amser yn bethau corfforol y
mae'n rhaid i chi estyn allan ac
agor-gallwch agor drysau yn
eich meddwl, ar-lein ac mewn
llawer o ffyrdd eraill. Wrth liwio
yn y drws hwn pam na
cymerwch yr amser i ddweud
diolch wrth Dduw bod drwy ef
bobl wedi gallu creu cymaint o
wahanol ffyrdd i ni ymgysylltu
â'r Beibl.



Mae yna sawl
wahanol

ffyrdd o'r Feibl
ar gael  

Does dim digon o le yn y rhifyn hwn o cymuned bach i ddweud
wrthych chi am bob un ohonyn nhw felly dyma rai o'r dewisiadau

sydd ar gael.

Gêm y gellir ei lawrlwytho ar eich
ffôn symudol neu dabled a fydd yn
eich galluogi i chwarae eich ffordd
drwy'r lefelay a chael gwybod am

rai o'r straeon yn y Beilb 

Mae'r ap Beible gweithgaredd y
plant yn eich galluogi i ddarllen
straeon y Beibl ac yna cwblhau

gweithgareddau yn seiliedig ar y
straeon hynny i'ch helpu i gofio.
Mae'r ap ar gael blant o dan 7

mlwydd oed hefyd

Mae'r Beibl Blociau yn gwneud y
Beibl yn fwy difyr, deniadol, a

hygyrch. Mae'n cymerud straeon
Beiblaidd a'u rhoi yn byd Minecraft  

Mae Beibl Gweithgaredd y
plant yn union fel yr ap.

Mae'r llyfr ar gael ar gyfer
plant dros 7 mwydd oed ac

hefyd plant o dan 7 mlwydd
oed



THE B-I-B-L-E
S0NG 

Can Saesneg

GAN KIDS PRAISE
AND WORSHIP

https://www.youtube.com/watch
?v=XiR_cFPpPc8

Cyfieithiad modern o'r
Beibl yn y Gymraeg

gyda 365 o storiau o'r
Beibl

Peidiwch â cherdded drwy'r
Beibl, Doodle drwyddo a dod
â'r straeon yn fyw gyda'ch

lluniau eich hun!

Wefan gyda cyfieithiad modern
o'r Beibl llawn sydd hefyd a

podlediadau, ffilmiau ac
adnoddau eraill 

Mae Beibl odl y plant yn union fel y
mae'n swnio. Beibl sy'n odli felly os
ydych yn hoffi barddoniaeth yna

efallai mai hwn yw'r Beibl i chi

Cerddoriaeth

@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



Cwis
Mathemateg Beiblaidd!
Dewch o hyd i'r rhifau coll yn y brawddegau isod.
Mae'r rhifau i gyd rhwng 1 a 20.
 
1. Wnaeth Laban newid cyflogau Jacob _______ sawl
gwaith. Genesis 31:41.
2. Wnaeth Hezekiah, pan oedd yn sâl iawn, gweddïo
a cafodd ________ o flynyddoedd eu hychwanegu at ei
fywyd. Eseia 38:5.
3. Roedd gan Naomi _________ feibion. Ruth 1:2.
4. Cafodd _______ o gwahangleifion ddiddiolch eu
iacháu _ Luke 17:17.
5. Roedd yna _____  rhwng Abraham a Dafydd.
Matthew 1:17.
6. Roedd ________lepers wrth giât Samaria. 2
Brenhinoedd 7:3.
7. Cymerodd Solomon ______ flwyddyn i adeiladu ei
dŷ ei hun. 1 brenhinoedd 7:1.
8. Gwerthwyd Joseph i'r Ishmaelites am ______ darn o
arian. Genesis 37:28.
9. Bydd defaid eraill yn cael eu dwyn, ond bydd
nifer y preiddiau a'r bugeiliaid yn ______. John 10:16.
10. Lladdwyd tŵr Siloam ________ bobl pan
cwympodd. Luke 13:4.



Comic book strip
Ar ôl i chi gael Beibl rydych chi'n ei 
garu beth am archwilio
hi i ddod o hyd i'ch hoff stori Feiblaidd.
Yna defnyddiwch y stribed comig isod i
greu eich fersiwn eich hun o'r stori,
     neu creu stribed comig eich hun.




