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Y rhan nesaf o'r Arfwisg yr ydym yn cael ei wisgo yw esgidiau parodrwydd a ddaw
o'r efengyl o heddwch.
                Yn y darlleniad o Actau rydyn ni'n clywed bod Duw yn anfon Barnabas a
Paul ac yn rhoi'r nerth a'r pŵer sydd eu hangen arnyn nhw i rannu'r Efengyl o
Heddwch.
                Maen nhw'n rhannu stori bywyd Iesu gyda'r rhai maen nhw'n cwrdd â
nhw yn Cyprus ac mae Duw yn rhoi'r pŵer i Paul ddelio â'r dewiniaeth Bar-Iesu.
                Yn yr un modd mae Duw yn rhoi’r pŵer in ni i ddelio â phobl yn ein
bywydau, os oes gennym ni’r rhai sy’n cwestiynu’r ffydd sydd gennym ni, bydd
Duw yn rhoi’r geiriau sydd eu hangen arnom i ddweud wrthyn nhw am Iesu a’r
Beibl.
                Cymerwch gip ar y fideo hon gan "Saddleback Kids" sy'n rhoi ychydig o
bethau i ni feddwl amdanynt. Mae'n dweud mwy wrthym am Esgidiau'r Efengyl
Heddwch. Mae hefyd yn ailadrodd ein pennill cof a'r gân am arfwisg gyfan Duw.

ESBONIAD Y STORI

Esgidiau Heddwch

The Armour of God - Shoes of the Gospel of Peace
https://www.youtube.com/watch?v=YYy2wI-Tn8M

Yn anffodus mae'r video yma yn y Saesneg yn unig

Gan ddefnyddio'r Beibl Darllenwch am Barnabas a Paul sydd i'w weld
yn y llyfr Actau pennod 13: 1-12.
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



Yn gyntaf tynnwch llunell o amgylch bâr o'ch esgidiau a thorri'r
siapiau allan.
Yna torrwch ddwy stribed o gerdyn i greu strap eich sandalau
Rhowch y stribedi dros eich traed a'u tapio i waelod siapiau'r
esgidiau i greu sandalau.
Torrwch y rhuban yn ddigon hir i glymu o amgylch eich droed a'i
tâpio i waelod y sandalau
Yn olaf addurnwch eich esgidiau mewn beth ffordd bynnag rydych
chi eisiau - ysgrifennais i Efengyl a Heddwch.

Bydd Angen
Carden Lliw
Pensil
Pen
Sisiwrn
Tap
Ruban

Creu Esgidiau eich hunan



Rhan nesaf o Arfwisg Duw yw'r Tarian Ffydd. Mae ein crefydd gyfan yn seiliedig
ar ffydd. Ni allwn weld ein Duw ond gwyddom ei fod yno ac eisiau ein helpu.
                Roedd gan Daniel Ffydd yn Nuw yn llwyr ac felly pan ganiataodd y
Brenin Dareius i'w weinyddwyr a'i satraps ei argyhoeddi i roi Daniel yn ffau'r
Llewod. Roedd Daniel yn gwybod pe bai’n gweddïo ar Dduw mewn gwir ffydd y
byddai’n cael ei gadw’n ddiogel rhag y Llewod.
                Cyn belled â bod gennym wir Ffydd yn Nuw yna byddwn yn ddiogel
rhag y Drygioni o'n cwmpas.
                Dyma fideo arall gan Saddleback Kids sy'n dweud mwy wrthym am y
tarian ffya'r hyn y mae'n ei wneud.

  Mwynhewch !!

ESBONIAD Y STORI

The Armour of God - The Shield of Faith
https://www.youtube.com/watch?v=5uK4W-APLX8

Yn anffodus mae'r video yma yn y Saesneg yn unig

Tarian Ffydd
Gan ddefnyddio'r Beibl Darllenwch stori Daniel yn ffau'r llewod sydd
i'w weld yn y llyfr Daniel pennod 6.
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



Yn gyntaf bydd angen i chi creu siâp tarian ar y cerdyn.
Torrwch siâp y darian a stribed arall o gerdyn yn ddigon hir i fynd
o amgylch eich braich.
Addurnwch eich tarian pa bynnag ffordd rydych chi ei eisiau
Atodwch y stribed o gerdyn i gefn eich tarian gan ddefnyddio'r
glud
Bellach mae gennych darian ffydd

Bydd Angen
Carden Lliw
Pen
Sisiwrn
Glud

Creu Tarian eich hunan



croesair

Ar draws
5. tarian ________
6. Gallaf wneud popeth trwy
_________ sy'n fy nerthu.
7. Byddwch yn __________, a chael
eich nerth gan yr Arglwydd
8. Yr efengyl o _____________ ar
eich traed
10. Llyfr y Beibl lle mae'n siarad am
Holl Arfwisg Duw

I lawr
1. cleddyf yr _________
2. derbyniwch achubiaeth yn
______________ ar eich pen
3. y llurig o _______________
4. Safwch gyda __________ wedi'i
rwymo fel belt am eich canol
9. Byddwch chi'n gallu gwneud
safiad yn erbyn triciau slei y
_________



@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

Breichled Gweddi

Tynnwch lun o'ch belt a'ch llurig ar y plastig a'u lliwio i mewn.
Ar ôl i chi eu lliwio, torrwch nhw allan a'u pobi yn y popty yn ôl y
cyfarwyddyd.
Os nad oes gennych blastig crebachu gallwch ddefnyddio plastig rhif
chwech. Gellir adnabod hyn trwy'r symbol hwn            gellir defnyddio'r
plastig hwn yn yr un modd â'r plastig crebachu.
Os ydych chi'n defnyddio plastig rhif chwech yna (gyda chymorth
oedolyn) cynheswch yn y popty am 165oC am 1-2 munud. Ar ôl i chi
ddilyn y camau uchod.
Rhowch eich llurig a'ch belt ar eich rhuban a defnyddiwch y weddi
ganlynol pryd bynnag y byddwch chi'n gwisgo'ch breichled.

Annwyl Duw,
Diolch eich bod wedi rhoi eich Arfwisg inni i'n hamddiffyn rhag
Drygioni. Helpa ni i wisgo esgidiau parodrwydd, helpwch ni i
fod yn barod i rhannu cariad Iesu gyda phawb o'n cwmpas.
Mae tarian ffydd yn rhoi'r hyn sydd ei angen arnom i sefyll yn
erbyn unrhyw un sy'n ceisio mynd â ni oddi wrthych chi felly
helpwch ni i wisgo'r arfwisg yr eitemau hyn gyda'r gwregys a'r
llurig i'n cadw ni'n ddiogel bob dydd.                    Amen

Bydd Angen:
Plastig sy'n crebachu
Pensiliau Lliw
Pwnsh Twll
Sisiwrn
Ruban

Yr wythnos hon, byddwn yn creu
esgidiau a tarian.

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
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Mae Duw wedi paratoi arfwisg i chi ei gwisgo yn y frwydr.

Byddwch chi'n gallu gwneud safiad yn erbyn triciau slei y diafol.


