Enw

Amser gweithgaredd

Luc 24.13-35
Mae Iesu’n dangos pwy ydyw trwy
esbonio’r hanesion yn y Beibl a
rhannu bwyd gyda’i ffrindiau.

Draw lun
Gwna

Taflen i blant

Wrth i Iesu adrodd yr hanes, daeth y
disgyblion i sylweddoli pwy oedd ef.
Gwna lun o Iesu yn y canol gan feddwl
pa fanylion fydd yn dangos i’w ffrindiau
pwy ydyw.
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Treulia amser yn ysgrifennu
cofnod yn y dyddiadur, fel
petait yn un o’r ddau berson
welodd Iesu yn y stori. Sut fuaset yn teimlo ar ddiwedd
y daith anhygoel hon?

Annwyl ddyddiadur...

Amser teulu
Siaradwch Sut wnaethon ni
Gwnewch Treuliwch amser cyn
amser gwely pob nos yr wythnos hon
yn rhannu hanesion eich diwrnod
gyda’ch gilydd ac yn diolch i Dduw
mewn gweddi.

Gweddïwch Dduw Dad, diolch i
ti am anfon Iesu i’r ddaear i gerdded
wrth ein hymyl ac i rannu yn stori
dy gariad tuag atom. Helpa ni yr
wythnos hon i rannu dy stori gyda’n
ffrindiau, ac i rannu ein hanesion
gyda thi. Yn enw Iesu. Amen.

Pôs

A fedri di lenwi’r bylchau?

Mae’r dynion yn cerdded ar hyd y ffordd pan yn sydyn
_____ nhw’n gweld _____’_ cerdded gyda nhw. Pan mae
Iesu’n ______’r bara gyda nhw, mae’r dynion yn sylweddoli
___ fod ef mor arbennig, a’u bod hwythau’n rhan o ______
fawr cariad Duw.

Nawr ysgrifenna’r pum gair fel brawddeg i weld y neges sy’n graidd
i’r darlleniad Beiblaidd heddiw.

_ _ _ _ _ _ _’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ateb: Mae Iesu’n rhannu ei stori.

rannu yn stori Dduw heddiw?
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