Amser gweithgaredd

Enw
Ioan 14.15-21
Mae Iesu'n addo anfon yr Ysbryd Glân i
fod gyda ni ac i'n helpu ni am byth.

Draw lun
Gwna

Lliwia pob rhan sydd â smotyn,
i ddangos beth yw testun ein
darlleniad heddiw.

Taflen i blant
17-23 Mai 2020

peace
peace
glory
grace
love
love
love
grace
peace
glory
love
glory
grace
peace
glory
peace
love
glory
peace
peace
Ysgrifenna
peace
Jesus
love
grace
grace
Jesus
grace
grace
love
grace
grace
grace
peace
love
peace
peace peace

Rho'r geiriau cywir yn y bylchau
a geir yn yr hanes.

Iesu

caru

Ysbryd Glân

ffrindiau

gorchymyn

gwaith

Dywedodd _______ wrth ei ffrindiau
os oeddent yn ei garu, buasent yn
ei ddilyn trwy gadw ei orchmynion.

Amser teulu

Siaradwch Pam bod Iesu'n dweud ein
bod yn dangos ein bod yn ei garu trwy
wneud yr hyn mae'n ei ofyn?

Gwnewch Gwnewch rywbeth blasus
a'i roi i rywun sy'n byw ar ei ben ei hun i
ddangos eich cariad tuag atynt.

Gweddïwch Iesu, diolch i ti dy fod yn
ein caru. Rydym am ddangos ein bod
yn dy garu di trwy wneud yr hyn rwyt
yn ei ofyn a charu pobl eraill. Ysbryd
Glân, diolch i ti dy fod gyda ni bob
amser. Helpa ni i garu pobl eraill. Amen.

______________ mwyaf Iesu

Pôs

Ad-drefna'r llythrennau i gwblhau'r
geiriau coll o'r darlleniad Beiblaidd.

oedd i garu pobl eraill. Anfonodd
Iesu yr _________ _______ at ei

hurnga orngynnomich
'Os ydych yn fy _ _ _ _ _,
byddwch yn cadw fy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.'

______________ i'w helpu i garu eraill.
Pan fydd yr Ysbryd Glân yn byw ynom, a
ninnau'n ________ pobl eraill, byddant
yn gweld Iesu ar __________!

© ROOTS for Churches Ltd Adnoddau addoli a dysgu wythnosol ar gael o www.rootsontheweb.com

