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Iesu’n tawelu’r storm.
Luc 8:22-25

1. Gweddi agoriadol.
2. Emyn: 600.
3. Darlleniad o’r Beibl: Luc 8:22-25
• Gofynnwch i un o’r gynulleidfa i ddarllen yr adnodau.
• Gellir lawr lwytho lluniau safonol i gyd fynd â’r darlleniad.
http://freebibleimages.org/photos/lumo-jesus-storm/
4. Gweddi. (Gweler Atodiad 1.)
5. Gwyliwch ffilm o’r gyfres ‘Holi Hwn a Holi’r Llall’ neu ‘Ffydd yn y Gwaith’:
• https://vimeo.com/showcase/6567761
• https://vimeo.com/showcase/6567745
6. Emyn: 299.
7. Gwylio a gwrando ar y Bregeth.
8. Trafod y cwestiynau. (Gweler Atodiad 2.)
9. Emyn: 345.
10. Y Fendith.
Emynau o ‘Caneuon Ffydd.’

ATODIAD 1
Gweddïwn.
Diolch i ti Arglwydd am y cyfle hwn i'th addoli, am y rhyddid i fod ymhlith dy
deulu yn cyfarfod â’n gilydd yn dy dŷ, yng nghynhesrwydd dy bresenoldeb.
Diolch ein bod yn gallu rhoi ansicrwydd y byd a’i bethau o’r neilltu a phwyso ar
y sicrwydd sy’n perthyn i’th deyrnas. Diolch am Dy addewidion digyfnewid a
thragwyddol.
Wrth i ni agosáu atat mewn addoliad, cawn ein cludo o ganol ein pryderon a’n
hofnau, i fan o dawelwch.
Diolchwn i ti Arglwydd am Grist Iesu: ein Harglwydd, ein Prynwr a'n Gwaredwr.
Diolchwn i ti am y croeshoeliad .Trwy’r groes, cawn faddeuant pechodau a
mynediad i’th deyrnas. Gwyddom Arglwydd, mai’r Iesu yw'r unig ffordd, y
gwirionedd, a'r bywyd: ac nad oes neb yn dod at y Tad ond trwyddo ef.
Hollalluog Dduw, a chreawdwr pawb, fel y disgyblion gynt yn gweiddi am
gymorth ynghanol y storm nerthol, fe ddown ninnau at ein gilydd i geisio dy
gymorth. Fe allwn ni fod mor ofnus yng nghanol stormydd bywyd; teimlwn yn
fach ac yn ddiymadferth. Pan fydd popeth yn ymddangos yn dywyll a pheryglus
weithiau, ymddiriedwn ynot ti i’n cynnal, ein Harglwydd a’n Duw. Ti yw Duw’r
rhyfeddodau, ein craig a'n lloches. Gofynnwn i ti ein gwarchod tra’n hwylio
drwy stormydd bywyd.
Diolch i ti y gallwn ddod â’n holl ofnau, ein briwiau a’n poenau atat. Fe’u rhown
ger dy fron, a'u gadael yno. Gwyddom mai dy nerth a’th sicrwydd di, yw'r cyfan
sydd ei angen arnom.
Arglwydd, diolchwn i ti am wrando ar ein gweddïau a’n bwydo trwy dy air.
Diolch am ein hannog wrth i ni gyfarfod â'n gilydd. Cymer ni a’n defnyddio i’th
wasanaethu. Hyn a ofynwn yng ngrym dy Ysbryd ac yn enw dy Fab, Iesu Grist
ein Harglwydd. Amen.

ATODIAD 2

CWESTIYNAU I’W TRAFOD
1. Trafodwch y stormydd rydych chi wedi eu profi yn eich bywydau. A
wnaeth eich ffydd yn Iesu eich helpu chi?
2. Pwy yw Iesu Grist i chi?
3. Croeshoeliad Iesu Grist yw ein pasbort a’n hallwedd i bresenoldeb Duw?

