Cymuned
Bach!

HALEN A GOLAU
Gan ddefnyddio'r Beibl darllenwch yr adnodau am "Halen a Golau"
sydd i'w cael yn llyfr Mathew 5, adnodau 13 i 16.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar
YouTube.

https://youtu.be/ndQvCficAMs

ESBONIAD Y STORI
Fel arfer tua'r adeg hon o'r flwyddyn efallai bod llawer ohonoch wedi bod yn rhan o
ddathliadau Calan Gaeaf ac efallai hyd yn oed arddangosfeydd Tân Gwyllt. Efallai bod
rhai ohonoch hyd yn oed wedi mynd i Barti Golau. Mae partïon olau yn cael eu taflu
tua'r un amser â Chalan Gaeaf yn llawer o'n heglwysi oherwydd nid yw Calan Gaeaf yn
Ŵyl Gristnogol ac mae'n dathlu popeth sy'n dywyll. Felly i gydbwyso hynny rydyn ni'n
dathlu'r golau.
Yn stori’r wythnos hon mae Iesu’n dweud wrth ei ddisgyblion mai halen a golau ydyn
nhw. Mae Iesu’n defnyddio halen a goleuni fel ffyrdd o egluro i’w ddisgyblion na
ddylen nhw guddio eu ffydd a’u gwybodaeth am Iesu Grist ond ei weiddi’n uchel i
bawb ei glywed. Pwrpas halen yw blasu bwyd i'w wneud yn blasu'n well, ond os nad
yw halen yn hallt yna ni fydd yn gwneud i'n bwyd flasu'n well. Gall Iesu wella popeth os
ydym yn ei adael i mewn i'n bywydau, ond os nad yw'r bobl sy'n gwybod amdano yn
rhannu'r hyn maen nhw'n ei wybod yna ni fydd ein bywydau byth yn cael eu gwella.
Rydyn ni'n defnyddio golau i weld yn y tywyllwch. Yn y Beibl disgrifir Iesu fel "Goleuni y
Byd." Gall Iesu ddileu'r holl dywyllwch yn ein bywydau os ydyn ni'n gadael iddo
ddisgleirio, a thrwy adael i Iesu ddisgleirio yn ein bywydau rydyn ni hefyd yn dechrau
disgleirio. Yna gallwn rannu'r newyddion da am Iesu ag eraill a'u helpu nhw i
ddisgleirio hefyd.

CERDDORIAETH
CANEUON SAESNEG
THIS LITTLE LIGHT OF MINE
https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ

LIGHT OF THE WORLD - LIFETREE KIDZ
https://www.youtube.com/watch?v=eI302Av7vSI

HE IS THE LIGHT
LIFETREE KIDZ
https://www.youtube.com/watch?v=fzoOmdZxrx8

Bydd angen:
Cwpan papur gwyn
Tâp trydannol coch
Cwpan plastig clir
Marciwr parhaol du
Canwyll LED

Beth i'w wneud:
1. Rhowch eich cwpan papur WYNEB I WAERED a
lapio stribedi o dâp trydanol coch o'i gwmpas.
2. Defnyddiwch farciwr parhaol du i greu'r ffenestri a
drws dros ben y streipiau coch.
3. Lliwiwch waelod eich cwpan plastig clir yn ddu.
4. Trowch olau eich cannwyll LED ymlaen a'i roi ar ben
y cwpan gwyn sydd wedi'i droi i fyny.
5. Rhowch y cwpan plastig clir dros y golau ac mae'ch
goleudy wedi'i gwblhau.
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Cyfarwyddyd:
Gyda chymorth oedolyn toddwch
1 rhan o halen i 3 rhan ddŵr
mewn sosban does dim angen
lot, fydd llwy fwrdd yn digon.
Arllwyswch yr hylif i'r cynhwysydd
plastig a'i adael ar sil ffenestr
Bydd y crisialau'n datblygu
amser.

@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

