Cymuned
Bach!

GENEDIGAETH IESU

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Genedigaeth Iesu sydd i’w
chael yn llyfr Luc pennod 2, adnodau 1 i 20.
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://www.youtube.com/watch?
v=y3f8VXVA7dw&list=PLeKoCOUpnI1iKySMM
7_0DMXcPVn1wiywr&index=1

DADBACIO

Dyma'r pedwerydd a'r olaf o rifynnau Adfent o Cymuned Bach.
Yn ein darlleniad heddiw rydyn ni'n clywed am enedigaeth Iesu Grist a'r ymweliad gan y
bugeiliaid. Pan gafodd Iesu ei eni cafodd ei eni yn Frenin, roedd yn fab i Dduw ac fe’i
hanfonwyd i fyw fel ni, i’n dysgu ni ac yna i’n hachub trwy farw ar y groes adeg y Pasg. Fe'i
ganed mewn stabl, wedi'i lapio mewn darnau o frethyn a'i roi mewn preseb (cafn bwydo
anifail). Cafodd ei amgylchynu gan anifeiliaid a baw pan gafodd ei eni ac ymwelodd bugeiliaid
ag ef, nid yr hyn y byddech chi'n ei ddisgwyl am Frenin efallai. Ond cynlluniwyd hyn i gyd gan
Duw. Nid oedd Iesu i fod i gael ei eni mewn palas oherwydd ei fod ar y Ddaear i helpu'r rhai
a oedd yn byw bywydau arferol. Ymwelodd bugeiliaid ag ef oherwydd bod bugailiaid yn rhai
o'r bobl dlotaf o gwmpas ar y pryd - roedd Duw yn dangos i bobl fod Iesu yma i helpu a
dysgu pawb o unrhyw cefnder.
Ein thema yr wythnos hon yw Heddwch a chyn i Iesu gael ei eni roedd pobl o'r enw
proffwydi yn dweud wrth bobl ei fod yn dod. Galwodd un proffwyd Iesu yn Dywysog
Heddwch. Anfonwyd Iesu i ddangos i bobl yr heddwch y gallent ei dderbyn pe byddent yn
dilyn Duw. Mae heddwch yn air anarferol gyda mwy nag un ystyr. Mae'n golygu dim mwy o
ryfel, ond gall hefyd olygu teimlo'n heddychlon neu'n llonydd. Dywedir wrthym yn y Beibl,
pan ddaw Iesu yn ôl o fod gyda’i Dad y bydd pob rhyfel yn dod i ben - gan ddod â heddwch,
ac mae llawer o Gristnogion yn dweud pan maent yn derbyn Iesu i’w bywydau maent yn
teimlo'n llawn heddwch, eu bod yn teimlo’n llonydd oherwydd eu bod yn gwybod bod Iesu
yn helpu i ofalu amdanynt. Felly Iesu yw Tywysog Heddwch mewn gwirionedd.

GWEITHGAREDD GWEDDI
HEDDWCH AM Y TAITH
(ANGYLION)

Dywed Luc 2: 10 ‘Peidiwch â bod ofn. Rwy’n dod â newyddion da
atoch a fydd yn achosi llawenydd mawr i’r holl bobl. ’
Anfonodd Duw Angylion fel negeswyr i anfon y newyddion da am
enedigaeth Iesu ’at Ei bobl.
Mae yna lawer o leoedd yn y byd lle mae pobl yn byw mewn ofn ac
heb heddwch oherwydd rhyfel, newyn ac erledigaeth.
Cymerwch ychydig o amser i feddwl am le penodol yr ydych chi'n
teimlo sydd angen gweddi ar yr adeg hon. Mae croeso i chi adael i
Dduw gyfeirio eich sylw tuag at le penodol. Marciwch y lle hwnnw ar y
map gyda seren neu farc a threuliwch ychydig o amser yn gweddïo
dros y bobl yn y lle hwnnw.

CERDDORIAETH
CANEUON SAESNEG

PEACE HAS COME
HILLSONG WORSHIP

https://www.youtube.com/watch?
v=7BFXCd2pWrM&list=RD7BFXCd2pWrM&start_radio=1

PRINCE OF PEACE

CHILDREN'S CHRISTMAS SONG
https://www.youtube.com/watch?
v=pnlg3zfTXZE

CHWEDL Y GANSEN
LOSIN
Gwyliwch y fideo saesneg yma am
"Chwedl y Gansen losin"
Nawr eich bod wedi clywed sut y gall y
Gansenau losin ein hatgoffa o'r Nadolig ac o
Iesu. Gadewch i ni wneud ein Gansen Losin
gwlân ein hun.
Bydd angen:
Darn o Gerdyn Rhychog ar ffurf Cansen losin
Gwlân coch a gwyn
Glud
Cyfarwyddiadau:
Glynwch ddiwedd eich gwlân gwyn i un pen i'ch siâp cardbord ac aros
iddo sychu
Ar ôl iddi sychu lapiwch y gwlân yn dynn yr holl ffordd o amgylch eich
siâp nes bod y siâp cyfan wedi'i orchuddio.
Torrwch ddiwedd y gwlân a'i ludo i lawr y pen fel nad yw'r gwlân yn
datod.
Cymerwch eich gwlân coch a gludwch un pen i waelod siâp y gansen
candy eto.
Y tro hwn lapiwch eich gwlân o gwmpas yn dynn ond gan adael
bylchau yn y lliw fel y gallwch weld y gwyn oddi tano.
Torrwch unrhyw wlân sydd
gennych dros ben a
gludwch y diwedd i
lawr.
Dylai eich gansen losin
edrych y gwrthwyneb i fy un i.
Dechreuais gyda'r
lliw anghywir.

MAE LLAWER O GRISTNOGION YN DEFNYDDIO'R GOLOMEN FEL
ARWYDD O HEDDWCH
BETH AM WNEUD ADDURN COLOMEN HEDDWCH EICH HUN

BYDD ANGEN:
2 CWPAN BLAWD PLAIN
1 CWPAN HALEN
1 CWPAN DŴR
CYFARWYDDIADAU:
Cymysgwch y halen a'r blawd
Ychwanegwch y dŵr yn araf tan fod gennych toes
Cymerwch y toes a'i rolio rhywfaint ohono tua 1cm o
drwch a gwnewch yn siwr fod yn digon fawr i rhoi
eich llaw arno.
Gan gadw'ch bysedd gyda'i gilydd, gwasgwch eich
llaw i mewn i'r toes i greu print llaw a gwnewch twll
ar gyfer hongian eich addurn.
Pobwch yn y popty am 2 awr ar 120 gradd canradd
Gadewch iddo oeri yn araf yn y popty
Peintiwch ar ol i'w oeri gyda phaent acrylig.
Ychwanegwch ruban i'ch addurn a'i roi ar eich
coeden.

Galwyd Iesu yn Dywysog Heddwch!
Beth mae Heddwch yn ei olygu i chi a sut
allwch chi helpu eraill i gael Heddwch hefyd?

Mae yna lawer o wahanol symbolau yn cael eu ddefnyddio ar gyfer
Heddwch ledled y Byd.
Allwch chi greu symbol o Heddwch?
Beth am gymryd peth amser i dynnu llun, creu model neu gan
ddefnyddio'ch cyfrifiadur neu efallai y gallwch chi feddwl am ffordd arall
o greu eich symbol Heddwch. Mwynhewch ac os ydych chi am rhannu
gyda ni yna mae croeso i chi ei uwchlwytho i'n Golygfeydd Cyfryngau
Cymdeithasol gan ddefnyddio #CymunedBachPeace.
Cofiwch er diogelwch, dim ond eich creadigaethau yr ydym am eu weld.

@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

