Cymuned
Bach!
STORI'R PASG (Y CROESHOELIO)
Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Stori’r Pasg (Y Croeshoelio)
sydd i’w gael yn llyfr Luc pennod 23.
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/0m92QKhfppc

UNPACKED
Ydych chi erioed wedi meddwl o ddifrif am yr hyn a wnaeth Iesu i ni ar y groes?
Rwyf wedi ceisio gwneud hynny ond rwy'n ei chael hi'n anodd iawn gwneud synnwyr
ohono oherwydd ei fod yn beth mor enfawr.
Dyn oedd Iesu ac roedd yn Dduw. Ni wnaeth erioed unrhyw beth o'i le ac rwy'n golygu
DIM. Roedd yn bur, heb bechod, mae hynny'n golygu na wnaeth erioed ddweud celwydd
wrth ei rieni, na, dim celwydd bach gwyn hyd yn oed. Ni wnaeth erioed brifo neb, na
thorri rhywbeth a cheisio ei guddio. Dim byd. DIM.
Felly nid yn unig y mae Iesu yn bur ac yn hollol ddi-fai oherwydd ei fod yn rhydd o
bechod, ond ar ben popeth a ddaeth i'r byd hwn am un rheswm. Daeth yn union fel y
gallai Ef ein hachub. Daeth i farw ar y groes droson ni. Waw! Felly sut ydyn ni'n ceisio
deall beth wnaeth Iesu trwy farw?
Ydych chi erioed wedi gweld neu ddarllen A Christmas Carol gan Charles Dickens?
Ar ddechrau’r stori mae ysbryd y partner busnes Jacob Marley yn ymweld â Ebenezer
Scrooge. Mae Marley wedi’i orchuddio â chadwyni ac yn dweud wrth Scrooge fod pob
dolen yn ei gadwyn yn cynrychioli rhywbeth a wnaeth yn anghywir tra roedd yn fyw, a
bod cadwyn Scrooge eisoes yn llawer hirach na cadwyn Marley. Felly ym myd Charles
Dickens rydyn ni i gyd yn wisgo cadwyn, a mae hyd y gadwyn yn dibynnu faint o bethau
rydyn ni wedi'u gwneud yn anghywir.
Os yw hyn yn wir, er mwyn deall yr hyn a wnaeth Iesu i ni, yna meddyliwch am y gadwyn
honno sydd gennych sy'n cynrychioli'r holl bethau anghywir rydych chi wedi'u gwneud.
Daeth Iesu i'r Ddaear i fynd â'r cadwyni hynny oddi wrthym. Cymerodd fy nghadwyn a'i
gosod arno ynghyd â chadwyn pawb arall yn y byd. Ar gyfer dyn arferol byddai pwysau'r
cadwyni hyn wedi bod yn ormod. Ond i Iesu sy'n ddyn ac yn Dduw, mae'n gallu cymryd
straen yr holl gadwyni hynny a'u tynnu oddi wrthym am byth. A phob dolen rydyn ni
wedi’i hychwanegu at y gadwyn honno ers marwolaeth Iesu ’. Mae'n cymryd y rheini
hefyd. Dyna i mi yw'r unig ffordd y gallaf ddechrau deall yr hyn a wnaeth Iesu.
Felly, ar ddydd Gwener y Groglith hwn, cofiwch fod Iesu wedi dileu'ch pechodau. Mae
wedi cymryd yr holl bethau hynny rydyn ni i gyd wedi'u gwneud yn anghywir arno ac
wedi marw ar y groes. Pa mor anhygoel yw hynny? Ac mae'n parhau i ddileu'r pechodau
hynny nawr ac i'r dyfodol. Yr UNIG ddyn erioed i fyw heb bechod - bu farw drosom fel y
gallwn fyw yn rhydd o faich euogrwydd, a byw bywydau llawn Cariad.

CERDDORIAETH
CAN SAESNEG

THE CROSS HAS THE
FINAL WORD
THE BELONGING CO

https://youtu.be/-osEXPDcY4w

POBWCH EICH FFORDD
TRWY'R WYTHNOS
SANCTAIDD

BETH AM YMUNO Â RACHEL YN Y FIDEOS POBI EICH FFORDD
TRWY WYTHNOS SANCTAIDD. Y RYSAIT AR GYFER DYDD
GWENER Y GROGLITH YW BYNS CROES POETH.
HTTPS://YOUTU.BE/BQQSW9AEI28

ARBRAWF Y PUPUR
Bydd Angen:
Powlen o ddŵr
Pupur
sebon hylif
Cyfarwyddiadau:
Cymerwch eich bowlen o ddŵr
a meddyliwch am Iesu. Pan
ddaeth Iesu i'r byd roedd yn bur
ac yn rhydd o bechod.
Ond daeth Iesu i farw ar y
groes am ein pechodau.
Cymerodd Iesu ein pechod cymerwch y pupur ac
ysgeintiwch y pupur ar y dŵr.
Trwy farw ar y groes fe
ddileodd Iesu ein holl bechodau.
Rhowch ychydig bach o sebon
hylif ar eich bys a rhowch eich
bys yng nghanol y dŵr a
gwyliwch beth sy'n digwydd

