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Iesu yn cael ei fedyddio

Gan ddefnyddio Beibl darllenwch y stori o Iesu'n cael ei fedyddio yn afon
Iorddonen sydd i'w gael yn llyfr Mathew pennod 3, adnodau 13 i 17.
Os nad oes gennych mynediad i Beibl neu os ydych chi 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=K6WdrnLyvYY&list=PLUB15kIfbqJxxVE88A8AfIsKB5wPqS3S&index=3

ESBONIAD Y STORI
Mae yna saith sagrafen sy'n dathlu popeth mae Duw wedi'i wneud yn ein
bywydau ac a fydd yn parhau i'w wneud.
Y gyntaf o'r sagrafennau hyn yw bedydd. Rydyn ni'n cael ein bedyddio i
olchi'r holl bethau drwg rydyn ni wedi'u gwneud fel y gallwn ni ddechrau
gyda llechen lân.
Yn yr eglwys yng Nghymru cynigir bedydd ar unrhyw oedran o'i eni
ymlaen. Mae llawer o rieni yn dod â'u plant i gael eu bedyddio yn yr
eglwys pan maen nhw'n ifanc iawn.
Bedyddiwyd Iesu ei hun yn afon yr Iorddonen gan Ioan Fedyddiwr. Nawr
efallai eich bod chi'n meddwl "Ond pam mae angen bedyddio Iesu? Ni
wnaeth erioed unrhyw beth o'i le." Cwestiwn da a'r ateb yw hwn.
Bedyddiwyd Iesu er mwyn dangos inni sut i fyw ein bywydau. Bedyddiwyd
Iesu i ddangos ufudd-dod i Dduw sef yr union beth sy'n rhaid i ni ei wneud
os ydyn ni am ddilyn Iesu.

Ï

GWEDD AU

Defnyddir nifer o symbolau arbennig mewn bedydd.
Mae gan bob un ei ystyr arbennig ei hun.
DWR - Pan rydyn ni'n cael ein bedyddio rydyn ni'n
cael ein golchi â dŵr trwy ei dywallt ar ein pennau.
Bedyddir ni yn eiddo'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.
Rydyn ni'n defnyddio dŵr oherwydd ni all unrhyw
beth fyw heb ddŵr.

Arglwydd, rwyt ti'n ein golchi â dŵr i'n gwneud ni'n
lân. Helpa ni i gofio mae ti sy'n ein gwneud ni'n lân o'r
pethau drwg rydyn ni'n eu gwneud. Amen

OLEW - Rydyn ni'n cael ein heneinio ag olew arbennig fel rhan
o'n bedydd yn arwydd y groes. Mae'r olew yn arwydd ein bod
ni wedi'i roi i Grist a dyna pam mae'n cael ei wneud ar ffurf
croes.
Arglwydd, rwyt ti'n ein hawlio ni fel dy eiddo dy hun fel y
gallwn ni weithio i ddangos dy gariad yn y Byd. Helpa ni i
weithio i chi bob dydd. Amen
DILLAD GWYN - Rydyn ni'n gwisgo dillad gwyn neu'n cael darn o
frethyn gwyn yn ystod ein bedydd i ddangos ein bod ni'n bur
eto ein bod ni wedi cael ein bedyddio. Rydyn ni wedi cael ein
glanhau oddi wrth ein holl bechodau.
Arglwydd, Rydych chi'n ein gwneud ni'n lân mewn bedydd a
thrwy eich marwolaeth ar y groes rydyn ni'n diolch i chi eich
bod chi wedi dileu'r holl bethau drwg yn ein bywydau. Amen
CANNWYLL - Mae'r gannwyll fedyddio a roddir i bawb sy'n
cael eu bedyddio yn cael ei goleuo o'r gannwyll paschal. Mae'r
gannwyll paschal yn cynrychioli Iesu oherwydd ef yw goleuni'r
byd a'r goleuni yn ein bywydau. Ef yw'r golau arweiniol yn ein
bywydau sy'n ein cadw ar y llwybr cywir.
Arglwydd, fe roesoch chi dy fab Iesu inni I ddangos y ffordd
iawn inni fyw ac i'n cadw ar y llwybr cywir. Helpa ni i'ch dilyn
chi bob amser ac i aros ar lwybr cyfiawnder. Amen

Crefft Colomen yr Ysbryd Glân
Disgynnodd yr ysbryd sanctaidd ar Iesu fel colomen pan
gafodd ei fedyddio ac mae'n cael ei rannu gyda ni pan
rydyn ni'n cael ein bedyddio hefyd
Bydd Angen
Plât Papur
Pen
Sisiwrn
Tap

1. Yn gyntaf rhannwch eich plât papur yn draean ar
gefn eich plât. Bydd y darnau allanol yn dod yn
adenydd.
2. Tynnwch lun corff colomennod yn y rhan ganol
3. Torrwch bob rhan o'ch colomen a'u troi drosodd
fel hyn byddwn ni ddim yn gallu weld y pen ar yr
ochr orffenedig.
4. Addurnwch eich colomen mewn unrhyw ffordd
rydych chi'n ei hoffi.
5. Tapiwch yr adenydd i gorff y golomen gan
sicrhau bod rhan rhychiog y plât ar waelod yr
adenydd.
Cymerwyd ac addaswyd y grefft hon
o wefan Catholic Icing
https://www.catholicicing.com/holyspirit-craft-make-a-dove-from-a-paperplate/

CERDDORIAETH
Y FENDITH

https://www.youtube.com/watch?v=Ig9On7H9A8c

MAE BEDYDD YN EIN GOLCHI NI'N LÂN AC
YN EIN PARATOI I WNEUD GWAITH DUW
Bydd angen:
Hen ddarnau arian budr
Finegr
Halen
Twb gyda chaead

Cam 1: Rhowch eich hen ddarnau arian budr yn y
twb plastig
Cam 2: Ychwanegwch ychydig o finegr
Cam 3: Ychwanegwch llwy o halen
Cam 4: Rhowch y caead ar y blwch a'i ysgwyd am
1 munud
Cam 5: Tynnwch eich darnau arian o'r twb a'u
golchi nhw o dan y tap

Mae'ch darnau arian wedi'u golchi'n lân! Mae'r
holl faw wedi'i dynnu. Dyma beth sy'n digwydd
yn ystod bedydd. Mae Duw yn ein glanhau ni yn
union fel rydyn ni wedi glanhau'r darnau arian.

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
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