Cymuned
Bach!

Y PRIODAS YN CANA
Gan ddefnyddio'r Beibl darllenwch stori "Y briodas yn Cana" sydd i'w
weld yn llyfr Ioan pennod 2, Adnodau 1 i 11.
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=baTWKbwyobs&list=PLUB15kIfbqJxxVE88A
8AfIs-KB5wPqS3S&index=20

DADBACIO
Priodas yw'r seithfed o'r Sagrafennau. Yn sagrafen priodas mae dau berson sy'n caru
ei gilydd yn gwneud addewidion i'w gilydd ac i Dduw. Maen nhw'n addo bod yn
ffyddlon i'w gilydd, hyd yn oed pan fydd amseroedd yn anodd. Maen nhw'n addo caru
ei gilydd am weddill eu hoes ac maen nhw'n gwneud hyn i gyd ym mhresenoldeb Duw
fel y gall fendithio eu cariad tuag at ei gilydd. Maen nhw hefyd yn addo rhannu cariad
Duw â'i gilydd ac ag unrhyw blant a allai fod ganddyn nhw.
Mae priodasau wedi bod o gwmpas ers amser hir iawn ac mae straeon am briodasau
yn y Beibl. Mewn gwirionedd gwnaeth Iesu ei wyrth gyntaf mewn priodas. Fe'i
gwahoddwyd i briodas gyda'i fam a'i ddisgyblion a thra'r oedd yno, rhedodd y gwin
allan. Nid yw'n ymddangos fel bargen fawr? ond wrth edrych ymlaen yn y Beibl mae
gwin yn symbol pwysig iawn. Dywed Iesu wrth ei ddisgybl fod gwin yn symbol o’r
gwaed y mae wedi ei gollwng yn marw ar y groes, rhywbeth y mae’n ei wneud i ddod â
ni yn ôl i berthynas â Duw. Mae'n arwydd o gariad. Aeth priodasau yn yr amseroedd
Beiblaidd ymlaen am ddyddiau ac roedd rhedeg allan o win yn destun embaras i'r
gwesteiwr, roedd yn dangos diffyg paratoi. Trwy droi dŵr yn win mae Iesu yn atal y
gwesteiwr rhag gorfod teimlo cywilydd ac ar yr un pryd yn rhannu arwydd cyntaf o'r
cariad sydd ganddo tuag at bawb o'i gwmpas.

Mae Cristnogion yn credu bod Duw
wedi gwneud i bawb fod yn rhan o
deulu Duw. Pob cenedligrwydd,
pob siâp a lliw, rydyn ni'n perthyn
gyda'n gilydd, ac felly dylen ni
ofalu am ein gilydd.

Os ydych chi eisiau, gallwch chi
ysgrifennu'ch enw cyntaf ar un o'r
siapiau llaw ar y goeden.
Os ydych chi eisiau, fe allech chi
greu eich coeden a'ch olion llaw
eich hun ac ysgrifennu enwau'r rhai
yn eich teulu hefyd.

BETH MAE'N EI OLYGU BOD Y POBL HYN YN RHAN O'N TEULU?

CERDDORIAETH
CANEUON SAESNEG

MARRIAGE SONG
PHATFISH

https://www.youtube.com/watch?v=krl4HWscoGM

UNFAILING LOVE
JIMMY NEEDHAM
https://www.youtube.com/watch?v=vyuSV9cij64
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Cyfarwyddiadau:
Yn gyntaf lluniwch tuxedo ac wyneb ar
hanner y peg gan ddefnyddio marciwr du.
Yna defnyddiwch farcwyr du a choch i
dynnu llygad a gwefusau ar ben hanner
arall y peg.
Rhowch wallt i'r briodferch gyda marciwr
lliw pellach.
Yna lapiwch eich rhuban o amgylch ail
hanner y peg. (Roedd yn rhaid i mi dynnu
fy mhig ar wahân i wneud hyn ac yna ei
roi yn ôl at ei gilydd. Efallai y bydd angen
rhywfaint o help arnoch chi)
Yn olaf rhowch gorchudd i'r priodferch

GWRAIG GOSTEGION PRIODAS GWNAF
OFFEIRIAD
YMRWYMIAD
CARIAD
BENDITH
PRIODFERCH
PRIODFAB
GWR
PARTNERIAETH
MODRWY
TEULU
YSBRYD GLAN
PRIODAS

Mae dathliadau priodas yn edrych yn
wahanol mewn gwahanol wledydd ac ar
gyfer gwahanol grefyddau. Dyma'ch cyfle i
ddangos beth mae priodas yn ei olygu i chi.
Beth am dynnu llun, creu collage neu
rywbeth hollol wahanol a dangos i ni sut
olwg sydd ar briodas i chi.

Os ydych chi eisiau, yna gallwch chi
rannu'ch cread gyda ni ar y dolenni
Facebook neu Twitter yn y ffôn symudol.

@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

