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Cyflwyniad	  

Mae'r	  deunydd	  hwn	  yn	  cael	  ei	  gynnig	  fel	  ffordd	  o	  ymgysylltu’n	  weddigar	  â	  chanmlwyddiant	  dechrau’r	  
Rhyfel	  Byd	  Cyntaf.	  Credwyd	  y	  byddai’n	  rhyfel	  a	  fyddai’n	  rhoi	  terfyn	  ar	  bob	  rhyfel.	  Roedd	  yn	  rhyfel	  y	  
bu	  cymaint	  o	  bobl	  yn	  rhan	  ohono,	  fel	  y	  credwyd	  na	  fyddai	  dim	  byd	  tebyg	  byth	  yn	  digwydd	  eto.	  	  

Rydym	  i	  gyd	  yn	  gwybod	  beth	  sydd	  wedi	  digwydd	  ers	  hynny.	  Mae	  angen	  ein	  gweddïau	  o	  hyd	  er	  cof	  am	  
y	  rhai	  a	  gollodd	  eu	  bywydau	  yn	  y	  gorffennol,	  ond	  hefyd	  dros	  yr	  holl	  rai	  sy'n	  dal	  yn	  cael	  eu	  galw	  i	  roi	  
eu	  bywydau	  heddiw	  yn	  enw	  heddwch,	  rhyddid,	  a	  chydraddoldeb	  yr	  holl	  bobloedd.	  

Drwy	  gofio,	  ac	  yn	  edrych	  yn	  ôl	  ar	  y	  Rhyfel	  Byd	  Cyntaf,	  ynghyd	  â’r	  rhyfeloedd	  a’r	  gwrthdaro	  niferus	  ers	  
hynny,	  nid	  y	  bwriad	  yw	  gogoneddu	  rhyfel,	  ond	  atgoffa	  ein	  hunain	  am	  y	  dinistr	  y	  gall	  (ac	  y	  mae)	  y	  
ddynoliaeth	  ei	  achosi.	  	  Mae	  hyn	  yn	  cynnwys	  dinistrio	  tir	  yn	  ogystal	  â	  bywydau	  pobl.	  Y	  bwriad	  yw	  
cyflwyno	  gerbron	  Duw	  y	  rhai	  sydd	  wedi	  marw,	  y	  rhai	  sydd	  wedi	  eu	  hanafu,	  a'r	  rhai	  sydd	  wedi	  cael	  eu	  
creithio	  yn	  feddyliol	  gan	  bopeth	  a	  welwyd	  ac	  a	  glywyd.	  	  

Mae	  'Ni	  a’u	  cofiwn'	  yn	  eiriau	  yr	  ydym	  yn	  eu	  clywed	  ac	  yn	  eu	  dweud	  bob	  Sul	  y	  Cofio.	  Wrth	  i	  ni	  eu	  
cofio,	  ganrif	  ers	  dechrau'r	  Rhyfel	  Byd	  Cyntaf,	  cofiwn	  hefyd	  am	  yr	  arswyd	  a'r	  dioddefaint	  a	  ddaw	  yn	  
sgil	  rhyfel.	  Nid	  aelodau	  o'r	  lluoedd	  arfog	  yn	  unig	  sydd	  angen	  ein	  gweddïau,	  ond	  hefyd	  y	  diniwed,	  
dinasyddion	  cyffredin,	  a	  phlant.	  

	  

Yma,	  cynigir	  rhai	  gweddïau	  unigol,	  gwasanaeth	  o	  weddi	  bob	  dydd,	  a	  gweddïau	  ychwanegol	  i'w	  
defnyddio	  mewn	  Cymun.	  	  Gall	  unigolyn,	  grŵp	  gweddi,	  neu	  gynulleidfa	  mewn	  eglwys	  offrymu’r	  
gweddïau.	  

	  

Gweddïau	  Coffau	  

Dduw	  popeth	  
Dduw	  pawb,	  pob	  cenedl,	  
yn	  y	  dechreuad	  creaist	  bopeth	  sy’n	  bod	  ac	  a	  ddaw,	  
ac	  eto,	  parhawn	  i	  geisio	  ein	  ffordd	  ein	  hunain,	  	  
a	  chan	  geisio	  pŵer	  dros	  eraill	  
anghofiwn	  edrych	  tua’r	  gorffennol	  a	  dysgu	  
yn	  sgil	  popeth	  a	  ddigwyddodd	  
cyn	  i	  ni	  gael	  ein	  geni.	  
Deffro	  ynom	  ni	  eto	  dosturi	  
dros	  bawb	  sydd	  mewn	  angen,	  	  
a’r	  doethineb	  i	  lefaru	  ar	  ran	  y	  rhai	  sydd	  heb	  lais.	  
Boed	  i	  ni	  geisio’r	  tangnefedd	  sydd	  y	  tu	  hwnt	  i	  bob	  dealltwriaeth.	  
Boed	  i	  ni	  geisio	  cyfiawnder	  a	  thrugaredd,	  i	  bawb.	  
Amen.	  
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Dduw	  Doethineb	  
O	  Dduw,	  dros	  y	  can	  mlynedd	  diwethaf	  
nid	  ydym	  wedi	  cydnabod	  dy	  gariad	  
at	  yr	  holl	  bobloedd.	  
Gweddïwn	  am	  dy	  faddeuant.	  
Gweddïwn	  am	  dy	  ddoethineb	  i	  ysbrydoli	  
ein	  calonnau	  a’n	  meddyliau,	  ein	  geiriau	  a’n	  gweithredoedd,	  
i	  bopeth	  sy’n	  galluogi	  cydraddoldeb	  a	  rhyddid.	  
Helpa	  ni,	  O	  Dduw,	  i	  edrych	  tua’r	  gorffennol	  a	  dysgu,	  
i	  beidio	  â’i	  ddiystyru	  ond	  i	  geisio	  deall,	  
i	  beidio	  ag	  anwybyddu’r	  presenoldeb	  i	  ddinistrio’r	  ddynoliaeth	  
yn	  y	  byd	  sydd	  ohoni	  heddiw,	  ond	  i	  geisio	  dal	  dwylo,	  
i	  gofleidio	  yn	  enw	  Crist,	  
bawb	  rydym	  yn	  eu	  cyfarfod,	  
ynot	  ti,	  O	  Dduw,	  rydym	  yn	  un.	  
Ynot	  ti,	  O	  Dduw,	  cawn	  ein	  galw	  i	  garu	  ein	  cymydog.	  
Ynot	  ti,	  O	  Dduw,	  deuwn	  o	  hyd	  i’n	  tangnefedd	  	  
a’r	  heddwch	  ar	  gyfer	  y	  byd	  heddiw.	  
Amen.	  

	  

	  

	  

Pabïau	  er	  cof	  

	  
Yn	  ysgafn	  a	  llachar,	  maen	  nhw’n	  dal	  eich	  sylw,	  gyda’r	  petalau	  yn	  agored	  i	  gofleidio'r	  byd.	  	  
Yn	  ddiniwed,	  maen	  nhw’n	  gwthio	  eu	  ffordd	  drwy'r	  pridd	  a’r	  rwbel,	  yn	  chwilio	  am	  olau.	  	  
Yn	  y	  goleuni,	  maen	  nhw’n	  dod	  â	  lliw	  i	  dir	  a	  ddinistriwyd.	  
Yn	  goch	  fel	  gwaed,	  maen	  nhw’n	  dangos	  yr	  erchyllterau	  a	  ddigwyddodd	  ar	  y	  ddaear	  lle	  cawson	  nhw	  
eu	  creu.	  	  
Yn	  cael	  maeth	  ac	  yn	  cael	  eu	  meithrin	  gan	  y	  glaw	  oedd	  yn	  disgyn,	  gwaed	  bywyd	  dynol	  a	  gollwyd.	  	  
Mae	  eu	  genedigaeth	  ar	  dir	  rhyfel,	  yn	  datgan	  y	  cofio.	  
	  	  
Yn	  ysgafn	  a	  llachar,	  maen	  nhw’n	  dal	  eich	  sylw,	  gyda’r	  petalau	  yn	  symud	  yn	  ysgafn	  yn	  yr	  awel.	  	  
Yn	  ddiniwed,	  a	  chydag	  addfwynder,	  maen	  nhw’n	  gwyrdroi’r	  cyfan	  y	  mae’r	  tir	  wedi	  ei	  weld.	  
Yng	  ngoleuni	  diwrnod	  newydd,	  maen	  nhw’n	  dod	  â	  lliwiau	  heddwch	  a	  gobaith	  i’r	  amlwg.	  	  
Yn	  goch	  fel	  gwaed,	  maen	  nhw’n	  dangos	  curiad	  a	  bywyd	  cariad	  sy’n	  bosibl	  yn	  y	  ddynoliaeth.	  	  
Yn	  cael	  maeth	  ac	  yn	  cael	  eu	  meithrin	  gan	  y	  greadigaeth,	  maen	  nhw’n	  ffordd	  i	  ni	  gofio,	  
Cofio	  am	  bopeth	  sydd	  wedi	  bod,	  a	  phopeth	  sy’n	  digwydd,	  a	  phopeth	  na	  ddylai	  ddigwydd	  eto.	  
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Walls	  Fall	  

Walls	  fall,	  
and	  dust	  sweeps	  the	  air	  –	  

stifling	  the	  breath;	  

Bullets	  fire,	  
and	  ricochets,	  hurls,	  and	  echoes	  –	  

deadening	  the	  ears;	  

One	  rules,	  
and	  with	  oppression,	  fear	  abounds	  –	  

clogging	  the	  heart;	  

Life	  taken,	  
and	  life	  goes	  on,	  but	  changed	  –	  

yearning	  for	  freedom;	  

All	  questions,	  
and	  where	  now	  to	  turn	  –	  
helpless	  and	  hopeless;	  

Days	  pass,	  
and	  across	  all	  lands	  –	  

a	  shadow	  falls;	  

A	  cross,	  
and	  stretching	  its	  beams,	  offers	  –	  

a	  life-‐line;	  

With	  love,	  
and	  crying	  in	  the	  depth	  of	  pain	  –	  

for	  all	  seen;	  

Crying	  love,	  
and	  in	  the	  bleeding	  life	  destroyed	  –	  

a	  caress	  of	  hope.	  

	  

[ysgrifennwyd	  ar	  gyfer	  gwasanaeth	  heddwch	  a	  chymod	  yn	  dilyn	  yr	  ymosodiadau	  terfysgol	  ar	  y	  ddau	  
dŵr	  yn	  Efrog	  Newydd]	  

	  

Mae'r	  rhain	  yn	  weddïau	  y	  gellir	  eu	  gweddïo	  ar	  eich	  pen	  eich	  hun	  neu	  eu	  cynnwys	  yn	  y	  litwrgi	  isod.	  Os	  
yw'r	  litwrgi	  isod	  yn	  cael	  ei	  ddefnyddio	  yn	  bersonol,	  neu	  gyda	  chynulleidfa,	  gall	  y	  deunydd	  a	  ganlyn	  
fod	  o	  gymorth	  tuag	  at	  ddyfnhau	  presenoldeb	  Duw	  yn	  yr	  addoliad	  a	  gynigir.	  
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Awgrymiadau	  ar	  gyfer	  gweddïau	  personol	  neu	  addoliad	  
cynulleidfaol:	  

	  

• Powlen	  o	  ddŵr:	  dewch	  â	  phowlen	  o	  ddŵr	  gyda	  chi	  ar	  adegau	  coffau	  a	  gweddïo.	  Gwahoddwch	  
y	  rhai	  sy'n	  bresennol	  i	  ddod	  i	  drochi	  eu	  bysedd	  yn	  y	  dŵr	  -‐	  y	  gellir	  ei	  fendithio	  ymlaen	  llaw.	  
Rydym	  yn	  gwneud	  hyn	  i	  gofio	  am	  ein	  bedydd,	  a	  chofio	  ein	  bod	  yn	  blentyn	  i	  Dduw.	  Rydym	  yn	  
gwneud	  hyn	  i	  gofio	  am	  y	  ffaith	  fod	  gennym	  fywyd	  mewn	  dŵr,	  ein	  bod	  ni’n	  cael	  ein	  golchi’n	  
lân	  o'n	  pechodau	  pan	  fyddwn	  yn	  eu	  cyffesu	  gerbron	  Duw.	  Yn	  y	  dŵr,	  rydym	  yn	  cael	  ein	  
glanhau	  o	  bopeth	  anghywir	  rydym	  yn	  ei	  wneud	  os	  ydym	  yn	  wir	  edifeiriol.	  Ar	  hyn	  o	  bryd	  rydym	  
yn	  edifarhau	  am	  bopeth	  sydd	  wedi	  digwydd	  cyn	  i	  ni	  gael	  ein	  geni,	  ac	  rydym	  yn	  gweddïo	  am	  
heddwch	  y	  byd.	  
	  

• Cannwyll:	  Mae’r	  gannwyll	  olau	  yn	  ein	  hatgoffa	  fod	  Iesu	  wedi	  dweud	  'Myfi	  yw	  goleuni'r	  byd.'	  
[Ioan	  8:12]	  Mae'n	  ein	  hatgoffa	  na	  fydd	  golau	  gwirionedd	  a	  chariad	  Duw	  tuag	  at	  yr	  holl	  bobl	  
fyth	  yn	  diffodd,	  waeth	  pa	  mor	  dywyll	  y	  mae’r	  byd	  yn	  ymddangos.	  O	  fewn	  litwrgi,	  gofynnwch	  
i’r	  rhai	  sy'n	  bresennol	  ddod	  ymlaen	  yn	  ystod	  y	  gweddïau	  eiriolaeth,	  neu	  mewn	  cyfnod	  o	  
dawelwch,	  i	  gynnau	  cannwyll	  fechan	  dros	  heddwch	  y	  byd.	  

	  
• Croes	  palmwydd:	  os	  oes	  gennych	  groesau	  palmwydd	  dros	  ben,	  gellid	  eu	  defnyddio.	  Clymwch	  

ruban	  coch	  o'u	  cwmpas,	  neu	  defnyddiwch	  farciwr	  coch	  i	  ysgrifennu	  croes	  goch	  arnyn	  nhw.	  
Gwneir	  hyn	  er	  cof	  am	  y	  rhai	  a	  roddodd	  eu	  bywydau,	  ac	  i'r	  rhai	  a	  roddodd	  eu	  bywydau	  ar	  gyfer	  
ein	  heddwch.	  Gellid	  eu	  gosod	  ar	  fwrdd,	  neu	  ar	  y	  llawr	  o	  flaen	  yr	  allor,	  o	  bosibl	  ar	  ôl	  y	  
gweddïau	  cyffes	  neu	  yn	  ystod	  y	  gweddïau	  eiriolaeth.	  
	  

• Cerrig	  neu	  gerrig	  mân:	  yn	  ystod	  gweddïau	  cyffes,	  neu	  ar	  ôl	  hynny,	  gwahoddwch	  y	  rhai	  sy'n	  
bresennol	  i	  gyflwyno	  eu	  cerrig	  neu	  eu	  cerrig	  mân	  a'u	  gosod	  ar	  ben	  ei	  gilydd,	  fel	  carnedd,	  i	  
gofio	  mewn	  gweddi	  am	  y	  rhai	  a	  roddodd	  y	  cyfan	  dros	  y	  rhyddid	  rydym	  yn	  ei	  fwynhau	  heddiw.	  	  

	  
• Distawrwydd:	  Mae	  hyn	  yn	  rhywbeth	  nad	  ydym	  bob	  amser	  yn	  gyfforddus	  ag	  ef.	  Efallai	  y	  bydd	  

yn	  dwyn	  i	  gof	  yr	  atgofion	  a’r	  myfyrdodau	  hynny	  rydym	  yn	  ei	  chael	  yn	  anodd	  delio	  â	  nhw.	  Eto	  i	  
gyd,	  yn	  y	  distawrwydd,	  yn	  y	  tawelwch,	  gallwn	  ddod	  o	  hyd	  i	  rywfaint	  o	  wirionedd	  Duw.	  
Gwirionedd	  Duw	  yn	  ein	  bywydau	  ein	  hunain,	  a	  gwirionedd	  Duw	  sy’n	  galw	  am	  heddwch	  yn	  yr	  
holl	  greadigaeth.	  
	  

• Cerddoriaeth:	  yn	  aml,	  gall	  cerddoriaeth	  gyrraedd	  yr	  unigolyn	  mewnol	  mewn	  ffordd	  na	  all	  
geiriau	  ei	  wneud.	  Os	  yw	  cerddoriaeth	  yn	  cael	  ei	  ddefnyddio	  mewn	  litwrgi,	  yna	  diben	  hynny	  
yw	  sicrhau	  fod	  yr	  emynau	  neu'r	  CD	  a	  ddefnyddir	  yn	  addas	  i'r	  achlysur.	  Mae	  cerddoriaeth	  yn	  
dwyn	  atgofion,	  ac	  yn	  cyffwrdd	  ag	  emosiynau	  mewn	  ffordd	  na	  all	  geiriau	  yn	  unig	  eu	  cyrraedd.	  
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Litwrgi’r	  diwrnod	  

Ymgynnull 

Ymgasglwn	  yn	  enw	  Duw:	  
Duw	  sy’n	  Dangnefedd,	  ac	  sy’n	  gofyn	  i	  ni	  fod	  yn	  dangnefeddwyr.	  

Ymgasglwn	  yn	  enw	  Duw:	  
Duw	  sy’n	  ceisio	  heddwch	  rhwng	  pob	  cenedl.	  

Ymgasglwn	  yn	  enw	  Duw:	  
Duw	  y	  mae	  ei	  Oleuni	  yn	  trechu’r	  holl	  dywyllwch.	  

Cyneuir	  Cannwyll	  y	  Pasg	  	  

	  

Emyn	  agoriadol	  neu	  gerddoriaeth	  i	  wrando	  arni	  

	  

Dduw	  heddwch	  a	  chariad,	  	  
rydym	  yn	  ymgynnull	  yn	  awr	  er	  cof	  am	  y	  rhyfel	  a	  oedd	  i	  fod	  i	  roi	  terfyn	  ar	  bob	  rhyfel.	  	  
Rydym	  yn	  cofio	  ger	  dy	  fron	  bawb	  a	  ddioddefodd,	  pawb	  a	  gollodd	  eu	  bywydau,	  	  
pawb	  a	  gredai	  eu	  bod	  yn	  ymladd	  dros	  ryddid	  a	  chyfiawnder.	  	  
Rydym	  yn	  cofio	  ger	  dy	  fron	  y	  newidiadau	  a	  ddaeth	  yn	  sgil	  rhyfel	  i'r	  byd,	  a'r	  holl	  bobloedd	  o’i	  fewn.	  	  
Rydym	  yn	  cofio	  ger	  dy	  fron	  y	  rhyfeloedd,	  y	  gwrthdaro	  a	  gweithredoedd	  terfysgaeth	  	  
sy'n	  parhau	  i	  rwygo	  dy	  greadigaeth	  ar	  wahân.	  	  
Rydym	  yn	  cofio	  ger	  dy	  fron	  y	  safbwyntiau,	  y	  credoau	  a’r	  barnau	  sy’n	  gysylltiedig	  â	  gwleidyddiaeth,	  
crefydd	  a	  rhywedd,	  	  
sy'n	  parhau	  i	  achosi	  gormes,	  trais	  ac	  ofn.	  	  
Rydym	  yn	  cofio,	  O	  Dduw,	  helpa	  ni	  i	  beidio	  ag	  anghofio.	  	  
Rydym	  yn	  cofio,	  O	  Dduw,	  helpa	  ni	  i	  beidio	  ag	  anghofio.	  

Cyfnod	  o	  dawelwch	  	  
i	  gofio’r	  rhai	  a	  fu	  farw	  neu	  a	  anafwyd	  yn	  y	  Rhyfel	  Byd	  Cyntaf	  

a’r	  rhai	  sydd	  wedi	  marw	  neu	  sydd	  wedi	  cael	  eu	  hanafu	  mewn	  rhyfeloedd	  ers	  y	  cyfnod	  hwnnw	  gan	  
mlynedd	  yn	  ôl	  

	  

Rydym	  yn	  cofio,	  O	  Dduw,	  helpa	  ni	  i	  beidio	  ag	  anghofio.	  	  
Rydym	  yn	  cofio,	  O	  Dduw,	  helpa	  ni	  i	  beidio	  ag	  anghofio.	  
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Ceisio maddeuant 

	  
Dduw’r	  holl	  greadigaeth;	  
Maddau	  i	  ni	  pan	  anghofiwn	  neu	  pan	  fychanwn	  erchyllterau	  rhyfeloedd:	  
Maddau	  i	  ni	  pan	  na	  cheisiwn	  ffordd	  tangnefedd	  a	  chymod	  ar	  gyfer	  yr	  holl	  bobloedd.	  
Arglwydd,	  trugarha.	  
Arglwydd,	  trugarha.	  

Maddau	  i	  ni	  pan	  anghofiwn	  anghydraddoldeb	  a	  chamdriniaeth	  cynifer	  ledled	  y	  byd:	  
Maddau	  i	  ni	  pan	  na	  cheisiwn	  ffordd	  o	  dderbyn	  a	  charu	  ar	  gyfer	  yr	  holl	  bobloedd.	  
Arglwydd,	  trugarha.	  
Arglwydd,	  trugarha.	  

Maddau	  i	  ni	  pan	  anghofiwn	  dy	  fod	  wedi	  ein	  galw	  i	  fod	  yn	  dangnefeddwyr:	  
Maddau	  i	  ni	  pan	  na	  cheisiwn	  ffordd	  dy	  Fab,	  Iesu	  Grist,	  yn	  ein	  calonnau.	  
Arglwydd,	  trugarha.	  
Arglwydd,	  trugarha.	  

Maddeuant Duw 

Yn	  a	  thrwy	  gariad	  tragwyddol	  Duw	  	  
boed	  i	  ni	  /	  chi	  gael	  bendith	  o	  wybod	  ein	  /	  eich	  bod	  wedi	  cael	  maddeuant.	  	  
Mewn	  maddeuant	  ac	  mewn	  cariad	  boed	  i	  ni	  /	  chi	  ddarganfod	  	  
yr	  heddwch	  y	  byddwn	  /	  y	  byddwch	  yn	  ei	  rannu	  a’i	  roi;	  	  
drwy	  Iesu	  Grist	  ein	  Hiachawdwr.	  
Amen.	  

	  

Darlleniad o’r Hen Destament 

Darlleniad	  o	  lyfr	  y	  proffwyd	  Eseia	  [2:	  2-‐4]	  

Yn y dyddiau diwethaf bydd mynydd tŷ'r ARGLWYDD wedi ei osod yn ben ar y 
mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Dylifa'r holl genhedloedd ato, a daw pobloedd 
lawer, a dweud, "Dewch, esgynnwn i fynydd yr ARGLWYDD, i deml Duw Jacob; bydd yn 
dysgu i ni ei ffyrdd, a byddwn ninnau'n rhodio yn ei lwybrau." Oherwydd o Seion y daw'r 
gyfraith, a gair yr ARGLWYDD o Jerwsalem. Barna ef rhwng cenhedloedd, a thorri'r 
ddadl i bobloedd lawer; curant eu cleddyfau'n geibiau, a'u gwaywffyn yn grymanau. Ni 
chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach.  

	  

Emyn	  neu	  gerddoriaeth	  i	  wrando	  arni	  
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Darlleniad o’r Testament Newydd 

Darlleniad	  o	  lyfr	  Datguddiad	  Ioan	  [22:	  1-‐5]	  

Yna dangosodd yr angel imi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o 
orsedd Duw a'r Oen, ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y 
bywyd, yn dwyn deuddeg cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fis; ac yr oedd dail y pren er 
iachâd y cenhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan felltith. Yn y ddinas bydd gorsedd Duw 
a'r Oen, a'i weision yn ei wasanaethu; cânt weld ei wyneb, a bydd ei enw ar eu 
talcennau. Ni bydd nos mwyach, ac ni bydd arnynt angen na golau lamp na golau haul, 
oherwydd bydd yr Arglwydd Dduw yn eu goleuo, a byddant hwy'n teyrnasu byth 
bythoedd.  

	  

Homili, Pregeth neu Fyfyrdod 

	  

gyda	  chyfnod	  o	  ddistawrwydd	  i	  ddilyn	  hynny	  

	  

Cadarnhau’r Ffydd 

Rydym	  yn	  credu	  yn	  Nuw,	  	  
a	  edrychodd	  ar	  y	  byd	  ar	  y	  dechrau,	  ac	  a	  ddatgan	  ei	  fod	  yn	  dda.	  	  
Rydym	  yn	  credu	  yn	  Nuw,	  	  
sy'n	  ceisio	  dod	  â’r	  holl	  bobloedd	  allan	  o	  gaethwasiaeth	  ac	  i	  mewn	  i	  ryddid.	  	  
Rydym	  yn	  credu	  yn	  Iesu	  Grist,	  	  
sydd	  yn	  Fab	  Duw,	  wedi	  ei	  eni	  o	  Fair.	  	  
Rydym	  yn	  credu	  yn	  Iesu	  Grist,	  	  
drwy	  ei	  gariad	  tuag	  atom	  ni	  i	  gyd,	  a	  gariodd	  ein	  pechodau	  ar	  y	  Groes.	  	  
Rydym	  yn	  credu	  yn	  Iesu	  Grist,	  	  
a	  fu	  farw	  ac	  a	  gyfododd	  i	  fywyd.	  	  
Rydym	  yn	  credu	  yn	  yr	  Ysbryd	  Glân,	  	  
sy'n	  ein	  tywys	  ar	  ein	  taith	  ffydd.	  	  
Rydym	  yn	  credu	  yn	  yr	  Ysbryd	  Glân,	  	  
a	  oedd	  yn	  llefaru	  gair	  Duw	  wrth	  y	  proffwydi	  ac	  wrthym	  ni	  heddiw.	  	  
Rydym	  yn	  credu	  yn	  y	  Drindod	  Sanctaidd,	  	  
Un	  Duw	  sydd	  mewn	  tri	  pherson.	  	  
Amen.	  

	  

Emyn	  neu	  gerddoriaeth	  i	  wrando	  arni	  
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Gweddïau a Gweddi’r Arglwydd 

O	  Dduw,	  nid	  ydym	  yn	  cael	  ein	  galw	  i	  ryfela,	  nac	  i	  ymrannu,	  nac	  i	  gasáu,	  na	  cham-‐drin,	  na	  threisio,	  na	  
lladd.	  Rwyt	  ti’n	  ein	  galw	  i	  garu,	  i	  dosturio,	  i	  wrando,	  i	  lawenhau	  mewn	  gwahaniaethau,	  i	  obeithio,	  i	  
gadw	  tangnefedd.	  	  

Clyw	  ein	  gweddïau	  dros	  heddwch	  y	  byd,	  	  
dros	  degwch	  a	  chyfiawnder,	  	  
dros	  lywodraeth	  gyfiawn,	  dros	  ryddid	  yr	  holl	  bobloedd,	  	  
dros	  gydraddoldeb	  a	  derbyn,	  	  
dros	  fywydau	  a	  newidiwyd	  neu	  a	  gollwyd	  drwy	  ryfel	  a	  gwrthdaro.	  	  
Clyw’r	  gweddïau	  rydym	  yn	  eu	  hoffrymu	  i	  ti	  yn	  awr,	  yn	  dawel	  neu'n	  uchel.	  	  	  

Ar	  y	  diwedd:	  

Dduw’r	  holl	  greadigaeth,	  	  
clyw’r	  gweddïau	  hyn	  a	  offrymwn	  mewn	  cariad	  ac	  mewn	  ffydd,	  	  
drwy	  rym	  dy	  Ysbryd	  Glân	  	  
ac	  yn	  enw	  Iesu	  Grist.	  	  	  
Amen.	  

	  

Cyd-‐weddïwn:	  
Dduw	  byw,	  sanctaidd,	  sanctaidd,	  sanctaidd	  yw	  dy	  enw.	  	  
Anadlaist	  dy	  gariad	  i	  drawsnewid	  	  
anhrefn	  y	  greadigaeth	  yn	  gytgord	  heddychlon;	  	  
gweddïwn	  y	  daw	  dy	  heddwch	  a’th	  harmoni,	  	  
sydd	  yn	  y	  nefoedd,	  i’n	  plith	  i'r	  byd.	  	  
Yn	  ein	  holl	  ddyheadau	  a’n	  hanghenion,	  adnewydda	  a	  phortha	  ni.	  	  
Pan	  fydd	  ein	  calonnau	  yn	  cael	  eu	  cynhyrfu	  gan	  esgeulustod	  a	  drwgweithredu,	  	  
tynn	  ni	  atat	  mewn	  edifeirwch,	  	  
i	  deimlo	  o’n	  mewn	  gariad	  dy	  faddeuant.	  	  
Wrth	  i	  ti	  ein	  cyffwrdd	  ni	  â'th	  gariad	  achubol,	  	  
boed	  i	  ninnau	  yn	  yr	  un	  modd	  estyn	  at	  eraill	  mewn	  maddeuant	  cariadus.	  	  
Cadw	  ein	  calonnau	  rhag	  crwydro,	  	  
a	  thrwy	  sychedu	  bob	  amser	  amdanat	  ti,	  boed	  i	  ni	  beidio	  â	  chael	  ein	  temtio	  	  
gan	  bwysau’r	  byd,	  	  
na	  symud	  o’th	  ochr.	  	  
Oherwydd	  dy	  eiddo	  di	  yw’r	  cariad	  sy'n	  cynnal	  y	  greadigaeth,	  ac	  sy’n	  para’n	  dragywydd.	  
Amen.	  
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Rhannu’r Tangnefedd 

Daeth	  Iesu	  a	  sefyll	  ymhlith	  ei	  ddisgyblion	  ofnus	  ar	  noson	  yr	  atgyfodiad,	  a	  dweud,	  ‘Tangnefedd	  a	  fo	  
gyda	  chwi’.	  	  

Gadewch	  i	  ni	  rannu	  gyda'n	  gilydd	  dangnefedd	  Crist,	  gan	  gofio	  yn	  ein	  calonnau	  y	  bobl	  a'r	  lleoedd	  yn	  y	  
byd	  hwn	  sydd	  angen	  heddwch.	  	  

Emyn	  i	  gloi	  neu	  gerddoriaeth	  i	  wrando	  arni	  

	  

Gweddïau i gloi 

	  

Dduw’r	  holl	  greadigaeth,	  	  
gweddïwn	  y	  bydd	  arfau	  rhyfel	  yn	  cael	  eu	  rhoi	  o’r	  neilltu,	  	  
gweddïwn	  y	  bydd	  pobl	  yn	  gwrando	  ar	  wahaniaethau	  ac	  yn	  eu	  croesawu,	  	  
gweddïwn	  y	  gallwn	  i	  gyd	  ddysgu	  oddi	  wrth	  y	  gorffennol,	  	  
ac	  mewn	  ffydd	  geisio	  ffordd	  o	  fyw	  gyda'n	  cymdogion	  mewn	  heddwch.	  	  
Gweddïwn	  na	  fyddwn	  yn	  anghofio	  popeth	  sydd	  wedi	  digwydd,	  ond	  yn	  cofio.	  	  
Gweddïwn	  y	  byddi	  di’n	  agor	  ein	  calonnau	  i	  anghenion	  y	  byd,	  rhag	  i	  ni	  anghofio.	  	  
Gweddïwn	  am	  dy	  dangnefedd	  i’r	  holl	  greadigaeth.	  	  
Amen.	  	  
	  
	  
Crist	  yw	  ein	  tangnefedd	  a’n	  cymod	  yn	  y	  byd.	  	  
A	  gawn	  ni	  /	  A	  wnewch	  chi	  ei	  lefaru,	  ei	  fyw,	  a’i	  weddïo	  ar	  gyfer	  y	  byd.	  	  
A	  bendith	  y	  Duw	  sy’n	  Dri	  yn	  Un	  
arnom	  ni	  /	  arnoch	  chi	  mewn	  cariad	  ac	  mewn	  gobaith	  yn	  awr,	  	  
a	  thrwy’r	  holl	  ddyddiau	  sydd	  eto	  i	  ddod.	  	  
Amen.	  	  
	  
Awn	  dan	  gofio,	  	  
awn	  mewn	  tangnefedd,	  	  
awn	  yng	  nghariad	  Duw.	  	  
Diolch	  a	  fo	  i	  Dduw.	  Amen.	  
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Gweddïau	  ychwanegol	  ac	  Efengyl	  ar	  gyfer	  Cymun	  

	  

Colect 

Dduw	  tosturiol	  sy’n	  gweld	  popeth,	  	  
anfonaist	  dy	  Fab	  i'r	  byd	  	  
yng	  nghariad	  ac	  er	  mwyn	  cariad	  yr	  holl	  bobloedd.	  	  
Rho	  i	  ni	  yn	  y	  cyfnod	  hwn	  o	  gofio	  	  
ffordd	  o	  geisio	  gwir	  dosturi	  a	  chariad	  at	  y	  ddynoliaeth,	  	  
i	  lawenhau	  yng	  nghyfoeth	  amrywiaeth	  	  
ac	  i	  droi	  cefn	  ar	  bopeth	  
sy'n	  hyrwyddo	  ofn	  
ac	  sy’n	  gwahanu	  dy	  greadigaeth;	  	  
trwy	  Iesu	  Grist,	  	  
Tywysog	  Tangnefedd	  a	  Goleuni’r	  byd.	  	  	  
Amen.	  
	  

Yr Efengyl 

Yr	  Efengyl	  yn	  ôl	  Sant	  Mathew	  [5:	  1-‐12]	  

Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr daeth ei 
ddisgyblion ato.  
Dechreuodd eu hannerch a'u dysgu fel hyn:  
"Gwyn eu byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas 
nefoedd.  
Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cânt hwy eu cysuro.  
Gwyn eu byd y rhai addfwyn, oherwydd cânt hwy etifeddu'r ddaear.  
Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cânt hwy eu 
digon.  
Gwyn eu byd y rhai trugarog, oherwydd cânt hwy dderbyn trugaredd.  
Gwyn eu byd y rhai pur eu calon, oherwydd cânt hwy weld Duw.  
Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i Dduw.  
Gwyn eu byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas 
nefoedd.  
Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud pob math o 
ddrygair celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i.  
Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd; felly 
yn wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi.  
	  



12	  
	  

Rhagair 

Yr	  hwn,	  drwy	  ei	  fywyd,	  marwolaeth	  ac	  atgyfodiad,	  ddaeth	  â	  chariad	  i'r	  byd,	  ac	  sy’n	  gwahodd	  pawb	  
ohonom	  yr	  un	  modd	  â’n	  gilydd	  i	  ddod	  a	  bwyta	  wrth	  ei	  fwrdd,	  yn	  rhagflas	  o'r	  wledd	  nefol	  lle	  bydd	  
pawb	  yn	  ymuno	  fel	  un	  yn	  yr	  heddwch	  sydd	  uwchlaw	  pob	  deall	  daearol:	  

	  

Gweddi Ôl-gymun 

Dduw’r	  holl	  greadigaeth,	  	  
trwy	  weddi	  a	  thrwy	  fara	  a	  gwin	  rwyt	  ti	  wedi	  ein	  bwydo	  a’n	  meithrin	  ni.	  	  
Dyfnha	  ynom	  y	  ffydd	  yr	  ydym	  yn	  byw	  drwyddi,	  felly	  y	  gallwn	  dyfu	  yn	  dy	  gariad	  a’th	  dangnefedd.	  	  
Drwy	  ein	  bywydau,	  boed	  i’n	  tystiolaeth	  yn	  dy	  enw	  fod	  fel	  tangnefeddwyr.	  	  
Drwy	  ein	  bywydau,	  boed	  i’r	  gwasanaeth	  a	  gynigiwn	  helpu	  dy	  deyrnas	  i	  ffynnu	  mewn	  tangnefedd,	  
yma	  ar	  y	  ddaear;	  trwy	  Iesu	  Grist	  ein	  Hiachawdwr.	  	  
Amen.	  
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