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Cerdyn gweinyddu Litwrgi’r Bedydd [Adran 3]

NODER - Cynlluniwyd y cerdyn hwn ar gyfer anghenion ymarferol esgobion, offeiriaid a diaconi-
aid yn y rhannau hynny o’r gwasanaeth Bedydd lle y mae’n haws defnyddio cerdyn na llyfr
gwasanaeth. Dylid, fodd bynnag, darllen yn ofalus y rhuddellau a’r Nodiadau yn y llyfr gwasanaeth
cyn defnyddio’r cerdyn.

(1) Y Penderfyniad

Y mae’r gweinidog yn annerch yr ymgeiswyr a’u cefnogwyr, y rhieni a rhieni bedydd:

Yr ydych wedi datgan eich bod yn dymuno

[Pan weinyddir Bedydd a Chonffyrmasiwn] [Pan fedyddir Babanod]
cael eich bedyddio a’ch conffyrmio ar i E. gael ei f/bedyddio.
(a’ch bod yn dymuno i’r plant hyn/y plentyn hwn gael eu bedyddio/ei fedyddio).

Yr ydym, felly, yn eich gwahodd yn awr i ymateb i alwad Crist.

A ydych yn troi at Grist?
Yr wyf yn troi at Grist.

A ydych yn edifarhau am eich pechodau?
Yr wyf yn edifarhau am fy mhechodau.

A ydych yn ymwrthod â'r drwg?
Yr wyf yn ymwrthod â'r drwg.

[Pan weinyddir Bedydd a Chonffyrmasiwn] [Pan fedyddir Babanod]
Bydded i Dduw, a’ch galwodd chwi allan Dad hollalluog,
o dywyllwch i oleuni, anfonaist dy Fab i’n byd
eich adfer ar ddelw ei ogoniant i ddinistrio galluoedd y tywyllwch.
a’ch tywys yn ffordd Crist Gwrando ein gweddi dros y plant hyn:
Amen. Gwared hwy rhag drwg,

dyro iddynt oleuni a llawenydd
a llanw hwy â'th Ysbryd Glân,
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

Os defnyddir olew disgyblion bedydd, gellir eneinio’r rhai sydd i’w bedyddio naill ai yma neu pan
nodir hwy ag arwydd y groes.

(2) Y Nodi â’r Groes
Drwy ei groes a’i werthfawr waed, fe brynodd ein Harglwydd Iesu Grist y byd. Dywedodd
wrthym, os oes neb am fod yn ddilynwyr iddo ef, fod yn rhaid iddynt ymwadu â hwy eu
hunain, codi eu croes, a’i ganlyn ef ddydd ar ôl dydd.

Gwneir arwydd y groes ar dalcen pob un sydd i’w fedyddio.

E, yr wyf yn dy nodi ag arwydd y groes ac yn dy hawlio di i’n Hiachawdwr Iesu Grist.

Â'r gweinidog rhagddo:

Na fydded arnat gywilydd byth i gyffesu ffydd y Crist croeshoeliedig.
Ymladd yn wrol yn erbyn pechod, y byd a’r diafol,
a bydd ffyddlon i Grist tra byddi byw. Amen.



(3) Cyffesu’r Ffydd

Wrth y fedyddfan, y mae’r gweinidog yn annerch y rhieni a’r rhieni bedydd.
Fe’ch gwahoddwn yn awr i gyffesu’r ffydd Gristnogol.

A ydych yn credu yn Nuw Dad, Creawdwr pob peth?
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Dad.

A ydych yn credu yn ei Fab Iesu Grist, Gwaredwr y byd?
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Fab.

A ydych yn credu yn yr Ysbryd Glân, Rhoddwr bywyd?
Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn Nuw’r Ysbryd Glân.

Y mae’r gweinidog yn annerch y gynulleidfa:
Dyma ffydd yr Eglwys.
Dyma ein ffydd ni.
Credwn ac ymddiriedwn yn un Duw,
Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

(4) Bendithio Dŵr y Bedydd

NAILL AI
Diolchwn i ti, O Dduw:
bendithiwn dy enw sanctaidd.

Am dy rodd o ddŵr, i feithrin a chynnal pob bywyd,
rhoddwn iti ddiolch a moliant.

Trwy ddyfroedd y môr
arweiniaist blant Israel o gaethwasiaeth i ryddid;
rhoddwn iti ddiolch a moliant.

Ar achlysur ei fedydd,
eneiniwyd dy Fab Iesu â'r Ysbryd Glân;
rhoddwn iti ddiolch a moliant.

Trwy rym yr un Ysbryd, sancteiddia’r dŵr hwn,
fel y bo i’th blant a olchir ynddo
gael eu huno â Christ yn ei farwolaeth a’i atgyfodiad.
Glanha hwy, a’u gwared rhag pob pechod;
dwg hwy i enedigaeth newydd yn nheulu dy Eglwys,
a gwna hwy’n etifeddion dy deyrnas:
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
a gyfodaist, trwy rym yr Ysbryd,
i fyw gyda thi am byth.
Amen.



NEU
Molwch Dduw, a wnaeth nefoedd a daear,
sy’n cadw ei addewid hyd byth.

Dad nefol, diolchwn i ti
am dy gariad yn y cread
ac am y rhodd o ddŵr
i gynnal a glanhau ac adnewyddu pob creadur byw.

Diolchwn iti am y cyfamod a wnaethost
â'th bobl yn y dyddiau a fu;
tywysaist hwy trwy’r môr o gaethwasiaeth i ryddid.

Diolchwn iti am i’th Fab Iesu
gael ei fedyddio gan Ioan yn nyfroedd yr Iorddonen,
a’i eneinio â'r Ysbryd Glân.
Trwy ei farwolaeth ar y groes a’i atgyfodiad,
daeth â maddeuant inni, a’n rhyddhau.

Diolchwn iti am dy fod yn nyfroedd y bedydd
yn ein glanhau o bechod,
yn ein hadnewyddu â'th Ysbryd
ac yn ein cyfodi i fywyd newydd.

Sancteiddia’r dŵr hwn, fel y bo i’th blant a olchir ynddo
gael eu gwneud yn un â Christ.
Er cyflawni d’addewid
eneinia hwy â'th Ysbryd Glân;
dwg hwy i enedigaeth newydd yn nheulu dy Eglwys,
a dyro iddynt ran yn dy deyrnas:
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
a gyfodaist, trwy rym yr Ysbryd,
i fyw gyda thi am byth.
Amen.

(5) Y Bedyddio

Y mae’r gweinidog yn bedyddio pob ymgeisydd, gan ddweud:
E, yr wyf yn dy fedyddio di yn Enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen.

Gall y gweinidog eneinio pob plentyn â chrism ar y corun, gan ddweud:
Bydded i Dduw, a’th dderbyniodd di trwy fedydd i’w Eglwys, dywallt arnat olud ei ras.
Megis yr eneiniwyd Crist yn offeiriad, yn broffwyd ac yn frenin, cydffurfier di beunydd â'i
ddelw ef. Amen.

Ni ddylid eneinio yma y rhai sydd i’w bedyddio a’u conffyrmio.

Gall y gweinidog neu aelod o’r gynulleidfa wisgo pob plentyn sydd newydd ei fedyddio mewn
gwisg wen, gan ddweud:
Gwisgwyd di â Christ a’th gyfodi i fywyd newydd ynddo ef.



(6) Cyflwyno’r Goleuni

Os cynhwysir hyn, gellir ei wneud naill ai yn y fan hon neu ynteu yn yn y fan a nodir yn Adran 7.
Gall y gweinidog neu aelod o’r gynulleidfa roi cannwyll wedi ei chynnau i bob un sydd newydd ei
fedyddio.

Derbyniaist oleuni Crist;
rhodia yn ei oleuni holl ddyddiau dy fywyd.
Llewyrcha fel goleuni yn y byd
er gogoniant i Dduw’r Tad.
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