
‘Rwyt ti'n paratoi gwledd’
Pryd Salm 23

Mae pryd Salm 23 yn gy�e i ddod â phobl at ei gilydd a allai fod yn unig, yn 
galaru neu'n brifo oherwydd yr hyn maen nhw wedi bod drwyddo yn 
ystod y pandemig. Mae'n caniatáu i bobl Dduw fyw allan eiriau'r salmydd, 
a ddywedodd: ‘Rwyt ti'n paratoi gwledd i mi ac mae fy ngelynion yn 
gorfod gwylio' (adnod 5, beibl.net).   
Chi sydd i benderfynu sut rydych chi'n cynllunio'ch gwledd, a bydd yn dibynnu ar faint o bobl rydych 
chi eisiau darparu ar eu cyfer a pha fath o awyrgylch rydych chi am ei greu. A fydd hwn yn achlysur 
mawreddog gyda chyllyll a �yrc, neu bryd o fwyd mwy cartrefol a theuluol? Y tu mewn neu'r tu allan? 
Pwy fyddwch chi'n ei wahodd? Yn ogystal â dod â phobl sydd wedi pro� tristwch a cholled yn ystod y 
pandemig at ei gilydd, mae'n debyg ei bod yn syniad da cael un neu ddau o bobl y gellir dibynnu 
arnynt i godi'r hwyliau gyda sensitifrwydd.  

Pa bynnag fath o ddigwyddiad rydych chi'n ei gynllunio, rydyn ni'n gobeithio y bydd yn ddigwyddiad 
ysbrydol yn ogystal ag yn bro�ad cymdeithasol, lle bydd pobl yn ymgysylltu â'r Beibl. Rydym hefyd yn 
gobeithio y bydd ymhlith eich gwesteion bobl nad ydyn nhw'n mynychu eglwys. Felly mae'r syniadau 
hyn ar eich cyfer chi wedi'u cynllunio i wneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu cynnwys a'u 
croesawu, ble bynnag maent arni gyda �ydd. Maent hefyd wedi'u cynllunio i'w defnyddio ar ba bwynt 
bynnag yn y digwyddiad rydych chi'n teimlo sydd orau - nid amserlen ydyn nhw. 
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‘Rwyt ti'n paratoi gwledd’: Pryd Salm 23

Rhannwch  
Ysgrifennwyd Salm 23 gan y Brenin  
Dafydd tua 3,000 o �ynyddoedd yn ôl. Fe'i 
magwyd fel bugail ifanc ac fe 
ddefnyddiodd y pro�ad hwnnw o ofalu 
am ei ddefaid i siarad am sut mae Duw yn 
gofalu amdanon ni heddiw. Fel y defaid, 
weithiau mae bywyd yn dda ac rydyn ni 
mewn porfeydd gwyrddion. Ond weithiau 
rydyn ni'n teimlo ein bod ni mewn dy�ryn 
tywyll du; mae blwyddyn y pandemig 
wedi bod yn debyg i hynny. Ond mae o 
hefyd yn ysgrifennu am ofal Duw 
amdanom trwy bopeth, a'i addewid o 
gartref tragwyddol.

Siaradwch
Gwledd yw hon, nid astudiaeth Feiblaidd, 
ond wrth i bobl ymlacio a sgwrsio, mae'n 
gy�e i gychwyn ar sgyrsiau rhywfaint yn 
ddyfnach.

Gofynnwch i bobl rannu rhywfaint o'r 
pethau da maen nhw wedi'u pro� yn ystod 
y �wyddyn ddiwethaf - y porfeydd gwyrdd 
a dyfroedd tawel.

Gofynnwch iddyn nhw rannu pethau nad 
oedden nhw cystal - y 'ceunant tywyll 
dychrynllyd' y mae'r salmydd yn siarad 
amdano.

Gofynnwch iddyn nhw beth maen nhw'n 
gobeithio amdano - ble maen nhw'n gweld 
daioni a chariad?

Bendithiwch
Boed i Dduw eich bendithio â phorfeydd 
gwyrddion a dyfroedd tawel.

Boed i Dduw eich cryfhau, eich dal a'ch 
amddi�yn trwy ddy�rynnoedd tywyll.

Boed i Dduw eich adnewyddu a'ch adfer 
ar eich taith.

A boed i bob un ohonom bro� ei ddaioni 
a'i gariad, yn awr yn y bywyd hwn ac am 
byth yn ei gartref tragwyddol.

Rydyn ni yma gyda'n gilydd oherwydd 
bod pob un ohonom wedi wynebu 

gelynion eleni achos y pandemig - ac 
rydym am gael gwledd beth bynnag.

Gweddïwch
Dduw, diolch am fwyd a chyfeillgarwch; diolch 
am fod yno yn ein llawenydd, ac yn ein go�diau. 
Bendithia ni wrth i ni rannu'r pryd hwn gyda'n 
gilydd, pob un ohonom yn westai i ti. Amen. 

Darllenwch

Yr ARGLWYDD yw fy mugail, ni 
bydd eisiau arnaf.

Gwna imi orwedd mewn porfeydd breision,
a thywys � gerllaw dyfroedd tawel,

ac y mae ef yn fy adfywio.
Fe'm harwain ar hyd llwybrau cy�awnder

er mwyn ei enw.

Er imi gerdded trwy ddy�ryn tywyll du,
nid ofnaf unrhyw niwed,

oherwydd yr wyt ti gyda mi,
a'th wialen a'th �on

yn fy nghysuro.

Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'm blaen
yng ngŵydd fy ngelynion;

yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew;
y mae fy nghwpan yn llawn.

Yn sicr, bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn
a byddaf yn byw yn nhŷ'r ARGLWYDD

weddill fy nyddiau.
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