
Gweddïau i Ddiweddu’r Gwasanaeth 
Dewis Gweddi Greadigol 

Gall yr eglwys ddeud y gweddïau fel ag y maent, gan ddewis rhwng y gwreiddiol neu 
fersiwn iaith fodern. 

Syniad 1: 

Ar yn ail, defnyddio aralleiriad o’r weddi gyntaf, gan gasglu’r plant i’r tu blaen;  
defnyddiwch ddysglau wedi eu llenwi â mêl ac ychydig o lwyau bwrdd ym mhob dysgl.  

• Anogwch y plant i lyfu’r mêl oddi ar y llwy 

• Wrth i’r plant lyfu a mwynhau, dywedwch yr aralleiriad o’r weddi dros y plant 

Syniad 2:

Gan ddefnyddio’r aralleiriad o’r ail weddi, gostyngwch y goleuadau yn y neuadd a  
gofynnwch i’r eglwys droi goleuadau eu ffonau symudol ymlaen; gellir rhoi tortsh batri i’r 
plant. Wrth i’r goleuadau lewyrchu yn y gofod, gweddïwch y weddi dros y gynulleidfa. 

Gwreiddiol Aralleiriad 
Bendigedig yw Arglwydd ein Duw 
Mor felys yw dy eiriau i’n genau, melysach 
na’r mêl. 
Mor werthfawr yw dy orchmynion i’n  
bywyd, mwy nag aur coeth yn ein dwylo. 
Mor rhyfeddol yw dy Ewyllys i’n byd,  
diddiwedd yw dy cariad i’r cenhedloedd. 
Ein lleisiau fyddant yn canu dy addewidion 
A bydd ein gwefusau yn canu dy glod 
Yn dragwyddol
Amen 

Rwyt ti yn Dduw mawr.
Mae dy  eiriau yn profi’n felys 
Yn felysach na mêl.
Mae dy ddeddfau yn werthfawr i’n bywyd 
Yn fwy gwerthfawr nag aur, yn fwy  
gwerthfawr na thrysor
Mae dy ewyllys i’r byd yn rhyfeddol
Mae dy gariad am y byd yn anferth 
Dywedwn wrth bawb mor fawr wyt Ti
Dywedwn wrthyt Ti bob amser mor fawr 
wyt Ti 
Am byth ac am byth 
Amen

Gwasanaeth i bob oed 
Sul y Beibl 
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Gwreiddiol Aralleiriad
Hollalluog Dduw, diolchwn i ti am dy Air 
Sanctaidd  
Bydded iddo fod yn llusern i’r traed, 
Yn olau i’n llwybr, 
Ac yn gryfder i’n bywydau.
Cymer ni a defnyddia ni i garu a  
gwasanaethu pawb yng ngrym yr Ysbryd 
Glân ac yn enw dy Fab, Iesu Grist ein  
Harglwydd  
Amen

Diolch i Ti, Dduw Hollalluog, am y Beibl 
Bydded iddo fod fel fflam yn ein bywydau, 
yn dangos i ni pa ffordd i fynd. Yn dangos i 
ni sut i fyw.  
Bydded iddo fod yn oleuni a nerth i bob 
dydd.
Defnyddia ni i garu a gwasanaethu eraill 
yng ngrym popeth yr wyt ti, Tad, Mab ac 
Ysbryd Glan . 
Iesu Grist ein Harglwydd 
Amen
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