
1

Oedfa Ddathlu
Pen-blwydd Agor y Llyfr yn 20 oed

gan y Parchg Heather Whyte
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Galwad i Addoli

Geiriau Agoriadol

 Rydyn ni’n cyfarfod yma, wedi’n galw ynghyd gan Dduw, i wrando gyda’n gilydd, a rhannu’r cyfan  
 y mae Duw am ei ddatguddio i ni trwy fywydau a straeon ei bobl.

Emyn (Dyma Feibil annwyl Iesu) Gellir canu’r bennill ddwywaith.

Gweddi o Fawl

 Dduw llawn cariad, hollbresennol yn y greadigaeth, rhown fawl i ti am ryfeddodau ein byd.

 Rhown fawl i ti am yr adar a’r anifeiliaid, y planhigion a’r coed, yr haul a’r lleuad sy’n rhoi strwythur  
 i’n dyddiau, y gwres a’r glaw sy’n peri i bethau dyfu.

 Rhown fawl i ti am holl bobl y byd, y rhai rydyn ni’n eu hadnabod, a’r rhai na fyddwn byth yn eu  
 cyfarfod, ond y mae eu straeon yn cyffwrdd â’n bywydau.

 Rhown fawl i ti am Iesu a’r cyfan mae’n ei olygu i gymaint o’th bobl, am ei fywyd a’i weinidogaeth  
 sy’n batrwm i ni ei dilyn, ei farwolaeth a’i atgyfodiad sy’n rhoi gobaith i ni.

 Rhown fawl i ti, y Duw sy’n ein caru, wrth i ni gyfarfod yn enw’r Iesu, a rhannu’r geiriau a  
 ddysgodd Iesu i’w ddisgyblion,

 Ein Tad… 

Cyflwyniad
Y rheswm pam rydyn ni yma

Yr hyn mae Agor y Llyfr yn ei olygu i’r gwirfoddolwyr, i’r plant a’r ysgolion (efallai y gellid gwahodd rhai, 
dim mwy na phump, i ddweud ychydig frawddegau am yr hyn mae Agor y Llyfr yn ei olygu iddyn nhw. Bydd 
angen gofyn iddyn nhw fod yn gryno yn eu sylwadau.)

Gweddi o ddiolch am Agor y Llyfr

 Tragwyddol Dduw, rwyt ti’n bresennol ar bob adeg ac ym mhob man.

 Rydyn ni’n diolch am yr hen straeon sy’n disgrifio sut wyt ti wedi bod gyda dy bobl. Rydyn ni’n  
 meddwl am y cymeriadau rydyn ni wedi clywed amdanyn nhw yn y straeon sy’n cael eu rhannu  
 gennym.

 Adda ac Efa, yn y dechrau; Noa, yn adeiladu llong; Abraham, Ffyddlon; Jacob, y Twyllwr;

 Joseff, y Breuddwydiwr; Moses, yr Arweinydd; Samuel, y Gwrandawr; Dafydd, y Brenin; Elias, y   
 Proffwyd;

 Daniel, y Dyn Dewr; Iesu, yr Athro; Pedr, y Disgybl; Paul, yr Awdur.

 Cymaint o fywydau, cymaint o straeon, a’r cyfan yn un yn dy gariad, yn rhan o stori fythol y  
 ddynoliaeth.

 Rydyn ni’n diolch ein bod ni’n rhydd i rannu’r straeon hyn, ac yn diolch am y bobl sy’n rhoi o’u   
 hamser i wneud i’r straeon ddod yn fyw o flaen ein llygaid.

 Trwy’r straeon hyn, dysgwn fod dewisiadau a gweithredoedd yn bwysig; mae’n ffordd ni o fyw yn  
 helpu eraill i weld dy bresenoldeb cariadus. Gyda help dy Ysbryd, gallwn wneud pethau rhyfeddol.  
 Mae’n stori ni’n rhan o stori fwy dy gariad di. 

 Diolch i ti ein bod ni, trwy Agor y Llyfr, wedi dysgu mwy am dy gariad at bawb, a sut y gallwn ni  
 helpu eraill.

 Diolch am y bywydau sy’n cael eu newid wrth i ni gyflwyno’r straeon.

 Diolch i ti am yr holl hwyl a gawn. Amen.
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Gwrando

Pa effaith gaiff straeon arnom? 

Gweler Storytelling, Imagination and Faith William J Bausch (mae’r pwyntiau i’w gweld ar ddiwedd y  
gwasanaeth – gellir ehangu ar bob pwynt fel y gwelwch orau a defnyddio eglurebau byr)

Gadewch i ni Agor y Llyfr, a  gwrando ar Stori’r Dieithryn Caredig (B2.M3.S2 Beibl y Storïwr tudalen 104) a 
gweld a ydyn ni’n deall pa nodweddion sydd i’w gweld yn y stori hon.

Stori (Y Samariad Trugarog)

Emyn (Hyfryd eiriau’r Iesu neu Cân Llyfrau’r Beibl)

 
Amser i feddwl

Gadewch i ni Agor y Llyfr a gwrando ar stori arall (Y Picnic Gwych B1.S23 Beibl y Storïwr tudalen 102)

Gadewch i ni wrando ar stori rhai o’r bobl oedd yno (Pedwar Llais Ioan*)

Casgliad, Amser i feddwl a gweddi (fel yn y llyfr)

Emyn (O Arglwydd da, argraffa neu Mawl i Dduw am air y bywyd)

 
Amser i Feddwl a Gweddïo

Meddyliwch am funud – pa stori o’r Beibl yw eich hoff stori?

Mae cymaint o straeon yn y Beibl, ond rydyn ni wedi dewis chwech sy’n uchel ar y rhestr o ran  
poblogrwydd.

Yn y basgedi mae rhubanau o wahanol liwiau yn cynrychioli gwahanol straeon. Dewch ymlaen i ddewis 
eich hoff stori o’r chwech, cymryd rhuban o’r fasged ac yna dychwelyd i’ch sedd.

Eisteddwch yn dawel a meddyliwch am y stori ddewisoch chi. Beth ydych chi’n ei hoffi’n arbennig am y 
stori hon? Beth sy’n gwneud i chi ei chofio?

Nawr, rydyn ni’n  mynd i ganu cân syml, ac wrth i ni ganu rydyn ni’n mynd i glymu ein rhuban wrth ruban 
y person nesaf atom gan greu cadwyn stori fawr (PEIDIWCH â chau’r gadwyn a chreu cylch).

Cân (Stori’r Beibl)

Dydy’r gadwyn ddim yn gyfan am fod mwy o straeon eto i’w hadrodd, a dydy stori Duw byth yn dod i ben.

Gweddi 

 Dduw llawn cariad, wrth i ni gyfarfod â’n gilydd, rydyn ni’n gweddïo dros ein byd. Rydyn ni’n   
 meddwl am yr holl straeon sy’n cael eu llunio y funud hon, straeon pobl o ffydd, a phobl sy’n dal i  
 chwilio. Rydyn ni’n gweddïo y byddwn ni, dy bobl di, yn tyfu gyda’n gilydd wrth i ni wrando ar ein  
 gilydd, ac y byddwn ni’n gweld y darlun mwy sy’n adrodd stori dy gariad.

 Trwy dy Ysbryd, gad i ni ddal ati i fod yn frwdfrydig, ac ymroi i’r gwaith o rannu straeon dy bobl,  
 gan ailadrodd y straeon ffydd sy’n ein clymu’n un yn dy gariad.

 Wrth i ni rannu stori Agor y Llyfr ag eraill, ysbrydola nhw i ymuno â ni a dod yn rhan o’r stori sy’n  
 rhan o stori fwy, er mwyn i fwy a mwy o blant glywed y straeon hynny sy’n rhoi bywyd, ac sy’n   
 dysgu am dy gariad di. Amen.

Emyn (Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria)

Y Fendith.
*i’w lawrlwytho o openthebook.net/anniversary
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Nodweddion stori 

Mae Straeon yn ennyn chwilfrydedd ac awydd iddyn nhw gael eu hailadrodd

Mae Straeon yn ein huno ni â natur, ac â’r hyn sy’n gyffredin rhyngom ni

Mae Straeon yn bont i’n diwylliant arbennig ni, ac i’n gwreiddiau

Mae Straeon yn ein clymu i’r holl ddynolryw, i’r teulu dynol ar hyd a lled y byd

Mae Straeon yn ein helpu i gofio

Mae Straeon yn defnyddio iaith arbennig

Mae Straeon yn adfer grym gwreiddiol y gair

Mae Straeon yn ein galluogi i ddianc

Mae Straeon yn deffro’r dychymyg, y tynerwch a’r cyflawnder y mae ochr dde’r ymennydd yn gyfrifol  
amdanynt

Mae Straeon yn hybu iachâd

Mae pob Stori yn cyflwyno’n stori ni

Mae Straeon yn cynnig sylfaen ar gyfer gobaith a moesoldeb

Mae Straeon yn cynnig sylfaen ar gyfer gweinidogaethu.

William Bausch – Storytelling, Imagination and Faith

Emynau a awgrymir 

 Ê 228 Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria Caneuon Ffydd 

 Ê Cân Llyfrau’r Beibl © Cass Meurig Canu Clod Cyfrol 1, Cyhoeddiadau’r  Gair

 Ê 201 Mawl i Dduw am air y bywyd Caneuon Ffydd 

 Ê Stori’r Beibl, cyfieithiad o Stories feed us ar y dôn Frère Jacques 

 Ê 198 Dyma Feibil annwyl Iesu Caneuon Ffydd  

 Ê 381 Hyfryd eiriau’r Iesu Caneuon Ffydd 

 Ê 332 O Arglwydd da, argraffa Caneuon Ffydd 
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Emynau

Emyn 228 Caneuon Ffydd

Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria, 

trech na’r t’wyllwch, yn glir ddisgleiria;

Iesu, goleuni’r byd, cofia ninnau, 

ti yw’r gwir a’n rhyddha o’n cadwynau:

Grist, clyw ein cri, goleua ni.

 Air disglair Duw,

 dyro d’olau i Gymru heddiw, 

 tyrd, Ysbryd Glân, rho dy dân i ni:

 rhed, afon gras, 

 taena gariad ar draws y gwledydd,

 dyro dy air 

 a goleuni a fydd.

Dof o’th flaen di, O Arglwydd sanctaidd, 

o’r cysgodion i’th olau euraidd; 

gwaed y groes ddaw â mi i’r goleuni, 

chwilia fi a glanha fi o’m bryntni: 

Grist, clyw fy nghri, goleua fi.

Er mor danbaid yw dy ddisgleirdeb,

ni fydd raid i mi guddio f’wyneb; 

a phob dydd wrth im syllu a syllu 

daw fy mywyd yn ddrych i’th oleuni,

gwir olau gwiw, gair disglair Duw.

GRAHAM KENDRICK cyf. CASI JONES

Hawlfraint © 1987 Make Way Music, P.O. Box 
263, Croydon CR9 5AP

Rhyngwladol. Cedwir pob hawl. Cyfieithiad 
awdurdodedig

© 1991 Make Way Music

Cân Llyfrau’r Beibl Rhif 53 Canu Clod Cyfrol 1

Rhan 1 a Rhan 2 Tôn Llwyn Onn 

Mae Genesis, Exodus, yna, Lefiticus, 

Numeri, Deut’ronomium a Josua’n ei dro

A Barnwyr, Ruth, Samuel,

Brenhinoedd a’r Cronicl,

Esra a Nehemeia 

Ac Esther a Job 

Rhan 2

Yna’r Salmau a’r Diarhebion,

Pregethwr a Chaniad Solomon,

Eseia a Jeremeia,

Galarnad mor drist,

Eseciel a Daniel, Hoseia a Joel,

Ac Amos ac Obadeia 

A Jona, gwael dyst. 

Dyma Micha a Nahum nesa,

A Habacuc a Seffaneia,

A Haggai a Sechareia,

A Malachi’n cloi.

A dyma holl lyfrau’r Hen Destament, ffrindiau,

Ymlaen heibio i’r Apocryffa awn heb ymdroi!

Rhan 3  Tôn Gwŷr Harlech 

Mathew, Marc a Luc heb ysbaid,

Ioan, Actau a Rhufeiniaid,

Yna mae Corinthiaid a Galatiaid ar eu hyd.

Effesiaid a Philipiaid,

Colosiaid, Thesaloniaid,

Timotheus a Titus

A cheir Philemon, Hebreaid;

Drwy’r llythyrau ola ar ras,

Sef Iago, Pedr, Ioan, Jwdas,

Heb anghofio am Ddatguddiad:

Dyna’r Beibl i gyd.
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Emyn 201 Caneuon Ffydd 

Mawl i Dduw am air y bywyd, 

gair y nef yn iaith y llawr, 

gair y cerydd a’r gorchymyn, 

gair yr addewidion mawr; 

gair i’r cadarn yn ei afiaith, 

gair i’r egwan dan ei bwn, 

cafodd cenedlaethau daear 

olau ffydd yng ngeiriau hwn.

Traetha hwn am ddeddfau’r Arglwydd 

a gwynfydau Mab y Dyn, 

am yr arfaeth fawr, dragwyddol 

ac am gariad Duw ei hun; 

mae rhybuddion yn ei eiriau 

rhag y drwg sy’n llygru oes, 

ac addewid i droseddwyr 

am faddeuant drwy y groes.

Fel y bu ei addewidion 

gynt i’n tadau’n hyfryd wledd, 

diolch am ei dderbyn eto 

yn ein hiaith ar newydd wedd; 

aed ei neges eto’n eirias 

drwy genhadaeth plant y ffydd, 

fel y delo’n air y bywyd 

i drigolion Cymru fydd.

GWILYM R. TILSLEY, 1911-97

Tôn: Hyfrydol

Stori’r Beibl (Cân y Rhubanau)

Stori’r Beibl,

Stori’r llwybr

atat ti,

atat ti.

Llun a stori’n dangos

twf dy gariad agos

ynom ni.

Rwyt gyda ni.

© Parchg Heather Whyte 2018

Cyfieithiad Catrin Roberts  
Tôn:  Frère Jacques

Emyn 198 Caneuon Ffydd

Dyma Feibil annwyl Iesu, 

dyma rodd deheulaw Duw; 

dengys hwn y ffordd i farw, 

dengys hwn y ffordd i fyw; 

dengys hwn y golled erchyll 

gafwyd draw yn Eden drist, 

dengys hwn y ffordd i’r bywyd 

drwy adnabod Iesu Grist.

CASGLIAD T. OWEN, 1820

priodolir i RICHARD DAVIES, 1793-1826

Tôn: Converse
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Emyn 381 Caneuon Ffydd 

Hyfryd eiriau’r Iesu,

 bywyd ynddynt sydd, 

digon byth i’n harwain

 i dragwyddol ddydd:

maent o hyd yn newydd,

 maent yn llawn o’r nef; 

sicrach na’r mynyddoedd

 yw ei eiriau ef.

Newid mae gwybodaeth

 a dysgeidiaeth dyn; 

aros mae Efengyl

 Iesu byth yr un;

Athro ac Arweinydd

 yw efe ’mhob oes 

a thra pery’r ddaear

 pery golau’r groes.

Wrth in wrando’r Iesu,

 haws adnabod Duw; 

ac wrth gredu ynddo

 mae’n felysach byw.

Mae ei wenau tirion

 yn goleuo’r bedd; 

ac yn ei wirionedd

 mae tragwyddol hedd.

ELFED, 1860-1953

Tôn: Pinner

Emyn 332 Caneuon Ffydd 

O Arglwydd da, argraffa 

dy wirioneddau gwiw 

yn rymus ar fy meddwl 

i aros tra bwyf byw; 

mwy parchus boed dy ddeddfau, 

mwy annwyl nag erioed, 

yn gysur bônt i’m calon, 

yn llusern wiw i’m troed.

Myfyrdod am Gyfryngwr 

a phethau dwyfol, drud 

fo’n llanw ’nghalon wamal 

yn felys iawn o hyd,

a bydded prawf maddeuant,

yr heddwch sydd drwy’r Iawn, 

yn trigo yn fy mynwes

o fore hyd brynhawn.

ISAAC WATTS, 1674-1748

cyf. DAVID CHARLES, 1803-80

Tôn: Pen yr Yrfa

*Gellir defnyddio’r amlinelliad o wasanaeth  
yn llawn neu’n rhannol a lawrlwytho’r  
gwasanaeth, a sgript Pedwar Llais Ioan o  
openthebook.net/anniversary.

http://openthebook.net/anniversary
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