
Gwasanaeth Gobaith a Diolchgarwch
21 Hydref 2020 am 10.30yb neu  

amser sy’n gyfleus i chi

Thema: Gobaith a Diolchgarwch mewn byd sy’n newid
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Sut i gymryd rhan
Er na allwn ni i gyd fod gyda’n gilydd yn gorfforol neu’n rhithwir, rydym yn gobeithio y byddwch yn 
neilltuo amser am 10.30 ar 21 Hydref 2020 i addoli ble bynnag yr ydych chi. Os nad yw’r amser hwn yn 
gweithio i chi, yna neilltuwch amser sy’n fwy cyfleus. Efallai yr hoffech chi gymryd rhan ar eich pen eich 
hun neu gydag eraill yn eich cartref neu ‘swigen’, neu efallai yr hoffech ymuno neu drefnu galwad Zoom 
ar gyfer eich tîm Agor y Llyfr. Ysgrifennwyd y gwasanaeth hwn i alluogi cymaint o Storïwyr â phosibl i 
allu bod yn rhan o’r addoliad hwn.

Yn y gwasanaeth fe welwch y cyfarwyddiadau i’w dilyn mewn llythrennau italig.

Os ydych yn defnyddio Zoom fel tîm, bydd angen i rywun gynnal ac anfon y gwahoddiadau. Bydd 
angen i chi hefyd wybod sut i rannu sgrin, gan gynnwys y sain. 

Bydd angen mynediad i’r rhyngrwyd arnoch i ddefnyddio’r holl ddolenni i wrando ar y caneuon a’r 
fideos addoli a’u gwylio. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd rydym wedi cynnwys deunyddiau 
yn y gwasanaeth i chi eu defnyddio. Fe fyddwch angen llyfr emynau a’ch Beibl eich hun ar gyfer y 
darlleniadau. 

Yn ogystal â’r wybodaeth hon fe welwch rai cyfarwyddiadau yn y gwasanaeth sydd wedi’u hysgrifennu 
mewn llythrennau italig. 

Bore da a chroeso i’r amser arbennig hwn i ymgynnull fel Storïwyr Agor y Llyfr. Er ein bod yn bell oddi 
wrth ein gilydd, rydym yn ymgynnull fel pererinion ar daith gyda Duw. Rydym yn ymgynnull fel pobl 
Dduw, yn angerddol dros rannu’r Beibl gyda’r genhedlaeth nesaf. 

Ar ôl cyfnod o dawelwch dywedwch y weddi hon:

Down i dy bresenoldeb, Duw byw. 
Down i dy addoli, gan wybod dy fod yn ein derbyn fel yr ydym. 
Helpa ni i dynnu ar gryfder dy Fab cariadus Iesu Grist. 
Annog ni a thynna ni at ein gilydd mewn cariad a gobaith. 
Amen

Canwch neu gwrandewch ar gân sy’n eich helpu i addoli Duw.

Dyma rai awgrymiadau i chi ddewis ohonynt neu gallwch ddewis rhai eich hun:

Caneuon mawl

www.youtube.com/watch?v=YrYXw6Tv44Q&list=PLUB15kIfbqJzFIiI200CBgBEE4Hyef6qj&index=34

www.youtube.com/watch?v=re1qs_ivsks&list=PLUB15kIfbqJzFIiI200CBgBEE4Hyef6qj&index=16

Emynau traddodiadol 

Datganaf dy glod, O Arglwydd fy Nuw (CFf 117)

Diolchwn oll i Dduw (CFf 135)
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Treuliwch amser yn meddwl am eich taith ffydd – pwy rannodd y Beibl gyda chi? Meddyliwch sut rydych 
yn trosglwyddo hanesion y Beibl i’r genhedlaeth nesaf – efallai y gallwch gofio adeg arbennig o fod mewn 
ysgol neu fel rhan o’ch tîm. Os ydych yn cadw dyddiadur efallai yr hoffech ysgrifennu ynddo neu os ydych 
ar Zoom gallwch rannu atgof gyda’ch gilydd.

Daw darlleniadau o’r Beibl heddiw o:

Salm 78.1–7

Philipiaid 4.13 

Os ydych yn cyfarfod fel tîm ar Zoom neu os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gwyliwch y fersiwn newydd o 
Salm 78 a recordiwyd yn arbennig.

https://vimeo.com/466513811/43df2741a7

Os nad ydych ar-lein darllenwch Salm 78.1-7 a Philipiaid 4.13.

Gallwch ddarllen myfyrdod Nigel Langford, Pennaeth Cysylltiadau Eglwysig ar ddiwedd y gwasanaeth.

Treuliwch ychydig o amser rŵan yn gweddïo dros ein hysgolion, timau Agor y Llyfr a Chymdeithas y Beibl. 
Defnyddiwch y rhannau o’r weddi sy’n gweddu orau i’ch amgylchiadau.

Annwyl Dduw Dad, 

Rydym yn canfod ein hunain ar daith llawn emosiwn yn ystod y pandemig hwn. Bydd gyda ni pan fyddwn 
yn teimlo’n siomedig a rhwystredig na allwn fynd i ysgolion ar hyn o bryd a rhannu straeon y Beibl gyda’r 
plant fel byddwn yn arfer ei wneud. Helpa ni i wrando am dy lais i’n tywys a’n hannog a rhoi gobaith inni ar 
gyfer y dyfodol, hyd yn oed pan na allwn weld ffordd ymlaen. 

Diolch am y ffyrdd creadigol a newydd trwy dechnoleg rydym wedi eu canfod i barhau i rannu straeon o’r 
Beibl gyda’r plant yn [nodwch enw’ch ysgol neu ysgolion]. Diolch am y tîm Agor y Llyfr a’u holl ddoniau 
a thalentau [nodwch enwau eich tîm Agor y Llyfr]. Bendithia bawb sy’n clywed ac yn gweld y straeon o’r 
Beibl, y byddant yn parhau i siarad â’n plant a staff yr ysgol.

Bydd gyda’r athrawon, cynorthwywyr dysgu a’r pennaeth. Rho’r doethineb sydd ei angen arnynt i arwain yr 
ysgol ac i gefnogi’r plant a’u teuluoedd. Boed iddynt brofi dy bresenoldeb a rhoi eu hymddiriedaeth ynot 
ti, beth bynnag maent yn wynebu. Bydd gyda phawb sydd wedi gweithio mor galed i gadw’r ysgolion ar 
agor, megis y gofalwyr a’r glanhawyr. Diolch am eu holl waith caled. 

(Os yw’n briodol) Bydd gyda phawb sy’n galaru am deulu, ffrindiau, anwyliaid a Storïwyr sydd wedi cael 
eu colli i’r feirws. Cysura a cherdda gyda [ychwanegwch enwau] trwy ddagrau tristwch ac atgofion o’r 
amseroedd hapus a fu. Bydd yn agos at bob un sydd wedi eu heffeithio. 

Arglwydd Iesu, helpa ni yn ein hawr o angen i ymdopi â heriau ansicrwydd, ac i roi ein ffydd ynot ti, hyd yn 
oed pan fydd gennym ni amheuon ac ofnau. Helpa ni i weld y rhan sydd gennyt i ni ei chwarae wrth rannu 
dy gariad, llawenydd, cyfiawnder a heddwch yn ein cymunedau. 

Helpa ein tîm Agor y Llyfr i fod yn gefn ac anogaeth i’w gilydd, eu hysgol, eu heglwysi a’u cymuned. Helpa 
ni i adeiladu ein gilydd trwy nerth dy Ysbryd Glân. 

Gofynnwn y gweddïau hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd,

Amen

Dewch â’ch gweddïau ynghyd trwy ddweud Gweddi’r Arglwydd.
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Canwch neu gwrandewch ar gan sy’n eich helpu i fyfyrio ar air Duw i chi.

Dyma rai awgrymiadau:

Emynau traddodiadol

Saif ein gobaith yn yr Iesu (CFf 324)

I Dduw bo’r gogoniant, fe wnaeth bethau mawr (CFf 563)

I ddod â’ch amser addoli i ben, dywedwch y weddi hon:

Awn allan heddiw 
yn barod i dy wasanaethu â chalonnau a meddyliau agored. 
Awn allan gyda gobaith yn ein calonnau 
i fod yn ddwylo ac yn draed iti yn y byd. 
Boed i ni roi ein hymddiriedaeth a’n gobaith ynot ti, 
nawr ac am byth. 
Amen

Ein Byd sy’n Newid

Cyflwyniad
Fel y gwyddoch i gyd, mae adrodd stori yn ffordd wirioneddol bwerus o ddod â phobl i’ch byd ac esbonio’r ddrama 
sydd ynddo. Nid wyf yn siŵr sut mae 2020 wedi bod i chi i gyd ond nid oedd neb wedi darogan y cyfnod clo a 
Covid-19. 

Mewn sawl ffordd mae hyn wedi newid y stori i gynifer ohonom. Pwy fyddai wedi dychmygu amseroedd mor 
anodd a olygai nad oeddem yn gallu gweld ffrindiau a theulu wyneb yn wyneb, neu y byddai ymyrraeth mor 
ddirybudd ar ein ffordd o fyw a gweithio? Mae’r wythnos ddiwethaf wedi gweld hyn yn cael ei atgyfnerthu. Mae 
mam a dad yn byw yn Ne Cymru, ac maent yn ynysu eto. Mae’n codi llawer o ofnau a phryderon – a allwn ni wir 
edrych i’r dyfodol yn hyderus? Mae ein darlleniad ar gyfer y thema hon yn ddefnyddiol wrth i ni feddwl am daith 
hir bywyd. Fel y dywed Philipiaid 4.13, ‘Dw i’n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi’r nerth i mi 
wneud hynny’. Mae’r adnod hon o’r Beibl yn siarad â mi am ddau beth: pŵer gobaith, a diolchgarwch. Os ydym 
wedi ymrwymo i bethau o’r fath yna credaf y bydd pŵer Crist i’w weld trwom ni: Crist ynof fi, gobaith y gogoniant. 
Byddaf yn cymryd y ddwy thema hyn ac yn dweud stori wrthych sy’n eu cysylltu â’i gilydd.

Gobaith
Yn Diarhebion 13.12 dywed, ‘Mae gobaith sy’n cael ei ohirio yn torri’r galon, ond mae dymuniad sy’n dod yn 
wir fel coeden sy’n rhoi bywyd’. Rwy’n cofio am nifer o flynyddoedd pa mor boenus oedd hi wrth inni geisio 
cychwyn teulu. Roedd yna lawer o ddringo a disgyn, posibiliadau a siomedigaethau. Ar ôl i ni ildio pob gobaith 
beichiogodd fy ngwraig. Gallaf glywed eich gwaedd o ddathlu! Ond ar ôl tri mis fe gollon ni’r plentyn. Teimlai fel 
bod ein gobaith yn cael ei hatal neu hyd yn oed yn gwywo gydag amser. Yn yr adegau hynny mae’n anodd gweld 
heibio’r amgylchiad. Does neb ar ddiwedd y stori yn dweud wrthych beth fydd y canlyniad; rydych yn byw trwy 
bob tudalen. Deg mlynedd yn ddiweddarach rydym yn canfod ein hunain chwe mis wedi’r fraint o ddod yn rhieni 
mabwysiadol i fachgen tair oed. Digwyddodd hyn wrth i’r cyfnod clo daro’r wlad – rhuthrom i fynd yn ôl i’n cartref 
wrth i bopeth ddod i stop! Yn llythrennol fe ddaethom ni i adnabod ein gilydd yng nghanol pandemig. 

Ychydig a wyddem fod gobaith wedi’i ohirio ar ddwy ochr y berthynas hon. Roeddem yn dyheu am blentyn 
ac roedd angen amgylchedd diogel arno gyda rhieni a allai ofalu amdano a’i garu’n llawn. Rwy’n cofio dod â fy 
mab adref am y tro cyntaf hwnnw, ac er ei fod yn newid mawr, fe allech chi weld y llawenydd ar ei wyneb. Er bod 
gennym ein heriau, mae’n parhau i ddatblygu a thyfu; mae’n bendant yn goeden fywyd yn blodeuo. Mae hi’r un 
fath i ni. Nid wyf erioed wedi deall mor glir galon cariad y Tad tuag ataf. Dewisodd Duw fi, daeth â mi i’w deulu a 
newid fy hunaniaeth. Mae’r un peth yn wir am y bachgen bach hwn – mae wedi cael ei achub i fyw bywyd newydd 
gyda ni! Y gobaith hwn sy’n cynnal. Pan fydd pethau’n mynd yn dda neu’n ymddangos fel pe bae’n gweithio yn ein 
herbyn, gallwn gael y gobaith hwnnw sy’n dod â nerth inni. 

Ysgrifennodd Corrie ten Boom, goroeswr yr Holocost, hyn ‘If you look at the world, you will be distressed. If you 
look within, you will be depressed. But if you look at Christ, you will be at rest.’ Mae gobaith ym mreichiau Iesu; 
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gall roi’r hyn sydd ei angen arnom. Codwn ein llygaid i’r mynyddoedd; O ble daw cymorth i mi? Daw cymorth oddi 
wrth yr ARGLWYDD, a grëodd nefoedd a daear.

Diolchgarwch
Mae’r agwedd o roi diolch yn wirioneddol yn effeithio ar sut rydym yn cerdded trwy gyfnodau anodd ein bywyd. 
Mewn byd sy’n newid yn barhaus rydym yn gwybod bod Duw yn ffyddlon ac am hynny dylem fod yn ddiolchgar. 
Pan fyddaf yn mabwysiadu’r agwedd hon, mae’n effeithio arnaf mewn ffordd gadarnhaol. Dwi bob amser yn cofio 
cyn arweinydd eglwys imi yn dweud, ‘Your attitude affects your altitude.’ Mae’r ffordd rydym yn delio â rhywbeth 
yn aml yn effeithio ar ble rydym yn gorffen, pa mor uchel rydym yn mynd mewn bywyd a sut rydym yn cyrraedd 
yno. Rwy’n gwybod pan fyddaf yn anniolchgar ei fod yn difetha pethau yn gyffredinol. Ni allaf fod yn hapus na hyd 
yn oed ganiatáu i Dduw roi nerth imi weld pethau. Mae ‘dw i’n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi’r 
nerth i mi wneud hynny’ yn llythrennol yn golygu bod yn rhaid i mi arddel agwedd Crist. Yn Philipiaid 2 mae’n 
dweud bod Iesu wedi dod yn was a darostwng ei hun. Mae diolchgarwch yn golygu gostyngeiddrwydd; mae’n 
golygu bod eich sefyllfa wedi newid oherwydd rhywun neu rywbeth arall ar waith. Rydym mor ddiolchgar i Dduw 
am ein helpu trwy’r heriau. Fel rhieni rydym yn llawn llawenydd am bopeth mae Duw wedi’i wneud i ni. Nid yw’n 
edrych fel y freuddwyd a oedd gennym ar gyfer bywyd teuluol pan wnaethom briodi, oni ni fyddem yn ei newid 
am y byd. 

Pan rydym yn ddiolchgar, rydym yn adeiladu allor i’r Arglwydd. Rydym yn dweud yn symbolaidd, ‘Ni allem fod wedi 
gwneud hyn heb dy ymyrraeth’. Wrth inni symud i’r dyfodol gallwn edrych yn ôl ar yr allorau diolchgarwch hyn fel 
y gallwn fod yn llawn gobaith am yr hyn sydd o’n blaenau. Os yw Iesu wedi dod atom o’r blaen, gall ei wneud eto. 
Gosododd Blant Israel esiampl dda trwy wneud hyn, ac eto fe wnaethon nhw anghofio cofio droeon. Peidiwn ag 
anghofio ond cadw mewn cof y Duw yr ydym yn ei wasanaethu a’i addoli. Nid yw wedi anghofio amdanoch chi! 
Nid yw’r stori wedi’i chwblhau eto, mae penodau eraill i’w hysgrifennu. Ymunwch yn y stori fawr sydd ar waith 
drwy’r oesoedd. Bydd Crist yn cerdded gyda chi ac yn rhoi’r nerth i chi ei wneud!

Diweddglo
Gallwn fod yn sicr y gallwn wneud popeth drwy Grist. Rydym yn gwneud ein rhan ac mae ef yn gwneud yr hyn 
y gall ef yn unig ei wneud. Fy ngweddi i ichi heddiw, yn yr amseroedd heriol hyn, mewn byd sy’n newid, yw y 
byddwch yn llawn gobaith a diolch. Efallai y bydd popeth o’n cwmpas yn newid, o ddydd i ddydd, ond erys gair yr 
Arglwydd. Amen.
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