
Trefn ar Gyfer Bedydd Cyhoeddus
Babanod
1.Y DOD YNGHYD

Y mae’r gweinidog yn croesawu’r teulu ac yn sôn wrthynt am lawenydd arbennig yr
achlysur hwn.

Yn Enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen.

Gras a thangnefedd a fo gyda chwi
a’th gadw di yng nghariad Crist.

Neu, yn Nhymor y Pasg
Alelwia! Atgyfododd Crist.
Atgyfododd yn wir. Alelwia!

Gall y gweinidog gyflwyno’r gwasanaeth gyda brawddeg o’r ysgrythur, a phawb yn
ateb:

I Dduw y bo’r diolch.

Yna, y mae’r gweinidog yn annerch y rhieni:
Beth a ofynnwch gan Eglwys Dduw?
Yr ydym yn gofyn am i’r plentyn hwn gael ei fedyddio.
Pa enw yr ydych wedi ei roi i’ch plentyn?

Dywed y rhieni enw’r plentyn wrth y gweinidog.

Â’r gweinidog rhagddo â'r geiriau hyn:
Y mae bedyddio ei haelodau newydd yn achlysur o lawenydd mawr i’r Eglwys
Gristnogol. Trwy ddŵr a’r Ysbryd fe’n hailenir ni yn blant Duw, a’n gwneud yn ddi-
lynwyr Crist, yn aelodau o’i gorff ef, yr Eglwys ac yn etifeddion teyrnas nefoedd. A
wnewch chwi dderbyn y pethau hyn i E.?
Gwnawn.

Wrth ofyn am i E. gael ei f/bedyddio, yr ydych yn derbyn cyfrifoldeb am ei f/magu
yn Gristion. Wrth ofalu amdano/i, a wnewch chwi ei g/chynorthwyo i gadw gorch-
mynion Duw trwy garu Duw a chymydog fel y dysgodd Crist ni? A wnewch chwi
weddïo drosto/i, a’i dd/denu, drwy eich esiampl eich hun, i gymdeithas y ffydd?
Gyda chymorth Duw, fe wnawn.

Y mae’r gweinidog yn annerch y rhieni bedydd:
A wnewch chwi gefnogi rhieni E. a’u cynorthwyo i wneud y pethau hyn?
Gyda chymorth Duw, fe wnawn.

Y mae’r gweinidog yn annerch yr holl gynulleidfa:
A wnewch chwi groesawu E. a gwneud eich gorau i’w g/chynnal yn ei f/bywyd yng
Nghrist?
Gyda chymorth Duw, fe wnawn.

Yna dywedir gweddi agoriadol.

2. CYHOEDDI’R GAIR

Gellir defnyddio salm, emyn, neu gân briodol ar ôl y darlleniad cyntaf, neu ar ôl yr
ail ddarlleniad, neu ar ôl y ddau.

O flaen y ddau ddarlleniad cyntaf dywed y darllenydd:
Darlleniad o…….. Ar ôl y darlleniad gall y darllenydd ddweud:

Dymaair yrArglwydd. neu Gwrandewch ar yr hyn ymae’r Ysbryd
yn ei ddweudwrth yr eglwys.

Diolch a fo i Dduw. Diolch a fo i Dduw.

DARLLENIAD O’R HEN DESTAMENT:

( SALM)

DARLLENIAD O’R TESTAMENT NEWYDD:

Dywed y darllenydd: Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant …
Gogoniant i ti, O Arglwydd.

YR EFENGYL

Ar ôl yr Efengyl dywed y darllenydd: Dyma Efengyl yr Arglwydd.
Moliant i ti, O Grist.

3 (1). Litwrgi Bedydd - Y PENDERFYNIAD

Y mae’r gweinidog yn annerch y rhieni a’r rhieni bedydd:

Yr ydych wedi datgan eich dymuniad ar i E. gael ei f/bedyddio. 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.

Dad hollalluog,
anfonaist dy Fab i’n byd
i ddinistrio galluoedd y tywyllwch.
Gwrando ein gweddi dros y plant hyn:
Gwared hwy rhag drwg,
dyro iddynt oleuni a llawenydd
a llanw hwy â'th Ysbryd Glân,
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

3 (2). Litwrgi Bedydd - 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.

Ar ôl nodi ag arwydd y groes bob plentyn sydd i’w fedyddio, â'r gweinidog rhagddo:

Na fydded arnat gywilydd byth i gyffesu ffydd y Crist croeshoeliedig.

Pawb: Ymladd yn wrol yn erbyn pechod, y byd a’r diafol,
a bydd ffyddlon i Grist tra byddi byw. Amen.

3 (3). Litwrgi Bedydd - 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.

ˆ3 (4). Litwrgi Bedydd - BENDITHIO DWR 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.
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6. GWEDDÏAU (Oni weinyddir y Cymun Bendigaid).
Gweddïwn yn hyderus ar y Tad: Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni,

gweddïwn yn hyderus:

Gellir dweud gweddïau priodol eraill yma.

7. YR ANFON ALLAN

Gellir defnyddio un o’r gweddïau a ganlyn:

Gellir cyflwyno’r fendith â geiriau priodol a diweddu fel y a ganlyn:
[a] bendith Duw Hollalluog, y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân a fo yn eich plith ac a
drigo gyda chwi yn wastad. Amen.

Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu’r Arglwydd.
Yn enw Crist. Amen.

Neu, yn nhymor y Pasg

Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu’r Arglwydd. Alelwia! Alelwia!
Yn enw Crist. Alelwia! Alelwia!

Trwy rym ......... 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 …..i fyw gyda thi am byth. Amen.

3 (5). Litwrgi Bedydd - Y BEDYDDIO
Y mae’r gweinidog yn bedyddio pob plentyn, 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.

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.

3 (6). Litwrgi Bedydd - CYFLWYNO’R GOLEUNI

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.

4. Y TANGNEFEDD

Gellir darllen brawddeg addas o’r Ysgrythur.

Tangnefedd yr Arglwydd a fyddo gyda chwi bob amser.
A hefyd gyda thi.

Gellir cyfnewid arwydd tangnefedd.

5. CYMUN Y BEDYDD

Os gweinyddir y Cymun Bendigaid bydd yn dechrau gydag Adran 5
(Y Diolchgarwch) yn y Cymun Bendigaid 2004
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Ni ellir atgynhyrchu unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn heb
ganiatâd.

Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
gwneler dy ewyllys
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw
ein bara beunyddiol;
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ŷm ni wedi maddau
i’r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw’r deyrnas
a’r gallu a’r gogoniant
am byth.
Amen.

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
gwneler dy ewyllys;
megis yn y nef,
felly ar y ddaear hefyd.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol
A maddau i ni ein dyledion,
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.
Ac nac arwain ni i brofedigaeth;
eithr gwared ni rhag drwg.
Canys eiddot ti yw’r deyrnas,
a’r gallu a’r gogoniant,
yn oes oesoedd.
Amen.

Naill ai

Dduw gras a bywyd.
yn dy gariad rhoddaist i ni le ymhlith
dy bobl:
cadw ni’n ffyddlon i’n bedydd,
a pharatoa ni at y dydd gogoneddus
hwnnw pan berffeithir yr holl greadi-
gaeth yn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu
Grist. Amen.

neu

Dragwyddol Dduw,
datgenaist yng Nghrist lawnder pwr-
pas dy gariad:
bydded inni fyw trwy ffydd,
rhodio mewn gobaith a chael ein had-
newyddu gan dy gariad,
nes bod y byd yn adlewyrchu dy ogo-
niant di, a thithau’n oll yn oll
Boed felly; tyrd, Arglwydd Iesu!
Amen.
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