
1 

Gorchymyn Comisiynu Gweinidogaethau Lleyg 

Ffurflen A 

 

Mae Gweinidogaethau a Gomisiynir yn cynnwys: Y Tîm Gofal Bugeiliol; Y Tîm Arwain Addoliad; Y 

Tîm Addysgu; Y Tîm Arloesi; Y Tîm Efengylu a’r Tîm Plant, Ieuenctid a Theuluoedd. 

Gellir defnyddio’r litwrgi hwn yng ngwasanaeth y Cymun neu mewn gwasanaethau eraill. Gellir hefyd 

ei ddefnyddio ar ei ben ei hun fel gwasanaeth anffurfiol drwy gynnwys darlleniadau o’r Beibl, emynau, 

gweddïau eiriolaeth a datganiad o ffydd. Arweinydd y Tîm fydd yn arwain y litwrgi Comisiynu. 

 

 

Dyma’r dydd a greodd Duw, a’i roi i ni. 

Pawb Diolch i Dduw. 

Mae Duw wedi’n galw yma, i fod mewn cymundeb a chyfeillgarwch, gyda’n gilydd: 

Pawb Mae Duw yn hollbresennol gyda ni. 

Yn yr hyn a rannwn, yn ein sgyrsiau, yn ein gwasanaeth, a phan fyddwn yn gweddïo: 

Pawb Portha ni a’n digoni gyda Bara a Gair Bywyd. 

Yn ein disgyblaeth barhaus, wrth i ni geisio dy ddilyn mewn ffydd: 

Pawb Agor ein calonnau i ymroi mwy, ac i rannu’r doniau yr wyt wedi’u rhoi i ni. 

 

Dduw trugarog, 

rwyt yn ein galw i ofalu am dy holl bobl. 

Dyfnha ein ffydd, 

a’n gwneud yn fwy ymwybodol o’r byd 

yr wyt wedi’n galw i wasanaethu. 

Yn ôl dy Ysbryd Glân 

boed i bawb a gafodd alwad gennyt 

rannu efengyl cariad a heddwch, 

gan ddibynnu nid ar ein hunain yn unig 

ond ar Iesu, ein Cyfaill a’n Cydymaith 

nawr ac yn oes oesoedd. 

Pawb Amen.  
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Y Comisiynu 

 

Y rhai i’w Comisiynu – yn sefyll o flaen y gynulleidfa 

Gweddïwn dros y rhai sydd i’w Comisiynu i weinidogaeth Tîm N.   

Mae gan yr Ysbryd ddoniau niferus, 

ac mae pawb wedi cael ei ddoniau unigryw ei hun 

i rannu ag eraill yn enw a gwasanaeth Duw. 

 

Pawb Boed i Dduw fod gyda chi yn y weinidogaeth y byddwch yn cael eich comisiynu iddi, a 

boed i Dduw ein helpu ni i ddirnad ein galwad a’n gweinidogaeth ein hunain. 

Tawelwch 

 

Y rhai i’w Comisiynu i ymateb fel a ganlyn 

Ydych chi’n credu bod Duw wedi’ch galw i’r weinidogaeth hon? 

Credaf fod Duw wedi fy ngalw i. 

A fyddwch chi’n ffyddlon i Dduw mewn gweddi, wrth astudio gair Duw a derbyn y Cymun 

Bendigaid, ac yn eich holl fywyd? 

Byddaf, gyda chymorth Duw a chefnogaeth pawb sy’n bresennol yma. 

[A fyddwch chi’n ffyddlon i Dduw drwy gymryd rhan mewn hyfforddiant pellach?   

Byddaf, trwy gymorth Duw.] 

 

A fyddwch chi’n ffyddlon i Dduw wrth gynnig eich hun i’r weinidogaeth hon? 

Byddaf, trwy gymorth Duw a chefnogaeth pawb sy’n bresennol yma. 

Dduw Cariad, 

rwyt wedi fy ngalw i gymryd rhan yng ngweinidogaeth dy eglwys 

o fewn yr Ardal Weinidogaeth/Genhadaeth hon. 

Wrth glywed dy Air yn siarad â’m calon, 

boed i mi rannu’r Gair hwnnw ag eraill 

drwy’r weinidogaeth rwy’n cael fy ngalw i’w chyflawni. Amen. 

 

I’r gynulleidfa 

Bobl Dduw, a wnewch chi weddïo dros, a chefnogi, y rhai i’w comisiynu? 

Gwnawn drwy gymorth Duw.  
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I’r rhai sy’n cael eu Comisiynu 

Gydag awdurdod yr Esgob, rwy’n eich comisiynu nawr i weinidogaeth… 

I Dduw y bo’r diolch. 

Amen.  I Dduw y bo’r diolch.   

 

Mae Arweinydd y Tîm yn ysgwyd llaw’r rhai sydd wedi’u comisiynu i’w croesawu ac efallai’n cyflwyno 

tystysgrif comisiynu 

Boed i Grist, a ddaeth i’n plith nid i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu,  

fod yn ysbrydoliaeth ym mhopeth a ddywedwch ac a wnewch. 

Pawb Amen. 

 

 

Gweddi Ymrwymo 

 

I’r gynulleidfa a’r rhai sy’n cael eu comisiynu 

Drwy ein ffydd yn Iesu Grist cawn ein galw i wasanaeth Duw: 

Pawb Dduw Cariad, 

y llifa pob bendith ohono, 

rhoddwn ddiolch a chlod i Ti 

am bopeth y’n gelwaist ni i fod. 

Datguddia’r doniau niferus ac amrywiol sydd gennym 

fel y gallwn eu cynnig, 

mewn ffydd ac ymddiriedaeth, 

yn enw a gwasanaeth Iesu Grist.  

Amen. 

  



4 

Awgrymiadau Eraill 

 

Colect a Gweddi ar ôl y Cymun 

351: Y Colect ar gyfer Dyddiau’r Cydgoriau – Ar gyfer Gweinidogaeth pob Cristion  

362: Y Colect ar gyfer y Genhadaeth 

369: Y Colect ar gyfer Arweiniad yr Ysbryd Glân 

 

Darlleniadau o’r Beibl 

Numeri 27. 15-23 

Eseia 55. 8-11 

Jeremeia 29. 11-14 

Salm 63. 1-8 

Salm 84 

Salm 116 

Rhufeiniad 12. 1-8 

Effesiaid 4. 11-16 

Colosiaid 3. 12-17 

Mathew 16. 24-27 

Luc 10. 1-9 

Ioan 15. 12-17 

 

Rhagair – Y Cymun Bendigaid 2004 

18: Yr Ysbryd Glân 

31: Iacháu 

34: Cenhadaeth 


