
Rydym angen gweddi am dri pheth:

1Y byddai’r Arglwydd yn dod ag 
argyhoeddiad o bechod, ac yn tynnu pobl 

at Grist mewn edifeirwch a ffydd;

2Y byddai’r Arglwydd yn tynnu pobl 
ato’i hun mewn gwyleidd-dra a 

sancteiddrwydd, rhoi cariad dyfnach tuag 
ato, a’u galluogi i’w wasanaethu’n ffyddlon;

3Y byddai’r Arglwydd yn derbyn y clod a’r 
gogoniant drwy’r cyfan.

Mae geiriau hynod o berthnasol i’n sefyllfa 
yn Eseia 59: 
“Nid aeth llaw’r ARGLWYDD yn rhy fyr i achub” 
- dyma ein hyder;  
“na’i glust yn rhy drwm i glywed” - dyma ein 
hanogaeth.
Eto mae’r proffwyd yn mynd ymlaen i ddweud 
wrth bobl Dduw, “ond eich camweddau chwi a 
ysgarodd rhyngoch a’ch Duw, a’ch pechodau 
chwi a barodd iddo guddio’i wyneb fel nad yw’n 
eich clywed” - dyma ein rhybudd.  

Mae Galwad i Weddi MEC 
wedi ei roi i annog plant 
Duw i ymuno gyda’i gilydd 
i ofyn i Dduw weithio’n 
bwerus yn ein gwlad.
Mae ein gwlad dan wasgedd: 
ansicrwydd economaidd a 
gwleidyddol, diffyg moesoldeb 
cywir, tensiynau ynghylch 
rhyddid barn a mynegiant, a’r 
lleihau mewn gwybodaeth am 
wirionedd Cristnogol. Mae pobl 
hefyd yn cael eu heffeithio gan 
yr argyfwng hunaniaeth ac 

ansicrwydd ynghylch pwrpas bywyd.

Tra bod llawer o drafodaeth am y pethau hyn 
yn y cyfryngau a’r byd cyhoeddus, rydym ni’n gwybod 

mai’r gwir angen yw i Dduw weithio mewn ffordd bwerus. Drwy ei efengyl mae’n dod gan 
achub a newid pobl mewn ffordd real a fydd yn eu tro yn dod yn oleuni a halen i’r byd.

Gadewch i ni fod yn siwr nad yw ein pechodau yn rhwystr i fendith Duw. Gadewch i ni gofio’r 
addewid wrth i ni weddïo: “Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly 
fe faddeua inni ein pechodau, a’n glanhau o bob anghyfiawnder” (1 Ioan 1:9). Y mae’r Arglwydd yn 
dweud wrthym mai’r “glân ei ddwylo a’r pur o galon” fydd yn derbyn y “fendith gan yr ARGLWYDD a 
chyfiawnder gan Dduw ei iachawdwriaeth” (Salm 24).

Mae gymaint o resymau i ni fod yn ddiolchgar am y bendithion yr ydym wedi eu derbyn 
– mae gymaint, ac maent i gyd yn hollol anhaeddiannol, ac yn gorlifo tuag atom drwy 
Iesu. Ond mae hefyd gymaint o resymau pam y dylem alw ar Dduw am fwy o fendith 
– mae’r angen yn fawr, ond ‘A oes dim yn rhy anodd i’r Arglwydd’?
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