
Rhaid i ni ddod at Dduw mewn diolchgarwch 
pan fyddwn yn gweddïo. Byddem yn feirw 
yn ein camweddau a phechodau heb 
obaith yn y byd oni bai am ras a maddeuant 
Duw. Wrth i ni gychwyn yr wythnos o weddi 
rhaid i ni beidio ag anghofio hyn. Mae Duw 
wedi, ac yn gwneud gymaint ym mywydau 
Cristnogion ein gwlad. Mae canoedd o 
eglwysi’r efengyl a miloedd o Gristnogion 
yn byw yng Nghymru ac mae gras i’w weld 
ym mhob man. Gadewch i’r gwirioneddau 
hyn gynhesu ein calonnau a rhoi hyder i 
ni ofyn mewn ffydd ar i Dduw i barhau ein 
bendithio.

DIOLCHGARWCH 
A GWEDDI

“Y mae’r Arglwydd Iesu wedi ei 
ogoneddu ar ddeheulaw Duw ac yn 
teyrnasu dros bawb. Gan gredu a 
gweddïo drwyddo medrwn weddïo 
gweddiau mawr - gweddiau am 
dröedigaethau ac ar i’r Ysbryd Glân 
weithio yn ei bobl a gogoneddu’r 
Tad drwy’r Mab yng Nghymru 
(Ioan 14:12-13). Diolchwch iddo a 
cheisiwch ei ogoneddu.”

Llawenhewch bob amser. 
Gweddïwch yn ddi-baid. 
Ym mhob dim rhowch 
ddiolch, oherwydd hyn 
yw ewyllys Duw yng 
Nghrist Iesu i chwi. 

1 Thesaloniaid 5:16-18
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DIOLCHGARWCH A MAWL

YMATEB AC YSTYRIED

PWYNTIAU GWEDDI

Diolchwch i Dduw am y gwaith mae’n ei wneud 
ym mywydau Cristnogion ac am y rhyddid i 
rannu a phregethu’r efengyl yng Nghymru. 
Diolchwch ein bod yn gweld Iesu yn cael ei 
ogoneddu gan Gristnogion yng Nghymru.

Ystyriwch yr holl weddïau y mae Duw wedi 
eu hateb dros y blynyddoedd diwethaf - 
ydym ni’n cymryd y pethau hyn yn ganiataol? 
Ydym ni’n dibynnu ddigon ar Dduw?

Gofynnwch i Dduw fagu baich am weddi a 
dibynadwyaeth llwyr arno yng Nghristnogion 
ein gwlad. Gofynnwch iddo ein harwain yr 
wythnos hon wrth i ni weddïo am ei arweiniad.

Er bod y nifer sy’n mynychu llefydd o 
addoliad wedi lleihau yn sylweddol dros y 

blynyddoedd diwethaf, ar y cyfan ni welir y 
patrwm yma mewn eglwysi sy’n pregethu’r 

efengyl, gyda nifer o eglwysi yn tyfu.

Gwnaeth nifer o blant broffes o ffydd ar 
wersylloedd MEC y flwyddyn ddiwethaf.

Mae eglwys Mount Elim Pontardawe yn y 
broses o adeiladu adeilad newydd - caiff 

y sefyllfa yma ei adlewyrchu mewn nifer o 
eglwysi eraill o gwmpas Cymru, gyda nifer 

o eglwysi eraill yn chwilio am adeiladau 
newydd gan fod eu niferoedd wedi cynyddu.

Mae Cymru’n parhau i yrru Cristnogion 
i’r maes cenhadol drwy’r byd. Mae nifer 

o genhadon UFM wedi eu gyrru o eglwysi 
Cymru yn ddiweddar.
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