
“Mae bron i ganrif wedi pasio ers i 
E.M.Bounds ysgrifennu, “The Church 
is looking for better methods; God is 
looking for better men.” Rydym wedi 
ceisio nifer o ffyrdd gwahanol i gyrraedd 
pobl Cymru, ond os yw ein geiriau yn 
cael eu dileu gan ein bywydau, neu os 
ydym yn pwyso ar dechnegau yn hytrach 
nag ar Dduw, bydd y cyfan yn ofer. Mae 
efengylu yn cychwyn ar ein gliniau wrth 
i ni gyffesu a byw bywydau 
sanctaidd.“

Felly, gan fod gennym yr 
addewidion hyn, gyfeillion 

annwyl, ymlanhawn oddi wrth 
bob peth sy’n halogi cnawd 

ac ysbryd, gan berffeithio ein 
sancteiddrwydd yn ofn Duw. 

2 Corinthiaid 7:1
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DIOLCHGARWCH A MAWL

YMATEB AC YSTYRIED

PWYNTIAU GWEDDI

Molwch Dduw am pwy yw e yn Dad, Mab 
ac Ysbryd Glân a diolchwch iddo am ei holl 
addewidion rhyfeddol i’r rhai sy’n troi ato.

Ydym ni’n meddwl ddigon am 
sancteiddrwydd Duw? Sut ydym ni wedi 
wynebu’r flwyddyn ddiwethaf fel unigolion 
ac eglwysi - ydym ni’n dibynu ar Dduw a 
troi ato cyn ceisio chwilio am atebion ein 
hunain i’r sefyllfaoedd a wynebwn? 

Gofynnwch i Dduw ddangos ei hun i Gymru. 
Gweddïwch y bydd yr eglwys a Christnogion 
yn ceisio’r Arglwydd yn fwy ac y bydd y 
rhai di-gred yn cael ei dwysbigo wrth weld 
realiti’r bywyd ysbrydol a sancteiddrwydd 
Duw. Gweddïwch y bydd Duw yn delio gyda 
Chymru yn ei ras a’i gariad.

Mae nifer o eglwysi efengylaidd yn dweud eu bod yn gweld llai o aelodau yn dod i fwy nag un 
cyfarfod yn ystod yr wythnos (bore a nos Sul a’r cwrdd gweddi wythnosol). 

Trefnwyd dydd gweddi MEC gan fod nifer o bobl wedi cysylltu gyda ni i ofyn am gyfle i weddïo 
gydag eraill. Gwelir y dyhead hwn mewn nifer o fudiadau eraill sy’n rhedeg dyddiau/wythnosau 

o weddi ym mis Mawrth.

GOFYN

ENGHREIFFTIAU O GYMRU
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SANCTEIDDRWYDD A 
DIBYNIAETH AR DDUW
Mae mor hawdd i droi Cristnogaeth yn 
rhywbeth sy’n ateb ein hanghenion ni. Mae’r 
galon yn dwyllodrus uwchlaw pob dim, ac 
hyd yn oed mewn cylchoedd efengylaidd 
mae modd i ni wneud gras yn rhywbeth 
rhad a gwthio Duw i’r ochr fel bod ein 
Cristnogaeth yn ddim ond blanced gynnes 
i’n cysuro i fyw fel y mynnwn. Ond fel y 
dywedodd Oswald Chambers ‘Holiness, not 
happiness, is the chief end of man’ ac mae 
angen gras a phŵer Duw yn ein bywyd 
i wireddu hyn. Mae’r Beibl yn glir bod yn 
rhaid i ni wneud lle i Dduw yn ein calonnau 
a’n meddyliau os ydym am i Dduw symud. 
Wrth i ni ymladd â phechod a dibynnu mwy 
ar Dduw, byddwn yn ei ogoneddu. 
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