
PWYNTIAU GWEDDI

Diolchwch i Dduw ei fod yn parhau i achub pobl 
yng Nghymru. 

Ydych chi yn ddisgwylgar wrth rannu’r efengyl 
gydag eraill? 

Gofynnwch i’r Arglwydd fendithio ein gwlad 
drwy achub pechaduriaid sydd ar goll a dod 
a nhw yn rhan o’i deulu. Boed i ni glywed ein 
setiau radio, weld ar ein setiau teledu a darllen 
ar ein cyfryngau cymdeithasol, bobl yn tystio eu 
bod yn eiddo i’r Arglwydd. 

Byddai’n anghywir hawlio’r addewid hwn a 
roed i’r holl ddynoliaeth fel addewid arbennig 
i Gymru - eto mae gwirionedd ac addewid 
perthnasol i ni heddiw: Mae Duw yn achub.
Rwy’n siŵr ein bod i gyd yn adnabod rhai 
garddwyr arbennig; pobl sy’n codi cywilydd 
arnom i gyd wrth droi i fyny yn y capel gyda’u 
tomatos, tatws ac afalau i rannu gydag eraill. 
Ond mae’r garddwyr gorau yn ddibynnol ar 
elfennau y tu allan i’w rheolaeth - haul, tir, glaw 
a hadau. Eto, yn yr adnodau yma gwelwn nad 
oes angen unrhyw beth ar Dduw, gall Duw 
gymryd tir sych a diffaith a’i droi yn ffrwythlon 
er Ei ogoniant. 
Mae llawer o dir ysbrydol Cymru yn sych, ond 
nid yw hynny’n broblem i’r Arglwydd. Mae’r 
Beibl, hanes a’n calonnau yn tystio i’r ffaith 
y gall Duw drawsnewid y tir mwyaf caled a 
diffaith i mewn i dir ffrwythlon. 
Rydym wedi arfer gyda’r meddylfryd ‘top i’r 
llawr’ yn ein cymdeithas ni heddiw, hynny 
yw, mai’r ffordd orau o drawsnewid rhywle 
yw drwy weithio o’r top i’r gwaelod drwy 
wleidyddiaeth, arweinwyr arbennig neu 
brosiectau wedi eu trefnu. Er nad yw’r ffordd 
yma o feddwl yn anghywir (a gall Duw fendithio 
mewn unrhyw ffordd y mae’n gweld yn dda), 
rhaid sylweddoli nad oes angen i Dduw 
weithio o’r top i’r gwaleod yn ein cymdeithas - 
gall wneud i laswellt godi o’r tir! Gweddïwch y 
byddwn yn gweld bywydau a chymunedau yn 
cael eu trawsnewid 
gan bŵer yr 
Ysbryd.

MAE DUW YN 
ACHUB

Tywalltaf ddyfroedd ar y tir sychedig 
a ffrydiau ar y sychdir; tywalltaf fy 
ysbryd ar dy had a’m bendith ar dy 

hiliogaeth. Tarddant allan fel glaswellt, 
fel helyg wrth ffrydiau dyfroedd. 
Dywed un, ‘’Rwyf fi’n perthyn i’r 

ARGLWYDD’; bydd un arall yn cymryd 
enw Jacob, ac un arall drachefn yn ei 

arwyddo’i hun, ‘Eiddo’r ARGLWYDD’, ac 
yn ei gyfenwi ei hun, ‘Israel’.  

Eseia 44:3-5

Dydd Gwener 

ENGHREIFFTIAU O GYMRU

Cafodd myfyriwr ei achub mewn ymgyrch ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. 

Yn y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi clywed am bobl yn ymweld ag eglwysi wedi 
iddynt gael breuddwyd neu weledigaeth yn dweud wrthynt am ddod at Iesu. 

Mae rhai eglwysi o gwmpas y wlad yn gweld tyfiant gwirioneddol gyda rhywun 
newydd yn y cyfarfod bob Sul.
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