
PWYNTIAU GWEDDI

Diolchwch i Dduw ei fod yn rhoi doethineb i’r 
rhai sydd yn gofyn. 

Ydych chi’n agored i’r posibilrwydd fod Duw am 
i chi newid eich meddwl?

Gofynnwch i Dduw am ddoethineb. Gweddïwch 
y bydd arweinwyr yr Eglwys yn ceisio’r 
Arglwydd cyn ymateb neu weithredu. 

Rydym wedi canolbwyntio dros y dyddiau 
diwethaf ar ein dibyniaeth lwyr ar yr 
Arglwydd - rhywbeth sydd yn hollol groes i 
feddylfryd ein cymdeithas ni. Gwyddom mai 
gwyrdroi realiti a gwadu y’r hyn a wyddom 
i fod yn wir fyddai honni fod gennym ni’r 
ateb i’r problemau ysbrydol a welwn yng 
Nghymru heddiw. Yr unig ffordd y mae 
modd i ni wneud gwaith o bwys tragwyddol 
yw drwy ddibynnu’n llwyr ar ras, pŵer a 
doethineb yr Arglwydd. 

Rhaid cofio nad yw dibynnu ar yr Arglwydd 
yn golygu ein bod yn ymollwng a’n 
cyfrifoldeb, nac yn rhoi esgus i segura neu 
beidio gweithio. Gwyddom ein bod wedi ein 
galw a’n rhoi yng Nghymru am reswm, ac 
felly ni ddylem eistedd yn ôl gyda dim ond 
gofal arwynebol am ein ffrindiau, cymdogion 
a chyd-gymry. Mae’r adnodau heddiw yn 
rhoi hyder mawr i ni.  

Does dim un ateb syml i gyrraedd pobl 
Cymru gyda’r efengyl. I rai bydd yr Arglwydd 
am iddynt barhau ar y llwybr y maent 
arno, ond i eraill gall olygu newid cyfeiriad 
llwyr. Boed i ni gael y gwyleidd-dra, ffydd 
a chryfder i blygu a gofyn i Dduw am 
ddoethineb i ddilyn y llwybr y mae Ef am i ni 
ei ddilyn. 

DUW SY’N RHOI 
DOETHINEB

Ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol 
mewn doethineb, gofynned 

gan Dduw, ac fe’i rhoddir iddo, 
oherwydd y mae Duw yn rhoi i 

bawb yn hael a heb ddannod. Ond 
gofynned mewn ffydd, heb amau, 

gan fod y sawl sy’n amau yn debyg 
i don y môr, sy’n cael ei chwythu a’i 

chwalu gan y gwynt.  
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ENGHREIFFTIAU O GYMRU

Rydym yn ymwybodol am nifer o eglwysi sydd wedi newid y ffordd y maent yn 
cynnal eu ‘cyfarfodydd busnes’ gan roi llawer mwy o bwyslais ar weddi drwy 

gydol y cyfarfodydd. Maent yn dweud fod hyn wedi bod yn gymorth mawr 
wrth geisio ewyllys yr Arglwydd, yn enwedig wrth ddelio gyda materion anodd. 

Mae gymaint o adnoddau ar gael i helpu pobl i ddeall y Beibl yn well gyda 
Scripture Union Cymru wedi cynhyrchu rhai i bobl ifanc.   

Gweddïwch dros Peter Harris, arweinydd tîm newydd UCCF Cymru sydd ar ei 
flwyddyn gyntaf yn y gwaith o arwain y gwaith yn y Colegau a Phrifysgolion. 
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