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PWYNTIAU GWEDDI

Diolchwch i Dduw’r Tad ei fod wedi rhoi’r Ysbryd 
i’n harwain ac i ddod a gogoniant i Grist. 

Sut medrwn geisio’r Ysbryd a sut medrwn 
sicrhau ein bod yn gwrando arno?

Gweddïwch y bydd yr Ysbryd yn gweithio ym 
mhobl Dduw yng Nghymru. Gweddïwch y 
byddwn yn dibynnu llai arnom ni a’n syniadau 
ein hunain, gan dreulio mwy o amser yn ceisio 
Gogoniant Crist drwy geisio’r Ysbryd. 

Cawn ein goleuo i ffaith syfrdanol pan fyddwn yn 
cael ein trosglwyddo i deyrnas Dduw - fedrwn ni 
ddim gwneud hyn ar ben ein hunain. Taflwn ein 
hunain ar drugaredd un arall wrth i’n calonnau 
byw sylwi ein bod yn euog, wedi ein gwahanu 
oddi wrth ein creawdwr a heb obaith yn y byd. Yn 
Iesu, gwelwn ogoniant a thrugaredd Duw yn cael 
ei amlygu, a trwy ffydd, rydym yn galw allan ac yn 
ymddiried ynddo. 
Mae’r Beibl yn dysgu fod yn rhaid i ni barhau yn 
ein cerddediad ysbrydol yn yr un ffordd - fedrwn 
ni ddim gwneud pethau ar ben ein hunain. O’r 
fath gysur sydd yna o wybod fod Crist wedi rhoi’r 
Ysbryd i arwain a chadw’r Eglwys a’i fod yn byw 
yng nghalon pob Cristion. Fel mae’r adnodau 
yn dweud, rhaid i ni ddibynnu ar yr Ysbryd a 
gwrando arno. Ond rhaid i ni beidio meddwl fod 
yr Ysbryd yno ar ein cyfer ni yn unig, mae yna 
wirionedd dyfnach yng ngeiriau Iesu: Bydd yr 
Ysbryd yn gogoneddu Crist. 
Beth ydym ni eisiau ar gyfer Cymru? Er bod 
ein cymhellion yn medru bod yn gywir, rydym 
yn aml yn dod at Dduw gyda’n hagenda a’n 
syniadau ni ein hunain, ond mae’n rhaid i ni 
sylweddoli ein bod yn edrych ar bethau gyda 
llygaid meidrol. Mae’n gysur gwybod y bydd yr 
Ysbryd yn gogoneddu Crist. Wrth i ni weddïo 
heddiw, gadewch i ni ofyn i’r Ysbryd arwain 
ein gweddïau, newid ein 
calonnau a gweithio yn 
ein gwlad. Gadewch i 
ni sylweddoli nad oes 
modd i ni wneud hyn ar 
ben ein hunain. 

BYDD IESU YN CAEL 
EI OGONEDDU

Ond pan ddaw ef, Ysbryd y Gwirionedd, fe’ch 
arwain chwi yn yr holl wirionedd. Oherwydd 

nid ohono’i hun y bydd yn llefaru; ond yr 
hyn a glyw y bydd yn ei lefaru, a’r hyn sy’n 

dod y bydd yn ei fynegi i chwi. Bydd ef yn fy 
ngogoneddu i, oherwydd bydd yn cymryd o’r 

hyn sy’n eiddo i mi ac yn ei fynegi i chwi. Y 
mae pob peth sydd gan y Tad yn eiddo i mi. 

Dyna pam y dywedais ei fod yn cymryd o’r 
hyn sy’n eiddo i mi ac yn ei fynegi i chwi. 

Ioan 16:13-15

Dydd Mawrth 

ENGHREIFFTIAU O GYMRU
Rydym wedi clywed yn ddiweddar am rai eglwysi sydd wedi gweld 

mwy o bobl yn dod i’r cyfarfod gweddi gan eu bod wedi sylweddoli nad 
oes modd gwneud dim heb bwyso’n llwyr ar yr Arglwydd. 

Mae’r diafol yn ymosod ar rai eglwysi drwy dynnu golwg y Cristnogion 
oddi ar ogoniant Crist sy’n arwain at gweryla a diffyg undeb. Dim ond yr 

Arglwydd all newid y sefyllfaoedd ofnadwy hyn. 

Clywsom yn ddiweddar am farwolaeth bachgen ifanc saith oed yn Sir 
Fynwy o’r enw Samuel pan gafodd ei daro gan fws-mini. Roedd Samuel 
a’i rieni yn Gristnogion, ac o ganlyniad i’r drasiedi mae cyfarfod gweddi 

am ddiwygiad wedi dechrau yn y dref dair gwaith yr wythnos. 
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