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PWYNTIAU GWEDDI

Meddyliwch am yr holl Gristnogion ac Eglwysi’r 
efengyl yr ydych yn ymwybodol ohonynt yng 
Nghymru - diolchwch i Dduw am y gwaith 
graslon mae’n ei wneud. 

Wrth i ni weddïo, ydym ni’n anghofio pwyso ar 
yr Arglwydd am nerth? 

Gweddïwch y byddwn ni fel pobl yr Arglwydd yn 
pwyso a cheisio Ei nerth. 

Mae Duw yn llawn gras ac mae’n dewis 
pobl o’i fawr drugaredd. Roedd hyn yn wir 
am Abraham ac am y genedl Iddewig, ac 
mae’n parhau i fod yn wir heddiw am bawb 
sydd wedi eu hachub drwy Grist o eithafion 
y Ddaear. Gras yw’r cyfan, nid oherwydd ein 
daioni y cawsom ein dewis ond rhodd ryfeddol 
drwy’r Arglwydd Iesu Grist i ni. O wybod Ei fod 
wedi’n dewis rydym yn sicr na fydd byth yn ein 
gadael, mae Ei olwg ar bob un ohonom, ni fydd 
yn ein gadael ac fe fydd yn ein cadw i’r diwedd. 
Am addewid rhyfeddol! 

Mae’n hawdd i ni ddisgyn i mewn i survival 
mode wrth i ni edrych ar ein sefyllfa 
bersonol a sefyllfa’r eglwys yn ein gwlad - 
rydym yn teimlo fod y cyfan yn ddibynnol 
arnom ni wrth i ni weithio i gadw pethau i 
fynd. Ffrindiau annwyl, rydym wedi ein dewis 
gan Dduw, a medrwn fod yn siŵr y bydd yn 
ein cadw a’n cynnal bob cam o’r ffordd! 

A gawsom ein hachub drwy ein 
hymdrechion ein hunain? A wnaethom 
ni benderfynu achub ein hunain? Ddim o 
gwbl! Duw wnaeth ein dewis, a llifa afon 
gref o anogaeth o’r ffaith honno. Mae 
modd i ni sefyll yn gadarn, mae modd i ni 
fod yn halen a goleuni, ac mae modd i ni 
wrthsefyll y diafol, nid oherwydd ein 
bod ni yn ddigon cryf, 
ond oherwydd bod 
Duw yn gryf ac mae E 
wedi’n dewis.

BYDD DUW YN EIN 
CADW YN Y GWAITH

“Ti, Israel, yw fy ngwas; ti, Jacob, a 
ddewisais, had Abraham, f’anwylyd. 
Dygais di o bellteroedd byd, a’th alw 

o’i eithafion, a dweud wrthyt, ‘Fy 
ngwas wyt ti; ‘rwyf wedi dy ddewis 

ac nid dy wrthod.’ Paid ag ofni, yr 
wyf fi gyda thi; paid â dychryn, myfi 
yw dy Dduw. Cryfhaf di a’th nerthu, 

cynhaliaf di â llaw dde orchfygol. 
Eseia 41:8-10 
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ENGHREIFFTIAU O GYMRU
Rydym yn ymwybodol o bwysau cynyddol ar nifer o Gristnogion 

sy’n gweithio mewn swyddi seciwlar wrth i foesoldeb y wlad newid. 
Gweddïwch y bydd Duw yn rhoi nerth a doethineb i Gristnogion sefyll 

yn gadarn. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae grŵp o amaethwyr wedi bod yn 
cyfarfod ym Mryn y Groes i weddïo ac estyn allan. Mae pwysau mawr 
ar bobl yn y byd amaethyddol ar hyn o bryd. Gweddïwch drostynt ac y 

bydd yr Arglwydd yn achub llawer.

DIOLCHGARWCH A MAWL
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