
PWYNTIAU GWEDDI

Molwch yr Arglwydd gan ei fod wedi’n creu i 
gael perthynas gyda Fe. 

Pa gamau ymarferol y medrwn eu cymryd i 
ymhyfrydu yn yr Arglwydd?

Gweddïwch y bydd yr Eglwys yn ein gwlad yn 
tyfu mewn defosiwn a chariad tuag at Dduw. 
Boed i’r cariad hwnnw weithio ei ffordd allan yn 
ein bywydau er gogoniant i Dduw.

Beth ydym ni eisiau?
Rwy’n siŵr mai dymuniad llawer heddiw 
fyddai buddugoliaeth dros Loegr yn y 
rygbi, ond beth ydym ni eisiau fel pobl yr 
Arglwydd yng Nghymru? Gellir rhoi nifer 
o atebion fyddai’n gywir iawn: mwy o 
adnoddau, mwy o dröedigaethau, mwy o 
gariad, llai o dlodi, llai o ragrith yn yr Eglwys. 
Rydym yn byw mewn dyddiau lle mae 
modd i ni gael gymaint o bethau. O 
declynnau i dai, o ffrindiau i deulu ac o 
lwyddiant i iechyd - mae’r rhain yn bethau 
y mae cymaint ohonom yn eu ceisio. Nid 
ydynt yn anghywir ynddynt eu hunain, ond 
ni fydd yr un ohonynt yn bodloni yn llwyr. 
Rydym wedi’n creu i fwy. 
Mae’r addewid heddiw yn tynnu ein sylw 
at y posibilrwydd mwyaf rhyfeddol - mae 
modd i ni gael Duw! 
Wrth i ni orffen yr wythnos hon o weddi, 
rydym am dynnu ein sylw yn ôl i wirionedd 
sylfaenol. Er y dylem ofyn i’r Arglwydd 
weithio yng Nghymru, nid ddylai ein prif 
ffocws fod ar yr hyn y gall Duw ei roi i ni 
(fyddai hynny hyd yn oed ddim yn bodloni’n 
llwyr). Dylem ganolbwyntio ar geisio Duw 
yn Dad, Mab ac Ysbryd Glan gan ymhyfrydu 
ynddo. Pan fyddwn yn ei ddarganfod Ef, 
bydd popeth arall yn disgyn i le a’r pwrpas 
yn dod yn glir. 
Ni wyddom beth fydd yn digwydd yn y flwyddyn nesaf. Mae’n bosib y gwelwn waith Ysbrydol 
rhyfeddol yn digwydd yn ein gwlad, ond ar y llaw arall posib y cawn amser anodd a chael ein 
siomi gan sefyllfaoedd a phobl arbennig. Rhaid i ni ymddiried fod ffyrdd yr Arglwydd yn berffaith. 
Byddai’n hawdd i ni geisio pethau gwahanol: mwy o adnoddau, adeilad newydd i’r eglwys, mwy 
o weithwyr, mwy o gyfle i rannu’r efengyl, mwy o dröedigaethau - pethau da iawn. Ond rhaid i’n 
ffocws fod ar geisio ac ymhyfrydu yn yr Arglwydd. Wrth i’n llygaid ryfeddu a ras ein Harglwydd 
Iesu Grist, cariad y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glan, byddwn yn cael y cyfan y mae ein calonnau 
yn eu deisyfu. 

MAE DUW YN RHOI 
EI HUNAN I NI

Ymhyfryda yn 
yr ARGLWYDD, 

a rhydd iti 
ddeisyfiad dy 

galon.  
Salm 37:4 

Dydd Sadwrn

DIOLCHGARWCH A MAWL

YMATEB AC YSTYRIED

GOFYN

www.mudiad-efengylaidd.org
Elusen 222407


