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Ar nodyn mwy difrifol, mae argyfwng 
COFID-19 wedi esgor ar gwestiynu 
yn ein cymdeithas; o wleidyddion 
i’r wasg, o ddynion a menywod 
busnes i’r di-waith, ac o weithwyr 
iechyd i’r rhai y maent yn eu trin yn 
eu gwelyau – rydym i gyd wedi gofyn 
yr un cwestiwn “Beth ar y ddaear sy’n 
digwydd?” Rydyn ni’n mynd i’r afael â’r 
un cwestiwn yn ein heglwysi.

Fel mudiad cenedlaethol o 
Gristnogion efengylaidd, rydym 
wedi derbyn llawer o geisiadau dros 
yr ychydig fisoedd diwethaf i alw 
Cristnogion ac eglwysi i weddïo dros 
y sefyllfa. Mae rhai wedi ein hannog i 
weddïo am iachâd a dileu’r firws, tra 
bod eraill yn gweld y posibilrwydd o 
Dduw yn gweithio ac eisiau gweddi i 
bobl gael eu dwyn i weld eu hangen 
mewn sefyllfa anobeithiol. Mae rhai 

wedi cael y cyfnod clo yn anodd, gan 
ei ystyried yn arwydd o gosb Duw, 
ond mae eraill wedi cael eu calonogi 
gan yr holl brofiad wrth iddynt weld 
bendith Duw trwy bobl newydd yn 
clywed yr efengyl. Mae ansicrwydd a 
dryswch yn yr eglwys a does dim un 
ateb hawdd i’r cwestiwn ‘Beth mae 
Duw yn ei wneud?’

Mae’n debyg eich bod wedi gofyn y cwestiwn hwnnw lawer gwaith dros yr 
ychydig fisoedd diwethaf. Yn sicr, rwyf wedi ei ofyn yn rheolaidd: wrth geisio 
prynu rholiau toiled, yn ystod sesiynau briffio’r Prif Weinidog, ac yna yn fwyaf 
diweddar y bore yma pan sefais ar y glorian yn yr ystafell ymolchi (er bod gen 
i syniad eithaf da beth sydd wedi achosi’r cynnydd)!
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I roi adborth neu i ddysgu mwy am yr hyn y gall MEC ei gynnig, cysylltwch gyda 
swyddfa’r gogledd os gwelwch yn dda.

Rhaid inni bwysleisio yn gyntaf nad ydym yn 
ceisio gorfodi mwy o weddi na sicrhau bod 
yr Eglwys yn ymateb mewn ffordd benodol i’r 
argyfwng. Mae gweddi yn fater o ddisgyblaeth 
i Gristnogion unigol yn ein heglwysi lleol a rhaid 
inni ateb drosom ein hunain os bydd angen inni 
roi mwy o amser a sylw i weddi. Nid yw’r alwad 
hon yn ddim ond cymorth i helpu’r rhai sy’n 
dymuno gweddïo, ymgodymu, ac ymgysylltu â’r 
hyn y mae Duw yn ei wneud yng Nghymru trwy’r 
firws. Mae’n bwysig bod pawb yn ystyried yr hyn 
y gallant ei ddysgu’n bersonol trwy’r argyfwng 
hwn a’n gobaith yw y gallwn helpu hynny mewn 
rhyw ffordd fach.

Mae’n bwysig ein bod yn seilio ein chwilio a’n 
deisyfiadau ar air Duw, felly bob dydd bydd Mark 
Thomas (ein Hysgrifennydd Cyffredinol) yn agor 
darn o’r Ysgrythur gyda’r nod o ddarparu anogaeth 
a fframwaith Beiblaidd i arwain ein gweddïau. 
Efallai yr hoffech chi ddefnyddio’r canllaw bob dydd 
am wythnos (ynghyd â channoedd o Gristnogion 
eraill ar draws y wlad) neu efallai yr hoffech chi ei 
ddefnyddio dros sawl wythnos. Mae croeso i chi 
ei ddefnyddio yn y ffordd y mae’r Arglwydd yn eich 
tywys, a rhannwch ef gydag eraill yn eich eglwys 

hefyd – cysylltwch â’r swyddfa 
neu ymwelwch â’r wefan os 
hoffech gael mwy o gopïau.

Er ei bod yn ymddangos nad 
oes un ateb i’r cwestiwn, ‘Beth 
mae Duw yn ei wneud?’, rydyn 
ni’n gwybod y dylai’r sefyllfa hon 
ddysgu un wers fawr i ni i gyd: 
bod popeth ar y ddaear hon yn 
fregus – iechyd, ein hamdden, 
ein gwaith, ein syniadau a hyd 
yn oed ein heglwys. NI ddylai’r 
rhain fod yn ganolbwynt ein 
bywydau. Duw yw’r un sy’n rhoi 
ystyr, yr un sy’n haeddu’r holl 
ogoniant a’r un rydyn ni’n dod 
o hyd i’n cartref a’n lle diogel 
ynddo. Ein prif nod a’n gobaith 
drwy’r alwad hon i weddi yw ein 
bod yn cael ein galluogi i rannu 
yng nghri Dafydd yn Salm 63:

 ‘O Dduw, ti yw fy Nuw, 
fe’th geisiaf di; y mae fy 

enaid yn sychedu amdanat, 
a’m cnawd yn dihoeni o’th 

eisiau, fel tir sych a diffaith 
heb ddŵr. Fel hyn y syllais 
arnat yn y cysegr, a gweld 

dy rym a’th ogoniant. Y mae 
dy ffyddlondeb yn well na 
bywyd; am hynny bydd fy 
ngwefusau’n dy foliannu.



Pan fyddwn yn ystyried mawredd Duw, 
gall ymddangos fel haerllugrwydd neu 

gwallgofrwydd i honni ei adnabod mewn ffordd 
real a phersonol. Ond y gwir yw bod bywyd 
tragwyddol yn golygu adnabod yr unig wir Dduw 
ac Iesu Grist yr un y mae wedi ei anfon (Ioan 
17: 3). Mae’r Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân yn trigo 
mewn perthynas dragwyddol, ddigyfnewid o 
gariad ac hyfrydwch. Ac yn yr efengyl rydyn ni’n 
cael ein dwyn i’r berthynas honno!

Mae bod yn blentyn i Dduw yn golygu ein bod 
ni’n rhannu yng nghymeriad y Tad. Rydyn ni’n 
dod yn debyg iddo yn yr enedigaeth newydd, 
ac rydyn ni’n tyfu i fod yn debycach iddo 
mewn sancteiddrwydd nes y byddwn yn cael 
ein gwneud yn hollol debyg iddo pan fydd yr 
Arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd.

Mae cael ein mabwysiadu yn blant i Dduw yn 
golygu ein bod ni’n rhannu yn yr holl freintiau y 
mae’r Arglwydd Iesu Grist wedi’u sicrhau inni. 
Fe’n derbynnir yn yr Anwylyd, mae’r Tad yn gofalu 
amdanom ac yn darparu ar ein cyfer, a gallwn 

MAE GENNYM 
Y FRAINT O 
ADNABOD DUW

Y mae pawb sy’n cael eu harwain gan Ysbryd Duw 
yn blant Duw. Oherwydd nid ysbryd caethiwed 
sydd unwaith eto’n peri ofn yr ydych wedi ei 
dderbyn, ond Ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo 
yn llefain, “Abba! Dad!” Y mae’r Ysbryd ei hun yn 
cyd-dystiolaethu â’n hysbryd ni, ein bod yn blant 
i Dduw. Ac os plant, etifeddion hefyd, etifeddion 
Duw a chydetifeddion â Christ, os yn wir yr ydym yn 
cyfranogi o’i ddioddefaint ef er mwyn cyfranogi o’i 
ogoniant hefyd.    Rhufeiniaid 8:14-17

Dydd Sul

Yn ystod y dyddiau hyn 
rydym wedi wynebu 

llawer o ansicrwydd, 
ond gadewch i’r 

ansicrwydd hyn ein 
helpu i ganolbwyntio 
ar yr hyn sy’n sicr, a’r               

fraint anhygoel o 
adnabod Duw.

fynd ato mewn gweddi yn hyderus. Ni fydd 
byth yn ein gwrthod nac yn ein condemnio 
- ni ellir byth dorri’r cysylltiadau teuluol, y 
cyswllt gwaed.

Mae byw fel plentyn i  Dduw yn y byd hwn, 
yn golygu wynebu’r un dioddefaint ag yr 
oedd y Mab yn ei wynebu, ond fel cyd-
etifeddion â Christ byddwn yn rhannu ei 
etifeddiaeth dragwyddol mewn gogoniant 
hefyd. Ac uchafbwynt sicrwydd Cristnogol 
yw gwybod, yn ein calonnau, ein bod ni’n 
blant i Dduw (Rhufeiniaid 8: 15-16).

GWEDDÏWCH Y BYDD YR 
ARGLWYDD YN HELPU 

CRISTNOGION YNG NGHYMRU 
I FYW YNG NGOLEUNI’R 

FRAINT O’I ADNABOD, AC 
I BROFI SICRWYDD AM EU 

HIACHAWDWRIAETH
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MAE GENNYM 
Y FRAINT O 

GEISIO DUW

Yr ARGLWYDD yw fy nerth a’m tarian; ynddo yr ymddiried            
fy nghalon; yn sicr caf gymorth, a llawenycha fy nghalon,             
a rhof foliant iddo ar gân. 
Y mae’r ARGLWYDD yn nerth i’w bobl ac yn gaer 
gwaredigaeth i’w eneiniog.          Salm 28:7-8

Pa mor aml rydyn ni’n anghofio nad yw Duw yn ddyledus i ni, ac fel pechaduriaid nad 
oes gennym ni’r hawl i agosáu ato hyd yn oed! Mae Duw yn bur ac yn sanctaidd, ond 

yn yr Arglwydd Iesu Grist, rydyn ni a’n gweddïau yn cael ein glanhau gan ei waed fel y 
gallwn agosáu heb ofn. Pan geisiwn Dduw rhaid inni wneud hynny â dwylo glân a chalon 
bur, gan ddarostwng ein hunain o dan ei law nerthol, er mwyn iddo ein dyrchafu mewn 
amser cyfaddas.

Mae ceisio Duw yn golygu dymuno ei bresenoldeb gyda ni, ac i’w ewyllys i gael ei wneud 
yn ein bywydau ac yn ein byd. Mae’r Beibl yn llawn anogaethau i geisio Duw, fel “Rwy’n 
caru’r rhai sy’n fy ngharu i, a bydd y rhai sy’n fy ngheisio’n ddiwyd yn dod o hyd i mi” 
(Diarhebion 8:17). Pan geisiwn Dduw, dylem wneud hynny’n eofn, gan wybod ei fod yn 
llawn trugaredd a gras (Hebreaid 4:16). Yr hwn sydd â’r Mab sydd â bywyd, a chydag ef 
bydd Duw yn rhoi pob peth arall inni.

Nid y peth mwyaf rhyfeddol yw ei fod yn addo gras 
a thrugaredd, yn hytrach, mae’n addo dod atom 
ni ei hunan. Ni allwn fyth wahanu bendith yr 
Arglwydd oddi wrth yr Arglwydd ei hun - daw’r 
bendithion atom yn ei law ei hun.

Mae’r Arglwydd yn fwy na’i fendithion, ac am 
fraint ein bod yn gallu ei geisio, gan wybod y 
bydd y Tad a’r Mab, trwy’r Ysbryd Glân, yn dod i 
wneud eu cartref gyda ni.

GWEDDÏWCH Y BYDD YR 
ARGLWYDD YN RHOI BAICH 

INNI EI ADNABOD AC I’W 
EWYLLYS GAEL EI WNEUD AR 

Y DDAEAR FEL Y MAE YN Y 
NEFOEDD

Gall bwlch ddatblygu’n gyflym rhwng yr hyn rydyn ni’n ei gredu a sut  
    rydyn ni’n byw ein bywydau. Gall hyn fod yn arbennig o wir pan          

ddywedwn ein bod yn ceisio’r Arglwydd.



GWYDDOM FOD 
Y BYD O DAN 
FELLTITH
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Dywedodd wrth y wraig: “Byddaf yn amlhau yn ddirfawr dy boen a’th wewyr; mewn 
poen y byddi’n geni plant. Eto bydd dy ddyhead am dy ŵr, a bydd ef yn llywodraethu 
arnat.” Dywedodd wrth Adda: “Am iti wrando ar lais dy wraig, a bwyta o’r pren y 
gorchmynnais i ti beidio â bwyta ohono, melltigedig yw’r ddaear o’th achos; trwy lafur y 
bwytei ohoni holl ddyddiau dy fywyd. Bydd yn rhoi iti ddrain ac ysgall, a byddi’n bwyta 
llysiau gwyllt. Trwy chwys dy wyneb y byddi’n bwyta bara hyd oni ddychweli i’r pridd, 
oherwydd ohono y’th gymerwyd; llwch wyt ti, ac i’r llwch y dychweli.”      Genesis 3:16-19

Mae’r hyn yr ydym yn ei weld o’n cwmpas heddiw yn 
wahanol i’r greadigaeth dda a grewyd gan Dduw yn y 

dechrau. O ganlyniad i bechod Adda, fe felltithiodd Duw y byd 
ac effeithiwyd ar bopeth er gwaeth: nid yw prosesau naturiol 
fel genedigaeth bellach yn hawdd, mae gwrthryfel rhwng 
pobl, mae’r greadigaeth yn cynhyrchu drain ac ysgall, mae 
gwaith yn galed ac mae bywyd yn gorffen mewn marwolaeth.

Mae gras Duw yn golygu bod yna lawer o bethau da ar y ddaear, ond nid oes iwtopia i’w cael ar y 
ddaear hon. Ni all dynolryw wneud unrhyw beth i gael gwared ag effeithiau’r felltith - bydd tristwch, 
dioddefaint a chaledi yn brofiad i bawb, boed credinwyr neu anghredinwyr.

Rhagflas o farn Duw yw’r felltith. Yn Luc 13, dywedir wrthym fod Pilat wedi llofruddio rhai Galileaid 
yn greulon, a bod twr wedi cwympo yn Siloam ac wedi lladd deunaw o bobl. Dywed ein Harglwydd 
wrthym na ddigwyddodd hyn oherwydd fod y rhai a fu farw yn bechaduriaid mwy na’r lleill o’u 
cwmpas. Yn hytrach, mae drwg bwriadol a dinistr damweiniol yn dweud wrth bob un ohonom, 
“oni bai eich bod yn edifarhau byddwch chi i gyd yn yr un modd yn darfod.” Mae barn yn dod na all 
yr un ohonom ei hosgoi, ac mae angen i ni fod yn sicr mai Crist yw ein Gwaredwr fel na fyddwn yn 
darfod ar y diwrnod hwnnw.

Ydych chi wedi meddwl erioed, bod y felltith yn dangos trugaredd Duw? Yn hytrach na dod â’r byd i 
ben pan bechodd Adda, caniataodd Duw i’r byd barhau gyda phethau sy’n ein hatgoffa am y difrod 
y mae pechod yn ei achosi a’r faith fod barn yn anochel 
- er mwyn inni gael cyfle i edifarhau

Trwy Iesu Grist mae osgoi’r felltith. Daeth yn wrthrych y 
felltith er ein mwyn ni (Galatiaid 3:13), gan ddwyn cosb 
lawn y gyfraith am bechodau ei bobl. Mae diwrnod yn 
dod pan ni fydd mwy o felltith (Datguddiad 22:3) - bydd 
pechod, dioddefaint a thristwch yn cael eu dileu am byth.

Mae dioddefaint yn y byd 
hwn yn ein rhybuddio am y 
dioddefaint mwy sy’n wynebu 
pawb sy’n gwrthod Crist.

YN YR ARGYFWNG PRESENNOL, 
GWEDDÏWCH Y BYDD POBL YN  

RHOI’R GORAU I CHWILIO AM EU 
NEFOEDD AR Y DDAEAR, AC YN 

TROI MEWN EDIFEIRWCH AT DDUW.
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DEALLWN 
ARWYDDOCÂD 

TRAGWYDDOLDEB

GWEDDÏWCH Y BYDDAI 
YMWYBYDDIAETH O 

DRAGWYDDOLDEB YN EIN 
HEGLWYSI A’N CENEDL

Mae bywyd yn fyr ac yn ansicr, ond mae 
tragwyddoldeb o’n blaenau ni i gyd. 

Mae’r Beibl yn glir nad oes ond dau gyrchfan 
dragwyddol: nefoedd lle’r ydym gyda’r Arglwydd 
am byth yn llawenhau ym maddeuant ein 
pechodau, neu uffern lle rydyn ni’n cael ein 
bwrw allan o’i bresenoldeb yn dragwyddol ac yn 
dwyn cosb gyfiawn ein pechodau. Cyn lleied o 
sylw mae pobl yn ei roi i dragwyddoldeb!

Mae’r Arglwydd Iesu wedi paratoi lle yn y 
nefoedd i bob Cristion. Bydd gweld ei wyneb a 
chael ein gwneud yn debyg iddo, yn lawenydd 
y tu hwnt i unrhyw beth y gallwn ei ddirnad - 
mae’n gwneud holl ddioddefiadau ein bywydau 
presennol yn werth chweil (Rhufeiniaid 8:18).

Ond nid yw cael holl bethau’r byd hwn yn werth 
ein colli am dragwyddoldeb - dyna fyddai 
trasiedi y tu hwnt i’n dychymyg, “Oherwydd beth 
fydd elw i ddyn os bydd yn ennill y byd i gyd, ac 
yn colli ei enaid ei hun?” (Marc 8:36).

Yn y byd hwn y penderfynir ar ein tynged 
dragwyddol. Os cawn ein hachub yn y byd hwn, 

Trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i’r alwad i fynd 
allan i’r lle yr oedd i’w dderbyn yn etifeddiaeth; ac fe 
aeth allan heb wybod i ble’r oedd yn mynd. 
Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid fel i wlad 
estron, a thrigodd mewn pebyll, fel y gwnaeth Isaac 
a Jacob, cydetifeddion yr un addewid. 
Oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi 
sylfeini, a Duw yn bensaer ac yn adeiladydd iddi.    
     Hebreaid 11:8-10

Un o bosibiliadau 
mawr yr amser hwn 

yw bod pobl yn 
dechrau meddwl am 

dragwyddoldeb a’i 
arwyddocâd.

rydym yn ddiogel am dragwyddoldeb (Ioan 
5:24), ond os ydym yn marw y tu allan i Grist, 
rydym ar goll am byth: mae “agendor llydan” 
(Luc 16:26).

I Gristnogion, mae gogoniant tragwyddoldeb 
yn sbardun i sancteiddrwydd (1 Ioan 3: 
2-3), ac mae agosrwydd tragwyddoldeb 
yn ein hannog i wasanaeth (Ioan 9: 4). I 
anghredinwyr, dylai realiti tragwyddoldeb fod 
yn ddychryn sy’n arwain at geisio’r Arglwydd 
am drugaredd ac i wrando ar wahoddiad 
yr efengyl, “Heddiw, os byddwch yn clywed 
Ei lais, Peidiwch â chaledu eich calonnau” 
(Hebreaid 4:7).



MAE’R YSBRYD GLÂN 
YN DANGOS CRIST 
I’W BOBL
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Yn Ioan 14-16, mae’r Arglwydd yn paratoi ei 
ddisgyblion ar gyfer ei ymadawiad, trwy’r 

groes, i’r nefoedd. Mae’n dweud wrthynt ei 
fod er mantais iddynt ei fod am ymadael, 
oherwydd yna bydd yr Eiriolwr yn dod atynt.
Trwy ei Ysbryd y daw Crist atom - ni fydd yn 
ein gadael yn amddifad. Mae’r Ysbryd Glân 
yn dod yn lle Crist, ond hefyd, mae’n dwyn 
tystiolaeth i Grist. Fel llifoleuadau yn goleuo 
adeilad hardd, mae’r Ysbryd Glân yn datgelu 
Crist i’w bobl - mae’n hoelio ein llygaid arno.
Mae Duw am i “bawb anrhydeddu’r Mab, yn 
union fel y maent yn anrhydeddu’r Tad” (Ioan 
5:23). Dyma sy’n digwydd yn ein bywydau 
pan mae’r Ysbryd Glân yn cymryd pethau 
Crist, ac yn eu datgan i ni. Weithiau mae’n 
dangos pethau newydd inni, gan agor ein 
meddyliau i ddeall gwirioneddau o’i Air na 
welsom erioed o’r blaen. Weithiau mae’n 
dangos gwirioneddau i ni am Grist rydyn ni 
wedi’u gwybod a’u caru ers amser maith, 
ond maen nhw’n dod atom ni gydag eglurder 
newydd a phŵer trawsnewidiol.

Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw er mwyn 
cywilyddio’r doeth, a phethau gwan y byd a 
ddewisodd Duw i gywilyddio’r pethau cedyrn, a 
phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig, a 
ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt, i ddiddymu’r 
pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio gerbron 
Duw. Ond trwy ei weithred ef yr ydych chwi yng 
Nghrist Iesu, yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni 
oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddhad a 
phrynedigaeth. Felly, fel y mae’n ysgrifenedig, “Y 
sawl sy’n ymffrostio, ymffrostied yn yr Arglwydd.” 

1 Corinthiaid 1:28-31

Rhaid i ni droi at yr Ysbryd 
i weld beth sy’n bwysig 
ac yn hanfodol ar hyn o 

bryd, ac i geisio cymorth a  
doethineb. Efallai y bydd 
yr ateb yn ein synnu wrth 

iddo ddatgelu Crist inni.

Person a gwaith ein Harglwydd yw swm 
a sylwedd yr efengyl, “Iesu Grist ac yntau 
wedi ei groeshoelio.” Ef hefyd yw’r gwir 
fanna sy’n dod i lawr o’r nefoedd sy’n bwydo 
ein heneidiau. Heb Grist, nid oes gennym 
ddim, a phan fydd ein golwg ar Grist yn pylu, 
bydd ein heneidiau yn sych ac yn ddifywyd. 
Ond yng Nghrist mae digonedd, “Oherwydd 
gwelodd Duw yn dda i’w holl gyflawnder 
breswylio ynddo ef,” (Colosiaid 1:19), “Ac o’i 
gyflawnder rydyn ni i gyd wedi derbyn gras 
ar ben gras” (Ioan 1:16).

Beth bynnag yw ein hangen, rydym yn 
cael ateb yr angen yng Nghrist, “yr hwn 
a wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrth 
Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddhad a 
phrynedigaeth”.

GWEDDÏWCH Y BYDD YR 
ARGLWYDD YN ANFON EI 

YSBRYD I DDANGOS MWY O 
GRIST I NI
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MAE’R YSBRYD 
GLÂN YN 

ARGYHOEDDI’R BYD

Yr wyf fi’n dweud y gwir wrthych: y mae’n fuddiol i chwi fy mod i’n 
mynd ymaith. Oherwydd os nad af, ni ddaw’r Eiriolwr atoch chwi. 
Ond os af, fe’i hanfonaf ef atoch. A phan ddaw, fe argyhoedda ef y 
byd ynglŷn â phechod, a chyfiawnder, a barn; ynglŷn â phechod am 
nad ydynt yn credu ynof fi; ynglŷn â chyfiawnder oherwydd fy mod i’n 
mynd at y Tad, ac na chewch fy ngweld ddim mwy;                    Ioan 16:7-11

Pan fydd yr Ysbryd Glân yn datgelu’r gwir am Grist i ni, mae’n arwain at gysur, llawenydd, 
sicrwydd, a mawl. Ond mae’r effaith ar berson anghrediniol yn wahanol - daw ag 
argyhoeddiad, gan ddangos ei fod wedi bod yn anghywir am Grist ac yn euog gerbron Duw, 
ac felly bod angen Gwaredwr arno.

Mae yna ddiffyg argyhoeddiad mawr yn ein gwlad - mae llawer o bobl nad ydyn nhw’n 
credu yng Nghrist yn ymddangos yn gwbl ddi-hid yn ei gylch. Ond mae angen argyhoeddiad 
os yw rhywun am ddod yn Gristion. Pam fyddai rhywun yn gofyn i Dduw am faddeuant 
os nad ydyn nhw’n meddwl eu bod angen hynny, neu’n ymddiried mewn Gwaredwr maen 
nhw’n meddwl y gallan nhw ei wneud hebddo? “Nid oes angen meddyg ar y rhai sy’n iach, 
ond y rhai sy’n sâl. Ni ddeuthum i alw’r cyfiawn, ond pechaduriaid, i edifeirwch ” (Marc 2:17). 
Gwaith Ysbryd Duw yw dangos i bobl eu bod yn bechaduriaid sydd angen Gwaredwr.

Gallwn bregethu a thystio, ond dim ond Ysbryd 
Duw all ddod ag argyhoeddiad go iawn. Gwaith 
argyhoeddiadol yr Ysbryd ar ddiwrnod y 
Pentecost a barodd i’r dorf oedd yn gwrando 
cael ei dwysbigo a gweiddi, “Ddynion a brodyr, 
beth wnawn ni?” (Actau 2:37).

Ac Ysbryd Duw yn unig sy’n achub ac yn agor 
calonnau i gredu’r efengyl (Actau 16:14).

GWEDDÏWCH Y BYDD YR 
ARGLWYDD YN ANFON EI 

YSBRYD I  ARGYHOEDDI 
POBL O’U HANGEN A’U   

DWYN AT GRIST

Rydyn am weld troedigaethau, ond mae’n rhaid i ni sylweddoli na fydd 
pandemig hyd yn oed yn troi person at Grist - mae angen i’r Ysbryd weithio.



MAE GOGONIANT 
DUW YN WERTH MWY 
NA PHOB PETH ARALL

Pwrpas y greadigaeth yw dangos gogoniant 
Duw - hynny yw bod Duw yn cael ei weld fel 
pwy ydyw go iawn. Fe’n gwnaethpwyd ni fel 
y byddem yn sylweddoli a gwerthfawrogi ei 
gymeriad gwirioneddol ogoneddus.

Mae Duw yn datgelu ei ogoniant mewn 
amrywiol ffyrdd. Yn y greadigaeth mae’n 
dangos i ni ei allu a’i ddaioni, ac yn ein 
cydwybod a’i farnedigaethau mae’n 
dangos ei gyfiawnder inni. Ond yng Nghrist 
yn unig y gwelwn ei ras achubol a maint 
annirnadwy ei gariad:

Duw mawr y rhyfeddodau maith,
Rhyfeddol yw pob rhan o’th waith,
Ond dwyfol ras, mwy rhyfedd yw

Na’th holl weithredoedd o bob rhyw:

Pa dduw sy’n maddau fel tydi
Yn rhad ein holl bechodau ni? 

Pan weddïwn ar i bobl gael eu hachub, 
rydyn ni’n gweddïo ar i Dduw gael ei 

Nid i ni, O ARGLWYDD, nid i ni, ond i’th 
enw dy hun, rho ogoniant, er mwyn dy 
gariad a’th ffyddlondeb. 
Pam y mae’r cenhedloedd yn dweud, 
“Ple mae eu Duw?” 
Y mae ein Duw ni yn y nefoedd; fe wna 
beth bynnag a ddymuna.   Salm 115:1-3

Mae’r argyfwng hwn yn 
rhoi cyfle inni chwilio 

ein cymhellion a dod a’n 
calonnau a phopeth a 

wnawn yn ôl at galon yr 
Ysgrythur a’r greadigaeth 

- gogoniant Duw.

ogoneddu. Pan weddïwn ar i Gristnogion 
gael eu cryfhau a’u cysuro a’u gwneud 
yn debycach i Grist, rydyn ni’n gweddïo 
ar i Dduw gael ei ogoneddu. Pan ydyn 
ni’n byw bywydau Cristnogol ffyddlon, 
rydyn ni’n byw mewn ffordd sy’n dod â 
gogoniant i Dduw.

Ond dylai gogoniant Duw fod yn fwy 
na dim ond un o nifer o’n cymhellion i 
weddïo, rhaid mai dyna’r cymhelliant 
blaenllaw ym mhopeth a wnawn. 
Gogoniant Duw ddylai fod ein prif faich 
yn y cyfnod ansicr hwn.

“Rhaid iddo ef gynyddu, a mi leihau.” Ioan 
3:30

GWEDDÏWCH MAI GOGONIANT 
DUW FYDD EIN CONSYRN 
PENNAF YM MHOB PETH

Dydd Sadwrn



Dydd Sadwrn

‘O Dduw, ti yw fy Nuw, fe’th geisiaf di; y 
mae fy enaid yn sychedu amdanat, a’m 
cnawd yn dihoeni o’th eisiau, fel tir sych 
a diffaith heb ddŵr. 
Fel hyn y syllais arnat yn y cysegr, a 
gweld dy rym a’th ogoniant. 
Y mae dy ffyddlondeb yn well na bywyd; 
am hynny bydd fy ngwefusau’n dy 
foliannu.’            Salm 63:1-3
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Rydym yn ddibynol ar Dduw ym 
mhob ffordd. Hebddo, ni allwn 
wneud dim, ond medrwn wneud pob 
dim drwy’r Un sy’n ein nerthu. Mae 
gweddi yn rhan holl bwysig o waith 
MEC.

Fyddech chi’n ystyried derbyn 
un o’n bwletinau gweddi? Bron 
yn wythnosol rydym yn gyrru 
gwybodaeth allan am weinidogaeth 
arbennig – e.e. ymgyrch neu 
adnoddau. Medrwch ychwanegu 
eich enw i fynd ar un o’r rhestrau hyn 
trwy’r wefan:

LLYTHR GWEDDI CYFFREDINOL

YMGYRCHOEDD

MAE’N RHESTRAU 
GWEDDI YN CYNNWYS:

DIGWYDDIADAU

GWEDDIWCH 
DROSOM OS 
GWELWCH 
YN DDA

www.mudiad-efengylaidd.org/gweddi

GWERSYLLOEDD

GWEINIDOGION

ADNODDAU’R WASG

BRYN Y GROES


