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Oes yna rannau o’r byd hwn (pobl, profiadau, 
neu elfennau o’ch bywyd) rydych chi’n cael 
trafferth credu eu bod wedi’u creu gan 
Dduw?

Sut mae gwybod mai Duw yw’r Creawdwr ac 
yn cynnal popeth yn rhoi gobaith ichi heddiw?

Genesis 1, Colosiaid 1:15-23

Addoli’r Arglwydd am ei greadigrwydd a’i 
Ogoniant. 

Gweddïwch y byddai Duw yn rhoi ffydd ichi 
fel y gallwch ymddiried pob rhan o’ch bywyd 
iddo.

Gweddïwch y byddai Duw yn cysuro 
Cristnogion ac yn rhoi ffydd iddyn nhw fyw 
er Ei fwyn trwy’r pandemig.

Mewn cymdeithas sy’n rhoi cymaint o 
bwyslais ar achub y blaned, gweddïwch 
y byddai Duw yn procio cydwybod pobl i 
chwilio am yr Un sy’n Grëwr y cyfan.

GWEDDI

Ein nod yr wythnos hon yw edrych ar wahanol agweddau ar 
Dduw fel y’u datgelir yn y Beibl - ond ble rydyn ni’n dechrau? 
Pe baem yn ysgrifennu cofiant byddai rhywun fel arfer yn 
dechrau yn y dechrau, ond nid oes dechrau na diwedd i Dduw, 
mae’n dragwyddol ac ni chafodd ei greu gan neb na dim. 
Gadewch inni felly ddechrau gyda’n dechrau ni, gan gydnabod 
mai Duw yw’r crëwr a chynhaliwr pob peth.

Mae popeth a welwn ac na welwyd eto, o rannau pellaf 
y bydysawd sy’n ehangu i ronynnau lleiaf bywyd, wedi’u 
creu gan Dduw. Ef yw prif adeiladwr a chreawdwr ein realiti 
corfforol ac ysbrydol - nid oes unrhyw beth yn bodoli nad yw 
marc-gwneuthurwr Duw wedi’i stampio arno. Ef yw awdur 
y fformwlâu mawr sy’n disgrifio deddfau natur ac mae Ei 
enw wedi’i wehyddu i mewn i DNA pob peth byw. Rydym yn 
bodoli oherwydd i Dduw ei benodi; ac fel y mae’r adnod yn 
ei ddisgrifio, dylai hyn ein llenwi â pharchedig ofn a’r angen i 
blygu ac addoli.

Beth allem ni byth ei ysgrifennu mewn paragraff byr a fyddai’n 
gwneud cyfiawnder â’r gwirionedd rhyfeddol ac enfawr 
hwn? Yn sicr, gallem ysgrifennu cyfrolau a fyddai’n llenwi’r 
ddaear yn manylu ar bŵer ein Crëwr, neu gallem dreulio 
tragwyddoldeb yn deifio’n ddyfnach fyth i ddyfnderoedd 
doethineb a chreadigrwydd ein Duw. Ond gadewch inni y bore 
yma dynnu cysur mawr o sylweddoli wrth inni chwilio am 
obaith go iawn a pharhaol, ein bod yn edrych yn y lle iawn.

Mae cymaint o leisiau yn ein byd sy’n cynnig atebion i rai o 
gwestiynau mawr bywyd a’r dirgelion mwyaf. Rydym yn clywed 
pobl yn dweud y gellir dod o hyd i obaith mewn perthnasoedd, 
mewn gwyddoniaeth, mewn profiadau, mewn crefydd neu 
yn arbennig o boblogaidd yn ein diwylliant yw bod gobaith i’w 
gael y tu mewn i’n hunain. Er y gall y rhan fwyaf o’r atebion hyn 
ddod â rhywfaint o obaith, ac nid ydym yn amau didwylledd 
y rhai sy’n gwthio syniadau o’r fath, mae’n rhaid i ni gydnabod 
mai i’n Creawdwr y mae’n rhaid i ni edrych am obaith go iawn 
a pharhaol. Ef yw’r un sy’n ein hadnabod ac yn ein deall yn 
berffaith ac sydd wedi ein creu iddo’i Hun. Ffolineb llwyr yw 
edrych am atebion neu obaith yn unrhyw le ond wrth draed ein 
Creawdwr rhyfeddol a phwerus Dduw.

Gadewch i hyn felly ein gyrru i’n pengliniau mewn cysur a 
gweddi wrth i ni weiddi ar yr Un a greodd ac sy’n cynnal 
pob rhan o’r cosmos.

DUW YW’R CRËWR AC 
MAE’N CYNNAL POB PETH 

“Teilwng wyt ti, ein Harglwydd 
a’n Duw, i dderbyn y gogoniant 

a’r anrhydedd a’r gallu, 
oherwydd tydi a greodd bob 

peth, a thrwy dy ewyllys y 
daethant i fod ac y crewyd hwy.” 

Datguddiad 4:11
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GALLWN OBEITHIO YN NUW 
OHERWYDD EF YW EIN 
CREAWDWR.


