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Gweddi agoriadol yr addoliad  

Duw Tragwyddol wrth i ni ddod at ein gilydd i’th addoli rydym yn sylweddoli fod 
y nefoedd yn datgan dy ogoniant  
Am fywiogrwydd y machlud euraid  
Am lawenydd y cymylau a chwythir gan y gwynt  
Am fawredd disgleirdeb y lleuad llawn    
A  hud y sêr yn pefrio yn awyr y nos,
Canmolwn dy enw gogoneddus

ac mae’n calonnau’n llawenhau yn dy waith creadigol.  

Eto rydym yn llawenhau, tra fod y greadigaeth i gyd yn dwyn tystiolaeth ddistaw 
i’th ogoniant, 
y gallwn ni fynegi dy glod mewn geiriau a cherddoriaeth, arwyddion a symbolau, 
symud ac emosiwn 
Am ryfeddod dy ras i fyd drylliedig 
Am bŵer Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist 
Am y rhodd o arweiniad drwy gyfraith a’r Ysbryd 
A’r stori ogoneddus am dy gynlluniau a ddatgelir yn yr Ysgrythur  
Canmolwn dy enw gogoneddus 

ac mae’n calonnau’n llawenhau yn dy waith achubol.

Drwy ein haddoliad bydded i ni brofi yn awr dy groeso a’th adnewyddiad.
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Drwy ein hymwnewd â’r Ysgrythur boed i’n meddyliau gael deall a’n hewyllysiau 
eu nerthu i ufudd-dod a gwasanaeth 

Drwy ein cymundeb â’n gilydd boed i’n cariad a’n hymroddiad dyfu i’th 
wasanaethu di a’n cymdogion 

Yn enw Crist

Amen

Cyffes
(ar ôl pob adran* gellir cael seibiant pan fydd pobl yn cael eu gwahodd i fyfyrio’n dawel neu’n enwi’n 
uchel y problemau tebyg sy’n eu poeni) 

Duw Hollalluog rwyt Ti wedi agor ein llygaid drwy dy orchmynion.

Maddau i ni, ein bod ni’n aml hyd yn oed pan fyddwn yn gwybod beth sy’n iawn yn 
dewis yr hyn sy’n anghywir, pan fyddwn yn gwybod beth sydd orau rydym yn dewis ein 
ffyrdd israddol ni. 

Cyffeswn i ti ein methiannau personol yn ein meddwl, ein siarad, ein teimlad ac yn ein 
dewis. 

Maddau i ni ein bod yn ymddwyn yn hunanol, yn methu gafael yn y cyfle i wasanaethu 
eraill ac yn caniatáu i’n cymeriadau gael eu gwyrdroi yn hytrach na gadael iddynt gael 
eu hail greu ar ddelw Iesu* 

Glanha ni oddi wrth ein beiau cuddiedig

Cyffeswn i ti ein methiannau i rannu dy werthoedd. 

Maddau i ni ein bod eisiau meddiannau a dyfeisiadau yn hytrach na meddwl doeth a 
hael. 

Maddau i ni ein bod yn chwilio am foddhad a phleserau yn hytrach na dy ffyrdd di*
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Glanha  ni oddi wrth ein beiau cuddiedig

Cyffeswn i ti ein methiannau fel dy bobl 

Maddau i ni nad ydym yn gofalu am y tlawd a’r anghenus gyda’r un cariad a’r un 
awch ag sydd gennyt ti  

Maddau i ni nad ydym yn rhannu dy efengyl di mor eang ag y gallem 

Maddau inni nad ydym yn rhoi’r sylw i’r Ysgrythur ac yn rhannu gwirionedd Iesu mor 
llawn ag y dylem * 

Glanha ni oddi wrth ein beiau cuddiedig 

Maddau i ni y niwed i bobl a gwledydd a achosir gan drachwant economaidd  

Maddau i ni am yr holl ddinistr a’r marwolaethau a achosir gan ryfeloedd a 
gweithredodd o derfysgaeth    

Maddau i ni am yr holl fryntni a grëwn ni i’r greadigaeth a ffrwythlondeb y ddaear.* 

Glanha ni oddi wrth ein beiau cuddiedig

Bydded geiriau ein genau a myfyrdod ein calon fod yn dderbyniol i ti, 

O ARGLWYDD, ein craig a’n prynwr. 

Os cyffeswn ein pechodau, bydd ef sy’n ffyddlon a chyfiawn yn maddau ein pechodau 
a’n glanhau o bob anghyfiawnder

Diolch i Dduw am ei rodd anhraethol ... Amen
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O Dad diolch i ti fod yr Ysgrythur yn dangos i ni dy fod yn gofalu am y byd cyfan a’i 
bobl i gyd  

Fel dy offeiriaid etholedig deuwn i weddïo dros y byd a dros ein gilydd   

Wrth i ni ddiolch i ti am y ffordd mae’r Beibl yn rhoi arweiniad, gobaith ac iechyd i bobl 
ym mhob man, gweddïwn dros waith Cymdeithasau’r Beibl yn Cambodia a Nicaragua  

     •    Cristnogion yn Cambodia, fel Chrey, sy’n dyheu am dy nabod di yn fwy personol   
            drwy dy air 

     •    Bydd plant yn Ysbyty  La Mascota, Nicaragua yn derbyn cysur oddi wrth Dduw  
 drwy  ei air

     •    [os oes rhywun yn eich cynulleidfa wedi rhannu gyda chi, gweddïwch drostynt   
            yma] 

Diolchwn i ti dy fod wedi’n bendithio â rhodd o’r Beibl fel y gallwn fendithio eraill sy’n 
negeseuwyr  cariad a gras.  

Gweddïwn  

• dros bawb yn ein heglwys a fydd yn cyfrannu drwy fendithio eraill. Rho iddynt  
 ddirnadaeth am bwy i’w bendithio a beth i’w wneud.  Gweddïwn dros y rhai   
 hynny fydd yn derbyn y fendith fel y bydd i’w calonnau gael eu hagor i ganfod  
 dy fywyd a’th gariad di tuag atynt. 

• dros eglwysi eraill ar draws y wlad wrth iddynt roi’r ymgyrch hon ar waith y   
 byddant yn cael eu calonogi gan ymateb pobl  

• dros Gymdeithas y Beibl a’i gefnogwyr fel y byddant hwy hefyd yn cael eu   
 bendithio drwy’r gwaith amrywiol a wnânt adref ac yn fyd eang i gyflwyno’r   
 Beibl i feddyliau a chalonnau pobl.

Wrth i ni weld fod y Beibl yn dangos dy ofal a’th ymroddiad di i’r byd i gyd gweddïwn 
dros 

[Os gwelwch yn dda dewiswch y sefyllfaoedd sy’n fwyaf addas ar gyfer eich Sul o blith y 
newyddion, er enghraifft, Syria, Afghanistan neu arweinwyr byd sydd dan straen] 

• sefyllfa  a

• sefyllfa b

• sefyllfa c

Eiriolaeth
Mae’n well ysgrifennu’r rhain yng ngoleuni  
   a. straeon Cymdeithas y Beibl a ddefnyddiwyd yn y bregeth (os yw’r eiriolaeth yn dilyn y bregeth!) 
   b. y ffordd mae’r ymgyrch Bendith Arnoch wedi ei ganolbwyntio 
   c. materion cyfoes yn y newyddion a bywyd y gynulleidfa leol  

Felly mae’r hyn sy’n dilyn yn esiampl yn hytrach na’r  gair terfynol
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A gad i’n cri ddod atat ti

Ti yw ein craig a’n prynwr 

Arglwydd ateb ein gweddïau

Bydd yn amddiffyn drostynt  (Salm 5.11) 

Arglwydd ateb ein gweddïau. Bydded i bawb sy’n llochesu ynot ti lawenhau

Rhan mwy myfyriol/ meddylgar gan ddefnyddio Salm 19
Os yn addas i’ch eglwys gellir dangos un llun ar gyfer pob adran gan ddefnyddio taflunydd digidol 
i ddangos ‘adnewyddu’r enaid’ ee dŵr adfywiol; ‘ llawenhau’r enaid’ ee pobl yn dawnsio a chanu; 
‘goleuo’r llygad’ ee paladr o olau haul.  Gall cerddoriaeth awyrgylch addas yn y cefndir fod o gymorth.

I’r rhai sy’n well ganddynt ateb gellir defnyddio unrhyw un o’r ddau ganlynol ar ôl pob 
pwynt neu ar ôl pob adran neu’n syml ar y diwedd. 

Arglwydd ateb ein gweddïau

(adnod 7a) Y mae cyfraith yr Arglwydd yn berffaith, yn adfywio’r enaid  
Cofio amser pan fu i Air Duw (yr Ysgrythur) ddod â chalondid a gobaith i chi  
Darllen Salm 23.1–3
[SAIB] 
Darllen Eseia 55.1,3 
[SAIB] 
Darllen Eseia 55.10, 11a,b
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Cyfansoddwyd y gweddïau hyn gan David Spriggs. 
Mae David yn Ymgynghorydd Beibl ac Eglwys, Cymdeithas y Beibl  

Casgliad 

Gad i fyfyrdod fy nghalon fod yn gymeradwy  ger dy fron di - Amen 

(gellid  defnyddio adnodau eraill o  7–10 mewn ffordd debyg) 

(adnod 8b) Y mae gorchymyn yr Arglwydd yn bur, yn goleuo’r llygaid  
Darllen Effesiaid 1.17 
[SAIB] 
Darllen Effesiaid  1.18 
[SAIB] 
Darllen Eseia 55.6, 8

(adnod 8a) Y mae deddfau’r Arglwydd yn gywir, yn llawenhau’r galon
Myfyriwch ar brofiadau bywyd pan fu i chi brofi llawenydd Duw  
Darllen Colosiaid 3.16 
[SAIB] 
Darllen Salm 19.10,11 
[SAIB] 
Darllen Eseia 55.12
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