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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Addoli

Darlleniad: Salm 3

O! Arglwydd Dduw hollalluog, ‘yr unig Dduw’, addolwn di am nad
oes Duw ond tydi. ‘Mawr wyt ti, O Arglwydd Dduw, oblegid ni
chlywodd ein clustiau am neb tebyg i ti, nac am un duw ar wahân i
ti’.  ‘Nid oes Duw fel tydi yn y nef uwchben nac ar ddaear lawr,’ ac
‘ni all y nefoedd na nef y nefoedd dy gynnwys.’ ‘Mawr yw’r
Arglwydd,  a theilwng iawn o fawl; y mae i’w ofni’n fwy na’r holl
dduwiau.’

Tydi, ‘y Duw mawr, cryf ac ofnadwy’, ‘sy’n lladd, a gwneud yn
fyw’. ‘Mawr a rhyfeddol yw dy weithredoedd, O Arglwydd Dduw
hollalluog, cyfiawn a gwir yw dy ffyrdd, O Frenin y cenhedloedd’.
‘Pwy ymhlith y duwiau sy’n debyg i ti, O Arglwydd? Pwy sydd fel
tydi, yn ogoneddus ei sancteiddrwydd, yn teilyngu parch a mawl,
ac yn gwneud rhyfeddodau?’ ‘Sanct, Sanct, Sanct yw Arglwydd y
Lluoedd; y mae’r holl ddaear yn llawn o’i ogoniant’.

‘Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Dduw hollalluog!
Datgan nef a daear eu mawl i’th enw di:
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, cadarn a thrugarog!
Trindod fendigaid yw ein Harglwydd ni!’

Canmolwn di, O! Arglwydd, oherwydd ‘yr wyt ti’n Dduw sy’n
maddau, yn raslon a thrugarog, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb’.
‘Yr wyt ti, Arglwydd, yn dda a maddeugar, ac yn llawn trugaredd i
bawb sy’n galw arnat.’ ‘Da yw’r arglwydd; y mae ei gariad hyd
byth, a’i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.’ Nid wyt ti’n
ceryddu’n ddidrugaredd, nac yn meithrin dy ddicter am byth.
‘Oherwydd fel y mae’r nefoedd uwchben y ddaear, y mae ei gariad
ef dros y rhai sy’n ei ofni’:



221

GWEDDÏAU CYHOEDDUS

‘Pa Dduw ymhlith y duwiau
Sydd debyg i’n Duw ni?
Mae’n hoffi maddau’n beiau,
Mae’n hoffi gwrando’n cri;
Nid byth y deil eiddigedd,
Gwell ganddo drugarhau;
Er maint ein hannheilyngdod,
Mae  ei gariad  e’n parhau.’

‘Bendigedig fyddo enw’r Arglwydd o hyn allan a hyd byth.’
‘Cododd waredigaeth gadarn i ni yn nhÿ Dafydd ei was.’ Molwn di
am ‘y newydd da am lawenydd mawr’ a ddaeth i ni yng ngeni’r
Gwaredwr. Diolch am i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr
ysgrythurau; iddo gael ei gladdu, a’i gyfodi y trydydd dydd, yn ôl
yr ysgrythurau. ‘Ef yw’r iawn dros ein pechodau ni, ac nid dros ein
pechodau ni yn unig, ond hefyd bechodau’r holl fyd.’ ‘Teilwng
yw’r Oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth,
anrhydedd, gogoniant a mawl’. Ef yw’r ‘cyntaf-anedig o blith y
meirw’, ac mae’n fyw bob amser i eiriol drosom.

‘Pa le, pa fodd dechreuaf
Foliannu’r Iesu mawr?
Olrheinio’i ras ni fedraf;
Mae’n llenwi nef a llawr.’

O! Dduw Dad, clodforwn di am ‘ddawn yr Ysbryd Glân’.
Addewaist roi dy Ysbryd yn dy bobl, a gwneud iddynt ddilyn dy
ddeddfau a gofalu cadw dy orchmynion.  Diolchwn i ti am gyflawni
dy addewid, gan ‘roi’r Ysbryd yn ernes yn ein calonnau’.
Datguddiaist i ni trwy’r Ysbryd y pethau a ddarperaist ar gyfer y
rhai sy’n dy garu. Yr Ysbryd sydd yn plymio dyfnderoedd Duw, ac
sydd yn rhoi ar wybod inni y pethau a roddaist o’th ras i ni.

Ac yn awr, i’r hwn sy’n eistedd ar yr orsedd, ac i’r Oen, y bo’r
mawl a’r anrhydedd a’r gogoniant a’r nerth byth bythoedd!  Amen.

Peter Davies.


