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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Bendithion

Darlleniad 1: Salm 34: 1-8
Darlleniad 2: Salm 145

O! Dduw, ffynnon bywyd a gwreiddyn pob daioni, deuwn i mewn
i’th byrth â diolch, ac i’th gynteddau â mawl.  Diolchwn am yr awr
dawel hon yn dy dÿ, pan gawn gyfle i edrych ar ein bywyd a
chyfrif ein bendithion.  Rho gymorth inni sylwi ar bethau a
gymerwn mor ganiataol yn ein bywyd prysur, a myfyrio ar eu
hystyr.  Pan wnawn ni hynny, fe fydd ein tafod a’n calon yn dweud:

‘Fy enaid, bendithia’r Arglwydd, a phaid ag anghofio’i
holl ddoniau.’

Bendithiwn di am dy holl roddion inni - am fywyd sy’n wyrth ac
yn rhyfeddod, yn gyfle ac yn gyfrifoldeb; am bob dim sy’n cynnal
ein bywyd ac yn rhoi inni o ddydd i ddydd ein bara beunyddiol; am
drefn natur ac adnoddau tir a môr; am lafur pobl a’u
cydweithrediad, sydd trwy dy fendith di yn dwyn ffyniant a
thangnefedd i fywyd cymdeithas.  Bendithiwn di am iti’n creu i fyw
gyda’n gilydd, am gwmni ar daith bywyd, am fywyd teulu ac
aelwydydd dedwydd,  am bawb a fu’n  gofalu amdanom trwy’n
hoes, ac am bawb y cawsom ninnau ofalu amdanynt, am gyfeillion
a chydnabod a ddaeth â llawenydd a chyfoeth i’n bywyd, am bawb
a fu’n ddylanwad arnom, yn agor ein llygaid, ac yn cyfeirio’n
llwybrau. Bendithiwn di am bopeth a roddodd inni flas ar fyw -
harddwch a rhyfeddod y cread o’n cwmpas, campweithiau meddwl
a dychymyg dyn, pob crefft a chelfyddyd, llyfrau a llenyddiaeth,
cerddoriaeth ac arlunio, doniau a roed i’r ddynoliaeth i ddarganfod
ac i ddyfeisio, a phob mynegiant o’r ysbryd creadigol.

Yn bennaf, bendithiwn di am dy Fab Iesu Grist, am y newydd da
a ddaeth i’r byd ynddo ef, ac am fod inni faddeuant a gobaith a
bywyd newydd trwyddo ef. Bendithiwn di am iddo ddod i ganol
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bywyd ein byd, yn un ohonom, i rannu’n profiad ac i wynebu’r un
amgylchiadau â ninnau.  Bendithiwn di am iddo ddwyn i ni ‘fywyd
yn ei holl gyflawnder’ yn ei gariad at ei bobl, yn y modd yr aeth
oddi amgylch gan wneuthur daioni, yn ei aberth trosom ar y Groes,
a thrwy ei gyfodi i roi inni obaith na all dim ei ddwyn oddi arnom.

Bendithiwn di am iddo ef  yn ei fywyd, ei Groes, a’i atgyfodiad
drechu’r pethau sy’n ein trechu ni a’n gwahanu oddi wrthynt, gan
roi i ninnau fuddugoliaeth dros ddrygioni ac angau.  Bendithiwn di
fod inni yn Iesu Grist fywyd newydd ei ansawdd, sy’n parhau hyd
byth.

Diolchwn i ti, ein Tad, am fod y bywyd newydd hwnnw eisoes
ar waith yn ein bywyd ninnau; am fod inni yng Nghrist oleuni ar y
ffordd i fywyd, ac yntau’n rhoi arweiniad a chyfarwyddyd ac
esiampl; am fod yr efengyl yn dwyn maddeuant, sy’n ein codi pan
syrthiwn, yn ein hadfer pan fethwn, yn dod â ni’n ôl atat ti pan
grwydrwn, ac yn rhoi ail gyfle rhag i ni anobeithio, am dy fod
trwy’r Ysbryd Glân yn ein sicrhau ni o’th gariad a’th ofal
amdanom, yn gynhaliaeth mewn cyfnodau anodd, yn gysur a
chalondid pan ddigalonnwn, ac yn ein symbylu i ddyfalbarhau o
wybod dy fod di’n cydweithio er daioni â’r rhai sy’n dy garu.  Am
dy holl fendithion, bendithion ein creu a’n cadw, ein cynnal a’n
hachub, rhoddwn i ti, O! Dduw, glod a gogoniant a diolch.  Yn enw
Iesu Grist.  Amen.

John  Rice Rowlands


