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Bendithion

Darlleniad: Effesiaid 1: 3-14

O! Dduw hollalluog, ‘Craig Israel’, clodforwn di am ein bendithio
‘â bendithion y nefoedd uchod’.  Y mae’r ddaear, ‘sy’n yfed y glaw
sy’n disgyn arni’n fynych, ac sy’n dwyn cnydau addas i’r rhai y
mae’n cael ei thrin ar eu mwyn, yn derbyn ei chyfran o fendith
Duw’.  Ti hefyd sy’n peri i’th ‘haul godi ar y drwg a’r da’, ac sy’n
‘rhoi glaw i’r cyfiawn a’r anghyfiawn’.  Cedwi’r amddifaid yn fyw,
a gofali’n dirion am ein gweddwon.  Bendithiaist blant gynt, gan eu
cymryd hwy yn dy freichiau, a rhoi dy  ddwylo arnynt.

‘Rhown glod i’r Arglwydd Iôr,
Â llais a llaw a chalon,
Mae ganddo ras yn stôr
I leddfu ein gofalon;
Bu’n dirion iawn i ni
Er dyddiau mebyd gwan;
Bendithion yn ddi-ri
O hyd a ddaw i’n rhan.’

Canmolwn di am ein galw i etifeddu bendith.  Gwelaist yn dda i
fendithio ‘holl dylwythau’r ddaear’ yn Abraham, gan fwriadu i’r
fendith ‘ymledu i’r Cenhedloedd yng Nghrist Iesu, er mwyn i ni
dderbyn, trwy ffydd, yr Ysbryd a addawyd’.  Diolchwn i ti fod
‘pobl ffydd yn cael eu bendithio ynghyd ag Abraham ffyddiog’.
Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae
wedi’n bendithio ni yng Nghrist ‘â phob bendith ysbrydol yn y
nefoedd’.  Molwn di am ein dewis yng Nghrist cyn seilio’r byd ‘i
fod yn sanctaidd ac yn ddi-fai’ ger dy fron mewn cariad.
Moliannwn di am ein rhagordeinio ‘i gael ein derbyn yn feibion’ i
di dy hun trwy Iesu Grist, er clod i’th ras gogoneddus.  Bendithiwn
di am fod ‘i ni brynedigaeth trwy ei farw aberthol’, ac am i ti roi
mesur helaeth o’th ras inni.  Diolchwn i ti am hysbysu dirgelwch dy
ewyllys i ni, ac am roi i ni yng Nghrist ran yn yr etifeddiaeth.
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Bendigwn di am osod arnom yng Nghrist sêl yr Ysbryd Glân, yr
hwn ‘yw’r ernes o’n hetifeddiaeth’, ‘er clod i ogoniant Duw’.

‘Daeth ffrydiau melys iawn
Yn llawn fel llu
O ffrwyth yr arfaeth fawr
Yn awr i ni;
Hen iachawdwriaeth glir
Aeth dros y crindir cras;
Bendithion amod hedd -
O! ryfedd ras!’

Molwn di am dy fod yn Dduw cariad.  Ohonot ti y daw cariad,
ac fe welaist yn dda i ddangos dy  gariad tuag atom.  Diolchwn i ti
am garu’r byd gymaint nes i ti roi dy unig Fab, ‘er mwyn i bob un
sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd
tragwyddol’.

Moliannwn di am fod bendithion yn ‘disgyn ar y cyfiawn’, ac
am y caiff y dyn ffyddlon lawer o fendithion.  Addewaist fendithion
dy bobl gynt ‘yn y dref ac yn  y maes’, ac fe ddiolchwn i ti am
wneud dy Fab ‘yn ddoethineb i ni’, ‘yn gyfiawnder a sancteiddhad
a phrynedigaeth’.

Diolchwn i ti am rodd yr Ysbryd Glân.  dy Ysbryd sy’n rhoi
bywyd, ac yn galluogi dy blant i lefain, ‘Abba! Dad!’  Molwn di am
‘ffrwyth yr Ysbryd’, ac am yr ‘amrywiaeth doniau’ y mae’r Ysbryd
yn eu rhoi i bob un, er lles pawb:

‘Dy Ysbryd sy’n goleuo,
Dy Ysbryd sy’n bywhau,
Dy Ysbryd  sydd yn puro,
Sancteiddio a dyfrhau.’

Ac yn awr, i ti, ein Duw ni, y byddo’r mawl a’r gogoniant a’r
doethineb a’r diolch a’r anrhydedd a’r gallu a’r nerth byth
bythoedd! Amen.

Peter Davies


