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Bendithion
Cyffeswn nad ydym bob amser yn gwerthfawrogi cyfoeth dy fendithion
i ni.
Cyffeswn ein hamharodrwydd i werthfawrogi bendithion bywyd fel
rhoddion gennyt ti.
Cymorth ni i gyfrif ein bendithion a thrwy hynny ddiolch i ti am dy
haelioni.
EMYNAU
Gwaith y Cristion, hyd yn oed yn anterth y storm, yw cyfrif ei
fendithion:
Pan wyt ar fôr bywyd ac o don i don,
pan fo ofni suddo yn tristáu dy fron,
cyfrif y bendithion, bob yn un ac un,
synnu wnei at gymaint a wnaeth Duw i ddyn.

Johnson Oatman cyf. T. G. Thomas (Caneuon Ffydd: 142)

Dibynnu ar Dduw a’i fendithion mae’r Cristion bob amser:
Mae d’eisiau di bob awr,
    fy Arglwydd Dduw,
daw hedd o’th dyner lais
    o nefol ryw.

Annie S. Hawks cyf. Ieuan Gwyllt (Caneuon Ffydd: 221)

Fel mae’n blynyddoedd yn byrhau deisyfwn am dy gwmni, dy drugaredd
a’th fendith:
Pan fo’n blynyddoedd ni’n byrhau,
pan fo’r cysgodion draw’n dyfnhau,
tydi, yr unig un a þyr,
rho olau’r haul ym mrig yr hwyr.

T. Gwynn Jones (Caneuon Ffydd: 173)
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Deisyfwn am fendith Duw dros holl dylwythau dyn er mwyn i bawb
gael byw heb ofn:
Dragwyddol, hollalluog Iôr,
    Creawdwr nef a llawr,
O gwrando ar ein gweddi daer
    ar ran ein byd yn awr.

R. J. Derfel (Caneuon Ffydd: 809)

Y mae rhodd y cynhaeaf yn ernes o’th fendith di:
Bendithiaist waith ein dwylo,
    coronaist lafur dyn,
dy dirion drugareddau
    gyfrennaist i bob un;
rhoist had yn llaw yr heuwr,
    rhoist i’r medelwr nerth
i gasglu’r trugareddau
    sydd inni’n gymaint gwerth.

William Thomas (Caneuon Ffydd: 86)

Gofynnwn am fendith Duw drwy oriau’n hoes ac yn awr ein hangau:
Mae’r Brenin yn y blaen,
    ’rÿm ninnau oll yn hy,
ni saif na dþr na thân
    o flaen ein harfog lu;
ni awn, ni awn dan ganu i’r lan,
cawn weld ein concwest yn y man.

William Williams (Caneuon Ffydd: 80)

GWEDDÏAU
Yn nhawelwch y funud dyma gyfle i ni bwyso a mesur a chyfrif ein
bendithion:
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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.’ Amen.

John Rice Rowlands

Diolchwn am dy roddion a ddaeth â bendith i ni:
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. Amen.

John Rice Rowlands

Deisyfwn am yr amrywiaeth doniau a roddir i ni trwy’r Ysbryd Glân:
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. Amen.

Peter Davies

Boed i fendith Iesu’r Mab fod yn eiddo i ni:
Bydded i fendith y Mab fod gyda chi,
y gwin a’r dþr,
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y bara a’r straeon
i’ch bwydo
a’ch atgoffa. Amen.

Gweddiau Amrywiol

Gweddïwn ar i fendith y ddaear fawr gron fod yn eiddo i ni:
Boed i fendith y ddaear fod arnat –
y ddaear fawr gron –
fel y bydd cyfarchiad caredig pawb
fydd yn cerdded ei llwybrau
yn llonni dy galon.
Boed i’r Arglwydd dy fendithio
a’th fendithio’n hael. Amen.

Hen Fendith Wyddelig

ADNODAU
Gweithred olaf Iesu cyn ei Ddyrchafael oedd bendithio ei ddisgyblion:
Wrth iddo’u bendithio, fe ymadawodd â hwy ac fe’i dygwyd i fyny i’r
nef.

Luc 24: 51

Roedd y rhieni yn dod â’u plant at Iesu i’w bendithio:
A chymerodd hwy yn ei freichiau a’u bendithio, gan roi ei ddwylo arnynt.

Marc 10: 16

Mae’r hynafgwr Simeon yn derbyn Iesu ac yn bendithio ei rieni:
Yna bendithiodd Simeon hwy, a dywedodd wrth Fair ei fam, “Wele,
gosodwyd hwn er cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd
a wrthwynebir;”

Luc 2: 34
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Yn y wledd ar yr aelwyd yn Emaus mae Iesu’n bendithio’r bara:
Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio,
a’i dorri a’i roi iddynt.

Luc 24: 30

Yn ôl rheolau’r bywyd Cristnogol mae gofyn i ni fendithio y rhai sy’n
ein herlid:
Bendithiwch y rhai sy’n eich erlid, bendithiwch heb felltithio byth.

Rhufeiniaid 12: 14

Y mae Duw yng Nghrist wedi’n bendithio â phob bendith ysbrydol:
Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae wedi’n
bendithio ni yng Nghrist â phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd.

Effesiaid 1: 3

DYWEDIADAU A THRADDODIADAU
Yn yr Hen Destament ceir y cysyniad o Dduw yn ein bendithio â
rhoddion, ond mae’r fendith yn y Testament Newydd yn rhagori am ei
bod yn rhodd gwbl unigryw, sef y Crist Byw.
Molwch Dduw gan fod pob bendith yn deillio ohono ef.

Thomas Ken

Cofiwch: O’r un genau y mae bendith a melltith yn dod.
Mae bendithion addoli yn puro, yn goleuo ac yn y diwedd yn trawsffurfio
pob bywyd a ddaw o dan ei ddylanwad.
Mae’r gair Lladin benedicere yn golygu siarad yn dda am rywbeth. Yn y
greadigaeth mae Duw wedi siarad yn dda trwy’r Gair. Y Gair hwn a
roddodd ystyr ac arwyddocâd i’r greadigaeth.
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Boed i’r amgylchfyd cyfan ein bendithio:
Bydded i oleuni’r awyr roi gobaith i chwi.
Bydded i sþn y moroedd eich symbylu.
Bydded i arogl y ddaear eich amgylchynu â llawenydd.
Bydded i Dduw yr holl greadigaeth
eich bendithio drwy eich holl ddyddiau.

John Johansen-Berg

Rho i mi orffwys tawel, diogel ac adfywiol ynot ti:
Dad nefol,
cymer fy nghorff lluddedig,
fy meddwl dryslyd,
a’m henaid aflonydd i’th freichiau,
a rho i mi orffwys –
gorffwys tawel, diogel ac adfywiol ynot ti.

Anhysbys

Boed i fendith yr hwn sy’n ein hadnabod ein cynnal heddiw:
Bendith, llawenydd a chariad a fo i ni
oddi wrth Dduw ein Tad,
sy’n ein henwi, ein cadw ac yn ein cynnal yn ei law,
y dydd hwn, yr awr hon, y foment hon
ac yn oes oesoedd.

Cymuned Iona

Gweddi hwyrol a gweddi ar ddiwedd y daith:
Yna, Arglwydd, yn dy drugaredd, dyro inni lety diogel, gorffwysfa
sanctaidd, a thangnefedd yn y diwedd, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

       Gweddi Hwyrol




