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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Gras

Darlleniad: Effesiaid 1: 3-14

‘Arglwydd ein Iôr, mor ardderchog yw dy enw ar
yr  holl ddaear.’

Dyrchafwn ninnau dy enw sanctaidd gyda’n gilydd yn awr gan
gydnabod o’r newydd dy arglwyddiaeth dros dy greadigaeth.  Ti
a’n creaist yn ôl dy lun a’th ddelw, ond rhaid i ninnau gyfaddef, O!
Dad, inni golli’r ddelw honno. Y gwir amdanom, fel yr wyt yn
gwybod, yw inni grwydro fel defaid; troesom oll i’n ffyrdd ein
hunain a dilynasom y byd gan dy anghofio. Ond diolchwn i ti am
dy ras a’th gariad  tuag atom.  Ti sydd, yn dy ras, wedi’n galw’n ôl i
ddilyn dy lwybrau, a diolchwn i ti am hynny’n awr yn ein gweddi.

Diolchwn i ti am roi dy ras yn rhad inni fel y medrwn fwynhau dy
ddaioni tuag atom o’r newydd.  Gwyddom, oherwydd ein cyflwr
ger dy fron, nad ydym yn haeddu dim o’th law.  Ni fedrwn ennill
ffafr gennyt, na dim arall chwaith, oherwydd bod ein holl
weithredoedd fel bratiau budron.  Gwir yw’r Gair amdanom oll:

‘Aethom i gyd fel peth aflan, a’n holl gyfiawnderau fel
clytiau budron: yr ydym i gyd wedi crino fel deilen a’n
camweddau yn ein chwythu i ffwrdd fel y gwynt ...
cuddiaist dy wyneb oddi wrthym, a’n traddodi i afael
ein camweddau.’

Er mor anobeithiol ein cyflwr, ein Tad, diolchwn i ti nad anghofiaist
ni na’n gadael.  Ni yw’r clai a thi yw’r crochenydd, ac felly plygwn
mewn edifeirwch o’th flaen a disgwyl i ti ymwneud â ni yn ôl dy
ewyllys. Dyro ras inni fedru plygu i’th ewyllys, fel y gogonedder dy
enw mawr trwom ni.

Diolchwn i ti am dy ras sy’n rhoi daioni i fywyd a chymdeithas.
Diolch am ofalu amdanom ac am y gras hwnnw sy’n gorchfygu
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pob drygioni.  Gwelsom ymgorfforiad o hynny ym mywyd a
pherson yr Arglwydd Iesu Grist, yn ei farw aberthol ar y Groes sydd
wedi dangos i ni, heb unrhyw amheuaeth, dy gariad tuag atom.

Diolchwn am y gras a roddwyd yn neilltuol i’th blant ac i’th
Eglwys, ac am  y bendithion lu a ddaw i’n rhan o’th law di yn
ddyddiol.  Diolchwn am y gras sy’n galluogi’r weinidogaeth
Gristnogol  i barhau yn ein byd.  Diolch am dy hynawsedd tuag
atom oll drwy dy Ysbryd Glân yn gweithredu ynom a thrwom. Ond
yn bennaf oll diolchwn i ti am y gras a ddaeth yn Iesu Grist:

‘Ar Galfaria yr ymrwygodd
Holl ffynhonnau’r dyfnder mawr;
Torrodd holl argaeau’r nefoedd
Oedd yn gyfain hyd yn awr:
Gras a chariad megis dilyw
Yn ymdywallt yma ’nghyd,
A chyfiawnder pur a heddwch
Yn cusanu euog fyd.’

Dyro inni, ein Tad nefol, gyfle mewn munudau fel y rhain i
offrymu’n dawel ger dy fron o waelod ein bodlaeth, foliant a mawl i
ti, fel bod hynny’n llenwi’n calonnau ac yn dathlu buddugoliaeth
Iesu Grist ar ein rhan.  Dyrchafwn dy enw goruwch pob enw, fel y
bydd pob glin yn plygu i gydnabod dy fawredd.  Am dy
addewidion i ni dy blant, drwy ras ein Harglwydd Iesu Grist,
diolchwn i ti; am gael profi dy gariad, moliannwn dy enw; ac am
gwmpeini’r Ysbryd Glân ar bererindod bywyd, cydnabyddwn dy
ffyddlondeb tuag atom.

Felly, ein Tad, yn ein gostyngeiddrwydd a’n pechod, diolchwn i ti
am ein caru, am dy ras i bob un ohonom, a gweddïwn am i ti ein
hadnewyddu o ran ffydd fel y medrwn fyw ein bywydau er
gogoniant i ti. Hyn a ofynnwn yn enw Iesu Grist. Amen.
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