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Gras
Pwysaf arnat, addfwyn Iesu,
      Pwyso arnat Ti;
Mae dy ras di-drai digeulan,
      Fel y lli.

F. R. Havergal cyf. Nantlais

EMYNAU
Boed i ni fendithio’r Arglwydd am ein cofio, maddau i ni a’n gwaredu
â’i ras:
Fy enaid, bendithia yr Arglwydd,
    a chofia’i holl ddoniau o hyd,
maddeuodd dy holl anwireddau,
    iachaodd dy lesgedd i gyd;
gwaredodd dy fywyd o ddistryw,
    â gras y coronodd dy ben,
diwallodd dy fwrdd â daioni:
    atseinier ei fawl hyd y nen.

Nantlais (Caneuon Ffydd: 102)

Gras a drefnodd y ffordd i gadw pechadur a’i arwain yn ôl o’i adfyd:
    Gras, O’r fath beraidd sain,
    i’m clust hyfrydlais yw:
gwna hwn i’r nef ddatseinio byth,
    a’r ddaear oll a glyw.

Philip Doddridge cyf. Gomer (Caneuon Ffydd: 161)

Ar Galfaria y gorlifodd y cariad a’r gras a hynny ar ei orau:
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Ar Galfaria yr ymrwygodd
    holl ffynhonnau’r dyfnder mawr,
torrodd holl argaeau’r nefoedd
    oedd yn gyfan hyd yn awr:
gras a chariad megis dilyw
    yn ymdywallt yma ’nghyd,
a chyfiawnder pur a heddwch
    yn cusanu euog fyd.

Gwilym Hiraethog (Caneuon Ffydd: 205)

Diolchwn nad yw ffynnon gras Duw byth yn sychu:
Heddiw’r ffynnon a agorwyd,
    disglair fel y grisial clir;
y mae’n llanw ac yn llifo
    dros wastadedd Salem dir:
        bro a bryniau
    a gaiff brofi rhin y dþr.

William Williams (Caneuon Ffydd: 498)

Clodforwn Dduw am ei ras a’i ffyddlondeb tuag atom:
    Dechreuwch, weision Duw,
    y gân ddiddarfod, bêr;
datgenwch enw mawr a gwaith
    a gras anhraethol Nêr.

Isaac Watts cyf. Gomer (Caneuon Ffydd: 162)

Does neb tebyg i Dduw sy’n barod i arllwys ei ras ar greadur o ddyn
hyd yn oed yn nyfnderoedd y tywyllwch:
Yn nyfnder t’wyllwch nos
    mi bwysaf ar ei ras;
o’r t’wyllwch tewa’ ’rioed
    fe ddwg oleuni i maes;
os gwg, os llid, mi af i’w gôl,
mae’r wawr yn cerdded ar ei ôl.

William Williams (Caneuon Ffydd: 311)
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GWEDDÏAU
Cyflwynwn i’th ofal bawb sydd mewn angen am dy ras di:
Diolchwn mai yn unol â’th ras yr wyt yn arglwyddiaethu drosom. Mewn
byd o deyrnasu anghyfiawn, gyda gormes a grym yn cael y trechaf, ac
anhrefn ac anobaith yn rhemp, diolch am y sicrwydd mai trugaredd sy’n
rheoli’r bydysawd ac mai cariad anhaeddiannol sy’n delio â dynoliaeth.
Amen.

Robin Samuel

Trwy dy ras yr wyt ti yn ymwneud â ni a diolch am hynny:
Cyflwynwn i ti heddiw bawb sydd wedi syrthio oddi wrth ras ac sydd
mewn angen am ddogn ychwanegol ohono i’w codi o bwll trueni ac
anobaith. Diolch am nad yw ffynnon Dy ras byth yn sychu. Amen.

Iwan Ll. Jones

Gofynnwn am dywalltiad o’th ras fel y gallwn gydymddwyn,
cydweithio a chyd-fyw:
Arglwydd, rho i ni ras
i ymddiheuro ac i dderbyn ymddiheuriadau eraill,
i faddau bai, i estyn llaw i gymodi,
ac i anghofio siom ac annhegwch y gorffennol.
Arglwydd, rho i ni ras
i gydymddwyn, i gydweithio ac i gyd-fyw,
yn dy gariad ac yn ôl dy ewyllys di. Amen.

Elfed ap Nefydd Roberts

Rho gymorth i ni dy garu di, O Dduw, ac i arddangos y cariad hwn
tuag at ein cyd-ddynion:
Cynorthwya ni, O Arglwydd ein Duw, i’th garu â’n holl galon, ac i ddangos
y cariad hwnnw mewn gwasanaeth i’n cyd-ddynion gan garu ein cymydog
fel ni ein hunain. Arwain ni i gyflawni dy gyfraith di drwy ddwyn beichiau
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ein gilydd. Dysg ni ym mhob peth i fod yn ffyddlon i’r hyn a ddysgaist
yn dy Fab, fel y byddo ein bywyd fel tÿ wedi ei adeiladu ar graig. Amen.

Addolwn ac Ymgrymwn

Mae Duw yn plygu atom yn ei gariad, ei drugaredd a’i dynerwch:
Gras yw ymwneud Duw â ni mewn cariad, trugaredd a thynerwch, yn
ein derbyn fel yr ydym, yn maddau i ni ein pechodau, a thrwy Iesu Grist,
yn ail-greu ei ddelw ei hun ynom. Y mae rhodd ei ras ar gael ond i ni
bwyso arno ac ymddiried ynddo. Amen.
ADNODAU
Trwy ras Duw yr ydym wedi’n hachub. Dyma rodd fawr Duw i ni:
Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi
yw hyn; rhodd Duw ydyw;

Effesiaid 2: 8

Ynghlwm wrth ras mae rhinwedd arall yn dod oddi wrth Dduw – ei
dangnefedd:
Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu
Grist.

2 Thesaloniaid 1: 2

Sylwer mai gras sy’n dod gyntaf yn y weddi apostolaidd:
Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd
Glân fyddo gyda chwi oll!

2 Corinthiaid 13: 13

Gras yw’r gair sy’n gwahaniaethu Cristnogaeth oddi wrth grefyddau
eraill:
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Trwyddo ef, yn wir, cawsom ffordd, trwy ffydd, i ddod i’r gras hwn yr
ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y
cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw.

Rhufeiniaid 5: 2

Nid gweinidogaeth sy’n disgwyl wrth edifeirwch dyn yw gras ond
gweinidogaeth sy’n creu edifeirwch ydyw:
Y mae’n wir i farwolaeth, trwy drosedd yr un, deyrnasu trwy’r un hwnnw;
ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall: pobl sy’n derbyn helaethrwydd
gras Duw, a’i gyfiawnder yn rhodd, yn cael byw a theyrnasu trwy un
dyn, Iesu Grist.

Rhufeiniaid 5: 17

Dyma’r erlidiwr yn dod trwy ras yn apostol!
Trwyddo ef derbyniasom ras a swydd apostol, i ennill, ar ei ran, ffydd ac
ufudd-dod ymhlith yr holl Genhedloedd.

Rhufeiniaid 1: 5

DYWEDIADAU A THRADDODIADAU
Heb os gair yr Apostol Paul yw ‘gras’. O’r cant a hanner o weithiau yr
ymddengys yn y Testament Newydd, y mae cant ohonyn nhw yn
llythyrau Paul.
Duw ar ei orau sydd yng ngweinidogaeth gras. Dyma gariad sy’n cael ei
arllwys gan Dduw ar bobl fel ni sydd ddim yn deilwng i’w dderbyn.
Y mae’n ofynnol i’r Cristion fyw yn agos at roddwr gras. Os ydyn ni’n
barod i gadw’n agos at Iesu, efallai y byddwn yn byw yn fwy tebyg
iddo.
Yn y Deyrnas, does dim lle i genfigen, eiddigedd na balchder ysbrydol.
Gras sy’n teyrnasu, a dim arall.



GEIRIAU CYHOEDDUS

264

Rhyngodd bodd i Dduw trwy ddatguddiad ei sancteiddrwydd a’i ras.....fy
argyhoeddi o’m pechod.....Fe’m newidiwyd o fod yn Gristion i fod yn
grediniwr, o fod yn garwr cariad i fod yn wrthrych gras.

P. T. Forsyth

Nid yw gras yn dinistrio a difetha natur, yn hytrach mae’n ei berffeithio.
Thomas Aquinas

Gras yw Duw ei hun, ei nerth dwyfol yn gweithredu oddi mewn i’w
eglwys ac o’n mewn ninnau.

Evelynn Underhill




