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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Rhyddid

Darlleniad 1: Genesis 2: 15, 3: 1-24
Darlleniad 2: Rhufeiniaid 5: 12-23

Ti, O! Dduw, yw awdur bywyd a chynhaliwr popeth byw. Creaist
ddyn ar dy lun a’th ddelw dy hun a byd llawn prydferthwch iddo
breswylio ynddo. Lluniaist ef  o lwch y tir, ac anadlu yn ei ffroenau
anadl einioes, a daeth y dyn yn greadur byw. Gosodaist ef yn yr
ardd a rhoddaist iddo ryddid i fwyta o bob coeden ac eithrio pren
gwybodaeth da a drwg, oherwydd o fwyta o hwnnw buasai’n sicr o
farw.

Cynorthwya ni i sylweddoli nad rhyddid llwyr a roddaist ond
rhyddid amodol. Rhoddaist ryddid i gerdded gyda thi, i weithio i ti,
i gytuno â thi ymhob peth; ond ni roddaist i ddyn ryddid i
anufuddhau i ti a gwneud yn ôl ei ddymuniad ei hun.

Agor ein llygaid fel y deallwn y math o ryddid a roddaist inni. O!
Arglwydd ein Duw, doedd yr un gwaharddiad a roddaist yn ddim
i’w gymharu â mawredd y rhyddid a roddaist. Dewis dyn yn ei
ffolineb yw gwrthod dy amod er mor fychan ydyw, a byw yn ôl ei
ddewis ei hun. Nid yw’n awyddus i ti fod yn Arglwydd ar ei fywyd;
yn hytrach, mae’n ei osod ei hun ar yr orsedd ac yn mynnu cael
penrhyddid. Oddi ar ddyddiau dyn yn yr ardd, mae wedi
gwrthryfela yn dy erbyn gan wrthod dy berson a’th awdurdod.
Cofiwn eiriau’r Apostol Paul:

 ‘Oherwydd er iddynt wybod am Dduw, nid ydynt wedi
rhoi gogoniant na diolch iddo fel Duw, ond, yn hytrach,
troi eu meddyliau at bethau cwbl ofer; ac y mae wedi mynd
yn dywyllwch arnynt yn eu calon ddiddeall. Er honni eu
bod yn ddoeth, y maent wedi eu gwneud eu hunain yn
ffyliaid.’

Anfonaist y dyn cyntaf o’r ardd, ac o ganlyniad yr ydym bob un
wedi ein geni y tu allan i Eden, y ffordd at bren y bywyd yn cael ei
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gwarchod gan geriwbiaid â chleddyf fflamllyd fel na allwn fynd ato.
Mae dyn, O! Dad, wedi colli ei frenhiniaeth a’i goron:

‘Yn Eden cofiaf hynny byth
Bendithion gollais rif y gwlith;
Syrthiodd fy nghoron wiw.’

O! Arglwydd trugarog, mae ar bobl angen rhyddid oddi wrth nifer o
wahanol bethau sy’n eu cadw mewn caethiwed. Y mae ar rai eisiau
rhyddid o afael afiechyd sy’n gwneud bywyd yn anodd i fyw.
Diolchwn am y meddyginiaethau sy’n gwella rhai ohonom, ond
gwyddom y bydd eraill yng nghaethiwed afiechyd ar hyd eu hoes.
Gweddïwn yn arbennig drostynt. Mae llawer hefyd, O! Arglwydd,
ac arnynt angen rhyddid oddi wrth y gorffennol. Ni allwn newid y
gorffennol ond, Arglwydd, fe all y gorffennol ein newid ni. Mae
rhai’n teimlo euogrwydd mawr oherwydd yr hyn a fu, ac eraill yn
methu maddau’r hyn a ddigwyddodd. Mae arnynt angen eu
rhyddhau o afael y gorffennol, yn bennaf trwy dderbyn dy
faddeuant di, trwy gael y gallu i faddau i eraill, a hefyd faddau
iddynt eu hunain fel y cânt brofi llawenydd a buddugoliaeth. Mae
yna nifer hefyd, O! Dad nefol, ac arnynt angen rhyddid o afael
pethau.  Mae cymaint o bethau ar gael yn y byd a hawdd yw inni
fynd yn gaeth iddynt a chael ein rheoli ganddynt.  Cofiwn eiriau
Iesu, ‘Ni allwn wasanaethu dau feistr’. Mae arnom angen rhyddid o
afael pethau fel y cawn drysori pethau’r  nefoedd sy’n dragwyddol,
nid pethau’r byd sydd dros dro yn unig. Gweddïwn hefyd dros y
rhai sy’n gaeth i gyffuriau a diod feddwol, y rhai sydd wedi dechrau
trwy arbrofi ond bod hynny wedi arwain at gaethiwed sydd wedi
dryllio a difetha eu bywydau. Diolchwn i ti dy fod wedi rhyddhau
llawer eisoes o afael y caethiwed hwn gan ddefnyddio eu tystiolaeth
i gynorthwyo’r rhai sy’n parhau’n gaeth, yn y gobaith y cânt
hwythau hefyd ryddid.

Anfonaist dy Fab dy hun i’r byd i brynu ein rhyddid o afael pechod.
Y canlyniad fu iddo farw ei hun yn ein lle ar y Groes, ac rydym
ninnau’n rhydd unwaith eto i’th garu a’th wasanaethu mewn ufudd-
dod a ffyddlondeb. Boed i lawer mwy brofi  buddugoliaeth Calfaria
a rhyddid yn yr Arglwydd Iesu Grist, fel bod cân y gwaredigion i’w
chlywed yn dyfod o’u genau yn awr a hyd byth. Amen.
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