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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Sancteiddrwydd

Darlleniad: Eseia 6: 1-8

Ein Tad sanctaidd, yn yr oedfa hon yn awr fe hoffem ni unwaith eto
ein cyflwyno ein hunain o’r newydd i ti. Fe wyddom nad oes ynom
ddim sy’n peri ein bod yn deilwng i gael y fraint fawr hon, ac nad
ydym yn wir yn fwy gwerthfawr yn dy olwg na gweddill dy blant
sydd eto heb adnabod dy enw. Ond am i ti ein galw a’n gwahodd
drwy dy Fab, ac am i ni gael y gras i ymateb i’th alwad, am hynny,
Arglwydd, rydym am ein cyflwyno ein hunain i ti, gan ofyn i ti ein
sancteiddio.

Ac wrth inni ddyfod ger dy fron, ein gweddi yw y bydd i ti siarad â
ni yn awr. Dywed air dy hunan wrth galon pob un ohonom.
Oherwydd ofer fydd ein hemyn a’n pregeth a’n gweddi heb adlais
o’th acenion di.

Arwain ni i ganfod dirgelion yr ysgrythur, Arglwydd, a maddau inni
am wrando ar ein geiriau ein hunain heb sylweddoli mai dy
leferydd di sy’n gallu troi geiriau’r byd yn eiriau’r bywyd. Wedi’r
cwbl, fe glywn ni’r byd yn sôn am  gariad a chyfiawnder a
maddeuant, ond ti dy hun yn unig sy’n sancteiddio’r geiriau hyn, ac
yn Iesu Grist y gwelsom eu hystyr hwy.

Heddiw gad i ni ei weld ef yn yr oedfa hon, ac o’i weld ei adnabod,
ac o’i adnabod ein cyflwyno ein hunain yn gyfan iddo. Oherwydd i
ni sy’n llesg a gwan a gwamal nid oes neb arall yn ddigonol, neb
arall yn ddigon cryf ei gariad. Iesu’n unig all droi ein gwendid yn
wasanaeth, ein cyffredinedd yn arbenigrwydd teyrnas nefoedd.

Diolchwn am ei waith ymysg dy bobl ymhob cyfnod hyd yn awr,
ac am y ffaith fod y cof am y seintiau a’r merthyron a ysbrydolwyd
ganddo ef o hyd yn fyw yn yr Eglwys. Caniatâ i ninnau eto gael ein
cyffroi ganddo, ac i’r goleuni a lewyrchodd ar y ffordd i
Ddamascus lewyrchu ar ein bywydau ninnau, fel y byddwn ni
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hefyd yn ddall i bob dim ond gogoniant dy deyrnas.
Ac i ofal y deyrnas honno fe hoffem ni yn awr gyflwyno pawb ac
arnynt angen rhan arbennig yn ein gweddi.  Yn y lle cyntaf,
Arglwydd, fe weddïwn dros y claf a’r llesg a’r unig ym mhob man.
Ar ein daear fe fu Iesu Grist yn gryfder ac yn iachâd i rai fel hyn.

‘Aeth y trallodus ar eu hynt
Yn gwbl iach o’th wyddfod gynt.’

Felly, ein gweddi yw:
‘Ffisigwr mawr, O! rho dy hun
I’n gwneuthur ninnau’n iach bob un.’

Yn ogystal â thros y rhai hynny y mae iddynt obaith iachâd, fe
weddïwn hefyd, Arglwydd, dros y rhai sy’n marw, y rhai na allwn
wneud mwy drostynt na’u cyflwyno’n syml i’th ofal di. Bydd gyda
hwy a chyda’u teuluoedd, ac argyhoedda ni sy’n teimlo mor
ddiwerth wrth weld bywyd yn darfod, mai bywyd newydd yw’r
bedd i’r rhai a gred ynot.

Yn olaf, Arglwydd, fe weddïwn dros sancteiddrwydd dy enw di yn
y dyddiau hyn.  Gofynnwn i ti eto ymweld â’n pobl, ac
atgyfnerthu’r rhai sy’n gweithio gwaith dy deyrnas, fel y
sylweddolwn o’r newydd na fydd ein llafur fyth yn ofer ynot.

Yn lle ein digalondid dyro ffydd, yn lle ein hansicrwydd obaith, ac
yn lle’r difaterwch sydd heddiw’n caledu’n calonnau ac yn llindagu
dy efengyl, yr awydd i ymroi gorff, meddwl ac ysbryd i waith dy
deyrnas:

‘Arglwydd, agor di ein llygaid,
Arglwydd, adnewydda’n ffydd,
Maddau inni ein hanobaith
Tro ein nos yn olau dydd;
Dyro inni
Obaith newydd yn dy waith.’

Yn enw Iesu Grist. Amen.
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