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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Sul Cymorth Cristnogol

Darlleniad: Eseia 1: 2-20

O! Arglwydd Dduw cyfiawn a theg, rwyt ti wedi’n rhybuddio trwy
dy broffwyd Eseia:

‘Pan ledwch eich dwylo mewn gweddi, trof fy llygaid ymaith ...’

Addefwn fod ein dwylo’n llawn gwaed; rydym yn byw ar gorn yr
anghenus, yn masnachu ar draul y tlawd, yn adeiladu byd sy’n
anghyfartal ac yn annheg. Maddau i ni am fethu amgyffred maint
ein pechod, a’r dioddef a achosodd ein hunanoldeb hyd eithafoedd
y byd. Agor ein llygaid i weld canlyniadau dinistriol ein ffordd o
fyw a dyro inni benderfyniad i godi ein llais o du y gwan. Rwyt ti
yn ein hannog:

‘Ceisiwch farn, achubwch gam y gorthrymedig, gofalwch dros yr
     amddifad, a chymerwch blaid y weddw.’

Fe wnaethost ti hyn eisoes yn Iesu Grist. Fe ddaeth ef i gyflawni
dyhead dy broffwyd; fe’i heneiniwyd â’r Ysbryd Glân:

‘i bregethu’r newydd da i dlodion,
i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion,
ac adferiad golwg i ddeillion,
i beri i’r gorthrymedig gerdded yn rhydd,
i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd.’

Ynddo ef rwyt wedi addo y cawn ni bechaduriaid brofi ffafr yr
Arglwydd:

‘Pe bai eich pechodau fel ysgarlad, fe fyddant cyn wynned â’r
eira ...’

Fe  fodlonodd dy fab ufuddhau hyd yr eithaf;  ymuniaethodd â’r
digartref yn ei enedigaeth a’i weinidogaeth. Dioddefodd loes y
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gwrthodedig; bu fyw ar drugaredd a chardod; sychedodd am
gyfiawnder; newynodd am heddwch; derbyniodd fygythiad yr
awdurdodau; ni chafodd le i roi’i ben i lawr ond ar groes. Yno fe
ddioddefodd ergydion ein creulondeb eithaf ni, fe brofodd ing ein
dynoliaeth a gefnodd ar Dduw. Er iddo deimlo dy fod di, O! Dduw,
wedi’i adael, fe’i hargyhoeddwyd nas gadawyd yn amddifad wrth
iddo gyflwyno’i ysbryd i’th ofal di, O! Dad.

Er inni droi cefn ar dy fwriadau di, O! Dad, diolchwn am y
sicrwydd nad wyt ti wedi’n gadael ni. Fel y mae’r ych yn adnabod y
sawl a’i piau, a’r asyn breseb ei berchennog, gad i ni dy adnabod di
o’r newydd fel y Duw sy’n ein tywys i ochri gyda’r tlawd, i godi
llais dros yr anghenus. Gad inni ddeall beth yw hanfod dy
gyfiawnder: nid cyfiawnder i ni ein hunain yn unig, ond cyfiawnder
i bob un.  Hyn sy’n amod heddwch i’r holl fyd.

Diolch i ti  am adael gweddill ffyddlon ym mhob cenhedlaeth i
dystio i’th drefn ddwyfol di. Gogoneddwn di am ysbrydoli
gweithgarwch Cymorth Cristnogol ar hyd y blynyddoedd.
Gweddïwn dros y cyfarwyddwyr a phob aelod o’r staff.

Yn anad dim, dwysbiga ein cydwybod â’r gwirionedd fod dyn yn
rhy fawr i gardod. Nid cardod ond cyfiawnder yw dy ewyllys di i
bob cenedl ac unigolyn. Dyro inni’r dewrder i annog arweinwyr ein
gwlad a holl wledydd y byd i roi lle i’th economeg gyfiawn di.
Rwyt ti’n gwrthwynebu trachwant y trahaus ac yn bwriadu i
adnoddau dy fyd gael eu rhannu’n deg ymhlith holl bobloedd dy
fyd. Rho weledigaeth newydd i arweinwyr ein byd o’th fwriad
daionus di. O ufuddhau, caiff pawb fwyta o ddaioni’r tir; o wrthod a
gwrthryfela yn erbyn dy ewyllys, fe’n difrodir gan drais anochel ein
hunanoldeb ni.

Gwared ni, gwared dy fyd, O! Dad cyfiawn a theg, trwy Iesu Grist,
ac yntau’n gyfoethog, a ddaeth yn dlawd drosom ni, er mwyn i ni
ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef. Amen.

Saunders Davies


	Sul Cymorth Cristnogol

