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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Sul y Beibl

Darlleniad 1: Luc 8: 9-15
Darlleniad 2: 2 Corinthiaid 4: 1-6

Diolchwn i ti, ein Tad, am inni gael y fraint o feddiannu dy Air, am
inni ei dderbyn fel rhodd dy ddeheulaw ac am inni fedru
sancteiddio’n myfyrdodau yn dy wirioneddau drwy gyfrwng y Gair.
Bendigwn di, ein Tad, am inni fedru agosáu atat drwy gyfrwng y
Beibl yn ein hiaith. Diolchwn am ddisgyblion o allu arbennig a
gysgegrodd eu doniau i sicrhau’r Gair yn ein heniaith. Diolchwn
hefyd, ein Tad, am gymdeithasau a fu’n ymdrechu i gael ‘Beibl i
bawb o bobl y byd’.

Diolchwn am inni ddechrau dy adnabod wrth allorau Abraham a
chyfreithiau Moses; diolchwn am i’r Salmydd dy foli am dy
greadigaeth ac am iddo ddatgan mai ardderchog yw dy enw ar yr
holl ddaear. Diolchwn am dy ofal am deulu dyn ac am i’r Salmydd
sychedu amdanat ti, y Duw byw, fel y dyhea ewig am ddyfroedd
rhedegog, ac am iti dosturio a dileu ei feiau gan ei olchi’n lân o’i
euogrwydd. Clodforwn di am i’r proffwydi glodfori’r
sancteiddrwydd, y cyfiawnder a’r cariad sydd ynot ti.

Molwn di am iti ddatguddio dy hun yn y Gair a wnaethpwyd yn
gnawd ac a drigodd yn ein plith ni, ac am i ni drwy’r Gair adnabod
Iesu Grist fel dy Fab ac fel ein Gwaredwr. Molwn di am dy Air sydd
wedi bod yn llusern i draed ac yn llewyrch gwiw i lwybrau’r rhai
sydd wedi ymddiried ynot ti drwy’r oesau. Diolchwn i ti am y Gair
sy’n oleuni.

‘Mae yn y gair oleuni glân -
O! f’enaid, cân amdano -
I’r euog yn yr anial fyd,
I weld lle clyd i ’mguddio.’

Clodforwn di nid yn unig am iti oleuno ein llwybr ond hefyd am iti
oleuno ein ‘deall gwan ym mob rhyw ran o’th waith’.  Molwn di am



107

GWEDDÏAU CYHOEDDUS

i ti ddatguddio inni mai cariad wyt ti, a chyfaddefwn, ein Tad, na all
ein deall meidrol ni fyth ddeall yn llawn led, uchder na dyfnder y
cariad.

‘Pell uwch geiriau, pell uwch deall,
Pell uwch rheswm gorau’r byd,
yw cyrhaeddiad perffaith gariad,
Pan enynno yn fy mryd;
Nid oes tebyg
Gras o fewn y nef ei hun.’

Diolchwn i ti am y Gair sy’n datgan dy fawredd:

‘Mwy wyt na holl ddychymyg dyn -
Þyr neb dy faint ond ti dy hun.’

Clodforwn di am dy fod yn fwy na’th ryfeddol roddion, yn fwy na
meithder dy ras, yn fwy na’th holl weithredoedd, yn fwy nag
ehangder y pechod sydd wedi ein gwahanu oddi wrthyt.  Diolchwn
am fawredd ymgnawdoliad Bethlem, mawredd aberth Calfaria a
goruchafiaeth y bedd gwag.  Gwyddom, ein Tad, y bydd dydd yn
gwawrio pan ddatguddir yn  llawn inni faint y mawredd sydd ynot ti
i bob un ohonom sy’n arddel dy enw.  Cynnal ni  i ddatgan ‘Mor
fawr wyt ti!’

Diolchwn i ti am y Gair sy’n datgan mai ti yw’r ffordd, y
gwirionedd a’r bywyd trwy dy Fab.  Clodforwn di, O! Dad, bod y
rhai sy’n dod wyneb yn wyneb â thi fel y doethion gynt gan newid
cyfeiriad eu taith.  Moliannwn di am i bobl y ffordd newydd
fabwysiadu egwyddorion dy deyrnas di.

Gwyddom mai’r gwirionedd yw bod dy gariad di yn para byth.
Diolchwn am y tyner lais sy’n ein galw i  fywyd newydd:

‘Yr Iesu sy’n fy ngwadd
I dderbyn gyda’i saint
Ffydd, gobaith, cariad pur, a hedd,
A phob rhyw nefol fraint.’

Dyro’r gras inni dderbyn y gwahoddiad i’r bywyd sy’n cael ei
gynnig inni yn dy Air.  Amen.

Gwyn Thomas


