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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Sul yr Urdd

Darlleniad 1: Salm 33: 1-12
Darlleniad 2: 1 Thesaloniaid 4: 7-12

Hollalluog Dduw, creawdwr a chynhaliwr popeth byw, ‘yr hwn a
wnaeth o un natur bob cenedl o ddynion i breswylio ar y ddaear’,
deuwn atat fel mudiad pobl ifainc i ddiolch i ti fod ein cenedl fach
ni yn rhan o’th greadigaeth.  Deuwn gan ddiolch i ti am ogoniant y
pethau bach.

Diolchwn am weledigaeth fawr sylfaenydd y mudiad a gweddïwn
am y gras i fod yn ffyddlon i’n gwlad, i’n cyd-ddyn ac i ti trwy dy
Fab Iesu Grist.

Diolchwn i ti am ein traddodiadau ers dyfod dy Air di i’n plith.
Molwn di am y rhai a lafuriodd heb gyfrif y gost i’n cyfoethogi yng
ngwerthoedd dy deyrnas.  Molwn di am ddysg a moes a ffyrdd y
gorffennol; am wÿr a gwragedd a etifeddodd ddoniau cyfoethog ac
a gysegrodd y doniau hynny mewn awen a rhyddiaith, mewn cân
ac mewn emyn i glodfori dy enw di.  Diolch i ti mai gwerthoedd dy
deyrnas a gyfoethogodd ein diwylliant fel pobl.

‘Clywai beirdd mewn gwynt ac awel
Gri ei aberth, llef ei loes,
Ac yng nghanol dy fforestydd
Gwelent Bren y Groes.’

Moliannwn di, O! Dad, dy fod nid yn unig yn Dduw ein gorffennol
ond yn Dduw ein presennol hefyd.  Mawrygwn di am dy fod yn
parhau i alw pobl i’th ddilyn di, a bod pobloedd o ddoniau ac o
alluoedd arbennig yn parhau i gysegru eu doniau er gogoniant i’th
deyrnas.  Cadw ni eto i fod yn driw i’r hyn sy’n wir a glân.  Dyro
inni’r dewrder i sicrhau glendid ei hiaith i’r dyfodol.  Gad inni weld
y ‘Seren Ddisglair’ trwy bob awel groes.  Agor ein llygaid i
sylweddoli mai ynot ti y mae gobaith ein cenedl.
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‘Er mwyn y lleng o ddewrion gynt a roes
Eu gwaed i’w chadw’n bur rhag briw a brad,
A’r saint a’i dysgodd yn erthyglau’r Groes,
Tosturia wrthi, drugarocaf Dad;
Rho nerth i’w chodi, yna gwisgwn ni
Ei chorff â gwisg ei holl ogoniant hi.’

Gweddïwn dros bawb sy’n ymdrechu er hyrwyddo iaith a diwylliant
ein cenedl.  Nertha ni oll i ymdrechu yn ôl ein gallu dros Gymru’n
gwlad oherwydd mai hi yw’r winllan werdd a roed i’n gofal ni.
Deisyfwn am y doethineb sy’n weddus i’r rhai sy’n arddel dy enw
di rhag inni gael eu llyffetheirio gan hen ragfarnau. Gwna ni’n
ostynedig fel pobl i ti.

‘O! Dywysog ein tangnefedd,
Maddau falchder ym mhob gwlad,
Gwna ni oll yn ostyngedig
I feddiannu gras y Tad.’

Diolchwn i ti am yr alwad i fod yn ffyddlon i’n cyd-ddyn.
Cyflwynwn iti blant a phobl sydd mewn angen yn ein byd y dydd
hwn.  Cofiwn am y rhai sy’n brin o fwyd ac o gysuron beunyddiol.
Cynorthwya ni trwy dy ras i argyhoeddi ein harweinwyr ein bod yn
hawlio cyfiawnder cymdeithasol wedi ei seilio ar dy gariad di yn ein
byd.  Clodforwn di am dy Air sy’n datgan ein bod yn frodyr ac yn
chwiorydd i’n gilydd.

Yn olaf, O! Dad, gweddïwn am y gras i fod yn ffyddlon i ti
oherwydd mai tydi yw’r ffordd a’r grym i ni.  Ni allwn ymdrechu
hebot ti.  Felly, gweddïwn am y nerth i’n cadw rhag llesgáu.

Llanwer calonnau dy bobl â gwerthoedd dy efengyl fel y byddo i
bawb fwynhau rhyddid, cyfiawnder a thangnefedd dy deyrnas.
Trwy y dydd dy foli a wnawn, Iesu bendigedig.  Amen.

Gwyn Thomas


