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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Undod

Darlleniad: 1 Corinthiaid 1: 10-18, 3: 1-9

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, gweddïwn dros dy Eglwys yn
ein hoes ac yn ein dyddiau. Llanw dy Eglwys â’th lân Ysbryd.
Rhoddaist dy gysegr i’th bobl gynt, i’th bobl fedru dy addoli di yno.
Fe’i gwnaethost yn breswylfod brydferth i’th bobl a hiraethai ac a
ddyheai am dy gynteddau.

Diolch am y rhai sydd wedi canu mawl i ti ar hyd y canrifoedd yn
dy Dÿ. Atgoffa ni, serch hynny, nad wyt ti’n preswylio mewn
temlau o waith llaw. Yn hytrach, diolchwn i ti am y man cyfarfod.
Yr wyt ti wedi trefnu ffordd, oherwydd ein gwendid a’n pechod ni, i
ni gael cymdeithas â thi. Diolch am dy addewid mawr - yno y
byddaf yn cyfarfod â thi.

Diolch am ffyddlondeb ein Gwaredwr i’r deml ac i’r synagog. Âi
yno yn ôl ei arfer. Diolch iddo am ein dysgu mai tÿ gweddi yw dy
deml di.  Cofiwn, ein Tad, ei dristwch llethol wrth weld
camddefnyddio dy gysegr.

Diolch am ei addewid mawr - lle mae dau neu dri wedi dod at ei
gilydd yn ei enw, ei fod ef yno yn bendithio. Argyhoedda ein hoes
ni o bwysigrwydd y gymdeithas - y cwrdd â’n gilydd yn dy enw di i
addoli ... addoli drwy’r weddi, y gân, y bregeth a’r sacramentau.

Ein Tad, gweddïwn dros dy Eglwys heddiw. Glanhâ dy Eglwys, yr
Eglwys sydd i fod yn halen y ddaear ac yn oleuni’r byd. Pryderwn,
ein Tad, am gyflwr dy Eglwys yn ein gwlad ni ein hunain ac yn ein
byd. Gofidiwn fod yr Eglwys yn rhwymedig - mor rhwymedig nes
bod ei  thystiolaeth yn wan. Maddau, Arglwydd, ein bod yn aml yn
addoli adeiladau yn fwy na’th addoli di, yr unig wir a bywiol Dduw.
Argyhoedda ni, ein Tad, ein bod yn gwastraffu arian ac adnoddau i
gadw adeiladau, pan fedrem ddefnyddio’n hadnoddau’n well mewn
gwasanaeth i’th deyrnas di. Boed inni fod yn fwy unol, O! ein Tad.
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Diolchwn am dystiolaeth ein henwadau yn y gorffennol. Nertha ni i
weld cyfoeth ein gilydd, i ddefnyddio ein gwahanol safbwyntiau er
gogoniant i ti. Pâr, O! Arglwydd, inni fedru gwneud hyn gyda’n
gilydd, ac nid ar wahân. Maddau, Arglwydd, mor ystyfnig y
medrwn fod. Gofynnwn i ti dosturio wrthym am ein bod hyd yn oed
yng ngwaith yr Eglwys yn ceisio plesio pobl. Cofiwn i’th Fab sôn
am bobl yr oedd yn ddewisach ganddynt gael clod gan ddynion na
chan Dduw.

Ein Tad, argyhoedda’r eglwysi o’r newydd o’u gwendidau. Tywys
hwy i geisio arweiniad o’th Air di. Pâr fod dy Air yn llusern ac yn
llewyrch. Gwna ni yn ufudd i’th Air, a rho oleuni dy Ysbryd inni
fedru deall dy Air a gwybod sut y mae’n siarad â ni heddiw.

Gweddïwn dros drefi ac ardaloedd Cymru sy’n medru bod mor unol
ymhob peth ond wrth dy addoli ar dy ddydd. Cymer drugaredd ar
ein dyddiau. Tyrd â’th bobl i fod yn un yn Iesu Grist.  Er mwyn ei
enw ef. Amen.
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