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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Undod

Darlleniad: Effesiaid 4: 1-16

Mawrygwn dy enw, O! Dduw, dy fod yn un Duw, yn Dad, yn Fab
ac Ysbryd Glân.  Y tri yn un a’r un yn dri yw’r Arglwydd a
addolwn ni.  Diolchwn am y cytundeb sydd heddiw yn y nefoedd o
ran dymuniad, o ran pwrpas, o ran trugaredd a thosturi a chariad.
Diolchwn hefyd am y modd y bu iti osod undod ar waith yn dy
grëadigaeth, y modd mae pob peth yn cyd-weithio, y modd y mae’r
amrywiaeth yn dod yn un i ddwyn lles a bywyd a chynhaliaeth.
Gwelwn ym myd natur, O! Arglwydd, sut y mae pob amlygiad o
waith dy law yn cytuno ag undod gwaith dy law.

Yr ydym yn diolch am undod ein corff, fel y mae pob cymal a
chyhyr yn gweithio drwy’i gilydd i lwyddo a chynnal ein bywyd ni.
Wrth inni ystyried y modd yr wyt yn diogelu hyn oll, suddwn o dan
donnau o ryfeddod a syndod.  Diolchwn i ti, O! Dad, am y modd y
mae hyn i gyd i fod yn ddarlun i ni o fywyd dy bobl a bywyd dy
eglwys.  Yr ydym yn darllen dro ar ôl tro yn dy air, am dy
ddymuniad yn achos dy bobl, i fod yn un.  Clywn eiriau ein
Harglwydd, yn gweddïo yn yr ardd ar inni fod yn un, i adlewyrchu
yr undod sydd ynot ti.

Canmolwn dy enw am yr undod sy’n bodoli rhwng dy bobl o
Arglwydd.  Diolchwn eu bod yn un yn eu profiad o dy ras di yn
Iesu Grist, yr un yw eu galwad, yr un yw y maddeuant a’r trugaredd
y maent wedi eu hadnabod.  Diolch mai’r un yw’r greadigaeth
newydd yr wyt ti wedi ei chreu o’u mewn, a’r un yw gwrthrych eu
serch a’u cariad yn awr.  Diolch mai eu diben pennaf yw dy
ogoneddu di, dy fwynhau, a gweithio i helaethu terfynau dy
deyrnas, ac i ddyrchafu enw yr Arglwydd Iesu yn y byd.  Diolch
am y cyfleon amrywiol yr wyt yn rhoi i dy bobl i sôn wrth eraill am
dy ddaioni yn eu hanes, a’r modd yr ydym yn cael rhannu â’n
gilydd wrth weddïo, wrth ddarllen dy Air, ac wrth addoli gyda’n
gilydd.
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Diolchwn am y gwahaniaethau sydd rhyngom o ran y modd yr
wyt ti wedi ein creu.  Eto, medrwn fod yn un ynot ti.  Rydym yn
cydnabod yr amrywiaeth yr wyt ti wedi ei fwriadu, ac ar yr un pryd
yn cofio nad ydy yr amrywiaeth yma i beri rhaniadau ymhlith dy
bobl.  Gofynnwn iti roi inni ras i sicrhau bod yr amrywiaeth a
grëaist o ran doniau a gallu, yn gyfle i gyfoethogi dy Eglwys.
Gofynnwn i ti ein helpu i wahaniaethu rhwng yr hyn sy’n
angenrheidiol a’r hyn sy’n ymylol ym mywyd dy Eglwys.

Gweddïwn am ras i geisio undod yn y gwirionedd, y gwirionedd
amdanat ti, ac am dy ymwneud grasol â ni yn Iesu Grist dy Fab.
Gweddïwn y byddi’n tywys ein harweinwyr i geisio yr hyn sy’n
rhyngu dy fodd yn yr Eglwys, ac yn ein tywys ninnau i weld o’r
newydd mai er dy fwyn di, ac er mwyn byd sydd angen adnabod
dy gymod, y’n galwyd ni i’r gymdeithas hon.  Arglwydd, delia â’th
Eglwys, delia â ninnau, er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.
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