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Yr Eglwys Fethodistaidd



‘Arglwydd, ai dyma’r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel?’ 
Dywedodd yntau wrthynt, ‘Nid chwi sydd i wybod amseroedd neu 
brydiau y mae’r Tad wedi eu gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. 
Ond fe dderbyniwch nerth wedi i’r Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch 
yn dystion i mi yn Jerwsalem, ac yn holl Jwdea a Samaria, a hyd eithaf y 
ddaear.’ Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau’n edrych, fe’i dyrchafwyd, a 
chipiodd cwmwl ef o’u golwg. 
Actau 1: 6–9, Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig

I ddilynwyr Iesu, amser o ddisgwyl oedd y cyfnod rhwng gwyliau’r 
Dyrchafael a’r Pentecost. Roedd hefyd yn gyfnod o edrych yn ôl ar yr 
amser y buont yng nghwmni Iesu, pan ddatguddiwyd Duw iddynt yn 
llawn. At hynny, roedd yn amser o bendroni am beth fyddai’n digwydd 
nesaf. Pryd y caent adnabod yr Ysbryd Glân yn llawn, yn ôl yr addewid, 
a chael eu cynysgaeddu i rannu newyddion da cariad Duw hyd eithaf y 
ddaear? Yn y llyfr hwn o weddïau, edrychwn yn ôl, yng nghwmni dilynwyr 
Iesu, ar ddigwyddiadau yn ei fywyd ef a newidiodd eu bywydau hwythau; 
edrychwn ymlaen hefyd yn eu cwmni, at adeg pan fydd yr Ysbryd Glân 
gyda ninnau mewn ffordd newydd.

Menter fyd-eang yw Deled dy Deyrnas, lle gelwir ar Gristnogion i 
weddïo yn ystod y naw diwrnod rhwng y Dyrchafael a’r Pentecost. 
Fe’n gwahoddir i weddïo y bydd Ysbryd Duw yn ymsymud o fewn 
yr eglwys, gan ein cynysgaeddu i rannu cariad Duw ag eraill, ac i 
wrando fel y byddwn yn gwybod beth y mae Duw yn ei ddweud 
wrthym heddiw.

Cewch ddefnyddio’r gweddïau, y darlleniadau a’r myfyrdodau 
dyddiol hyn unrhyw adeg o’r flwyddyn.
• Am wybodaeth bellach ynglŷn â Deled dy Deyrnas, ewch i 
www.thykingdomcome.global neu 
www.methodist.org.uk/thykingdomcome

Disgwyl mewn 
Rhyfeddod

Dewiswch amser addas – mae angen rhwng pum a deng 
munud ar gyfer pob myfyrdod, ond efallai y carech oedi’n 
hwy.

Dewiswch le addas – gall rhai weddïo ar y bws, wrth fynd â’r ci 
am dro neu yng nghanol prysurdeb gwaith, ond mae ar eraill 
angen tawelwch a lle arbennig er mwyn canolbwyntio; gartref 
wedi iddynt oleuo cannwyll, efallai, neu mewn eglwys sydd yn 
agored ar gyfer gweddi.

Myfyriwch ar y ddelwedd ar gyfer y dydd. Beth sydd i’w weld 
yma? A yw’n eich cysuro, neu a yw’n aflonyddu arnoch? A oes 
yma her i chi, neu a ydych wedi’ch cyfareddu?

Myfyriwch ar y darlleniad o’r Beibl. Beth sy’n digwydd yma? 
Hanes pwy rydym ni’n ei gael, a sut mae’r hyn sy’n digwydd 
iddynt ac o’u cwmpas yn effeithio arnynt? Allwch chi weld 
Duw ar waith yn y testun?

Meddyliwch mor rhyfeddol yw gras a chariad Duw a 
meddyliwch sut y gallwch ymateb iddo yn eich bywyd.

Gwrandewch am ychydig a gofynnwch i Ysbryd Duw roi i chi 
air neu ddelwedd, dawn deall a fydd yn eich gwneud yn fwy 
tosturiol, yn ddoethach, yn ymwybodol o alwad Duw yn eich 
bywyd.

Ceisiwch ymateb yn eich gweddïau eich hun a chrynhowch 
eich meddyliau yn y weddi a gynigir ar gyfer pob dydd.

Ar glawr cefn y llyfryn hwn fe welwch deitlau’r holl weithiau 
celf.

Defnyddio’r llyfr hwn



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o Fair
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n eich 
cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Luc 1. 26-35

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut mae Mair yn ymateb i’r ymwelydd? Beth mae 
Duw yn ei wneud yn y stori hon? Wedi i chi ei darllen, ydych chi’n rhyfeddu 
neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud 
wrthych chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
anfonaist dy negesydd at Mair gyda newyddion oedd yn peri penbleth iddi 
ac eto oedd yn llawn addewid.
Helpa fi i fod yn agored i’th neges di sydd heddiw yn llawn gras ac addewid.
Helpa fi i fod yn negesydd sy’n dod â’th gariad di at eraill,
ac i beri newid yn dy fyd drwy ddangos tosturi.
Amen.

Diwrnod 1
Mair yn rhyfeddu



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o’r Teulu Sanctaidd yn 
gorffwys ar y ffordd i’r Aifft
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n 
eich cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Mathew 2. 13-18

Diwrnod 2
Y Teulu Sanctaidd yn ceisio lloches

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut mae Joseff yn ymateb i’w freuddwyd? 
Beth mae Duw yn ei wneud yn y stori hon? Wedi i chi ei darllen, ydych 
chi’n rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud 
wrthych chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
bu dy Fab dy hun yn ffoadur ac yn agored i niwed, yn ceisio noddfa 
rhag pwerau creulon. Mae plant, menywod a dynion yn parhau i geisio 
lloches yn ein byd heddiw. Helpa fi i roi sylw i’r rhai sydd mewn angen 
ac ymateb yn hael, fel y bydd i mi adlewyrchu dy gariad di tuag at bawb.
Amen.



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o Borthi’r Pum Mil
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n 
eich cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Ioan 6. 1-15

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut mae Iesu’n ymateb i anghenion 
y dyrfa? Beth mae Duw yn ei wneud yn y stori hon? Wedi i chi ei 
darllen, ydych chi’n rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei 
ddweud wrthych chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
y mae popeth sydd gennym yn dod o’th gariad haelionus.
Rho i ni dy Ysbryd tosturiol di, er mwyn i ni ymateb i anghenion y 
rhai sydd yn newynog. Helpa ni i rannu ag eraill a bod yn barod i 
dderbyn y rhoddion y mae eraill yn dymuno eu rhannu â ni.
Amen.

Diwrnod 3
Gweini ar y Dyrfa



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o’r Storm ar y Llyn
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n eich cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Mathew 8. 23-27

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut mae Iesu’n ymateb i ofnau’r disgyblion? 
Beth mae Duw yn ei wneud yn y stori hon? Wedi i chi ei darllen, ydych chi’n 
rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud wrthych 
chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
ti yw Creawdwr popeth, nefoedd a daear, tir a môr. Pan fyddwn yn ofnus a 
diymadferth, heb wybod ble i droi, atgoffa ni dy fod yn ein caru. Anfon dy 
Ysbryd Glân, Ysbryd tangnefedd a llawenydd, a helpa ni i rannu stori dy gariad 
ag eraill.
Amen.

Diwrnod 4
Y disgyblion yn synnu a dweud, 
“Pa fath ddyn yw hwn?”



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o Grist yn mynd i mewn i Jerwsalem
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n eich 
cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Ioan 12. 12-16

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut mae’r dyrfa’n ymateb i’r sïon fod Iesu’n dod 
i’r ddinas? Sut mae’r disgyblion yn ymddwyn yn y stori hon? Wedi i chi ei 
darllen, ydych chi’n rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud 
wrthych chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
daethost i’r byd, nid i dra-arglwyddiaethu drwy dy nerth ond i ddangos 
gwir nerth dy gariad. Boed i’th Ysbryd tangnefeddus di fod ar waith yn y 
byd heddiw a boed i ni sydd yn dy garu ddysgu gostyngeiddrwydd wrth 
inni weithio er mwyn trawsnewid dy fyd.
Amen.

Diwrnod 5
Y Tyrfaoedd yn Disgwyl yn Eiddgar



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o Iesu’n golchi traed Pedr
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n eich 
cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Ioan 13. 1-17

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut mae Pedr yn ymateb i Iesu? Beth ydych 
chi’n ei ddysgu am Iesu yn y darlleniad hwn? Wedi i chi ei ddarllen, ydych 
chi’n rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud 
wrthych chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
fe ddangosodd dy Fab Iesu Grist i’w gyfeillion fod pawb yn werthfawr ac y 
dylid trin pawb yn anrhydeddus.
Anfon dy Ysbryd gwasanaethgar i’m calon ac i’th eglwys, fel y bo i ni 
ddangos drwy yr hyn a wnawn pa fath gariad yr wyt ti yn ei roi ar waith.
Amen.

Diwrnod 6
Iesu yn golchi traed ei gyfeillion



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o Iesu’n gweddïo yn yr Ardd
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n eich 
cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Mathew 26. 36-45

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut y mae’r disgyblion yn ymddwyn? Beth 
rydych chi’n ei ddysgu am Iesu yn y darlleniad? Wedi i chi ei ddarllen, 
ydych chi’n rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud 
wrthych chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
fe wylodd ac fe weddïodd dy Fab Iesu Grist yng Ngardd Gethsemane. 
Gweddïwn dros y rhai sydd yn effro’r nos, yn ofni beth sydd i ddod. 
Anfon dy Ysbryd cysurlon, fel y byddwn yn effro i’th alwad di i roi ein 
bywydau i gysuro’r rhai sy’n wylo ac yn methu canfod esmwythdra.
Amen.

Diwrnod 7
Iesu’n gweddïo yng Ngardd Gethsemane



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o Iesu a Mair ger y Bedd yn yr Ardd
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n eich 
cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Ioan 20. 11-18

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Sut mae Mair yn sylweddoli pwy yw Iesu? 
Beth mae Duw yn ei wneud yn y darlleniad hwn? Wedi i chi ei ddarllen, 
ydych chi’n rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud 
wrthych chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
trwy dy Fab Iesu Grist fe wnaethost ein rhyddhau o anobaith a’n codi i 
fywyd newydd o obaith a disgwyliad llawen. Boed i’th Ysbryd bywiol di 
fyrlymu ynom, er mwyn i ni ddod â gobaith a llawenydd i’th fyd.
Amen.

Diwrnod 8
Mair Magdalen yn rhyfeddu



Gweddi
Tyrd, Ysbryd Glân,
Helpa fi i ryfeddu at gariad Duw,
i ddisgwyl wrth air Duw
ac i ddangos tosturi,
Fel y deled teyrnas Dduw ar y ddaear fel yn y nef.
Amen

Myfyrio ar y ddelwedd o Iesu a’i gyfeillion yn cael swper
Beth sy’n denu eich sylw? Beth sy’n aflonyddu arnoch, neu sy’n eich cysuro?
Beth sy’n eich synnu? Beth sy’n eich cyfareddu?

Darllen
Luc 24. 13-35

Myfyrio ar y darlleniad o’r Beibl
Beth sy’n denu eich sylw? Pryd yn union y mae cyfeillion Iesu’n sylweddoli 
pwy ydyw? Beth mae Duw yn ei wneud yn y darlleniad hwn? Wedi i chi ei 
ddarllen, ydych chi’n rhyfeddu neu ydych chi’n pendroni?

Gwrando
Gwrandewch am ychydig gan feddwl beth y mae Duw yn ei ddweud wrthych 
chi heddiw.

Gweddi
O Dduw cariadlon,
fe ofynnodd Iesu i’w gyfeillion ei gofio trwy dorri bara a rhannu gwin. 
Pan fyddwn yn rhannu corff a gwaed Crist heddiw, fe gofiwn ei gariad 
hunanaberthol ac fe ddeuwn yn un corff, gyda’r Iesu a chyda’n gilydd. Anfon 
i’th eglwys dy Ysbryd di sydd yn uno, er mwyn i ni ddangos i’r byd y llawenydd 
a ddaw o fod yn ddisgyblion i ti.
Amen.

Diwrnod 9
Datgelu Iesu i’w gyfeillion
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Clawr Blaen: Y Dyrchafael gan Peter Rogers
Tudalen 4: Y Forwyn Ddalitaidd gan Jyoti Sahi
Tudalennau 6 a 7: Gorffwys wrth ffoi i’r Aifft gan Nicholas Mynheer
Tudalen 8: Bwydo’r 5,000 gan John Reilly
Tudalen 10: Storm ar y Llyn gan Eularia Clarke
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Myfyrdodau a gweddïau gan y Parchg. Michaela A Youngson, Darpar Lywydd y 
Gynhadledd Fethodistaidd 2018/2019 ac un o Gadeiryddion Talaith Llundain.
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ac unigolion gyda’u gweddïau i’w cael gan www.
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