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Gwahoddiad i chi a’ch teulu ymuno ag 
ymgyrch weddi fyd-eang… 

Mae Deled Dy Deyrnas yn wahoddiad i unigolion, 
eglwysi a theuluoedd weddïo. 

Bydd yn cychwyn ar 25 Mai ac yn parhau am 10 
diwrnod hyd at y Pentecost ar 4 Mehefin, ac rydyn ni 
am annog pobl i weddïo ym mha ffordd bynnag maen 
nhw’n teimlo’n gyfforddus, gyda phwy bynnag maen 
nhw eisiau, er mwyn i eraill ddod i adnabod Iesu Grist. 

Mae’r adnodd yma’n gobeithio rhoi amrywiaeth o 
syniadau creadigol i chi a’ch teulu er mwyn i chi fedru 
ymuno ag eraill ar draws y byd i weddïo dros eich 
ffrindiau a’ch teuluoedd. 

SYNIADAU GWEDDI Casgliad disglair o
i deuluoedd gartref 
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1. Cit Teyrnas
Gweithgaredd crefft fesul dydd yw’r Cit Teyrnas, 
gyda’r bwriad o helpu eich teulu i greu lle i 
weddïo dros ffrindiau a chymdogion rydych chi’n 
gobeithio fydd yn dod i adnabod cariad Iesu. 

Os na fedrwch chi gael gafael ar un o’r Citiau Teyrnas, 
gallwch chi greu fersiwn syml ag eitemau sydd yn 
y cartref.  Bydd arnoch chi angen darn o liain, croes 
(gallwch chi wneud un o gerdyn neu ddefnyddio un 
sydd gennych chi eisoes), cannwyll fach, calonnau 
papur a ffyn lolipop. 

Cychwyn arni 
• Gwnewch le i weddïo trwy daenu’r lliain.

•  Rhowch y groes a’r gannwyll fechan yn y canol. 
Gofalwch ei fod yn rhywle y gall y teulu cyfan ei weld 
yn hawdd - ar fwrdd neu silff isel, efallai. 

•  Dewiswch bum person rydych chi eisiau gweddïo 
drostyn nhw - ffrindiau neu gymdogion, pobl yn yr 
ysgol, y coleg neu’r gwaith. 

•  Ysgrifennwch enwau’r bobl y byddwch chi’n gweddïo 
drostyn nhw ar y calonnau papur - un enw ar bob 
calon. Rhowch y calonnau mewn cylch o amgylch y 
groes yn y man gweddïo. 

•  Ysgrifennwch enwau’r bobl y byddwch chi’n gweddïo 
drostyn nhw ar y ffyn lolipop - un enw ar bob ffon. 
Rhowch bob ffon yn ymyl y galon sydd â’r un enw.

•  Rhowch nodyn tu mewn i’ch drws ffrynt i’ch atgoffa i 
weddïo pryd bynnag byddwch chi’n gadael y tŷ. 

Cario mlaen 

• Bob dydd, bydd pob unigolyn yn dewis rhywun i weddïo drostyn nhw. 
• Os oes mwy na phum person yn eich teulu, ychwanegwch ragor o enwau a ffyn lolipop. 
• Os oes llai na phum person yn eich teulu, gofynnwch i rywun weddïo dros ddau berson bob dydd. 
• Anfonwch gerdyn syrpreis at y bobl rydych chi’n gweddïo drostyn nhw

Cychwyn arni 
•  Ar ddechrau’r dydd, dewch at eich gilydd yn y man 

gweddïo. Goleuwch y gannwyll fechan a chydadrodd 
Gweddi’r Arglwydd fel teulu. 

•  Bydd pob unigolyn yn dewis rhywun i weddïo drostyn 
nhw y diwrnod hwnnw ac yn cymryd ffon lollipop 
y person yna. Rhowch y ffon lollipop yn eich poced 
neu yn eich bag. Pryd bynnag byddwch chi’n ei weld 
neu’n cyffwrdd ag e yn ystod y dydd, gweddïwch, 

‘Dduw annwyl, boed i [Enw] ddod i adnabod 
cariad Iesu.’ 

•  Ar ddiwedd y dydd, dewch at eich gilydd yn y man 
gweddïo. Goleuwch y gannwyll fach, a gofynnwch i 
bawb dynnu’r ffon lolipop oedd ganddyn nhw ar gyfer 
y dydd allan. 

•  Bydd pob person yn dal eu ffon lolipop ac yn dweud 
dros bwy roedden nhw’n gweddïo. Rhowch sticer ar 
gefn y ffon lolipop. 

•  Rhowch y ffon lolipop yn ymyl siâp calon y person a 
gweddïo, 

‘Iesu annwyl, rydyn ni’n gwybod dy fod ti’n caru [Enw]. 
Helpa ni i ddangos dy gariad iddyn nhw. Amen.’ 

• Gorffennwch trwy gydadrodd Gweddi’r Arglwydd. 

i deuluoedd gartref 

Mae eich Cit Teyrnas ar gael o 
www.cpo.org.uk/kingdomkit 
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2. Syniadau gweddi ar gyfer gwyliau 
Gweddïau sy’n defnyddio cerrig ar y traeth 

Defnyddiwch gerrig i gynrychioli’r bobl rydych chi’n 
gweddïo drostyn nhw, cyn eu taflu i’r môr. 

Bydd arnoch chi angen: casgliad o gerrig, cerrig 
bychain neu gregyn o’r traeth; ardal helaeth o ddŵr. 

Dewch o hyd i draeth sydd â cherrig neu gregyn, a 
lluniwch gasgliad bychan. Ewch at ymyl y dŵr, a chan 
ofalu nad oes pobl nac anifeiliaid rhyngoch chi a’r 
môr, taflwch eich carreg i’r dŵr, gan weiddi gweddi 
syml fel, 

‘Helpa [Enw] i adnabod cariad Iesu’. 

Gallwch chi addasu’r gweithgaredd yma ar gyfer llyn, 
afon, neu hyd yn oed bwced o ddŵr yn yr ardd. 

Ysgrifennu yn y tywod 
Ysgrifennwch neu tynnwch luniau yn y tywod ar gyfer 
y bobl rydych chi eisiau iddyn nhw ddod i wybod am 
gariad Iesu. 

Bydd arnoch chi angen:  traeth tywodlyd lle mae’r 
tywod yn wlyb; ffon. 

Dewch at eich gilydd fel teulu a gofynnwch i Dduw 
helpu pob un ohonoch i feddwl am ffrind yr hoffech 
chi rannu cariad Iesu gyda nhw. Gan ddefnyddio ffon, 
crewch luniau yn y tywod, neu ysgrifennwch enwau’r 
bobl rydych chi’n gweddïo drostyn nhw. 

Crychdonnau gweddi 
Gall gwylio crychdonnau ar lyn ein hatgoffa sut mae 
teyrnas Duw yn tyfu. 

Bydd arnoch chi angen:  cerrig bach; llyn, pwll 
mawr neu bwllyn. 

Taflwch garreg fach i mewn i bwllyn, pwll neu lyn 
a gwylio’r crychdonnau. Sylwch ar y cylchoedd yn 
ymledu’n raddol o’r fan lle’r aeth y garreg i mewn i’r dŵr. 
Soniwch am sut mae teyrnas Duw yn tyfu ac yn ymledu, 
yn debyg i hanes dameg y burum yn Luc 13:20–21. 

Nawr, yn eich tro, taflwch garreg i’r dŵr a gweddïwch 
yn uchel dros bob person yn eich grŵp, 

‘Rho ddewrder i [Enw] gychwyn crychdonnau teyrnas 
Duw yn eu cartref/meithrinfa/ysgol/coleg/gweithle.’ 

Gorffennwch trwy daflu carreg i mewn fel teulu a 

gofyn i Dduw ddangos i chi ble gall eich teulu fynd 
ati i adeiladu teyrnas Duw.  Efallai y byddwch chi 
am dynnu llun o’r crychdonnau, i’ch atgoffa am eich 
ymrwymiad i ledaenu teyrnas Duw. 

‘Sut beth ydy teyrnasiad Duw? Mae fel burum. Mae 
gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu gyda digonedd 
o flawd nes iddo ledu drwy’r toes i gyd’ (Luc 13:20–21). 

Gweddïau pen y mynydd 
Gall cario carreg i fyny mynydd ein helpu i gofio’r 
bobl mae Duw wedi eu rhoi yn ein calonnau i weddïo 
drostyn nhw. 

Bydd arnoch chi angen:  carreg rydych chi’n barod 
i’ch chario dipyn o bellter cerdded; mynydd neu 
fryn i’w ddringo. Gwiriwch ragolygon y tywydd a 
gwisgwch ddillad priodol, ac ewch â digon o ddŵr 
a byrbrydau gyda chi ar gyfer y daith.  

Wrth i chi ddechrau cerdded, dewch at eich gilydd fel 
teulu a gofynnwch i Dduw helpu pob un ohonoch i 
feddwl am ffrind yr hoffech chi rannu cariad Iesu gyda 
nhw. Chwiliwch am garreg i gynrychioli’r person yna. 
Rhowch y garreg yn eich poced a chychwyn ar eich 
antur. Ar adegau bydd y daith yn hawdd i’ch teulu, a 
thro arall bydd yn anodd. Defnyddiwch y munudau 
hyn i aros, cydio yn eich carreg, a myfyrio ar yr adegau 
pryd gall rhannu eich ffydd fod yn hawdd, a’r adegau 
eraill pan fydd yn wirioneddol anodd, a byddai’n 
well gennych chi o bosib beidio â bod yn cario dim 
ychwanegol! 

Wrth i chi gyrraedd copa’r mynydd, mwynhewch funud 
orfoleddus, yr olygfa a’r darlun mawr o’ch blaen. Dewch 
o hyd i sarn (pentwr o gerrig) neu cychwynnwch un eich 
hunan. Wrth ychwanegu eich carreg chi at y pentwr, 
gweddïwch dros y bobl rydych chi wedi bod yn eu 
cario’n drosiadol. Gofynnwch i Dduw ddangos i chi beth 
yw’r ffordd orau o gysylltu â’r person yna.  

Gweddïau tân y gwersyll 
Gall tân gwersyll neu goelcerth greu munudau 
arbennig i’r teulu weddïo gyda’i gilydd. 

Bydd arnoch chi angen:  rhywle diogel i greu tân 
(traeth, gardd, maes agored), a chofiwch wirio 
am beryglon neu gyfyngiadau lleol; ffyn i’w llosgi; 
papur newydd, cyneuwr tân a matsys i gychwyn y 
tân; bwced o ddŵr er diogelwch. Dewisol: papur a 
phensil; malws melys a bwyd arall i’w rannu. 
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Fel teulu, casglwch goed a chreu tân. Gofynnwch 
i oedolyn gynnau’r tân. Gan oruchwylio’r plant iau 
drwy’r amser, treuliwch amser yn gwylio’r fflamau ac 
yn teimlo gwres y tân. Siaradwch am gariad Duw a sut 
mae’n gallu eich cynhesu o’r tu mewn. Efallai bydd 
pethau eraill sy’n digwydd yn ein bywydau yn ein hatal 
rhag cael y teimlad cynnes yna, felly mae hwn yn gyfle 
da i ddweud sori wrth Dduw. Gallwch chi ysgrifennu 
gweddïau ymddiheuro ar ddarnau o bapur, ac yna eu 
taflu i’r tân i’w llosgi, i’n hatgoffa bod Duw yn maddau 
i ni pan fyddwn ni’n gwneud pethau na ddylen ni. 

Yna tostiwch y malws melys ar ffyn. Sylwch ar y blas 
melys, a diolchwch i Dduw am y pethau da yn eich 
bywydau. Yn olaf, meddyliwch am deulu neu berson 
arall yr ydych chi eisiau rhannu cariad Duw gyda nhw, 
a gweddïwch drostyn nhw, er mwyn iddyn nhw ddod 
i deimlo cynhesrwydd cariad Duw yn eu bywydau 
hwythau. 

Gweddïo wrth gerdded 
Wrth i chi gerdded o amgylch eich ardal drefol, mewn 
parc neu yng nghefn gwlad, gweddïwch y bydd 
teyrnas Duw yn tyfu ac yn llanw’r lleoedd hyn. 

Bydd arnoch chi angen:  pâr cyfforddus o esgidiau 
neu fŵts; diod a byrbryd i’w rhannu ar ôl cerdded. 
Dewisol: menyg plastig; casglwr sbwriel; sachau 
sbwriel; gel dwylo. 

Dechreuwch trwy gerdded mewn distawrwydd am 
gyfnod byr; cerddwch yn araf iawn a sylwch ar bopeth 
rydych chi’n ei glywed a’i weld. Pan gyrhaeddwch 
chi’r lle rydych wedi cytuno arno (polyn lamp, gât 
neu goeden, yn dibynnu ar eich lleoliad), arhoswch i 
rannu’r pethau rydych wedi eu gweld neu eu clywed. 
Diolchwch am bopeth hardd, a dywedwch sori wrth 
Dduw os yw pethau wedi cael eu distrywio. 

Os yw hynny’n ddiogel ac mae gennych chi ddigon 
o le agored, brasgamwch neu rhedwch i’r arhosfan 
nesaf, a theimlwch gyffro bod yn fyw ym myd 
rhyfeddol Duw. Rhannwch sut deimlad oedd gallu 
rhedeg yn ddirwystr a diolchwch i Dduw am y ffaith ein 
bod ni’n gallu byw’n rhydd fel Cristnogion yn y wlad hon. 

Nesaf, meddyliwch am sut mae rhannu teyrnas Duw 
yn eich lleoliad.  

Os ydych chi mewn lleoliad trefol, gweddïwch dros 
y bobl (wrth eu henwau os gallwch chi) yn y tai, yr 
ysgolion a’r siopau yr ewch chi heibio iddyn nhw – er 
mwyn i deyrnas Duw gyrraedd y mannau hynny. 

P’un a ydych chi mewn lleoliad trefol neu yng nghefn 
gwlad, gofynnwch i Dduw ddangos i chi sut mae 
gofalu am ei fyd hardd ac adfer ei deyrnas. Efallai y 
byddwch chi am gychwyn ar hynny trwy glirio unrhyw 

sbwriel. Byddwch yn barod i egluro wrth unrhyw un 
sy’n mynegi diddordeb wrth fynd heibio pam rydych 
chi’n gwneud hyn. 

‘Dŷn ni eisiau i ti ddod i deyrnasu, ac i’r cwbl sy’n dda 
yn dy olwg di ddigwydd yma ar y ddaear fel mae’n 
digwydd yn y nefoedd’ (Mathew 6:10). 

Yn olaf, dewch o hyd i rywle i rannu eich diod a’ch 
byrbryd, gan gofio’r holl bethau da mae Duw yn eu 
rhoi i ni.  

‘Yr Arglwydd piau’r ddaear a phopeth sydd ynddi: y 
byd, a phawb sy’n byw ynddo’ (Salm 24:1). 

Gweddïau pyllau
Mae sblasio mewn pyllau yn gymaint o hwyl, a gallwch 
chi weddïo yr un pryd.  

Bydd arnoch chi angen:  diwrnod glawog gyda 
phyllau; sgidiau glaw; dillad dwrglos neu dywel a 
dillad sych i newid iddyn nhw. 

Tro nesa byddwch chi allan yn y glaw, peidiwch ag 
osgoi’r pyllau. Yn hytrach, treuliwch amser yn sblasio o 
gwmpas. Dychmygwch fod pob pwll unigol yn sefyllfa 
wahanol neu’n berson rydych chi am iddyn nhw ddod 
i adnabod cariad Iesu. Wrth i chi neidio, dywedwch 
enw’r person yn uchel a gwneud sblash mor fawr ag y 
gallwch chi. Gofynnwch i Dduw roi hyder i chi sblasio’i 
gariad i mewn i’r lleoedd hynny a’r bobl hynny. 

Plannu hadau 

Gall gwylio hadau’n tyfu dros gyfnod o amser ein 
helpu ni i gofio sut mae teyrnas Duw yn tyfu. 

Bydd arnoch chi angen:  hadau fel berwr, hadau 
mwstard neu hadau blodau haul; potiau blodau 
bach; cerrig bach; compost; dŵr. 

Llanwch eich potyn planhigion â haen denau o gerrig 
i helpu’r draeniad, ac yna llanwch y potyn â chompost. 
Dewiswch eich hadau – ar gyfer plant iau neu rai sydd 
am weld canlyniadau cyflym, dewiswch hadau sy’n 
tyfu’n gyflym fel berwr neu letys. Os oes gennych chi 
fwy o amser ac amynedd, dewiswch hadau blodau 
haul. Wrth i chi blannu eich hadau yn y potyn, cofiwch 
am Iesu’n cymharu teyrnas Duw â hedyn mwstard: 

‘Gofynnodd Iesu, “Sut beth ydy teyrnasiad Duw? Sut 
alla i ei ddisgrifio? Mae fel hedyn mwstard yn cael ei 
blannu gan rywun yn ei ardd. Tyfodd yn goeden, a 
daeth yr adar i nythu yn ei changhennau!”’  
(Luc 13:18–19). 

Gweddïwch y bydd teyrnas Duw yn tyfu yn eich 
ardal a thrwy eich teulu ymhlith eich ffrindiau a’ch 
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cymdogion. Gallai pob hedyn gynrychioli rhywun 
gwahanol rydych chi’n eu hadnabod. 

Ar ôl eu plannu, cofiwch ddyfrhau eich hadau’n 
rheolaidd a gofalu amdanyn nhw. Os ydych chi’n tyfu 
hadau blodau haul, efallai bydd angen i chi glymu’r 
coesyn sy’n tyfu wrth ffon i’w gynnal. Cadwch lygad 
ar agor am wlithod. Gall gofalu am y planhigion a’u 
meithrin helpu i’n hatgoffa bod angen i ni barhau i 
ofalu am y bobl rydyn ni’n gweddïo drostyn nhw, a’u 
meithrin, er bod Paul yn ein hatgoffa yn ei lythyr at y 
Corinthiaid mai Duw sy’n rhoi’r tyfiant: 

‘Fi blannodd yr had, wedyn daeth Apolos i’w ddyfrio. 
Ond Duw wnaeth iddo dyfu, dim ni!’ (1 Corinthiaid 3:6). 

Gweddi cylchoedd a chroesau 

Bydd arnoch chi angen: grid o sgwariau tri gan dri (fel 
sy’n cael ei ddefnyddio i chwarae gêm o gylchoedd a 
chroesau). 

Dewiswch thema ar gyfer eich grid, e.e. pobl, lleoedd, 
galwedigaethau, problemau, pobl sydd yn sâl, 
canmoliaeth a phethau cadarnhaol, addewidion. 
Ysgrifennwch rywbeth i weddïo drosto yng nghyswllt 
eich thema ym mhob un o’r naw blwch. 

Bob dydd, bydd rhywun gwahanol yn dewis 
rhywbeth ar y grid i weddïo drosto ac yn ei nodi â 
blaenlythrennau eu henw. Yr her yw sicrhau tri mewn 
rhes, ond daliwch ati i weddïo wedyn hefyd! 

Os hoffech chi gael mwy o her, gweddïwch dros naw 
peth o dan un thema ar un diwrnod.  Y diwrnod nesaf 
gweddïwch dros naw peth arall ar thema wahanol! 

e.e. galwedigaethau: 

Athrawon Gofalwyr yn y 
cartref

Goruchwylwyr 
amser cinio

Gweithwyr 
swyddfa 

Meddygon a 
Nyrsys

Cynorthwywyr 
siop

Gyrwyr Bws Deintyddion Casglwyr 
sbwriel

3.  Gweddiau creadigol i roi cynnig arnyn 
nhw gartre 

Gweddïau toddi creonau 
Ffordd liwgar, ymarferol o weddïo dros bobl rydych chi 
am iddyn nhw deimlo grym cariad Iesu. 

Bydd arnoch chi angen:  creonau cwyr (heb bapur 
arnyn nhw sydd orau); glud cryf (e.e. gwn glud neu 
‘superglue’); canfas (dyw hyn ddim wir yn gweithio 
ar bapur!); lliain amddiffynnol; sychwr gwallt. 

Rhowch y lliain i lawr lle byddwch chi’n gweithio - 
bydd y lliwiau’n tasgu! Dewiswch greon lliw penodol 
ar gyfer pob unigolyn rydych chi am weddïo drostyn 
nhw. Gludwch y creonau’n fertigol wrth ran uchaf y 
canfas a gadael i’r glud galedu’n llwyr. Dewiswch y lefel 
uchaf ar y sychwr gwallt a dechrau ei chwythu ar draws 
gwaelod y creonau. Mae’n cymryd tipyn o amser, ond 
yn y diwedd byddan nhw’n dechrau toddi. Trowch y 
gwres ar y sychwr i lawr ychydig, a daliwch ati i doddi’r 
creonau. Defnyddiwch y sychwr gwallt i gyfeirio llif y 
cwyr ar y canfas, ac wrth i’r creonau doddi, gweddïwch 
y bydd pob un o’r bobl rydych wedi’u dewis yn dod i 
sylweddoli faint mae Iesu’n eu caru. 

Gweddïau peintio Skittles 
Defnyddiwch losin i weddïo y bydd cariad Iesu yn 
amgylchynu eich ffrindiau a’ch teulu. 

Bydd arnoch chi angen:  Bag o Skittles; plât, dŵr 
poeth (nid digon poeth i losgi, ond digon poeth i 
wneud i’r lliw redeg). 

Dewiswch Skittle ar gyfer pob unigolyn rydych chi’n 
gweddïo drostyn nhw. Trefnwch y Skittles ar y plât. 
Fel arall, efallai y byddwch chi am ddefnyddio Skittles 
i greu llythyren gyntaf enw’r person rydych chi’n 
gweddïo drostyn nhw.  Arllwyswch ddŵr poeth dros y 
plât i orchuddio’i wyneb. Arllwyswch yn ofalus, fel bod 
y Skittles yn aros yn eu lle. Arhoswch, a bydd y Skittles 
yn raddol yn rhyddhau eu lliw. Wrth i’r lliw gael ei 
ryddhau, gweddïwch y bydd Iesu’n amgylchynu’r bobl 
rydych chi’n gweddïo drostyn nhw â’i gariad. 
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Gweddïau calonnau’n ymledu 
Gwyliwch wrth i’r calonnau ymledu i gynnwys y bobl 
rydych chi’n gweddïo drostyn nhw. 

Bydd arnoch chi angen:  cwpanau gyda rhyw 
fodfedd o ddŵr yn y gwaelod; stribedi o rôl cegin; 
pinnau ffelt (byddai rhai rhad yn dda, ac yn bendant 
nid rhai parhaol - mae angen i’r inc redeg).

Tynnwch lun calon ryw ddwy fodfedd i fyny’r stribed 
a’i lliwio i mewn. Ryw fymryn yn uwch ac yn bellach 
allan na’r galon, rhowch flaenlythrennau rhywun (neu 
tynnwch lun o’u hwyneb!) yr hoffech chi iddyn nhw 
ddod i adnabod Iesu. Rhowch ben y stribed yn y dŵr 
a gweddïwch y byddan nhw’n dod i wybod bod Iesu’n 
eu caru. Gwyliwch wrth i’r dŵr ddringo i fyny’r stribed 
yn araf, ac i’r inc yn y galon ymledu i orchuddio ac 
amsugno’r llythrennau neu’r wyneb. 

Gweddïau ffrwydriad nwyog 
Gweddïau ffrwydrol y bydd pŵer Iesu’n cyffwrdd â 
bywydau pobl!  

Bydd arnoch chi angen:  Soda pobi; finegr gwyn; 
lliw bwyd; teclyn diferion llygaid (ar gael i’w prynu’n 
rhad mewn fferyllfeydd); hambwrdd pobi neu dun 
rhostio. Os na fedrwch chi gael hyd i declyn diferu, 
gallwch chi roi gwelltyn yn y finegr a gadael i’r 
diferion syrthio o hwnnw. Cymysgwch y lliw bwyd 
â’r finegr gwyn i’w liwio. 

Cadwch bob lliw o finegr mewn cwpan ar wahân 
a neilltuo teclyn diferu ar gyfer pob cwpan. 
Gorchuddiwch waelod hambwrdd pobi neu dun 
rhostio â soda pobi. Ychwanegwch ddiferyn o finegr 
lliw i’r soda a gwyliwch y ffrwydrad! Gwahoddwch 
bawb i ddewis finegr lliw sy’n cynrychioli rhywun 
maen nhw am weddïo drostyn nhw. Wrth iddyn nhw 
ddiferu’r finegr ar y soda, gweddïwch y bydd grym a 
chariad Iesu yn cyffwrdd â bywyd y person dan sylw. 

Gweddïau trydan statig 
Ffordd weledol iawn o weddïo y bydd Iesu’n tynnu 
pobl yn agos ato. 

Bydd arnoch chi angen: darnau bach o bapur 
sidan; pinnau ysgrifennu; balŵn; gwallt neu 
siwmper flewog. 

Gofynnwch i bawb dros bwy yr hoffen nhw weddïo, 
ac yna gofynnwch iddyn nhw ddewis lliw papur sidan 
sy’n adlewyrchu’r person yna. Gallan nhw ysgrifennu 
neu dynnu lluniau ar eu darn o bapur sidan os byddan 
nhw eisiau. Cymerwch eich tro i rwbio’r balŵn yn 

erbyn siwmper flewog neu eich gwallt (eich hun!). 
Bydd hyn yn datblygu statig ar y balŵn! Soniwch am 
roi ein gweddïau i Iesu a gofyn iddo ddangos ei gariad 
a’i rym i bob person. Gall pawb ddal eu papur sidan yn 
agos at y balŵn a gwylio wrth iddo gael ei dynnu at y 
balŵn a glynu yno. Gweddïwch, fel y mae’r papur yn 
glynu wrth y balŵn, y bydd Iesu’n tynnu’r bobl hynny’n 
agos ato.

Gweddïau Lego 
Defnyddiwch Lego i weddïo y bydd pobl yn adeiladu 
perthynas gyda Iesu.  

Bydd arnoch chi angen: Sylfaen Lego; darnau Lego. 

Defnyddiwch y Lego i greu llythyren gyntaf enw pob 
person rydych chi’n gweddïo drostyn nhw. Naill ai 
adeiladwch lythyren sy’n sefyll yn annibynnol, neu 
crewch y llythyren ar y sylfaen. Wrth i chi adeiladu, 
gweddïwch y bydd y person dan sylw yn teimlo 
bod Iesu ar waith yn eu bywyd, ac y byddan nhw’n 
datblygu perthynas ag ef. 

Troellwyr Gweddïau 
Gweddïau troelli i ddod â phobl at Iesu! 

Bydd arnoch chi angen:  cylchoedd cerdyn (un ar 
gyfer pob plentyn); pinnau ffelt; llinyn. 

Gwthiwch bin neu bensil trwy ganol y cylch i greu 
twll. Gofynnwch i bawb ddefnyddio’r pinnau lliwio i 
addurno’r cylch â lliwiau llachar. Ar ôl gwneud hyn, 
ysgrifennwch enw (neu tynnwch lun wyneb) pob person 
rydych chi eisiau gweddïo drostyn nhw ar y cylchoedd. 
Rhowch linyn trwy’r twll a gafaelwch yn dynn yn y 
ddau ben. Defnyddiwch eich garddwrn i wneud i’r 
cylch ddechrau troelli ar y llinyn. Bydd y gweddïau 
lliw i gyd yn cymysgu wrth i’r cylch droi, a gallwch chi 
ddychmygu gadael y gweddïau a’r bobl gyda Iesu. 

Gweddïau Roced 
Gweddïwch y bydd pobl yn dysgu am Iesu ac yna 
gollyngwch eich gweddïau fel roced.  

Bydd arnoch chi angen:  Darnau bach o bapur (tua 
5cm x 3cm); pinnau ysgrifennu; tâp; gwelltynnau. 

Gofynnwch i bawb ysgrifennu a thynnu llun eu 
gweddïau dros bobl yr hoffen nhw iddynt ddysgu am 
Iesu ar ddarn bach o bapur (tua maint derbynneb 
til cyffredin). Nesaf, rholiwch y papur yn dynn am 
welltyn, fel bod peth ohono yn y golwg ar y gwaelod, 
a defnyddiwch dâp i’w gadw yn ei le. Plygwch y 
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4.  Ffyrdd pob dydd  
syml o weddio 

Adegau da i weddïo gyda’ch gilydd yw’r 
adegau pan fyddwch chi’n gwneud 
rhywbeth yn rheolaidd, fel glanhau dannedd, 
bwyta pryd bwyd, neu fynd i’r gwely.
Cadwch amser gweddi’n gryno ac yn syml, oni bai bod 
rhywun yn mynnu ei estyn. 
Lluniwch gasgliad o luniau o’r teulu a’r ffrindiau 
rydych chi’n gweddïo drostyn nhw, a dewiswch rywun 
gwahanol i weddïo drostyn nhw bob dydd. 
Diolchwch i Dduw am un o’r prydau rydych chi’n ei 
fwyta bob dydd. Os nad ydych chi’n gwybod geiriau i’w 
dweud, gofynnwch i’r plant wneud hyn. 
Darllenwch stori o’r Beibl gyda’ch gilydd, a gofyn, ‘Beth 
hoffech chi ddweud wrth Iesu nawr?’ a dywedwch 
‘Amen’ ar y diwedd. 
Os byddwch chi’n clywed am ryw drychineb ar y 
newyddion, dewch i’r arfer o ofyn yn uchel i Dduw, ar y 
pryd, fendithio’r sefyllfa honno, er enghraifft: ‘O Dduw, 
bendithia’r bobl yn Syria.’ 
Os bydd rhywun yn y teulu yn trafod sefyllfa anodd yn y 
gwaith neu yn yr ysgol, yn yr un modd gweddïwch drosti 
yn gryno ac yn ymarferol, gan wneud hynny’n uchel yn y 
fan a’r lle. 
Mae llawer o bobl yn hoffi rwtîn a defod, felly mae croeso 
i chi weddïo’r un weddi deuluol ar yr un pryd bob dydd. 

Ffordd dda a syml o helpu eich teulu i gyflwyno eich 
pryderon i Dduw yw gofyn y set yma o gwestiynau 
bob dydd (a bod yn barod i ateb drosoch eich hun): 
•  Beth yw’r pethau ddigwyddodd heddiw rydych 

chi’n fwyaf diolchgar amdanyn nhw? 
•  Beth yw’r pethau ddigwyddodd heddiw rydych 

chi’n lleiaf diolchgar amdanyn nhw? 
• Pryd gwnaethoch chi ddangos cariad heddiw?
• Pryd fuoch chi ddim yn garedig heddiw? 
• Beth hoffech chi ddweud wrth Dduw am heddiw?

pen sydd yn y golwg a defnyddio rhagor o dâp i’w 
gadw yn ei le. Nawr bydd y papur wedi creu poced 
o amgylch pen uchaf y gwelltyn. Siaradwch â’ch 
gilydd am ryddhau gweddïau i Dduw ac ymddiried 
yn ei gariad a’i rym. Dywedwch weddi fer, gan 
gyflwyno eich gweddïau i Dduw ac yna chwythwch 
i mewn i ben agored y gwelltyn. Gwyliwch y roced 
weddi yn hedfan wrth i chi ryddhau eich gweddïau! 

Gweddïau peintiadau gwrthsefyll cŵyr 
Defnyddiwch gŵyr a phaent i weddïo y bydd Iesu’n 
cael ei ddatgelu i ffrindiau a theulu.  

Bydd arnoch chi angen: Cerdyn neu bapur gwyn; 
creonau cŵyr gwyn neu gannwyll gŵyr wen; paint 
dyfrlliw (neu baent yr ychwanegwyd dŵr ato); brwsh. 

Ysgrifennwch yr enw ‘Iesu’ neu tynnwch lun o Iesu ar 
y papur â’r creon cŵyr neu’r gannwyll. Gweddïwch y 
bydd y bobl sydd ddim yn gwybod pwy yw Iesu yn dod 
i ddarganfod faint mae e’n eu caru. Wrth i chi weddïo, 
paentiwch dros y cŵyr, a bydd y llun neu’r ysgrifen yn 
dod i’r golwg yng nghanol y lliw.

Mapiau gweddi difyr
Lluniwch fap o’ch cymdogaeth i’ch helpu i weddïo 
dros y bobl ynddi.

Bydd arnoch chi angen: darnau o linyn; gwlân; 
rhuban; blychau cardbord diangen; pinnau 
ysgrifennu; papur lliw; cerdyn; ‘glitter’ (dewisol). 

Gan ddechrau gyda’ch cartref, lluniwch fap o’ch 
cymdogaeth ar y llawr neu’r bwrdd, gan estyn y 
llinyn, gwlân neu rubanau i greu ffyrdd ac afonydd, a 
defnyddio blychau a siapiau cardbord i greu adeiladau 
(ysgolion, swyddfeydd, ysbytai, siopau, ffermydd ac 
ati) neu nodweddion daearyddol (bryniau, pyllau, 
parciau ac ati). Soniwch am y bobl sy’n byw o’ch 
cwmpas a gweddïwch y byddan nhw’n dod i adnabod 
Iesu, naill ai trwy roi eich llaw ar y map yn y fan lle 
maen nhw’n byw neu’n gweithio, neu trwy daenu 
‘glitter’ dros y rhan honno o’r map (os ydych chi’n 
ddewr). Defnyddiwch eiriau syml, fel ‘Plîs helpa X i 
ddod i nabod cariad Iesu’. 
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5. Gweddio eithafol 
Dewch o hyd i fannau ‘eithafol’ i weddïo, a 
ffilmiwch eich hun yn gwneud hynny. 

Bydd arnoch chi angen: ffôn clyfar neu gamera; 
dillad addas; meddalwedd sy’n gadael i chi 
gysylltu’r lluniau i greu ffilm, er enghraifft Microsoft 
Moviemaker (dewisol).

Yn y Beibl mae pobl yn gweddïo ym mhob math o 
leoedd. Eich her yn ystod y gwyliau fydd cael hyd i 
leoedd tebyg yn agos atoch chi a thynnu llun neu greu 
clip o aelod o’ch teulu yn gweddïo yn y mannau hynny, 
cyn defnyddio’r lluniau i greu ffilm.

Gallwch chi ddefnyddio’r syniadau yma 
os hoffech chi: 
‘Dw i mewn dyfroedd dyfnion, Arglwydd, a dw i’n 
galw arnat ti’ (Salm 130:1). 
Beth yw’r lle dyfnaf neu isaf y gallwch chi ddod o hyd iddo?
Gweddi: O’r dyfnderoedd rwy’n galw arnat ti, o 
Arglwydd, dros [Enw] 

‘A dyma’r Arglwydd yn dweud wrth Moses, “Tyrd i ben 
y mynydd, ac aros amdana i”’ (Ecsodus 24:12). 
Beth yw’r man uchaf y gallwch chi ddod o hyd iddo? 
Gweddi: Rwy’n gweddïo na fydd uchder na dyfnder, 
na dim arall yn y greadigaeth gyfan, yn gallu 
gwahanu... oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu 
ein Harglwydd (Rhufeiniaid 8:39). 

‘Yna o flaen pawb, safodd Solomon o flaen allor yr 
Arglwydd o flaen pobl Israel i gyd a chodi ei ddwylo 
i’r awyr’ (2 Cronicl 6:12). 
Beth yw’r man prysuraf gallwch chi ddod o hyd iddo? 
Gweddi: Rwy’n gweddïo dros lesiant … a’u teulu (Esra 
6:10). 

‘Roedd Hannah yn gweddïo yn ei chalon’ (1 Samuel 
1:13). 
Beth yw’r man mwyaf distaw y gallwch chi ddod o hyd 
iddo? 
Gweddi: Clyw fy ngweddi dros... (Salm 4:1).

‘Yna dyma fe’n eistedd o dan lwyn banadl, ac yn 
gweddïo’ (1 Brenhinoedd 19:4).
Faint o bobl gallwch chi ffitio o dan lwyn i weddïo? 
Gweddi:Gwrando ar fy ngweddi dros... (Salm 55:1). 

‘Gwranda ar beth dw i’n ei weddïo ddydd a nos ar 
ran dy weision’ (Nehemeia 1:6). 
Faint o’r gloch yw’r amser hwyraf y gallwch chi weddïo yn 

y nos? 
Gweddi: Yn dy gariad mawr, Arglwydd, tynna [Enw] yn 
nes atat ti (Salm 69:13). 

[Mascîl. Salm gan Dafydd, pan oedd yn yr ogof. 
Gweddi] ‘Dw i’n gweiddi’n uchel ar yr Arglwydd; dw 
i’n pledio ar i’r Arglwydd fy helpu’ (Salm 142:1) 
Allwch chi ddod o hyd i ogof, neu rywle tywyll, 
amgaeedig? 
Gweddi: Boed i’m gweddi dros [Enw] ddod ger dy fron 
(Salm 88:2). 

‘Dyma Jona yn gweddïo ar yr Arglwydd ei Dduw o 
fol y pysgodyn’ (Jona 2:1). 
Beth yw’r lle mwyaf drewllyd gallwch chi ddod o hyd 
iddo? 
Gweddi:Rwy’n gweddïo am fendith Duw ar [Enw] 
(Diarhebion 11:26). 

‘Y bore wedyn cododd Iesu’n gynnar iawn. Roedd 
hi’n dal yn dywyll pan adawodd y tŷ, ac aeth i le 
unig i weddïo.’ (Marc 1:35). 
Allwch chi weddïo wrth i’r haul godi? 
Gweddi: Rwy’n gweddïo am help i [Enw] (Daniel 6:11). 

‘Roedd Iesu’n gweddïo ar ei ben ei hun ac roedd ei 
ddisgyblion gydag ef’ (Luc 9:18). 
Beth yw’r lle mwyaf preifat y gallwch chi ddod o hyd iddo?
Gweddi: Rwy’n gweddïo y bydd [Enw] yn dod i gredu yn 
Nuw (Ioan 17:20). 

‘Daethon nhw i gyd i lawr i’r traeth gyda ni i 
ffarwelio – hyd yn oed y gwragedd a’r plant. Yno 
dyma ni i gyd yn mynd ar ein gliniau i weddïo’ 
(Actau 21:5). 
Allwch chi weddïo ar draeth (neu rywle wrth ymyl y dŵr)?
Gweddi: Rwy’n gweddïo y bydd llygaid calon [Enw] yn 
cael eu goleuo (Effesiaid 1:18). 

‘A beth bynnag ddaw, gweddïwch bob amser fel 
mae’r Ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro, a dal ati 
i weddïo’n daer dros bobl Dduw i gyd’ (Effesiaid 
6:18). 
Beth yw’r lle mwyaf annhebygol y gallwch chi ddod o hyd 
iddo? 
Gweddi: Rwy’n gweddïo y bydd [Enw] yn cael ei 
wreiddio a’i sefydlu yng nghariad Duw (Effesiaid 3:17). 

‘Roedd mwg yr arogldarth a gweddïau pobl Dduw 
yn codi o law yr angel at Dduw’ (Datguddiad 8:4). 
Beth yw’r lle mwyaf sanctaidd y gallwch chi ddod o 
hyd iddo?
Gweddi:Rwy’n gweddïo y bydd cyfoeth gogoneddus 
Duw yn cael ei roi i [Enw] (Effesiaid 3:16). 
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6.  Syniadau gweddi 
ar gyfer teuluoedd 
ag anghenion 
ychwanegol 

Dawnsiwch gan ddefnyddio rhubanau lliw fflamau, 
i atgoffa pobl am fflamau’r Ysbryd Glân adeg y 
Pentecost. Gwahoddwch bobl i weddïo dros rywun 
maen nhw’n eu hadnabod wrth ddawnsio. 
Lluniwch gyweithiau o ffrindiau gan ddefnyddio 
deunyddiau gwahanol o ran lliw a gwead, a 
chyffyrddwch â phob un wrth i chi weddïo y byddan 
nhw’n dod i adnabod Iesu. 
Chwythwch swigod a gwahoddwch bobl i wylio un 
swigen benodol a gweddïo dros un person maen 
nhw’n ei adnabod nes i’r swigen fyrstio. 
Chwythwch falwnau i fyny a’u bownsio’n ysgafn ar 
ddarn o ddefnydd sy’n ymestyn neu barasiwt mae 
aelodau’r teulu yn ei ddal. Mwynhewch ddewis enwau 
pobl i weddïo drostyn nhw a’u galw allan wrth i bob 
balŵn fownsio oddi ar y defnydd. 
Rhowch wyntyll yn ei le i chwythu aer yn ysgafn, a 
gwahoddwch bobl i weddïo y bydd gwynt Ysbryd 
Glân Duw yn llenwi bywydau pobl maen nhw’n eu 
hadnabod, wrth iddyn nhw deimlo’r aer ar eu dwylo 
neu eu hwyneb. 

7.  Gem Gweddiau 
Cyfnewid 

Fel teulu, ewch ati i gyfnewid gweddïau trwy gymryd 
tro i weddïo bob dydd rhwng y Dyrchafael a’r 
Pentecost. Gweithiwch gyda’ch gilydd i greu system 
gweddïau cyfnewid lle mae pawb yn cymryd rhan 
ac mae pob gweddi’n bwysig! Mae’r gêm gyfnewid 
wedi’i seilio ar y syniad o weddïau sy’n diolch, yn 
ymddiheuro ac yn gofyn.

Bydd arnoch chi angen: siart gweddïau cyfnewid; 
pinnau ffelt; wyneb cloc (os ydych chi am gytuno i 
weddïo ar wahanol adegau bob dydd). 

Cyn cychwyn ar y gêm gyfnewid, trafodwch fel teulu 
sut rydych chi am wneud y gweithgaredd. Gallai ffitio 
i’ch trefn ddyddiol a’ch ffordd o fyw mewn sawl ffordd. 

Er enghraifft, gallech chi: 

•  Ddewis un adeg yn ystod y dydd i drafod y pethau 
yr hoffech chi ddiolch amdanyn nhw a dweud sori 
amdanyn nhw, a beth hoffech chi ofyn i Dduw am 
help i’w wneud. Gweddïo gyda’ch gilydd. (Addas 
ar gyfer plant iau.)

•  Dod at eich gilydd ar yr un adeg bob dydd a dewis 
math gwahanol o weddi ar gyfer pob aelod o’r 
teulu (diolch, sori neu ofyn am rywbeth). Cymryd 
tro i weddïo. 

•  Dewis math gwahanol o weddi ar gyfer pob 
aelod o’r teulu (diolch, sori neu ofyn am rywbeth) 
a chytuno ar adeg o’r dydd pan fydd pob un 
ohonoch chi’n gweddïo, e.e. bore, amser cinio, 
prynhawn neu gyda’r hwyr. Gallwch ddewis yr 
un amser i bawb (ble bynnag y byddwch chi ar y 
pryd), neu gall fod amser unigryw i bob person, 
fel bod y gweddïau cyfnewid yn digwydd ar hyd 
y dydd. Efallai y byddwch am ddod at eich gilydd 
bob dydd hefyd i drafod y mathau o bethau rydych 
chi’n gweddïo amdanyn nhw. (Addas ar gyfer 
plant hŷn, mwy annibynnol.)

Peidiwch ag anghofio y gallwch chi fod mor greadigol 
ag y dymunwch gyda’ch gweddïau: tynnwch luniau, 
ewch am dro neu i’r parc, a gweddïwch yn weithredol, 
gan siarad yn uchel neu sibrwd yn dawel. Does dim 
ffordd iawn – gallwch roi cynnig ar wahanol bethau 
sy’n gweithio’n dda i chi a’ch teulu. 
Bob dydd, cofiwch liwio rhan o’r siart neu ychwanegu 
sticer ati i ddangos eich bod wedi gweddïo ar 
y diwrnod hwnnw ac wedi chwarae eich rhan. 
Rhannwch eich gweddïau gyda’ch gilydd. 
Pan ddaw’r Pentecost, edrychwch yn ôl ar eich 
cyfnod cyfan o weddïo. Beth oedd yr uchafbwyntiau? 
Gawsoch chi adegau pan atebwyd eich gweddïau neu 
adegau sy’n sefyll allan pan fuoch chi’n cwrdd â Duw? 
Rhannwch y pethau yma i annog eich gilydd. Beth 
am wobrwyo’ch hunain neu drefnu rhywbeth braf i’w 
wneud i ddathlu cwblhau’r Gweddïau Cyfnewid?

7.
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Wrth i chi liwio, ychwanegwch enwau at linellau’r enfys. 

Gweddïwch y bydd y bobl hyn yn dod i adnabod Iesu.
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Mae’r gweithgareddau hyn wedi cael eu dyfeisio a’u cyfrannu’n hael gan unigolion, y 
mae llawer ohonynt yn darparu adnoddau gweddi yn barhaus ar gyfer teuluoedd. Ceir 
eu manylion, ynghyd ag adnoddau eraill teulu/ffydd a gwefannau defnyddiol isod. 

Gyda diolch i’r cyfranwyr: 
Gail Adcock, Swyddog Datblygu Gweinidogaeth y 
Teulu, methodist.org.uk 
Jane Butcher, Arloesydd Plant a Theuluoedd, The 
Bible Reading Fellowship 
Trish Hahn, Cydlynydd SEND Messy Church 
Mary Hawes, Ymgynghorydd Plant  
Cenedlaethol. churchofengland.org 
Aike Kennett-Brown, Arloesydd Messy Church yn 
Eglwys St John, Blackheath 
Jane Leadbetter, Tîm Messy Church, The Bible Reading 
Fellowship 
Becky May, awdur a Chydlynydd Rhanbarthol Messy 
Church Swydd Bedford 
Lucy Moore, Arweinydd Tîm Messy Church, The Bible 
Reading Fellowship 
Mina Munns, blogiwr yn  
flamecreativekids.blogspot.co.uk 
Martyn Payne, Tîm Messy Church, The Bible Reading 
Fellowship 
Sharon Pritchard, Ymgynghorydd Gweinidogaeth 
Plant, durham.anglican.org 
24/7 Prayer, 24-7prayer.com
World Prayer Centre, worldprayer.org.uk 
Mary Hawes, Ymgynghorydd Cenedlaethol Plant a 
Ieuenctid, Eglwys Loegr 

Hefyd i:
Ben Mizen and Dotty, portsmouth.anglican.org

Anne and Richard Wise, St Mary’s Church, Bishopstoke

Dyma rai gwefannau eraill defnyddiol o ran 
adnoddau neu wybodaeth sy’n ymwneud 
â ffydd y teulu:  
brf.org.uk/updates/introducing-parenting-faith

careforthefamily.org.uk

cgmcontheweb.com/?page_id=543

faithinhomes.org.uk

messychurch.org.uk

barnabasinchurches.org.uk

thetreasureboxpeople.co.uk

flamecreativekids.blogspot.co.uk

Daw’r dyfyniadau o’r Ysgrythur o Beibl.

Scripture quotations taken from The Holy Bible, New International Version (Anglicised edition) copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica. 
Used by permission of Hodder & Stoughton Publishers, a Hachette UK company. All rights reserved. ‘NIV’ is a registered trademark of 
Biblica. UK trademark number 1448790.

Eiddo deallusol yr awduron yw’r syniadau ar y tudalennau hyn, ac ni chaniateir eu hatgynhyrchu ond fel rhan o Deled Dy Deyrnas. 
Dyfeisiwyd a chrynhowyd gan Lucy Moore, messychurch.org.uk 


