
Naw Diwrnod o Weddi 
Sgyrsiau Rhwng Dau Le



Sut mae defnyddio’r Gweddïau Poced hyn bob dydd 

EDRYCHWCH ar y golygfeydd hyn, a chwrdd â’r 
cymeriadau sydd wedi’u dal ‘rhwng dau le’. Yma, mae’r 
gorffennol a’r dyfodol yn cwrdd yn y foment bresennol. 
Mae’r sefyllfaoedd hyn yn gwahodd posibiliadau newydd i 
Air yr Arglwydd ddwyn ffrwyth.  

ARHOSWCH yn weddïgar am yr Ysbryd Glân, sy’n gallu 
cynnig Gair i arwain at adnewyddiad rhwng ‘un peth a 
rhywbeth arall’. 

Cymerwch saib i dderbyn rhoddion gras annisgwyl yn ystod 
y naw diwrnod hyn. 

DARLLENWCH y testun o’r Beibl, a gadewch i’r stori 
danio eich dychymyg.  

GWRANDEWCH yn sylwgar, gan ofyn i Dduw anfon gair 
neu lun, mewnwelediad yn rhodd a fydd yn eich cyfeirio chi 
a’ch cymuned tuag at fwy o dosturi, doethineb ddyfnach, 
cipolwg syml. 

YMATEBWCH i gymhelliad y Gair; dewch o hyd i’r cam 
gweithredu nesaf. 

Gadewch i eiriau’r colect grynhoi a bendithio’r cyfnod hwn, 
a chyfnodau nesaf eich sgwrs ar y daith gyda Duw. 

Croeso i Weddïau Poced 
Weithiau rwy’n cael bod gweddïo’n hawdd. Ar adegau eraill, mae’n 
ymdrech. Ond bydda i bob amser yn cofio bod gweddi - y weithred o 
gwrdd â Duw mewn sgwrs, distawrwydd, hiraeth - yn fwy na dim ond 
rhywbeth arall rydyn ni’n ei wneud. Dyna’r anadl sy’n ein cynnal. Y peth 
mae Duw yn ein galw i’w wneud cyn meddwl neu wneud unrhyw beth 
arall. Nid rhywbeth sy’n perthyn i Eglwys Loegr yw hynny, nid rhywbeth 
Anglicanaidd, ond rhywbeth Cristnogol. 

Gweddi yw’r fan lle mae newid yn cychwyn. Yn union fel yr apostolion, 
fu’n aros ac yn cydweddïo wedi dyrchafael Iesu, rydyn ninnau’n gweddïo. 
Mae’r un Ysbryd Glân a fu’n bywiogi, yn cyffroi ac yn cyfoethogi’r 
disgyblion adeg y Pentecost yn cael ei roi i ninnau heddiw. Rydyn ni’n 
byw mewn cyfnod heriol, ac weithiau mae’n anodd gwybod sut i weddïo. 
Mae ein gweddi ar gyfer y naw diwrnod yma - “Tyrd Ysbryd Glân: Deled 
Dy Deyrnas” - yn mynegi ein hangen a’n hawydd am bresenoldeb iachaol 
Crist pan fyddwn ni’n cael ein hunain ‘rhwng dau le’.  

Mae’r naw diwrnod hyn wedi’u cysegru i ddisgwyl yn weddïgar yn ystod 
y cyfnod ‘rhwng dau le’ a geir o’r Dyrchafael i’r Pentecost.  Ynddo rydyn 
ni’n dewis uniaethu’n hunain â chariad Duw, fel bod y rhai o’n cwmpas yn 
gallu dod i’w andabod Ef yn well. Boed i’n haros a’n gweddïo ein gwneud 
ni’n fwy agored i dderbyn yr Ysbryd Glân ac yn fwy galluog i ddangos 
gras Duw ym mhopeth a wnawn a phopeth yr ydym. 

Rwy’n eich gwahodd chi i ymuno â mi a Christnogion ar draws y byd 
wrth i ni weddïo gyda’n gilydd y bydd Duw yn ein hadnewyddu er mwyn 
ein trawsnewid ninnau a’n byd. 

Yr Archesgob Justin Welby



Diwrnod 1

Rhwng y Cenedlaethau
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH... yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Yr oedd ei dad a’i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael eu dweud 
amdano. Yna bendithiodd Simeon hwy, a dywedodd wrth Fair ei fam, 
“Wele, gosodwyd hwn er cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod 
yn arwydd a wrthwynebir; a thithau, trywenir dy enaid di gan gleddyf; 
felly y datguddir meddyliau calonnau lawer.” Wedi iddynt gyflawni 
popeth yn unol â Chyfraith yr Arglwydd, dychwelsant i Galilea, i 
Nasareth eu tref eu hunain. Yr oedd y plentyn yn tyfu yn gryf ac yn 
llawn doethineb; ac yr oedd ffafr Duw arno. Yna aeth ef i lawr gyda 
hwy yn ôl i Nasareth, a bu’n ufudd iddynt. Cadwodd ei fam y cyfan yn 
ddiogel yn ei chalon. Ac yr oedd Iesu yn cynyddu mewn doethineb, a 
maintioli, a ffafr gyda Duw a dynion.  

(Luc 2:33-35, 39-40, 51-52) 

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 

YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred. 

Dduw Tragwyddol, sy’n gwau ynghyd brofiad y cenedlaethau, dysg ni 
beth mae’n ei olygu i gynyddu mewn doethineb a blynyddoedd trwy 
ein hymwneud â’n gilydd ac â thi; boed i ni ddysgu sut brofiad yw 
cwrdd â thi yn yr hen a’r ifanc fel ei gilydd ac anrhydeddu dy Fab ble 
bynnag y deuwn ar ei draws, 
Amen. 



Diwrnod 2 

Rhwng Ceisio a Chael  
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH… yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Troes Iesu, ac wrth eu gweld yn canlyn, dywedodd wrthynt, “Beth 
yr ydych yn ei geisio?”Dywedasant wrtho, “Rabbi,” (ystyr hyn, o’i 
gyfieithu, yw Athro) “ble rwyt ti’n aros?” Dywedodd wrthynt, “Dewch 
i weld”. Felly aethant a gweld lle’r oedd yn aros; a’r diwrnod hwnnw 
arosasant gydag ef. Andreas, brawd Simon Pedr, oedd un o’r ddau 
a aeth i ganlyn Iesu ar ôl gwrando ar Ioan. Y peth cyntaf a wnaeth 
hwn oedd cael hyd i’w frawd, Simon, a dweud wrtho, “Yr ydym wedi 
darganfod y Meseia” (hynny yw, o’i gyfieithu, Crist). Daeth ag ef at 
Iesu. Edrychodd Iesu arno a dywedodd, “Ti yw Simon fab Ioan; dy 
enw fydd Ceffas” (enw a gyfieithir Pedr). Trannoeth, penderfynodd 
Iesu ymadael a mynd i Galilea. Cafodd hyd i Philip, ac meddai wrtho, 
“Canlyn fi.” Cafodd Philip hyd i Nathanael a dweud wrtho, “Yr ydym 
wedi darganfod y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y Gyfraith amdano, 
a’r proffwydi hefyd, Iesu fab Joseff o Nasareth.” Dywedodd Nathanael 
wrtho, “A all dim da ddod o Nasareth?” “Tyrd i weld,” ebe Philip 
wrtho.

(Ioan 1:38-46, wedi’i gwtogi) 
GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred.  

Iesu, a lefarodd eiriau yn gwahodd dynion ifanc oedd yn dal yn ansicr 
o’u ffordd trw’r byd, pâr i ni glywed dy lais heddiw - yn ein herio, yn 
ein croesawu, yn ein galw ni i aros. Helpa ni i wrando’n dda ac ymateb 
yn ffyddlon, gan dynnu eraill gyda ni i mewn i’th Deyrnas gariadus, 
sy’n newid bywydau, Amen. 



Diwrnod 3

Rhwng Sefyll Gerllaw a Newid Pethau
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH… yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Dyma Mordecai yn anfon yr ateb yma yn ôl: “Paid meddwl am funud y 
byddi di’n osgoi cael dy ladd fel pob Iddew arall am dy fod ti’n byw yn 
y palas. Os byddi di’n gwrthod dweud dim yr adeg yma, bydd rhywbeth 
yn digwydd o gyfeiriad arall i achub ac amddiffyn yr Iddewon, ond 
byddi di a theulu dy dad yn marw. Falle mai dyma’n union pam wyt ti 
wedi dod yn rhan o’r teulu brenhinol ar yr adeg yma!” Yna dyma Esther 
yn anfon ateb yn ôl at Mordecai: Wnei di gasglu’r Iddewon sy’n byw yn 
Shwshan at ei gilydd a’u cael nhw i ymprydio drosto i? Peidiwch bwyta 
nac yfed am dri diwrnod, ddydd na nos. Bydda i a’r morynion sydd 
gen i yn ymprydio hefyd. Wedyn gwna i fynd i weld y brenin, er bod 
hynny’n golygu torri’r gyfraith. Dw i’n barod i farw os oes rhaid.” 

(Esther 4:13-16) 

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred.  

Dduw y foment achubol i’r bobl iawn yn y lleoedd iawn, gweddïwn am 
roi sylw i’ch Ysbryd er mwyn i ni fod yn asiantau dy newid; yn llawn 
bwriad cadarn a gweithredu sanctaidd, yn cymryd risgiau yn wyneb 
difaterwch a marwolaeth, yn siarad y gwir yn wyneb distawrwydd. 
Iesu, rho ddewrder i ni. 
Amen. 



Diwrnod 4

Rhwng Dychryn a Dewrder
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH… yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Wrth i Pharo nesáu, edrychodd yr Israeliaid i fyny a gweld yr Eifftiaid 
yn dod ar eu holau, ac yn eu dychryn gwaeddodd pobl Israel ar yr 
Arglwydd. Dywedasant wrth Moses, “Ai am nad oedd beddau yn 
yr Aifft y dygaist ni i’r anialwch i farw? Pam y gwnaethost hyn i ni, 
a dod â ni allan o’r Aifft? Onid oeddem wedi dweud wrthyt yn yr 
Aifft am adael llonydd inni wasanaethu’r Eifftiaid? Byddai’n well inni 
eu gwasanaethu hwy na marw yn yr anialwch.” Dywedodd Moses 
wrth y bobl, “Peidiwch ag ofni; byddwch gadarn ac edrychwch ar y 
waredigaeth y mae’r Arglwydd yn ei rhoi i chwi heddiw, oherwydd ni 
fyddwch yn gweld yr Eifftiaid a welsoch heddiw byth mwy. Bydd yr 
Arglwydd yn ymladd drosoch; am hynny, byddwch dawel.” 

(Ecsodus 14:10-14)

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred. 

Dduw ein Hiachiawdwr, pan edrychwn yn ôl mewn ofn ac ymlaen yn 
betrus, yn ansicr beth ddaw i’n byd yn sgîl yfory, boed i ni weld dy 
achubiaeth yn dod tuag atom, boed i ni aros yn ein hunfan a disgwyl 
am yr achubiaeth honno, boed i ni ymddiried y ceir hyd i lwybr ar gyfer 
dy ras achubol a’ch gariad iachusol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 
Amen. 



Diwrnod 5

Rhyngom Ni’n Dau
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH... yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Ar hynny cychwynnodd Mair ac aeth ar frys i’r mynydd-dir, i un o 
drefi Jwda; aeth i dŷ Sachareias a chyfarch Elisabeth. Pan glywodd hi 
gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elisabeth 
â’r Ysbryd Glân; a llefodd â llais uchel, “Bendigedig wyt ti ymhlith 
gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth i’m rhan fod 
mam fy Arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, 
dyma’r plentyn yn fy nghroth yn llamu o orfoledd. Gwyn ei byd yr hon 
a gredodd y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr Arglwydd.” 

(Luc 1:39-45)

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred.  

Dduw bywyd bythol-newidiol, a’m lluniodd yng nghroth fy mam: 
rwyt ti gyda mi hyd yn oed pan fydda i’n teimlo’n unig, ac rwyt ti’n 
gwybod fy meddyliau cyn i mi lefaru. Helpa fi i chwilio am dy weithiau 
rhyfeddol yn y cysgodion ac mewn mannau amlwg, a boed i mi lamu o 
lawenydd pan ddônt i’r golwg! 
Amen. 



Diwrnod 6 

Rhwng Dau Anadl
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH... yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

A bu felly. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A 
bu hwyr a bu bore, y chweched dydd. Felly gorffennwyd y nefoedd a’r 
ddaear a’u holl luoedd. Ac erbyn y seithfed dydd yr oedd Duw wedi 
gorffen y gwaith a wnaeth, a gorffwysodd ar y seithfed dydd oddi 
wrth ei holl waith. Am hynny bendithiodd Duw y seithfed dydd a’i 
sancteiddio, am mai ar hwnnw y gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl 
waith yn creu. 

(Genesis 1:30b-2:3) 

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred. 

Dduw, a luniaist y byd yn dy ddaioni a’th ryfeddod, boed i ni gael hyd 
i orffwys ac adnewyddiad ynot ti, gan baratoi yn dy bresenoldeb ar 
gyfer yr holl waith hardd a phwerus sydd i ddod, a chodi i fyny gyda 
thi i gyfarch y diwrnod nesaf a gweithio dros fyd newydd gyda Iesu, 
dy Air creadigol. 
Amen. 



Diwrnod 7

Rhwng Codiad a Machlud Haul
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH... yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Ar ôl hyn, gofynnodd Joseff o Arimathea ganiatâd gan Pilat i gymryd 
corff Iesu i lawr. Yr oedd Joseff yn ddisgybl i Iesu, ond yn ddisgybl 
cudd, gan fod ofn yr Iddewon arno. Rhoddodd Pilat ganiatâd, ac felly 
aeth Joseff i gymryd y corff i lawr. Aeth Nicodemus hefyd, y dyn oedd 
wedi dod at Iesu y tro cyntaf liw nos, a daeth ef â thua chan mesur o 
fyrr ac aloes yn gymysg. Cymerasant gorff Iesu, a’i rwymo, ynghyd â’r 
peraroglau, mewn llieiniau, yn unol ag arferion claddu’r Iddewon. Yn 
y fan lle croeshoeliwyd ef yr oedd gardd, ac yn yr ardd yr oedd bedd 
newydd nad oedd neb erioed wedi ei roi i orwedd ynddo. Felly, gan ei 
bod yn ddydd Paratoad i’r Iddewon, a chan fod y bedd hwn yn ymyl, 
rhoesant Iesu i orwedd ynddo. 

(Ioan 19:38-42) 

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred. 

Dduw’r tywyllwch, adeg galaru a cholled, pan fo ein holl freuddwydion 
fel petaent wedi’u chwalu, wrth i ni ddod wyneb yn wyneb â’r nos, 
helpa ni i deimlo’r gobaith am fywyd yn y bedd. Gweddïwn yn enw 
Iesu, ein Harglwydd a fu farw ac a gyfododd.  
Amen. 



Diwrnod 8

Rhwng Anobaith a Diolchgarwch
EDRYCHWCH... a byddwch yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH… yn ddisgwylgar mewn gweddi.

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas. 

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Yna gweddïodd Jona ar yr Arglwydd ei Dduw o fol y pysgodyn a 
dweud, “Gelwais ar yr Arglwydd yn fy nghyfyngder, ac atebodd fi; o 
ddyfnder Sheol y gwaeddais, a chlywaist fy llais. Teflaist fi i’r dyfnder, 
i eigion y môr, a’r llanw yn f’amgylchu; yr oedd dy holl donnau a’th 
lifeiriant yn mynd dros fy mhen. Yna dywedais, ‘Fe’m gyrrwyd allan 
o’th olwg di; sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd?’ Caeodd y 
dyfroedd amdanaf, a’r dyfnder o’m cwmpas; clymodd y gwymon am 
fy mhen wrth wreiddiau’r mynyddoedd; euthum i lawr i’r wlad y 
caeodd ei bolltau arnaf am byth. Eto, dygaist fy mywyd i fyny o’r pwll, 
O Arglwydd fy Nuw. Pan deimlais fy hun yn llewygu, cofiais am yr 
Arglwydd, a daeth fy ngweddi atat i’th deml sanctaidd.” 

(Jona 2:1-7) 

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred. 

Dduw y dyfroedd stormus, a roddodd obaith i Jona pan oedd mewn 
anobaith ac yn bell oddi cartref; pan alwn arnat o ddyfnderoedd ein 
bywydau gofynnwn am gael profi dy gymorth achubol; tywys ni’n 
ddiogel i lannau newydd er mwyn i ni fedru teithio ymlaen gyda Iesu, 
y Ffordd. 
Amen. 



Diwrnod 9 

Rhwng Diwedd a Dechrau 
EDRYCHWCH… a bod yn chwilfrydig. 

ARHOSWCH… yn ddisgwylgar mewn gweddi. 

Tyrd Ysbryd Glân: Deled Dy Deyrnas.  

DARLLENWCH... y testun â meddwl agored. 

Dywedodd Elias wrth Eliseus, “Gofyn! Beth a wnaf iti cyn fy nghymryd 
oddi wrthyt?” Atebodd Eliseus, “Rhodder i mi gyfran ddwbl o’th 
ysbryd.” Dywedodd Elias, “Gwnaethost gais anodd. Os gweli fi yn cael 
fy nghymryd oddi wrthyt, fe gei hyn; ond os na weli, ni chei.” Ac fel yr 
oeddent yn mynd, dan siarad, dyma gerbyd tanllyd a meirch tanllyd yn 
eu gwahanu ill dau, ac Elias yn esgyn. Ac yr oedd Eliseus yn syllu ac yn 
gweiddi, “Fy nhad, fy nhad; cerbyd a marchogion Israel!” Cymerodd 
y fantell a syrthiodd oddi ar Elias, a tharo’r dŵr a dweud, “Ple y mae’r 
Arglwydd, Duw Elias?” Trawodd yntau’r dŵr, ac fe ymrannodd i’r 
ddeutu, a chroesodd Eliseus. Pan welodd y proffwydi oedd yr ochr 
draw, yn Jericho, dywedasant, “Disgynnodd ysbryd Elias ar Eliseus.” 

(2 Brenhinoedd 2:9-15, cwtogwyd) 

GWRANDEWCH... am air â chalon barod. 
YMATEBWCH… trwy weddi a gweithred. 

Dduw, rwyt ti’n gwybod ein bod ni’n pryderu cymaint am ddiwedd 
pethau a bod corwynt colled yn teimlo mor anodd i ni. Helpu i ni 
adnabod y diwedd o’r dechrau. Helpa ni i gael hyd i arweinyddion 
newydd posibl ac i drosglwyddo gair y bywyd i genhedlaeth newydd 
trwy sgyrsiau gonest, trwy ddagrau a thrawsffurfiad, trwy obaith yn 
Iesu Grist ein Harglwydd. 
Amen. 



Cwrdd â’r artist 

Darluniwr sy’n gweithio yng Nghaergaint, Caint, yw Caleb 
Simmons, ac mae’n defnyddio cyfryngau traddodiadol fel 
paent, siarcol ac inc. Mae’r gweithiau’n cael eu mireinio 
a’u gorffen yn ddigidol. Mae Caleb wedi bod yn crisialu 
symudiad, dyfnder a stori yn ei ddarluniadau ers dros 10 
mlynedd.  

Mae ganddo MA mewn Darluniadu a BA mewn Celfyddyd 
Gain o Brifysgol y Celfyddydau Creadigol. 

Mae prosiect y Nawen (Novena) wedi bod yn gyfle 
unigryw i Caleb gynhyrchu gwaith sy’n cyfuno ei 
frwdfrydedd ynghylch gweddi ac adrodd storïau. 

www.calebsimmons.co.uk



Mae’r gweddïau poced hyn wedi cael eu darparu i’ch helpu i 
weddïo bob dydd, pryd bynnag a ble bynnag y gallwch chi, 
rhwng y Dyrchafael a’r Pentecost. Byddwch chi’n ymuno ag 

unigolion, grwpiau, ysgolion, eglwysi a deoniaethau i weddïo 
ar y cyd ar draws y byd.

Gweddïwch gan ddisgwyl i’r Ysbryd Glân ein grymuso 
mewn ffyrdd newydd; disgwyliwch am brofiad o gryfder 

adnewyddol Duw i ni a’n cymunedau Cristnogol.

Mae adnoddau gweddi ychwanegol ar gael yn:

www.thykingdomcome.global

www.canterburydiocese.org/novena

Gyda chydnabyddiaeth ddiolchgar i Caleb Simmons am roi 
caniatâd i atgynhyrchu ei ddarluniau.

Scripture taken from New Revised Standard Version Bible: 
Anglicised Edition. Copyright © 1989, 1995 the Division of 

Christian Education of the National Council of the Churches 
of Christ in the United States of America.
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