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DELED DY DEYRNAS
Adnoddau ar gyfer Gweddi ac Addoliad

Y Weddi ar gyfer 
Deled Dy Deyrnas
Dduw Hollalluog, 
mae dy Fab dyrchafedig 
wedi ein hanfon allan i’r 
byd i bregethu newyddion 
da dy deyrnas:
ysbrydola ni â’th Ysbryd 
a llanw ein calonnau â 
thân dy gariad, fel bod 
pawb sy’n clywed dy air 
yn cael eu tynnu atat ti, 
trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd.

ADNODDAU AR GYFER  
GWEDDI AC ADDOLIAD
Cyflwyniad 

Rydym ni’n gobeithio y bydd y testunau a’r 
brasluniau hyn, yr ydym ni’n eu cynnig i bawb 
sy’n bwriadu ymuno ag ymgyrch weddi fyd-
eang yr Archesgobion, Deled Dy Deyrnas, yn 
eich helpu chi a’r bobl rydych chi’n addoli 
gyda nhw i weddïo y bydd pobl rydych chi’n 
eu hadnabod yn dod i adnabod Iesu. Er bod 
rhai ohonynt yn dod o ffurfiau gweddi ac 
addoliad traddodiadol Anglicanaidd, bydd 
llawer ohonynt yn gyfarwydd i Gristnogion o 
bob enwad. Gallwch ddefnyddio’r testunau 
a’r brasluniau fel y maent, neu eu haddasu’n 
greadigol at anghenion eich cymuned benodol 
eich hun. 

Y gobaith yw y bydd cynifer o ddigwyddiadau 
Deled Dy Deyrnas â phosibl yn defnyddio’r 
Weddi, ochr yn ochr â’r un a ddysgodd Iesu ei 
hun i ni, i uno pawb sy’n rhan o’r don fyd-eang 
hon. 

Matthew Salisbury
Ymgynghorydd Cenedlaethol ar Litwrgi ac 
Addoliad, Eglwys Loegr 

Cynnwys 
Braslun Gwasanaeth

Trefn Gwasanaeth Enghreifftiol

Gweddïo yn ystod y dydd

Colectau a Gweddïau o Eiriolaeth 
ar gyfer Addoliad Cyhoeddus

Ffurf ar Ymrwymiad i Weddïo dros 
ein Ffrindiau

Testunau i’w defnyddio yn yr 
Ewcharist

Gweddïau at ddefnydd Cyhoeddus 
neu Breifat

Cyfres o Ymatebion ar gyfer yr 
Wythnos cyn y Pentecost



O Dduw, brysia i’n hachub. 
O Arglwydd, prysura i’n cynorthwyo. 

Boed i mi wybod dy ffyrdd, O Arglwydd,  
a dysg i mi dy lwybrau.  
Tyn dy Eglwys ynghyd, O Dduw,  
yn un cwmni mawr o ddisgyblion a fydd yn dilyn ein Harglwydd 
Iesu Grist gyda’n gilydd ym mhob rhan o’n bywyd,  
ac yn ei wasanaethu ynghyd yn ei genhadaeth i’r byd,  
gan dystio gyda’n gilydd i’w gariad ar bob cyfandir ac ynys. 
Gweddïwn yn enw Iesu,  
yr ArglwyddAmen.

Dywedwn neu canwn Salm 67

1.  Bydded Duw yn drugarog wrthym a’n bendithio, bydded 
llewyrch ei wyneb arnom, 

2.  er mwyn i’w ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear, a’i 
waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. 

3.  Bydded i’r bobloedd dy foli, O Dduw, bydded i’r holl bobloedd 
dy foli di.

4.  Bydded i’r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd yr 
wyt ti’n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd 
ar y ddaear. 

5.  Bydded i’r bobloedd dy foli, O Dduw, bydded i’r holl bobloedd 
dy foli di.

6.  Rhoes y ddaear ei chnwd; Duw, ein Duw ni, a’n bendithiodd. 
7.  Bendithiodd Duw ni; bydded holl gyrrau’r ddaear yn ei ofni

Salm 67

Gogoniant i’r Tad ac i’r Mab ac i’r Ysbryd Glân;  
megis yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon,  
ac y bydd yn wastad.  
Amen.  

Trefn Gwasanaeth Enghreifftiol GWASANAETH AR GYFER  
DELED DY DEYRNAS 
Braslun

Agoriad
Gofynnwn i Dduw ein cynorthwyo wrth i ni ymuno mewn gweddi â 
Christnogion ar draws y byd, fel bod ei gariad, yr ydym ni wedi dod i 
wybod amdano trwy Iesu, yn dod yn hysbys ym mhob man. 

Salm
Defnyddiwn geiriau gweddi a mawl hynafol o’r Beibl.  

Darlleniad
Gwrandawn ar eiriau Iesu, sy’n siarad â ni. 

Myfyrdod
Gallwn wrando ar anerchiad neu bregeth, neu feddwl yn dawel am y 
darlleniad. 

Ffurf ar Ymrwymiad
Gofynnwn i Dduw am nerth wrth i ni ymrwymo i weddïo y daw ein 
ffrindiau i adnabod Iesu. 

Cân Feiblaidd
Gallwn ddefnyddio cân o Eseciel (Esec 36:24-26, 28b), neu gân arall, i 
symud o’r ymrwymiad i weddi. 

Gweddi
Gweddïwn am ddyfodiad yr Ysbryd, fel bod ein ffrindiau’n dod i 
adnabod Iesu, a’n bod ninnau’n cael bod yn dystion effeithiol i’w 
gariad tuag atom. I gloi, adroddwn Weddi Deled Dy Deyrnas, a 
Gweddi’r Arglwydd hefyd, os dymunwn. 

Cân neu Emyn
Ymbaratoi i gael ein hanfon allan i’r byd. 

Diweddglo
Rhoi mawl a diolch i Dduw. 

Agoriad

Salm

Neu salm arall fel 
Salm 2 neu Salm 46. 

Gellir dweud y 
canlynol: 



Cytgan:  [Pawb:] Mae Ysbryd Duw yn llenwi’r holl fyd.  

1.  Oherwydd byddaf yn eich cymryd o blith y cenhedloedd, yn 
eich casglu o’r holl wledydd, ac yn dod â chwi i’ch gwlad eich 
hunain. 

2.  Taenellaf ddŵr glân drosoch i’ch glanhau; a byddwch yn lân 
o’ch holl aflendid ac o’ch holl eilunod. 

3.  Rhof i chwi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch; 
4.  Tynnaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chwi galon gig. 
5. Byddwch yn bobl i mi, a minnau’n Dduw i chwi. 

Eseciel 36.24-26,28b

Gogoniant i’r Tad ac i’r Mab ac i’r Ysbryd Glân;  
megis yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon,  
ac y bydd yn wastad. Amen.  

Cytgan:  [Pawb:] Mae Ysbryd Duw yn llenwi’r holl fyd. 

Gweddïwn gan ddefnyddio’r geiriau canlynol neu ffurf arall  
ar weddi. 

Dduw ein hachubiaeth, gobaith holl gyrrau’r ddaear, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas. 

Y daw’r byd i adnabod Iesu Grist fel Tywysog Tangnefedd, 
gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y byddwn ni’n mentro llefaru gair Duw wrth i ti estyn dy law i 
achub, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y bydd yr Eglwys yn hael ei rhoddion, yn ffyddlon ei gwasanaeth, 
yn ddewr ei datganiadau, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y daw dydd pan fydd pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu 
mai Iesu Grist yw’r Arglwydd, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Cyd-adroddwn weddi Deled Dy Deyrnas. 

Darllenwn un o’r darnau canlynol o’r Ysgrythur, neu ddarn arall. 

Safodd Iesu a chyhoeddi’n uchel: “Pwy bynnag sy’n sychedig, 
deued ataf fi ac yfed. Allan o’r sawl sy’n credu ynof fi, fel y 
dywedodd yr Ysgrythur, y bydd ffrydiau o ddŵr byw yn llifo”. Sôn 
yr oedd am yr Ysbryd yr oedd y rhai a gredodd ynddo ef yn mynd 
i’w dderbyn. 

Ioan 7.37-39a 

Dywedodd Iesu: “Gofynnwch, ac fe roddir i chwi; ceisiwch, ac fe 
gewch; curwch, ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy’n 
gofyn yn derbyn, a’r sawl sy’n ceisio yn cael, ac i’r un sy’n curo, 
agorir y drws”. 

Luc 11.9-10 

Myfyriwn ar eiriau Iesu. 

 

Gellir defnyddio’r Ffurf hon ar Ymrwymiad i Weddïo dros ein Ffrindiau. 

Dad cariadus, 
yn wyneb Iesu Grist
mae dy oleuni a’th ogoniant wedi disgleirio’n danbaid.
Anfon dy Ysbryd Glân er mwyn i mi rannu bywyd dy Fab a’th 
gariad at bawb gyda fy ffrindiau [Enw ac Enw].
Cryfha fi i dystio i’r cariad hwnnw wrth i mi addo gweddïo 
drostyn nhw, er mwyn dy enw. Amen. 

Darlleniad

Myfyrdod

Ymrwymiad

Gellir llunio ffyrdd  
creadigol o 
ddefnyddio enwau 
ffrindiau yn breifat 
mewn gweddi, neu 
eu rhannu ar y cyd. 
Mae syniadau i’w 
gweld ar ein gwefan, 
thykingdom.co.uk. 

Gellir dweud y 
canlynol: 

Gweddi 

Gweddïwn 
•  y daw’r rhai yr 

ydym yn gweddïo 
drostynt i adnabod 
a charu Iesu; 

•  y byddwn ni, ei 
ddisgyblion, yn 
cael hyder ac 
anogaeth newydd 
gan yr Ysbryd Glân; 

•  y byddwn ni’n cael 
ein gwneud yn 
dystion effeithiol 
i Iesu. 

Gellir adrodd 
Gweddi’r Arglwydd 
yma, neu yn 
gynharach. 

Cân Feiblaidd 

Gellir adrodd neu 
ganu un o Ganeuon 
Eseciel, neu gantigl 

arall



Gweddïo yn ystod y Dydd  
Deled Dy Deyrnas 

Darganfod patrwm ar gyfer gweddi 
Yn ystod Deled Dy Deyrnas, fe’ch gwahoddir i ddarganfod arferion newydd a ffyrdd 
newydd o weddïo ar Dduw, er mwyn i’r rhai rydych chi’n eu hadnabod ddod i 
adnabod Iesu. 

O ddyddiau cynharaf yr Eglwys, mae pobl wedi dod ynghyd i foli Duw ac i weddïo 
am iachawdwriaeth trwy ei Fab. Mae Gweddi yn ystod y Dydd yn ffurf ar addoliad 
a gweddi y gall unigolion neu grwpiau ei ddefnyddio, ar unrhyw adeg o’r dydd, 
yn strwythur ar gyfer mawl a deisyfiadau. Mae’n dod o ‘Common Worship’, un o 
adnoddau addoliad Eglwys Loegr. Mae croeso i chi ei ddefnyddio sut bynnag y 
dymunwch, neu ei newid fel ei fod yn addas at eich anghenion. 

P’un a ydych chi’n newydd i weddi ‘strwythuredig’ neu’n hen law, fe’ch gwahoddir 
i roi cynnig ar Weddïo yn ystod y Dydd rhwng y Dyrchafael a’r Pentecost. 
Gobeithiwn y cewch hyd i rythm ysbrydol yn hyn a fydd yn meithrin eich calon ac 
yn cadw gweddi ar eich gwefusau, fel bod modd i chi ymuno â thon fyd-eang o 
weddi. 

Sut mae defnyddio  Gweddi yn ystod y Dydd 

• Gallwch chi ddarllen yr hyn sy’n dilyn yn uchel, neu yn eich pen. 
•  Gallwch weddïo ar eich pen eich hun neu mewn grŵp. Pan fyddwch chi mewn 

grŵp, gall pawb ddweud y geiriau mewn print bras. Gallwch ddewis adrodd neu 
ganu’r salmau a’r caneuon gyda’ch gilydd neu ddewis un person i siarad tra bod y 
lleill yn gwrando. 

•  Gallwch ddewis eich salmau, eich caneuon a’ch darlleniadau eich hun, neu 
ddefnyddio’r rhai a gynigiwyd. 

•  Mae darn o’r Ysgrythur ar gyfer pob dydd yn Deled Dy Deyrnas. Efallai y byddwch 
chi am ddefnyddio pob un ar y diwrnod a nodwyd, neu efallai byddwch chi’n 
defnyddio darlleniadau eraill. 

•  Yn y Gweddïau, gallwch chi weddïo’n uchel neu’n ddistaw, p’un a ydych chi ar 
eich pen eich hun neu mewn grŵp, a gallwch weddïo yn eich geiriau eich hun neu 
ddefnyddio’r rhai a awgrymwyd.

Awgrymiadau a syniadau 

Cewch hyd i rai syniadau a myfyrdodau ynghlwm wrth y testunau. 
Mae croeso i chi feddwl am y rhain cyn neu ar ôl gweddïo, neu wrth i chi ddarllen y testunau. 

Gweddi Deled Dy Deyrnas 
Dduw Hollalluog, 
mae dy Fab dyrchafedig wedi ein hanfon allan i’r byd i 
bregethu newyddion da dy deyrnas: 
ysbrydola ni â’th Ysbryd
a llanw ein calonnau 
â thân dy gariad, 
fel bod pawb sy’n clywed dy Air 
yn cael eu tynnu atat ti, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 

Gellir canu cân neu emyn yma, i’n hanfon allan yn dystion i Iesu. 

 

Deuwn â’n gweddïau i ben â’r datganiad terfynol hwn: 

Iddo ef, 
sydd â’r gallu ganddo i wneud yn anhraethol well 
na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na’i ddychmygu, 
trwy’r gallu sydd ar waith ynom ni, 
iddo ef y bo’r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o 
genhedlaeth i genhedlaeth, 
byth bythoedd! Amen. 

Effesiaid 3.20-21 

Cân neu Emyn 

Diweddglo 



Gweddi yn ystod y Dydd o’r Dyrchafael hyd at 
Ddiwrnod y Pentecost 

Paratoi
Gofynnwn i Dduw ein tywys wrth i ni weddïo 

O Dduw, prysura i’n hachub. 
[Pawb:] O Arglwydd, brysia i’n cynorthwyo. 

Llawenhâ enaid dy was, 
[Pawb:] Oherwydd i ti, O Arglwydd, y dyrchafaf fy enaid. 

Salm 86:4

Mawl  
Cân ar ffurf emyn, cantigl, moliant byrfyfyr neu 

Bendigedig wyt ti, Dduw ein cyndeidiau,  
a theilwng i’th foli a’th ddyrchafu am byth. 

Bendigedig yw dy enw sanctaidd a gogoneddus,  
teilwng i’w foli a’i ddyrchafu am byth. 

Bendigedig wyt ti, yn dy deml sanctaidd a gogoneddus,  
teilwng i’th foli a’th ddyrchafu am byth. 

Bendigedig wyt ti sy’n edrych i’r dyfnderoedd,  
teilwng i’th foli a’th ddyrchafu am byth. 

Bendigedig wyt ti, sydd wedi’th orseddu ar y cerwbim,  
teilwng i’th foli a’th ddyrchafu am byth. 

Bendigedig wyt ti ar orsedd dy deyrnas,  
teilwng i’th foli a’th ddyrchafu am byth. 

Bendigedig wyt ti yn uchder y nefoedd,  
teilwng i’th foli a’th ddyrchafu am byth. 

Cân y Tri 29-34 

Gair Duw

Ar Ddydd y Dyrchafael ac ar unrhyw ddiwrnod Salm 47 

Cytgan:   Canwch fawl i Dduw, canwch fawl.

1.  Curwch ddwylo, yr holl bobloedd; rhowch wrogaeth i Dduw â 
chaneuon gorfoledd.

2.  Oherwydd y mae’r Arglwydd, y Goruchaf, yn ofnadwy, yn frenin 
mawr dros yr holl ddaear. 

3.   Fe ddarostwng bobloedd odanom, a chenhedloedd o dan ein 
traed. 

4.  Dewisodd ein hetifeddiaeth i ni, balchder Jacob, yr hwn a 
garodd.

5. Esgynnodd Duw gyda bloedd, yr Arglwydd gyda sain utgorn. 
6.  Canwch fawl i Dduw, canwch fawl; canwch fawl i’n brenin, 

canwch fawl. 
7.  Y mae Duw yn frenin ar yr holl ddaear; canwch fawl yn gelfydd. 
8. Y mae Duw yn frenin ar y cenhedloedd, y mae’n eistedd ar ei 
orsedd sanctaidd. 
9.  Y mae tywysogion y bobl wedi ymgynnull gyda phobl Duw 

Abraham;
10.  Oherwydd eiddo Duw yw mawrion y ddaear – fe’i dyrchafwyd 

yn uchel iawn. 

Refrain:   Canwch fawl i Dduw, canwch fawl. 

Fel y codwyd Crist drwy dy ogoniant, O Dad,
boed i ninnau gael ein codi i fywyd newydd,
a llawenhau ein bod yn cael ein galw’n blant i ti, 
nawr a hyd byth. 

Gellir cloi pob salm neu grŵp o salmau fel hyn: 

[Pawb:]  Gogoniant i’r Tad ac i’r Mab ac i’r Ysbryd Glân; megis 
yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon, ac y bydd yn 
wastad. Amen.  

Fel gweithred o 
foliant, gallwch 
gynnwys eich 
emyn neu eich cân 
eich hun yma, neu 
adrodd y gân hon 
o’r Ysgrythur. 

Gwrandewch ar 
eiriau’r Beibl, mewn 
salm a darlleniad byr. 
Am beth mae’r 
darnau yma’n 
gwneud i chi 
feddwl? Pa eiriau, 
delweddau, a 
syniadau sy’n eich 
taro? Sut maen 
nhw’n gwneud i chi 
deimlo? 

(neu) 
Dydd Sul:  
Salm 104.26-32 
Dydd Llun:  
Salm 21.1-7 
Dydd Mawrth: 
Salm 29 
Dydd Mercher: 
Salm 46 
Dydd Iau: Salm 84 
Dydd Gwener: 
Salm 93 
Dydd Sadwrn: 
Salm 98 

Mae hon yn ffordd 
draddodiadol o gloi 
salm 



Dydd Iau
Meddai Iesu, ‘Gofynnwch, ac fe roddir i 
chwi; chwiliwch, ac fe gewch; curwch, ac 
fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb 
sy’n gofyn yn derbyn, a’r hwn sy’n chwilio 
yn cael, ac i’r hwn sy’n curo agorir y drws. 
Os bydd mab un ohonoch yn gofyn i’w 
dad am bysgodyn, a rydd ef iddo sarff 
yn lle pysgodyn? Neu os bydd yn gofyn 
am ŵy, a rydd ef iddo ysgorpion? Am 
hynny, os ydych chwi, sy’n ddynion drwg, 
yn medru rhoi rhoddion da i’ch plant, 
gymaint mwy y rhydd y Tad nefol yr 
Ysbryd Glân i’r rhai sy’n gofyn ganddo’. 

Luc 11.9-13 

Dydd Gwener 
Yng Nghrist y mae’r ‘Ie’ i holl addewidion 
Duw. Dyna pam mai trwyddo ef yr ydym 
yn dweud yr “Amen” er gogoniant Duw. 
Ond Duw yw’r hwn sydd yn ein cadarnhau 
ni gyda chwi yng Nghrist, ac sydd wedi ein 
heneinio ni, a’n selio ni, a rhoi’r Ysbryd yn 
ernes yn ein calonnau. 

2 Corinthiaid 1.20-22 

Dydd Sadwrn 
Yr Ysbryd yw’r Arglwydd hwn. A lle y mae 
Ysbryd yr Arglwydd, y mae rhyddid. Ac 
yr ydym ni i gyd, heb orchudd ar ein 
hwynebau, yn edrych, fel mewn drych, 
ar ogoniant yr Arglwydd ac yn cael ein 
trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir 
lun ohono ef. A gwaith yr Arglwydd, yr 
Ysbryd, yw hyn. 

2 Corinthiaid 3.17,18 

Dydd y Pentecost 
Meddai Iesu wrthynt, “Tangnefedd i 
chwi! Fel y mae’r Tad wedi fy anfon i, yr 
wyf fi hefyd yn eich anfon chwi”. Ac wedi 
dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud: 
“Derbyniwch yr Ysbryd Glân”. 

Ioan 20.21,22 

Ymateb 

Distawrwydd, astudiaeth neu eiriau o’r 
Ysgrythurau, megis: 

 Deued pawb sy’n sychedig ataf fi, 
[Pawb:]  a boed i’r sawl sy’n credu ynof 

yfed. 

Efallai byddwch chi am ddefnyddio’r cyfnod 
yma i gynnig
• Tystiolaeth ynghylch sut mae Duw wedi 
eich ysbrydoli â’i Ysbryd
• Rhai myfyrdodau ar y darn o’r Ysgrythur 
• Distawrwydd myfyriol
• Adfyfyrio cerddorol 

Gweddïau 

Gallwch ddefnyddio’r ‘awgrymiadau’ hyn i 
dywys eich gweddïau eich hun, yn enwedig 
os ydych chi’n gweddïo ar eich pen eich hun, 
neu gallwch gynllunio gweddïau eraill.
Rhoddir ffurf arbennig o briodol ar gyfer 
Deled Dy Deyrnas yn llawn isod. 

Gall gweddi gynnwys yr ystyriaethau 
canlynol: 
•  Bod offeiriadaeth frenhinol Duw yn cael 

ei grymuso gan yr Ysbryd 
•  Bod y rhai sy’n disgwyl am Dduw yn cael 

adnewyddiad 
•  Bod pawb yn cydnabod teyrnas y Crist 

dyrchafedig 

Gallwch ddefnyddio’r weddi ganlynol: 

Darlleniadau Byr

Dydd y Dyrchafael neu unrhyw 
ddiwrnod ar ôl y Dyrchafael
Oherwydd nid i gysegr o waith llaw, rhyw 
lun o’r cysegr gwirioneddol, yr aeth Crist i 
mewn, ond i’r nef ei hun, i ymddangos yn 
awr gerbron Duw drosom ni. 

Hebreaid 9.24 

Dydd Gwener ar ôl y Dyrchafael 
Ond yn awr nid ydym hyd yma yn 
gweld pob peth wedi ei ddarostwng 
iddo; eithr yr ydym yn gweld Iesu, yr 
un a wnaed am ryw ychydig yn is na’r 
angylion, wedi ei goroni â gogoniant 
ac anrhydedd oherwydd iddo ddioddef 
marwolaeth, er mwyn iddo, trwy ras 
Duw, brofi marwolaeth dros bob dyn. 
Oherwydd yr oedd yn gweddu i Dduw, 
yr hwn y mae popeth yn bod er ei fwyn 
a phopeth yn bod drwyddo, wrth ddwyn 
meibion lawer i ogoniant, wneud tywysog 
eu hiachawdwriaeth yn berffaith trwy 
ddioddefiadau. 

Hebreaid 2.8b-10 

Dydd Sadwrn ar ôl y Dyrchafael 
Yr wyf yn gwbl sicr na all nac angau nac 
einioes, nac angylion na thywysogaethau, 
na’r presennol na’r dyfodol, na 
grymusterau nac uchelderau na 
dyfnderau, na dim arall a grewyd, ein 
gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng 
Nghrist Iesu ein Harglwydd. 

Rhufeiniaid 8.38,39 

Dydd Sul ar ôl y Dyrchafael 
Ar ddydd olaf yr ŵyl, y dydd mawr, safodd 
Iesu a chyhoeddi’n uchel: “Pwy bynnag 
sy’n sychedig, deued ataf fi ac yfed. Y dyn 
sy’n credu ynof fi, allan ohono fe, fel y 
dywedodd yr Ysgrythur, y bydd ffrydiau o 
ddŵr bywiol yn llifo”. Sôn yr oedd am yr 
Ysbryd yr oedd y rhai a gredodd ynddo yn 
mynd i’w dderbyn. 

Ioan 7.37-39a 

Dydd Llun 
Oni wyddost? Oni chlywaist? Duw 
tragwyddol yw’r Arglwydd a greodd 
gyrrau’r ddaear; ni ddiffygia ac ni flina, ac 
y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Y mae’n 
rhoi nerth i’r diffygiol, ac yn ychwanegu 
cryfder i’r dirym. Y mae’r ifainc yn diffygio 
ac yn blino, a’r cryfion yn syrthio’n llipa; 
ond y mae’r rhai sy’n disgwyl wrth yr 
Arglwydd yn adennill eu nerth; y maent 
yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb 
flino, ac yn rhodio heb ddiffygio. 

Eseia 40.28-diwedd 

Dydd Mawrth 
Y mae amrywiaeth doniau, ond yr un 
Ysbryd sy’n eu rhoi; ac y mae amrywiaeth 
gweinidogaethau, ond yr un Arglwydd 
sy’n eu rhoi; ac y mae amrywiaeth 
gweithrediadau, ond yr un Duw sy’n 
gweithredu pob peth ym mhawb. Rhoddir 
amlygiad o’r Ysbryd i bob un, er lles pawb. 

I Corinthiaid 12.4-7 

Dydd Mercher 
Ar ôl hyn tywalltaf fy ysbryd ar bob dyn; 
bydd eich meibion a’ch merched yn 
proffwydo, bydd eich hynafgwyr yn gweld 
breuddwydion, a’ch gwŷr ifainc yn cael 
gweledigaethau. Hyd yn oed ar y gweision 
a’r morynion fe dywalltaf fy ysbryd yn y 
dyddiau hynny. 

Joel 2.28,29 
 



Dduw ein hiachawdwriaeth, 
gobaith holl gyrrau’r ddaear, 
gweddïwn: 
Deled Dy Deyrnas. 

Y daw’r byd i adnabod Iesu Grist fel Tywysog Tangnefedd, 
gweddïwn: 
Deled Dy Deyrnas. 

Y byddwn ni’n mentro llefaru gair Duw wrth i ti estyn dy law i 
achub, gweddïwn: 
Deled Dy Deyrnas. 

Y bydd yr Eglwys yn hael wrth roi, yn ffyddlon wrth wasanaethu, 
yn fentrus wrth ddatgan, 
gweddïwn: 
Deled Dy Deyrnas. 

Y daw dydd pan fydd pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu 
mai Iesu Grist yw’r Arglwydd, 
gweddïwn: 
Deled Dy Deyrnas. 

Gellir adrodd gweddi Deled Dy Deyrnas, neu weddi arall.  

Dduw Hollalluog, 
mae dy Fab dyrchafedig wedi ein hanfon allan i’r byd 
i bregethu newyddion da dy deyrnas: 
ysbrydola ni â’th Ysbryd
a llanw ein calonnau 
â thân dy gariad, 
fel bod pawb sy’n clywed dy Air 
yn cael eu tynnu atat ti, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 

Adroddir Gweddi’r Arglwydd. 

Y Diweddglo 

Fe’n hanfonir allan i geisio’r Ysbryd yn ein bywydau.  

Boed i ras yr Ysbryd Glân oleuo ein calonnau a’n meddyliau. 
[Pawb:] Amen. 

Gweld y Weddi yn ystod y Dydd ar gyfer y cyfnod rhwng Dydd y 
Dyrchafael a Dydd y Pentecost ar-lein: 
www.churchofengland.org/prayer-worship/worship/texts/daily2/day/ 
ascensiontopentecost.aspx 

Mae hefyd ar gael yn Common Worship: Daily Prayer tt.80—84 neu, os ydych am 
gael adnodd hwylus, hawdd ei ddefnyddio ar gyfer gweddi, a fydd yn eich tywys 
trwy ddyddiau’r wythnos a thymhorau’r flwyddyn, gweler llyfr gweddi Church House 
Publishing Time to Pray (lle mae’r drefn hon i’w gweld ar tt. 64—68). 

Defnyddir y 
weddi hon ym 
mhob digwyddiad 
cyhoeddus Deled 
Dy Deyrnas, ac 
fe’ch anogir i’w 
defnyddio yn 
bersonol ac mewn 
grwpiau gweddi yn 
ogystal. 

Defnyddiwch y 
fersiwn sy’n fwyaf 
cyfarwydd i chi, yn 
eich dewis iaith. 

Y Weddi ar gyfer Deled Dy Deyrnas

Dduw Hollalluog, 
mae dy Fab dyrchafedig wedi ein hanfon allan i’r byd 
i bregethu newyddion da dy deyrnas: 
ysbrydola ni â’th Ysbryd
a llanw ein calonnau 
â thân dy gariad, 
fel bod pawb sy’n clywed dy Air 
yn cael eu tynnu atat ti, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 

Colect ar gyfer Cenhadu ac Efengylu  
(o Common Worship) 

Dduw Hollalluog 
A alwodd dy Eglwys i dystio i’r ffaith 
dy fod yn cymodi’r byd â thi dy hun yng Nghrist, 
helpa ni i ddatgan newyddion da dy gariad, 
fel bod pawb sy’n ei glywed yn cael eu tynnu atat; 
trwy’r un a ddyrchafwyd ar y groes, 
ac sy’n teyrnasu gyda thi yn undeb yr Ysbryd Glân, 
yn un Duw, nawr a hyd byth. 

Gweddïau ac Eiriolaeth ar gyfer Addoliad 
Cyhoeddus 



Rhai awgrymiadau ar gyfer gweddïau o eiriolaeth 

God of our salvation, 
Dduw ein hiachawdwriaeth, gobaith holl gyrrau’r ddaear, 
gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas. 

Y daw’r byd i adnabod Iesu Grist fel Tywysog Tangnefedd, 
gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y caiff pawb sydd wedi ymddieithrio ac sydd heb obaith eu 
tynnu’n agos yng ngwaed Crist, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y bydd yr Eglwys yn un wrth weini a chyhoeddi’r efengyl, 
gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y byddwn ni’n mentro llefaru gair Duw wrth i ti estyn dy law i 
achub, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y bydd yr Eglwys yn hael wrth roi, yn ffyddlon wrth wasanaethu, 

yn fentrus wrth gyhoeddi, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y bydd yr Eglwys yn croesawu a chefnogi pawb y mae Duw yn eu 
galw i’r ffydd, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y cedwir pawb sy’n gwasanaethu’r efengyl yn ddiogel tra bod dy 
air yn cyflawni ei bwrpas, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas. 

Y daw pawb sy’n dioddef dros yr efengyl i wybod am gysur a 
gogoniant Crist, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Y daw dydd pan fydd pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu 
mai Iesu Grist yw’r Arglwydd, gweddïwn:
Deled Dy Deyrnas.

Dduw Hollalluog, 

trwy dy Ysbryd Glân rwyt wedi ein gwneud ni’n un 
â’th saint yn y nef ac ar y ddaear: 
pâr i ni, ar ein pererindod ddaearol, 
gael ein cefnogi’n barhaus gan y gymdeithas hon o gariad a 
gweddi, 
a gwybod ein bod wedi’n hamgylchu gan eu tystiolaeth 
i’th allu a’th drugaredd; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 
Amen.

Deuwn gerbron Mab Duw, a groeshoeliwyd ac a atgyfododd,  
sy’n eiriol drosom yn dragwyddol gerbron y Tad, gan ddweud:  
tro ein calonnau eto. 

Fab Duw, daethost ti i’r byd i achub pechaduriaid: 
[Pawb:] tro ein calonnau eto. 

Daethost ti’n dlawd er mwyn i ni gael bod yn gyfoethog: 
[Pawb:] tro ein calonnau eto. 

Cymeraist ein holl ddioddefiadau arnat dy hun: 
[Pawb:] tro ein calonnau eto. 

Ceraist ti’r Eglwys a rhoi dy hun drosti: 
[Pawb:] tro ein calonnau eto. 

Er mwyn y llawenydd a roddwyd ger dy fron, dioddefaist y groes:
[Pawb:] tro ein calonnau eto. 

Frenin yr oesoedd, daethost â rhodd bywyd i ni 
ac agor y ffordd i lawenydd di-ben-draw:
[Pawb:] tro ein calonnau eto. 

Gadewch i ni droi at yr Arglwydd atgyfodedig, 
sy’n rhoi i ni’r Ysbryd i wneud pob peth yn newydd, gan ddweud: 
adnewydda ni yn dy gariad. 

O Air y bywyd, 
sy’n un Duw gyda’r Tad a’r Ysbryd: 
Pawb:] adnewydda ni yn dy gariad. 

O Oleuni tragwyddol,  
a dderbyniodd ein natur ddynol gan y Wyryf  
trwy waith yr Ysbryd Glân: 
Pawb:] adnewydda ni yn dy gariad.

(neu) 

(neu) 



O Iachawdwr croeshoeliedig, 
trwy’r Ysbryd tragwyddol cynigiaist dy hun i’r Tad drosom ni: 
[Pawb:] adnewydda ni yn dy gariad. 

Anadlaist ti Ysbryd dy gariad ar yr apostolion,  
er mwyn i bechaduriaid ddod i adnabod tosturi Duw: 
[Pawb:] adnewydda ni yn dy gariad. 

Rwyt yn eistedd ar ddeheulaw’r Tad, y derbyniwn roddion yr 
Ysbryd ganddo:  
[Pawb:] adnewydda ni yn dy gariad. 

Trwy rym yr Ysbryd Glân,  
rwyt ti’n golchi ein pechodau i ffwrdd yn nŵr y bedydd ac yn 
agor ein calonnau i law y Tad, sy’n ein tywys: 
[Pawb:] adnewydda ni yn dy gariad. 

Let us give thanks to Jesus Christ the Good Shepherd, 
who laid down his life for us all, saying: 
[All:] we thank you, Jesus our Lord. 

Boed i ni ddiolch i Iesu Grist y Bugail Da, 
a roes ei fywyd drosom, gan ddweud:
[Pawb:] Diolchwn i ti, Iesu ein Harglwydd.  

Rwyt ti yn ein harwain i ddod o hyd i borfa: 
[Pawb:] Diolchwn i ti, Iesu ein Harglwydd.  

Rwyt ti yn ein galw wrth ein henwau ac rydym ni’n clywed dy lais:
[Pawb:] Diolchwn i ti, Iesu ein Harglwydd.  

Bydd pwy bynnag sy’n mynd i mewn trwot ti yn cael ei achub: 
[Pawb:] Diolchwn i ti, Iesu ein Harglwydd.  

Rhoddaist ti dy fywyd i lawr er mwyn ei feddiannu eto:
[Pawb:] Diolchwn i ti, Iesu ein Harglwydd.  

Daethost ti er mwyn i ni gael bywyd yn ei holl gyflawnder: 
[Pawb:] Diolchwn i ti, Iesu ein Harglwydd.  

Rwyt ti yn ein harwain trwy ddyffryn cysgod angau, heb i ni ofni 
niwed:
[Pawb:] Diolchwn i ti, Iesu ein Harglwydd.  

(or)

(or) Gweddïau Eiriolaeth o  Rites on the Way 

Yng ngrym yr Ysbryd gadewch i ni weddïo ar y Tad,  
trwy Iesu Grist, sef y Ffordd, y Gwirionedd a’r Bywyd.  
Gweddïwn dros bawb sy’n dilyn Ffordd Crist  
ac undod pawb sy’n Gristnogion;  
dymchwel y pethau sy’n ein gwahanu oddi wrth ein gilydd ac 
oddi wrthyt ti, fel y bo i ni, trwy wybod am dy faddeuant, rannu 
dy gariad â byd anghenus.  
Arglwydd clyw ni. 
[Pawb:] Arglwydd, yn dy ras clyw ni. 

Gweddïwn dros y rhai sydd â swyddi cyfrifol a grym ar lefel 
ryngwladol ac yn ein
cymunedau lleol; boed i’th Ysbryd Glân eu tywys yn eu 
penderfyniadau, fel bod llwybrau gwirionedd a chyfiawnder ar 
agor i bawb.
Arglwydd clyw ni. 
[Pawb:] Arglwydd, yn dy ras clyw ni. 

Rhoddwn ddiolch i ti a gweddïwn dros bawb sy’n ein cynnal ac 
yn gofalu amdanom wrth i ni ddilyn Ffordd Crist, ein teuluoedd 
a’n ffrindiau, a’n cyd-bererinion ar hyd y ffordd; rho faeth i ni i 
gyd â geiriau’r bywyd a bara’r nefoedd, fel y bo i ni dy addoli’n 
llawn, bod yn barod i wrando arnat ti, a’th wasanaethu’n llawen. 
Arglwydd clyw ni. 
[Pawb:] Arglwydd, yn dy ras clyw ni. 

Gweddïwn dros y rhai sydd, oherwydd salwch, anlwc neu 
gamdriniaeth, yn teimlo bod eu bywydau heb ystyr na chyfeiriad; 
amgylchyna hwy â’th gariad, a rho ddoethineb ac amynedd i 
bawb sy’n eu cynnal a’u tywys.  
Arglwydd, clyw ni.
[Pawb:] Arglwydd, yn dy ras clyw ni. 

Diolchwn i ti am y llawnder bywyd yr wyt yn ei roi i ni yn Iesu 
Grist, ac am bawb y bu eu bywydau’n esiampl o’th wirionedd 
a’th fywyd i ni; boed i’n cymundeb â hwy, ac â’r holl saint, ein 
meithrin a’n cefnogi ar ein pererindod ddaearol. 
Arglwydd, clyw ni. 
[Pawb:] Arglwydd, yn dy ras clyw ni. 



Gweddïau o ‘Rites on the Way for discipleship’ 
(Common Worship) 

Dduw Sanctaidd, 
ffyddlon a digyfnewid: 
ehanga ein meddyliau â gwybodaeth am dy wirionedd, 
a thyn ni’n ddyfnach i ddirgelwch dy gariad, 
er mwyn i ni dy addoli mewn gwirionedd. 
Dad, Mab ac Ysbryd Glân, 
un Duw, yn awr a hyd byth. 

Arglwydd Grist, gwir oleuni’r byd, 
gweddïwn y byddi’n tywynnu yng nghalonnau dy bobl, 
er mwyn i ni weld y Ffordd sy’n arwain i fywyd tragwyddol, 
a dilyn heb faglu; oherwydd ti yw’r Ffordd, O Grist, 
a thi hefyd yw’r Gwirionedd a’r Bywyd. 

Duw fo yn fy mhen ac yn fy ymresymiad; Duw fo yn fy nhrem ac 
yn f’edrychiad; Duw fo yn fy ngair ac yn fy siarad; Duw fo yn fy 
mron ac yn fy nirnad; Duw ar ben fy nhaith, ar f’ymadawiad. 

Arglwydd Iesu Grist, boed i’r dagrau a gollwyd yn dy fywyd 
daearol fod yn falm i bawb sy’n wylo, a boed i weddïau dy 
bererindod roi nerth i bawb sy’n dioddef, er mwyn dy drugaredd.

Arglwydd Iesu Grist, Fab Duw, 
a aeth trwy gwsg tywyll marwolaeth, 
cofia’r rhai sy’n galw arnat mewn cywilydd a distawrwydd ac 
wedi’u trechu, 
a chod nhw i’th fywyd atgyfodedig, 
oherwydd rwyt ti’n fyw ac yn teyrnasu am byth. 

Ffurf ar ymrwymiad i weddïo dros ein ffrindiau 
Dduw cariadus,  
disgleiriodd dy oleuni a’th ogoniant yn danbaid yn wyneb Iesu Grist.  
Anfon dy Ysbryd Glân er mwyn i mi rannu bywyd dy Fab a’th gariad at bawb â’m 
ffrindiau [Enw ac Enw].  
Cryfha fi fel tyst i’r cariad hwnnw wrth i mi addo gweddïo drostyn nhw,  
er mwyn dy enw.  
Amen. 

Adrodd Gweddi’r Arglwydd

Deunydd Ewcharistaidd ar gyfer cenhadu  
ac efengylu 

Gweddïau pellach at ddefnydd cyhoeddus  
neu breifat 
Gweler ‘Common Worship: Times and Seasons’, tt.149-158, neu 
www.churchofengland.org/media/41154/tandsepiphany.pdf

Gweddi am Gyfanrwydd 
O Arglwydd, treiddia i’r corneli tywyll 
hynny lle byddwn ni’n cuddio atgofion 
a thueddiadau nad ydym am eu gweld, 
gan wrthod eu tynnu allan a’u cyflwyno’n 
agored ger dy fron, er mwyn i ti eu puro 
a’u trosi: y dal dig cudd sy’n parhau, 
yr elyniaeth gynnil sy’n dal i fudlosgi; 
chwerwder y golled yr ydym heb ei throi’n 
aberth; y cysur preifat y glynwn wrtho; 
ofn dirgel methiant sy’n sigo ein menter 
ac sydd mewn gwirionedd yn falchder 
gwyrdroedig; y pesimistiaeth sy’n sarhad 
ar dy lawenydd, Arglwydd; deuwn â’r rhain 
i gyd atat, ac rydym yn eu edrych arnynt 
o’r newydd mewn cywilydd ac edifeirwch 
yn dy olau cadarn di. 

Evelyn Underhill 

Gweddi Sant Richard o Chichester 
Diolch fo i ti, Arglwydd Iesu Grist, am yr 
holl fanteision a roddaist i ni; ac am yr holl 
boenau a sarhad a ddioddefaist drosom ni. 
O Waredwr mwyaf trugarog, fy nghyfaill 
a’m brawd, boed i ni dy adnabod yn 
gliriach, dy garu’n anwylach, a’th ddilyn yn 
dynnach, o ddydd i ddydd. Amen. 

St Richard of Chichester (1197-1253) 

Gweddi gan Eric Milner-White 
Edrych yn raslon arnom, O Ysbryd Glân, a 
rho i ni, i’n sancteiddio, feddyliau a fydd 
yn troi’n weddi, gweddïau a fydd yn troi’n 
gariad, a chariad a fydd yn troi’n fywyd 
tragwyddol gyda thi. 

Eric Milner-White (1884-1963)

(neu) 

(neu) 

(neu) 



Rho i ni, Arglwydd Grist, 
gyflawnder gras, 
dy bresenoldeb a thydi dy hunan, 
oherwydd ti yw ein rhan a’n hyfrydwch, 
yn awr a hyd byth. 

Dduw, ein goleuni a’n hiachawdwriaeth,  
goleua ein bywydau,  
fel y bo i ni weld dy ddaioni yn nhir y rhai byw ac, 
wrth edrych ar dy harddwch,  
gael ein newid i fod yn debyg i Iesu Grist ein Harglwydd. 

Agor ein clustiau, ogoneddus Arglwydd Grist, 
i glywed cerddoriaeth dy lais dros anhrefn y byd hwn; 
agor ein llygaid i weld gweledigaeth dy ogoniant, 
oherwydd ti yw ein Brenin, yn awr a hyd byth. 

O Grist, y drws i gorlan y defaid, 
boed i ni ddod i mewn i’th byrth yn llawn moliant 
a mynd o’th gynteddau i’th wasanaethu yn y rhai 
sy’n dlawd, sydd ar goll ac sy’n crwydro, 
y dydd hwn ac ar hyd ein hoes. 

Dduw bywyd a chariad, 
y trechodd dy Fab bechod a marwolaeth, 
bywha ni â’i fywyd ef, 
fel bod yr holl fyd yn atseinio â’th fawl; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 

 

Cyfres o Ymatebion ar gyfer yr wythnos cyn y 
Pentecost (cf Rhufeiniaid 8) 

Tyrd, Ysbryd Glân, llanw galonnau dy bobl 
[Pawb:] a chynnau ynom dân dy gariad.  

Mae pawb sy’n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn blant i Dduw 
ac yn gyd-etifeddion â Christ. 
[Pawb:] Tyrd, Ysbryd Glân, llanw galonnau dy bobl. 

Adnewydda wyneb dy greadigaeth, Arglwydd,  
gan arllwys arnom roddion dy Ysbryd, 
[Pawb:] a chynnau ynom dân dy gariad. 

Oherwydd mae’r greadigaeth yn disgwyl yn eiddgar 
am ryddid gogoneddus plant Duw. 

[Pawb:] Tyrd, Ysbryd Glân, llanw galonnau dy bobl  
a chynnau ynom dân dy gariad. 

(neu) 

(neu) 

(neu) 

(neu) 

(neu) 
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