Mae Iesu’n caru pawb
Dyddlyfr Gweddi

Sut mae defnyddio’r
Dyddlyfr Gweddi yma

Mudiad gweddi byd-eang yw Deled Dy Deyrnas sy’n gwahodd Cristnogion
ar draws y byd i weddïo rhwng y Dyrchafael a’r Pentecost. Ers iddo gael ei
lansio gan Archesgobion Caergaint ac Efrog yn 2016, mae Cristnogion o 172
o wledydd a 65 enwad wedi ymuno i weddïo y bydd ffrindiau a theulu yn dod
i gredu yn Iesu Grist. Mae’r Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain wedi bod yn
bartner eciwmenaidd allweddol yn Deled Dy Deyrnas ers 2017.
Mae’r diwrnodau rhwng y Dyrchafael a’r Pentecost wedi bod yn gyfnod o aros
a disgwyl erioed. Wrth i’r Arglwydd Iesu esgyn, addawodd yr Ysbryd Glân
yn rhodd a fyddai’n galluogi’r disgyblion i fod yn dystion. Wrth iddyn nhw
ddisgwyl i’r addewid gael ei chyflawni, buon nhw’n ymroi’n gyson i weddïo
(Actau 1.14). Yr alwad o’r newydd ar draws yr Eglwys, felly, yw neilltuo’r
diwrnodau hyn ar gyfer gweddïo, a bod pob unigolyn yn gweddïo y bydd pum
person yn dod i adnabod cariad Iesu Grist.

Bob dydd mae yna ran o’r Beibl, myfyrdod byr, gweddi, ac awgrym ar gyfer
gweithredu. Mae lle bob dydd hefyd i chi wneud eich nodiadau eich hun.
Wnaeth rhyw ymadrodd eich taro’n arbennig? A ddaeth Duw â rhywbeth i’ch
meddwl wrth i chi weddïo ar y diwrnod hwnnw? Pan wnaethoch chi geisio
gweithredu, faint o lwyddiant gawsoch chi? Nodwch y pethau yma i lawr er
mwyn i chi fedru cofio beth mae Duw wedi bod yn ei ddweud wrthych chi
trwy eich darlleniad, eich gweddïau a’ch gweithredoedd.
Ar hyd y dyddlyfr mae delweddau i’ch helpu i fyfyrio ar thema’r diwrnod.
Gadewch i’r rhain eich ysbrydoli wrth i chi ddarllen trwy bob adran ar gyfer y
diwrnod dan sylw; ac ychwanegwch eich nodiadau eich hun.

Isod mae lle i nodi enwau pum person y byddwch chi’n gweddïo drostynt ar
hyd Deled Dy Deyrnas.
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Diwrnod 1: Iesu

Felly carodd Duw..

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Ioan 3.16 yw un o’r adnodau mwyaf
cyfarwydd yn y Beibl oherwydd ei fod yn
pwysleisio cariad Duw at bawb. Nid dim
ond caru’r rhai oedd yn hawdd eu caru wnâi
Iesu, roedd yn caru’r bobl oedd yn ei gasáu,
oedd yn ei ddirmygu; roedd yn caru’r bobl
roedd eraill yn edrych i lawr arnynt. Nid
dim ond caru rhai pobl roedd e – roedd yn
caru’r byd cyfan.
Mae hyn yn sôn am weithred Duw er mwyn
dangos cariad i ni – mae’n dangos i ni sut
mae cariad yn air gweithredol. Carodd
Duw ni gymaint nes i Dduw anfon Iesu
ar ein cyfer. Nid oherwydd unrhyw beth
wnaethon ni, nid oherwydd ein bod ni’n ei
haeddu; ond oherwydd bod Duw yn Dduw
cariadus. Mae cariad Duw yn anhunanol ac
yn aberthol ac yn dangos ein gwerth i ni.
Os gall Duw garu unrhyw un, y peth lleiaf
gallwn ni ei wneud yw efelychu hynny.

Gweddi:
Dduw cariadus, diolch am roi dy Fab, Iesu,
drosof fi a thros bawb. Helpa fi i dderbyn y
cariad a ddangosaist i mi wrth anfon dy Fab.
Rwy’n gweddïo dros bump o’m ffrindiau, y
byddi di’n agor eu calonnau i’th gariad.
A dysga fi i garu’n unionach. Amen

Darlleniad:
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i
bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd
tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio’r byd yr anfonodd Duw ei Fab
i’r byd, ond er mwyn i’r byd gael ei achub trwyddo ef.
Ioan 3.16–17
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Gweithredu:
Gofynnwch i’ch hun: pwy fydd yn croesi fy
llwybr heddiw trwy law Duw, ac ym mha
ffurf benodol galla i ddangos cariad Duw
iddyn nhw?
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Diwrnod 2: Moliant

Dyma gariad

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Rhywbeth sy’n cael ei fyw yw cariad, nid
dim ond datganiad. Ymroddiad ar waith.
Mae’r ffaith bod Duw yn teimlo cariad tuag
atom yn gwbl ryfeddol. Mae’n gwneud i ni
deimlo’n ostyngedig. Mae Duw bob amser
yn amyneddgar ac yn garedig gyda ni, ac yn
ceisio defnyddio cariad i ffurfio ein bywydau.
Un peth mae Duw yn wir yn gallu’n herio
ni yn ei gylch yw a yw ein bywydau fel
Cristnogion yn dangos rhywbeth gwahanol,
sy’n gwneud bywyd yn werth ei fyw.
Os nad oes unrhyw beth am fod yn Gristion
yn edrych yn arbennig o angenrheidiol neu
ddeniadol, beth yw’r pwynt? Beth petaen
ni’n mynd allan o’n ffordd i geisio arddangos
Duw i gynifer o bobl â phosib, nid dim ond
yn ein gweddïau, ond yn ein gweithredoedd
a’n moliant? Beth petaen ni’n bobl gariadus,
yn llawn daioni, llawenydd a gras Duw?
Byddai pobl yn sylwi: efallai bydden nhw
ddim yn rhoi’r enw ‘Duw’ iddo fe ar y pryd,
ond byddai rhywbeth arbennig amdanon ni
– ein perthynas â Duw. Ffrwyth y berthynas
honno yw natur gariadus.

Gweddi:
Dduw cariadus, diolch am y modd rwyt ti’n
ein caru. Helpa fi trwy rym dy Ysbryd Glân i
garu fel rwyt ti’n caru, fel bod y pum person
rwyf wedi’u dewis yn dod i’th adnabod di.

Darlleniad:
Y mae cariad yn amyneddgar; y mae cariad yn gymwynasgar; nid yw
cariad yn cenfigennu, nid yw’n ymffrostio, nid yw’n ymchwyddo. Nid yw’n
ceisio ei ddibenion ei hun, nid yw’n gwylltio, nid yw’n cadw cyfrif o gam;
nid yw’n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae’n cydlawenhau
â’r gwirionedd. Y mae’n goddef i’r eithaf, yn credu i’r eithaf, yn gobeithio
i’r eithaf, yn dal ati i’r eithaf.
1 Corinthiaid 13.4–7
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Gweithredu:
Gwnewch rywbeth ymarferol i ddangos
cariad Iesu i un o’ch pum ffrind, neu
edrychwch trwy eich dyddiadur ac ystyried
pryd byddwch chi’n siarad â nhw nesa.
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Diwrnod 3: Diolch

Wedi’n caru gyntaf

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Mae’n syniad mor rymus i feddwl bod Duw
wedi’n caru ni hyd yn oed pan nad oedden
ni’n gwybod na hidio am Dduw. Nid ein caru
oherwydd ein bod ni’n gwneud pethau’n
iawn y mae Duw, na pheidio â’n hoffi
oherwydd ein bod ni’n gwneud pethau’n
anghywir. Chwyldro cariad Duw tuag aton ni
yw bod dim modd ei haeddu. Mae Duw yn
syml yn ein caru ni. Mae’n rhodd lwyr.
Yn union fel roedd Duw yn ein caru ni cyn
i ni wybod hynny, mae Duw yn gweithio
dros bawb, p’un a ydyn nhw’n ymwybodol
o hynny neu beidio. Mae Duw yn gweithio
ym mywydau pawb. Mae rhai pobl yn gweld
hynny; dyw eraill ddim. Mae cariad Duw yn
gweithio dros bawb ohonon ni – ond beth
hoffai Duw yn fwy na dim yw ein bod ni’n
cydnabod ac yn croesawu hynny. Yr alwad i
Gristnogion yw bod yn bobl sy’n dangos sut
mae Duw eisoes yn gweithio yn eu bywydau;
mae’n alwad i fod yn gyfryngau i gariad Duw,
nid creu’r cariad hwnnw.

Gweddi:

Darlleniad:
Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom: bod Duw wedi anfon ei unig
Fab i’r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad: nid
ein bod ni’n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei Fab
i fod yn aberth cymod dros ein pechodau... Yr ydym ni’n caru, am iddo ef
yn gyntaf ein caru ni.
1 Ioan 4.9–10, 19
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Dduw cariadus, diolch am ein caru ni gyntaf,
cyn i ni dy garu di. Rydyn ni’n cydnabod dy
gariad aton ni heddiw ac yn dewis dy garu di
hefyd. Diolch am fy ffrindiau. Rwy’n gofyn
i ti agor llygaid fy ffrindiau i’th gariad a’r
pethau rwyt ti’n eu gwneud drostyn nhw.

Gweithredu:
Mae’n hawdd cymryd pobl yn ganiataol. Oes
yna ffyrdd heddiw i chi ddangos i’r rhai rydych
chi’n gweddïo drostyn nhw pa mor ddiolchgar
ydych chi eu bod nhw yn eich bywyd?
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Diwrnod 4: Sori

Pan oedden ni’n dal yn
bechaduriaid

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Yr hyn sy’n hardd am hanes Cristnogaeth yw
bod Duw wedi’n caru ni cyn i ni sylweddoli
ein bod ni’n bechaduriaid. Cyn i ni droi i
dderbyn cariad Duw, roedd Duw eisoes yn
ein caru ni.
Daw cariad Duw, a welwn mewn hanesion
di-ri yn y Beibl, o galon sydd wedi torri.
Mae’n gariad at rywun sy’n teimlo fel poen
yng nghrombil y bol. Y math o gariad a
fyddai’n gwneud unrhyw beth, pa mor
afresymol bynnag mae hynny’n ymddangos
i eraill, i gael hyd i’r hyn a gollwyd. Fel
byddwn ni’n darllen yn ein myfyrdod yfory,
dyma’r cariad sy’n peryglu popeth er mwyn
yr un a gollwyd.

Gweddi:
Dduw cariadus, mae’n flin gen i am yr
adegau pan wyf fi heb garu eraill fel rwyt
ti’n caru. Diolch i ti am faddau i mi cyn i
mi ystyried cyffesu. Rwy’n cyfaddef popeth
sydd ddim yn iawn yn fy mywyd heddiw,
ac yn gofyn am y maddeuant rwyt ti’n
ei roi mor gariadus. Boed i’r cariad hwn
drawsffurfio bywydau fy ffrindiau hefyd.

Darlleniad:
Oherwydd y mae Crist eisoes, yn yr amser priodol, a ninnau’n
ddiymadferth, wedi marw dros yr annuwiol. Go brin y bydd neb yn marw
dros un cyfiawn. Efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da.
Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi
marw drosom pam oeddem yn dal yn bechaduriaid.
Rhufeiniaid 5.6–8
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Gweithredu:
Yr wythnos hon, sut galla i roi rhywbeth sy’n
bwysig i mi o’r neilltu, er mwyn gwasanaethu
un o’r pump rwyf wedi’u dewis yn well?
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Diwrnod 5: Offrymu

Y ddafad golledig
Darlleniad:
Yr oedd yr holl gasglwyr trethi a’r pechaduriaid yn nesáu ato i wrando arno.
Ond yr oedd y Phariseaid a’r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd,
gan ddweud, “Y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy.”
A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt: “Bwriwch fod gan un ohonoch
chwi gant o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt: onid yw’n gadael y
naw deg a naw yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o
hyd iddi? Wedi dod o hyd iddi mae’n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen,
yn mynd adref, ac yn gwahodd ei gyfeillion a’i gymdogion ynghyd, gan
ddweud wrthynt, ‘Llawenhewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd
i’m dafad golledig.’
Luc 15.1–6; gweler hefyd Mathew 18.12–14

12

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Mae’r Duw cariadus yn dod i chwilio amdanon
ni, yn union fel mae’r bugail yn gadael y
naw deg naw i gael hyd i’r un. O bersbectif
rhesymegol, byddai’n well bod y bugail yn
gwarchod y naw deg naw ac yn cefnu ar yr un
a gollwyd, oherwydd byddai mwy o elw yn
hynny. Ond nid elw yw ffon fesur cariad Duw –
mae’n werth mynd ar ôl pob un ddafad unigol.
Weithiau gallwn ni gyfyngu ar y bobl rydyn
ni eisiau dangos cariad a gofal tuag atynt.
Yn adnod 2 rydyn ni’n darllen: ‘yr oedd y
Phariseaid a’r ysgrifenyddion yn grwgnach
ymhlith ei gilydd, gan ddweud, “Y mae hwn yn
croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy.’
Ond roedd yr Iesu rydyn ni’n honni ei ddilyn
yn bwyta gyda phob math o bobl. Roedd y
pechaduriaid a’r casglwyr trethu yn bobl y daeth
i’w ffeindio. Aeth Iesu i dŷ Mathew – Mathew
y casglwr trethu – i gael cinio gydag ef. Aeth
Iesu allan o’i ffordd i dreulio amser yn bwyta
gyda grŵp o bobl yr oedd llawer o bobl yn y
gymdeithas yn eu gwrthod.
Yn yr un modd, gadawodd Iesu’r nefoedd a dod
i lawr, nid dim ond i fwyta gyda ni, ond hefyd
i farw droson ni. Mae e wedi gwneud popeth i
gael hyd i ni.

Gweddi:
Dduw cariadus, diolch am ddod i gael hyd
i ni gyda’th gariad. Rwy’n gofyn nawr i ti
ddod i chwilio am fy ffrindiau.

Gweithredu:
Yn hytrach na disgwyl i bobl ddod i’r eglwys,
allen ni efelychu Iesu a gadael ein parthau
cyfforddus i fod gyda nhw?
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Diwrnod 6: Gweddïo

Gadewch i ni garu

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Sut le fyddai’r byd petai pawb yn caru ei
gilydd? Dychmygwch hynny! Wrth gwrs
mae cariad yn anodd oherwydd mae ein
natur ddynol, er ei bod yn gallu caru’n fawr,
yn amherffaith. Mae ein hunanoldeb yn
cadw mynd yn y ffordd.
Rwy’n credu mai’r dystiolaeth ein bod
ni’n wir yn adnabod Duw yw’r ffaith bod
gennym ni’r gallu i garu pawb yn ddiamod.
Cyflawnir yr holl orchmynion yn hyn, sef
ein bod ni’n caru ein gilydd. Dyna ni. Mae
Duw yn gofyn i ni garu ein gilydd yn ein
geiriau a’n gweithredoedd. Dyw hynny ddim
o reidrwydd yn hawdd, waeth i ni fod yn
onest! Dim ond gyda chariad y Tad, esiampl
Crist a grym yr Ysbryd y mae’n bosibl. Ac
mae Duw yn ein dysgu i garu wrth weddïo.
Gweddïo yw caru.

Gweddi:
Dduw cariadus, helpa fi i’th adnabod di’n
well. Trwy dy adnabod, boed i fi dy ddangos
di’n fwy a charu fel rwyt ti’n caru. Rwy’n
gofyn i ti ddangos dy gariad i’r pum ffrind
rwyf wedi’u dewis – trwof fi a thrwy eraill
sy’n dy garu di.

Darlleniad:

Gweithredu:

Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw
y mae cariad, ac y mae pob un sy’n caru wedi ei eni o Dduw, ac yn
adnabod Duw.
1 Ioan 4.7
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Sut gallech chi atgoffa eich hun i weddïo
dros eich pum ffrind? Allech chi osod larwm
ar eich ffôn bob dydd?
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Diwrnod 7: Helpu

Mae cariad yn air gweithredol

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Wrth i Sant Ioan ddweud, ‘Blant annwyl’,
mae’n siarad â phawb, â holl blant Duw. Mae’n
dweud na ddylen ni ddweud ein bod ni’n caru
pobl os nad ydyn ni’n gwneud unrhyw beth i
ddangos y cariad hwnnw – os oes gennym ni
eiddo materol, ond dydyn ni ddim yn tosturio
wrth frawd neu chwaer, pa fath o gariad yw
hynny? Nid dyna’r unig ffordd o garu pobl,
ond mae’n ffordd ymarferol iawn o garu
eraill. Pa mor hael ydyn ni fel Cristnogion? Pa
mor ofalgar ydyn ni fel Cristnogion? Pa mor
lletygar ydyn ni fel Cristnogion, yn enwedig os
na fyddwn ni’n elwa o hynny?
Os nad ydyn ni’n gweithredu, mae bron
fel petaen ni’n tybio ein bod ni’n haeddu
bod mewn sefyllfa well, ond dim ond trwy
ras Duw dydyn ni ddim yn sefyllfa’r un
sydd mewn angen. Dywedodd Iesu ei hun:
‘Oherwydd bûm yn newynog a rhoesoch fwyd
imi, bûm yn sychedig a rhoesoch ddiod imi,
bûm yn ddieithr a chymerasoch fi i’ch cartref;
bûm yn noeth a rhoesoch ddillad amdanaf,
bûm yn glaf ac ymwelsoch â mi, bûm yng
ngharchar a daethoch ataf.’ (Mathew 25.35–
36) Popeth rydyn ni’n ei wneud i bobl, rydyn
ni’n ei wneud fel petaen ni’n ei wneud i Grist.

Gweddi:
Darlleniad:
Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad: am iddo ef roi ei einioes
drosom ni. Ac fe ddylem ninnau roi ein heinioes dros ein cydaelodau. Pwy
bynnag sydd â meddiannau’r byd ganddo, ac yn gweld ei gydaelod mewn
angen, ac eto’n cau ei galon yn ei erbyn, sut y mae cariad Duw yn aros
ynddo? Fy mhlant, gadewch i ni garu, nid ar air nac ar dafod ond mewn
gweithred a gwirionedd.
1 Ioan 3.16–18
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Dduw cariadus, diolch i ti am dy gariad
drudfawr. Rwy’n gofyn i ti helpu’r pum
ffrind rwyf wedi’u dewis i ddeall rhywfaint o
gryfder dy gariad tuag atyn nhw. Helpa ni i
ddefnyddio’r arian sydd gennym ni’n dda.

Gweithredu:
Chwiliwch am ffyrdd o ddefnyddio beth sydd
gennych chi eisoes i helpu eraill heddiw.
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Diwrnod 8: Addoli

Pwy a’n gwahana ni?

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Ein disgwyliad ni yw bod rhaid y gallai
rhywbeth ein gwahanu ni oddi wrth gariad
Duw. Ond mae Duw yn dweud, ‘Does dim
ots gen i ble wyt ti, beth wyt ti’n ei wneud,
pa mor bell i ffwrdd wyt ti: fydd fy nghariad
i atat ti ddim yn newid.’ Weithiau rydyn
ni’n meddwl bod cariad Duw yn dibynnu
ar sut rydyn ni’n gweithredu. Ond mae
Duw yn dweud, ‘Gwrando, allai hyd yn oed
eangderau’r ddaear ddim fy ngwahanu i
oddi wrthyt ti na’m hatal rhag dy garu di’. Yn
y lle cyntaf, perthynas â Duw trwy Iesu yw
Cristnogaeth, nid cyfres o weithgareddau!
Mae cariad Duw yn cyrraedd penllanw ei
fynegiant yng nghroes Crist, sy’n sefyll hyd
ddiwedd amser yn arwydd ac yn sicrwydd o
gariad digyfnewid Duw.

Gweddi:
Dduw cariadus, diolch am dy gariad, na
all dim ein gwahanu ni oddi wrtho, ac
nad yw’n dibynnu ar ein hymdrechion ni.
Rwy’n gofyn i ti ddatgelu’r cariad yma ym
mywydau’r pum person rwy’n gweddïo
drostyn nhw.

Darlleniad:
Ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy’r hwn a’n
carodd ni. 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 8.37–39
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Gweithredu:
Gwnewch rywbeth ymarferol i ddangos i
rywun fod Duw yn eu caru nhw.
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Diwrnod 9: Dathlu

Cariad y Tad

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Mae Duw yn ein croesawu ni’n ôl mor
llawen! Mae ein syniadau am Dduw fel unben
crac neu bennaeth sy’n chwilio am feiau o hyd
yn gallu bod mor wyrdroedig. Ond mewn
gwirionedd tosturi a gras sydd gan Dduw
yn ei agwedd tuag atom. Hyd yn oed pan
fyddwn ni’n bell i ffwrdd, mae Duw yn barod
i redeg i gwrdd â ni, fel y gwnaeth y tad yma.
Sylwch ar y geiriau, ‘a phan oedd eto ymhell
i ffwrdd’: wnaeth y tad ddim aros i’r mab
deithio’r holl ffordd ato fe, fe aeth i gwrdd
ag e. Mae Duw yn gwneud hynny. Nid dim
ond aros amdanon ni mae Duw. Mae Duw
yn estyn allan aton ni mewn cariad ac yn
lledu breichiau cariadus i’n croesawu.
Mae Duw yn symud lawr yr hewl y funud
hon, yn estyn breichiau cariadus o’i flaen, ac
yn disgwyl i’ch ffrindiau ddod adre.

Gweddi:

Darlleniad:
Yna cododd a mynd at ei dad. A phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei
dad ef. Tosturiodd wrtho, rhedodd ato, a rhoes ei freichiau am ei wddf a’i
gusanu. Ac meddai ei fab wrtho, ‘Fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn dy
erbyn di. Nid wyf mwyaf yn haeddu fy ngalw’n fab iti.’ Ond meddai ei dad
wrth ei weision, ‘Brysiwch! Dewch â gwisg allan, yr orau, a’i gosod amdano.
Rhowch fodrwy ar ei fys a sandalau am ei draed. Dewch â’r llo sydd wedi ei
besgi, a lladdwch ef. Gadewch inni wledda a llawenhau, oherwydd yr oedd
hwn, fy mab, wedi marw, a daeth yn fyw eto; yr oedd ar goll, a chafwyd hyd
iddo.’ Yna dechreusant wledda yn llawen.
Luc 15.20–24
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Dduw cariadus, rwy’n gofyn i ti sicrhau bod
fy ffrindiau’n cyrraedd yr hewl lle byddan
nhw’n dy weld ti’n redeg i gwrdd â nhw.
Diolch dy fod ti’n ein croesawu â llawenydd,
pa mor bell bynnag i ffwrdd ydym ni, a pha
mor hir bynnag rydyn ni wedi bod i ffwrdd.

Gweithredu:
Meddyliwch am sut mae rhywun wedi’ch
brifo, neu sut rydych chi wedi anghytuno
â nhw. Sut gallech chi estyn llaw a chwrdd
â nhw lle maen nhw, yn hytrach na disgwyl
iddyn nhw ddod atoch chi?
21

Diwrnod 10: Distawrwydd

Sŵn distawrwydd

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Mae distawrwydd bob amser wedi bod yn
rhan bwysig o ymarfer ysbrydol, ond mae
llawer heb roi cynnig arno erioed!
Gall distawrwydd a bod ar ein pen ein
hunain ein helpu i glywed gan Dduw,
oherwydd mae’n hawdd iawn colli
sensitifrwydd i’r llais bach tawel yn holl
sŵn a gweithgaredd ein bywydau. Yn y
distawrwydd, rydych chi’n sylweddoli cyn
lleied rydych chi’n clywed y llais hwnnw ar
adegau eraill.
Gall distawrwydd fod yn anodd. Mae bywyd
yn brysur a gall fod yn anodd cael hyd i le ac
amser i fod yn ddistaw. Mae eich meddwl ar
ras trwy fil o bethau, fel ‘beth sydd i swper?’!
Ond harddwch y distawrwydd yw nad Duw
yn siarad trwy rywun arall, er enghraifft
mewn pregeth neu lyfr Cristnogol, sydd yma,
ond Duw yn siarad yn uniongyrchol â chi.

Gweddi:
...[byddwch yn ddistaw]...

Darlleniad:
Yna dywedwyd wrtho, “Dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr ARGLWYDD.”
A dyma’r ARGLWYDD yn dod heibio. Bu gwynt cryf nerthol, yn rhwygo
mynyddoedd a dryllio creigiau, o flaen yr ARGLWYDD; nid oedd yr
ARGLWYDD yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daeargryn; nid oedd yr
ARGLWYDD yn y ddaeargryn. Ar ôl y ddaeargryn bu tân; nid oedd yr
ARGLWYDD yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias,
lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngenau’r ogof; a daeth llais yn
gofyn iddo, “Beth a wnei di yma, Elias?”
1 Kings 19.11-13
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Gweithredu:
Rhowch gynnig ar weddïo’n ddistaw am
bum munud – hyd yn oed os yw hynny’n
anodd! Wedyn nodwch unrhyw beth roedd
Duw fel petai’n ei ddweud wrthych chi,
trwy’r meddyliau neu’r teimladau a ddaeth
i’ch pen.
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Diwrnod 11: Pentecost

Yr Ysbryd ynom ni

Myfyrdod:

Eich nodiadau chi:

Ar ddiwrnod y Pentecost, anfonodd Duw
yr Ysbryd Glân yn Helpwr ac yn Gysurwr,
gan alluogi’r disgyblion i ddatgan – mewn
gwahanol ieithodd – rhyfeddodau Duw, fel
bod pobl o bob cenedl yn gallu deall.
Mae hyn yn dangos i ni bod Ysbryd Duw yn
bresennol ym mhob sefyllfa. Pan fyddwn ni’n
rhannu’n ffydd gyda’n ffrindiau, gallwn ni
ofyn i’r Ysbryd ein helpu i ‘drosi’ newyddion
da cariad Duw, fel eu bod nhw’n gallu deall
sut mae’n effeithio arnyn nhw yn eu sefyllfa.
Adeg y Pentecost rydyn ni’n cofio bod
yr Ysbryd Glân yn byw ynom ni. Ddylen
ni ddim dod yn rhy gyfarwydd â’r ffaith
anhygoel honno! Dyna fraint sydd gennym
ni. Mae’r Ysbryd yn ein deffro i’r cariad sydd
gan Dduw aton ni, ac yn ein helpu i garu
eraill.

Darlleniad:

Gweddi:

Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac
yn sydyn fe ddaeth o’r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr
holl dŷ lle’r oeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn
ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt; a llanwyd hwy oll â’r Ysbryd
Glân, a dechreusant lefaru â thafodau dieithr, fel yr oedd yr Ysbryd yn rhoi
lleferydd iddynt.

Ysbryd Glân, diolch am fyw ynof fi, yn
dangos cariad Duw i fi ac yn fy helpu i
rannu’r cariad hwnnw ag eraill.

Yr oedd yn preswylio yn Jerwsalem Iddewon, pobl dduwiol o bob cenedl dan y
nef; ac wrth glywed y sŵn hwn fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac yn oeddent wedi
drysu’n lân am fod pob un ohonynt yn eu clywed hwy yn siarad yn ei iaith ei
hun. Yr oeddent yn synnu ac yn rhyfeddu, ac yn dweud, “Onid Galileaid yw’r
rhain oll sy’n llefaru? A sut yr ydym ni yn eu clywed bob un ohonom yn ei iaith
ei hun, iaith ei fam?”
Actau 2.1–8

Tro nesa cewch chi gyfle i siarad am eich
ffydd, ewch ati’n fwriadol i’ch atgoffa eich
hun fod yr Ysbryd Glân yn byw ynoch chi.
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Gweithredu:
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Lle i ysgrifennu a thynnu lluniau

Ysgrifennwyd gan

Thelma Commey
Llywydd Ieuenctid y Methodistiaid 2019/2020

Stori Thelma:
Gwraig 19 oed o Ghana wyf fi,
sydd wedi cael y fraint o brofi
cariad diamheuol Duw. Fe rois
i fy mywyd i Grist yn 11 oed,
oherwydd fy mod wedi cael
hyd i berthynas a fyddai’n fy
nhrawsffurfio. Wrth dyfu yn y
ffydd, o ddydd i ddydd, trwy’r
gair a’r gymdeithas, rwyf wedi
gweld Duw yn gwneud pethau
rhyfeddol i fi a thrwof fi. Mae
Duw wedi fy mendithio’n helaeth,
ac rwy’n wirioneddol ddiolchgar.
Rwy’n addoli mewn eglwys
fywiog, amrywiol yn Milton
Keynes lle rwy’n cael y fraint
o wasanaethu yn yr Ysgol Sul a
chyda’r plant a’r bobl ifanc. Rwyf
wedi gweld Duw yn fy natblygu yn yr amgylchedd hwnnw ac yn
meithrin y doniau sydd gen i. Rwyf wedi dysgu cymaint trwy dreulio
amser gyda’r bobl ifanc ryfeddol hyn. Rwy’n wir yn mwynhau gallu
bod yn rhan o’r hanesion mae Duw yn eu hysgrifennu yn eu bywydau.
Rwy’n gweddïo y byddwch, wrth i ni archwilio’r Ysgrythur a myfyrio
ar gariad diamod Iesu, yn profi hynny drosoch eich hun.
Mae Iesu yn eich caru chi.
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