Deled dy Deyrnas

Adnewydda ni drwy dy Ysbryd
M

ae’r llyfryn hwn i bawb. Rydyn ni i gyd angen anogaeth yr addewidion sylfaenol
sydd yn y ffydd Gristnogol i’n helpu i fyw’r bywyd y mae Duw wedi’i roi i ni yn ei
lawnder. Mae’r pandemig Covid-19 wedi effeithio ar bob rhan o’n bywydau, pwy allwn
ni eu gweld, sut allwn ni addoli.
Yn y cyfnod rhwng y Dyrchafael a’r Sulgwyn, mae Deled dy Deyrnas yn rhodd i loywi
ein ffydd, yn enwedig os oedden ni’n teimlo wedi’n hynysu oddi wrth ein cymuned, ein
Heglwys, yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rwyf hefyd wedi ysgrifennu hyn yn y gobaith
y bydd y rhai nad ydyn nhw’n adnabod Iesu o gwbl yn canfod ar y tudalennau hyn y
gobaith y maen nhw’n hiraethu amdano.
Felly, os ydych chi eisoes yn dilyn Iesu, derbyniwch hyn i’ch atgoffa ac i’ch annog, pam a
sut y mae dilyn Iesu yn gwneud gwahaniaeth i chi. Meddyliwch i bwy y gallech chi roi
copi a sut y gallech chi fod yn gweddïo dros y rhai rydych chi’n eu hadnabod sydd hefyd
angen gobaith yr efengyl. Ac os nad ydych chi wedi cyfarfod Iesu Grist, fy ngobaith yw
y byddwch yn gwneud hynny yn yr hyn y byddwch yn ei ddarllen ac yn myfyrio arno yn
y llyfryn hwn.
Mae yna ychydig o bethau i’w darllen bob dydd, gweddi i’w hoffrymu ac yna wahoddiad i
chi ystyried eich hunan beth yw ystyr dilyn llwybrau Crist. Does dim rhaid i chi gofnodi
unrhyw beth, ond efallai y byddai hynny’n gallu bod yn ddefnyddiol i chi. Peidiwch â
phoeni os nad yw hyn i chi. Gofynnwch am help Duw i chi allu gweld yn glir sut y
gallwch chi ddilyn Iesu a phwy allwch chi eu helpu.
A gwnewch hyn heb ganolbwyntio arnoch chi eich hunan yn unig - gweddïwch dros,
efallai bump o ffrindiau, teulu cymdogion, cydweithwyr - sy’n byw eu bywydau heb ddod
i adnabod, eto, y cariad sy’n cael ei gynnig iddyn nhw yng Nghrist Iesu.
Yn y dyddiau hyn o ddisgwyl a gweddïo’n obeithiol rhwng y Dyrchafael a’r Sulgwyn,
bydded i ni i gyd gael ein hadnewyddu gan yr Ysbryd, ein gwneud o’r newydd yng Nghrist.

Stephen Cottrell
ARCHESGOB CAEREFROG

Diwrnod 1: Iesu

Dilyn yn y ffordd
Doedd dilynwyr cyntaf Iesu ddim yn cael eu galw’n Gristnogion.
Daeth hynny’n ddiweddarach. Roedden nhw’n cael eu galw yn
ddilynwyr Y Ffordd (gweler Actau 24.14). Mae hynny i’w weld yn
lle da i gychwyn. Yn enwedig ar gyfnod mor dywyll ac anodd i’n byd.
Mae’r ffydd Gristnogol yn ffordd o fyw. Yn wir, dywedodd Iesu ei
hunan wrth ei ffrindiau y noson cyn iddo farw, “Myfi yw’r ffordd”.
Mae Iesu’n dangos i ni beth allai dynoliaeth fod wrth fyw yn ffordd
Duw. Daw ei garedigrwydd, haelioni, daioni a’i faddeuant oddi wrth
Dduw. Fel hyn y mae Duw. Mae Duw’n croesawu pawb.
Mae bywyd yn galed. Dyw’r ffordd ymlaen ddim yn glir. Ac, wrth i ni
wynebu cyfnod anodd ac amhendant, dyw Duw ddim yn anfon llyfr
o reolau i ni, na map. Mae’n anfon cydymaith i gerdded gyda ni, Iesu,
y ffordd. Ac nid i ni yn unig y mae’n ffordd – ond i bob un person.
Gweddïwn dros y rhai rydyn ni’n eu hadnabod ac yn eu caru y bydded
iddyn nhw ganfod ffordd Crist.

GWEDDI
Dduw cariad, pan wyf yn teimlo ar goll neu’n unig neu’n ofnus neu’n
ansicr o’r ffordd ymlaen, bydded i ti fod fy arweinydd, yn llusern i’m traed
ac yn oleuni i’m llwybr. A heddiw, helpa fi i fod yn gydymaith da i’r rhai
rwy’n eu cyfarfod.

Meddai Thomas w rtho,
"Arglw ydd, ni w yddom ni i ble'r w yt yn mynd. Sut
y gallw n ni w ybod y ffor dd?"
Dywedodd Iesu w rtho,
"Myfi yw 'r ffor dd a'r gw ir ionedd a'r byw yd.
Nid yw neb yn dod at y Tad ond tr wof i."
(Ioan 14:5-6)

Mor ddarostyngedig wyt ti, fy enaid,
ac mor gythryblus o’m mewn!
Disgwyl wrth Dduw: oherwydd eto
moliannaf ef,
fy ngwaredydd a’m Duw
(Salmau 42.11)

Diwrnod 2: Clodfori

Ffordd o lawenydd toreithiog
Mewn addoliad Cristnogol, mae yna lawer iawn o glodfori. Mae Cristnogion
yn aml yn dweud wrth Dduw mor wych yw. Pa fath o Dduw sydd angen hyn,
dyna ymateb yn aml y rhai sy’n newydd i’r ffydd Gristnogol? Mae’n rhaid fod
Duw’n hynod ansicr, medden nhw.
Ond dydyn ni ddim yn clodfori Duw oherwydd bod Duw angen hynny, ond
am ein bod ni. Pan fyddwn ni’n clodfori Duw, rydyn ni’n rhoi ein hunan mewn
perpspectif. Rydyn ni’n cydnabod mai Duw yw ffynhonnell a tharddiad
popeth, hyd yn oed yr anadl rydyn ni’n ei anadlu ar hyn o bryd. Heb Dduw,
does dim yn bod.
Does yna neb nad oes angen gwybod hynny.
Mae’r ffordd o fyw sydd yn ffordd Iesu Grist o fyw yn ffordd o lawenydd
toreithiog a gwerthfawrogol. Hyd yn oed yn yr oriau tywyllaf, rydyn ni’n credu
yn y goleuni.
Ac rydyn ni’n ei glodfori. Ac, o berspectif ei oleuni, yn gweddïo dros bobl eraill.

GWEDDI
Dduw ffyddlon, helpa fi i ddeall fy hunan, fel y byddaf, hyd yn oed ar yr adegau
mwyaf anodd, yn sylweddoli dy bresenoldeb gyda mi ac yn canu dy glodydd, yn
canmol dy ddaioni’n eofn, hyd yn oed pan mae yna gymaint o bethau sydd o’u lle.
A heddiw, helpa fi i ddangos i bobl eraill y pethau da rwy’n eu derbyn yng Nghrist
a dangos i’r byd ei ffordd.

Diwrnod 3: Diolch

Ymestyn y galon
Pan oedden ni’n sefyll y tu allan ar nosweithiau Iau yn haf 2020 yn
cymeradwyo meddygon, nyrsys a holl staff ardderchog ein Gwasanaeth
Iechyd, oedden ni’n sylweddoli gymaint y byddai’n ein newid ni? Drwy
roi diolch, drwy ganmol, roedden ni’n dysgu i roi anghenon pobl eraill o
flaen ein rhai ni. Roedden ni’n darganfod gwerthfawrogiad dwfn o’r rhai
oedd yn rhoi eu bywyd mewn perygl i’n gwasanaethu ni.
Mae diolchgarwch yn ymestyn y galon. Roedden ni’n canmol gweithwyr
allweddol eraill hefyd. A phwy fyddai’n meddwl bod y person oedd yn
llenwi silffoedd yr archfarchnad yn weithiwr allweddol? Fe ddysgon ni
ein bod yn perthyn i’n gilydd, fod fy llesiant i wedi’i glymu gyda llesiant
pawb arall, na fyddai Covid-19 yn cael ei drechu yn unman nes ei fod
yn cael ei drechu ym mhobman. Dyma hefyd ffordd Iesu, ble rydym yn
dysgu ein bod yn frodyr a chwiorydd, yn blant i Dduw.
Gadewch i ni weddïo y bydd y bobl rydyn ni’n eu hadnabod, a’r byd i gyd,
yn canfod ffordd Crist.

GWEDDI
Dduw hael, llanw fy nghalon gyda diolchgarwch am y bendithion rwy’n
eu derbyn yn fy mywyd. Ymestyn fy nghalon, a helpa fi i garu, cynnal a
choleddu’r rhai sy’n fy ngwasanaethu. A heddiw, helpa fi i fyw fel brawd a
chwaer i bawb rwy’n eu cyfarfod.

Bydded i dangnefedd Crist
lywodraethu yn eich calonnau,
i hyn y cawsoch eich galw,
yn un corff.
A byddwch yn ddiolchgar.
(COLOSIAID 3.15)
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(Hosea 6.3)

Diwrnod 4:
Ymddiheuriadau

Troi’n ol
Dechreuodd Iesu ar ei weinidogaeth gyda’r gair edifeirwch (gweler
Marc 15). Mae’n golygu troi’n ôl. Rydych chi’n mynd i’r cyfeiriad
anghywir. Ail gyfeiriwch eich bywyd.
Mae’r byd cyfan angen clywed y neges. Ai’r ffordd rydyn ni’n trin y
naill a’r llall neu’r ffordd rydyn ni’n trin y blaned, rydyn ni ar y ffordd
anghywir. Does neb yn amau hyn mewn gwirionedd. Mae’n rhaid
i’r byd newid. Ond gan bwy mae’r atebion? Pwy ddylen ni ei ddilyn?
Dywedodd Iesu, dilyn fi a byddi’n cerdded yng ngoleuni’r byd (gweler
Ioan 8.12). Mae Iesu’n rhoi ffordd i ni o fyw yn y byd a byw gyda’n
gilydd sydd, mewn gwirionedd, y gobaith gorau sydd gan y byd.
Mae’n cychwyn trwy droi’n ôl. Drwy ei ddilyn ef. Mae’r ffydd
Gristnogol yn ffordd i bawb.

GWEDDI
Ddiwyro Dduw, ailgyfeiria fy mywyd ac ailgyfeiria fywyd y byd. Helpa
ni i fyw’n heddychlon gyda’n gilydd a chyda’r blaned. Ac heddiw, helpa
fi i gamu’n ysgafn ar y ddaear, gan weddïo dros eraill y gallwn ni i gyd
ganfod y ffordd o fod yn ddynol y mae Duw’n ei dangos i ni yn Iesu. Dyro
gyfle i mi gychwyn arni eto. I droi’n ôl.

Diwrnod 5: Cynnig

Nefoedd newydd a daear newydd
Y cynnig yn y ffydd Gristnogol yw’r cynnig o fywyd yn ei holl
gyflawnder (gweler Ioan 10.10). Nid bywyd yn cael ei fyw yn rhywle
arall, ond y bywyd hwn yn cael ei fyw i’r eithaf, y bywyd hwn yn cael ei
fyw yn ôl bwriad Duw.
Dyw rhai pobl erioed wedi clywed am y cynnig hwn mewn gwirionedd.
Roedden nhw’n meddwl mai dim ond rhywbeth preifat gyda Duw
oedd ffydd Gristnogol, ffordd o gyrraedd y nefoedd. Ond nid bywyd
ar ôl marwolaeth yn unig y mae Duw’n ei gynnig, ond nefoedd yn dod
i lawr i’r ddaear, a bywyd mwy cyflawn nawr. Mae’n cychwyn drwy
droi’n ôl. Rydyn ni’n gweld ein gilydd mewn perthynas gyda Duw.
Mai Duw yw ffynhonnell bywyd. Mai ni yw’r rhai sydd wedi derbyn
y rhodd o fywyd. Drwy gydnabod hyn, mae ein calonnau’n gorlifo o
ddiolchgarwch. Rydyn ni’n dechrau byw’n wahanol. Rydyn ni’n dilyn
ffordd Iesu. Rydyn ni’n gweddïo y bydd pawb yn canfod y ffordd hon
o fyw.

GWEDDI
Dduw hael, tywallt dy fywyd toreithiog i’m calon. Helpa fi i ddechrau
byw’n wahanol. A heddiw, bydded i eraill weld a derbyn y cynnig hwn
o fywyd trwyddo fi.

Paid â gollwng gafael ar deyrngarwch
a ffyddlondeb;
rhwym hwy am dy wddf.
ysgrifenna hwy ar lech dy galon.
Sicrha ffafr ac enw da
yng ngolwg Duw a dynion
Ymddiried yn llwyr yn yr ARGLWYDD.
a phaid â dibynnu ar dy ddeall dy hun.
Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd,
bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau’n union
(Diarhebion 3.3-6)

Yn y lle cyntaf, felly, yr wyf yn annog bod
ymbiliau , gwedd au , dyfeisiadau a diolchiadau yn
cael eu gwneud dros bawb.
(1 Timotheu s 2.1)

Diwrnod 6:
Gweddïo dros

Gwneud eich bywyd yn weddi
Am beth, felly, y dylen ni weddïo.
Mae Paul yn gosod ei ddisgwyliadau yn uchel iawn. Fe ddylen ni
weddïo dros bawb. Fe ddylen ni weddïo trwy’r amser.
Fel hyn ryw’n ei gweld hi. Gwnewch eich bywyd yn weddi. Gwnewch
eich bywyd yn offrwm. Gofynnwch i Dduw y bydd eich gweddïau,
eich geiriau a’ch gweithredoedd yn gallu gwneud gwahaniaeth i’r byd.
Mae dilyn ffordd Iesu’n golygu byw bywyd wedi’i ffurfio gan Iesu, fel y
bydd y pethau da rydyn ni’n ei weld ynddo ef hefyd i’w gweld ynom ni.
Fel hyn, mae dilyn Iesu’n golygu mwy i ni na mynychu gwasanaethau,
neu hyd yn oed gredu rhai pethau. Mae’n ffordd o fyw. Ffordd sy’n
gwneud gwahaniaeth i ni ac i’r byd.

GWEDDI
Drawsnewidiol Dduw, gwna fi yn fwy fel Iesu. Ac oherwydd fy mod i’n
gwybod nad yw fy mywyd felly, dangos Iesu i mi heddiw. A newid fy
ngweddïau o ofyn am bethau i mi fy hunan i ofyn i ti beth hoffet ti i mi ei
wneud fel y bydd fy mywyd i yn rhan o’th stori. A helpa fi i weddïo dros
eraill, er mwyn iddyn nhw ddod i adnabod Crist eu hunain.

Diwrnod 7:
Cymorth

Anfon dy Ysbryd Glan
Er mwyn byw y ffordd o fwy rydym yn ei weld yn Iesu, rydym angen
cymorth. Allwn ni ddim ei wneud ar ein pen ein hunain. Allwn ni
ddim dod i ben gyda dim ond nerth ein hunain. Pwy allwn ni eu helpu
heddiw trwy’n gweddïau a’n hesiampl?
Fel mae’r Eglwys yn disgwyl i ddathlu dyfodiad yr Ysbryd adeg y
Sulgwyn, gadewch i ni gofio fod Iesu’n galw’r Ysbryd ‘eiriolwr’.
Mae Duw yn gwybod na allwn ni ddygymod ar ein pen ein hunain.
Wrth gwrs na allwn ni. Wedi’r cwbl, rydym wedi’n creu ar gyfer
cymundod gyda Duw a chyda’n gilydd. Mae Iesu’n gwneud hynny’n
bosibl drwy uno ein dynoliaeth gyda Duw yn ei berson ei hun. Mae’r
Ysbryd, sef ysbryd Iesu, yn ein helpu i ddod yn debyg i Iesu ac yn ein
huno â Duw. Y cyfan sydd angen i ni ei wneud yw gollwng gafael ar y
balchder sy’n rhoi hunan yn gyntaf ac yn ein torri i ffwrdd oddi wrth
Duw, ac yn y pen draw, oddi wrth bawb arall hefyd.

GWEDDI
Dduw sy’n trechu, gwna fi’n newydd yn Ysbryd Iesu fel y gallaf innau
ddod, mewn gwirionedd, y person y galwyd i mi fod. A heddiw, gad i’th
Ysbryd fy helpu i, i helpu eraill, yn enwedig y rhai sydd wedi crwydro o’th
lwybr neu sy’n ei chael yn amhosibl credu, neu sydd wedi’u caethiwo gan
ofn ac euogrwydd. Rhyddha fi, Dduw. Rhyddha fi i fod yn fi fy hunan.
Yn rhydd i helpu eraill.

Meddai Iesu, “Yr wyf wedi
dweud hyn wrthych tra
wyf yn aros gyda chi. Ond
bydd yr Eiriolwr, yr Ysbryd
Glân, a anfona’r Tad yn
fy enw i, yn dysgu popeth
ichwi, ac yn dwyn ar gof
ichwi y cwbl a ddywedais i
wrthych.”
(Ioan 14. 25-26)

ca rw ch
Me dd ai Ie su , “D ym a fy ng or ch ym yn i:
ga n ne b
eic h gi ly dd fel y cer ai s i ch wi . Ni d oe s
oi ei
ga ria d mw y na hy n, sef bo d dy n yn rh
wi ’n
ein ioe s dr os ei gy fei lli on . Yr yd yc h ch
f fi’ n ei
gy fei lli on i mi os gw ne wc h yr hy n yr wy
or ch ym yn ich wi .”
(Io an 15. 12- 14)

Diwrnod 8: Addoli

Llysgenhadon dros Gariad
Rhodd fwyaf yr Ysbryd Glân yw cariad. Rydym yn fwyaf tebyg i Iesu
pan fyddwn yn caru ac yn addoli’n gilydd, a phan fyddwn yn caru ac
yn addoli’r byd.
Nid cariad rhamantus yn unig yw cariad. Mae yr hunan-roi’n gyfan
gwbl rydym yn ei weld yn Iesu. Dyma’r gariad y mae’r byd ei angen os
ydym i lywio ffordd trwy’r heriau enfawr rydym yn eu hwynebu.
Mae dilyn Iesu, dychwelyd at fywyd ei Eglwys, yn golygu bod yn rhan
o’r cariad enfawr hwn. Rydym yn dod yn asiantau Duw dros newid,
llysgenhadon Duw dros gariad yn y byd.
Waeth pa mor fychan neu fregus yw eich ffydd, mae gan y rhan fwyaf
ohonom deimladau cryf o gariad. Maen nhw o Dduw. Defnyddiwch y
cariad yma i newid y byd. Un calon ar y tro.

GWEDDI
Dduw bywiol, rho fegin ar golsion fy ychydig ffydd. Helpa fi i weld fod y
cariad rwy’n ei deimlo dros y rhai rwy’n eu caru yn dod oddi wrthyt ti.
Mae’n dangos i mi dy fod yn real, mai ti yw cariad ei hunan. Bydda’n
ffrind i mi. A heddiw, tynna fi’n ôl i gyfeillgarwch dy eglwys a helpa
eraill, sydd hefyd yn hiraethu am gariad a derbyniad, i’w canfod yn Iesu,
yr un sy’n rhoi ei einioes dros ei ffrindiau.

Diwrnod 9: Dathlu

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol
Y noson cyn iddo farw, cafodd Iesu bryd o fwyd gyda’i ffrindiau.
Gan dorri bara a rhannu gwin, dywedodd mai dyma ei gorff a’i waed.
Roedd yn rhoi ffordd iddyn nhw ddeall beth fyddai ei farwolaeth a’i
atgyfodiad yn olygu. Roedd hefyd yn rhoi i ni, am dragwyddoldeb,
ffordd o gael ein porthi gan ei fywyd atgyfodedig.
Mae’n anodd fod yn Gristion ar eich pen eich hunan. Rydych yn torri
eich hunain i ffwrdd o’r bwyd a diod hyn. Ac oherwydd nad yw ffydd
yn beth preifat, ond yn ffordd o fyw sy’n cael ei fyw mewn cymuned,
rydym angen meithrin y bywyd hwn drwy ddathlu gyda’n gilydd.
Dyma beth yw’r eglwys: criw o ddynion a merched sy’n gwybod
gymaint y maen nhw angen ei gilydd ac angen Duw. Ymunwch â ni.
Rydym ni eich angen chi.

GWEDDI
Dduw haelionus, bwyda fi gyda bara’r nefoedd, a rho i mi heddiw y
pethau rwy eu hangen ar gyfer heddiw a’m harbed rhag bod eisiau mwy
na fy rhan. Mae yna gymaint o bobl sy’n newynu am gariad ac yn sychedu
am heddwch. Helpa fi i helpu eraill i ganfod eu lle wrth dy fwrdd.

Cwpan y fendith yr ydym ni’n ei fendithio,
onid cydgyfranogiad o waed Crist ydyw?
A’r bara yr ydym yn ei dorri,
onid cydgyfranogiad o gorff Crist ydyw?
Gan mai un yw’r bara, yr ydym ni,
a ninnau’n llawer, yn un corff,
oherwydd yr ydym i gyd yn cyfranogi o’r un bara.
(1 Corinthiaid 10. 16-17)

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 anfon ei Fab i fod yn foddion ein
puredigaeth oddi wrth ein pechodau.
Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi ein
caru ni fel hyn, fel ddylem ninnau hefyd
garu ein gilydd.
(1 Ioan 4. 9-11)

Diwrnod 10:
Distawrwydd

Yr ochr arall i eiriau
Pan fyddwn yn dod at Dduw. Neu pan fyddwn yn dod yn ôl at Dduw.
Neu pan fyddwn yn derbyn y Cymun Sanctaidd ac yn dal y darn o fara
wedi’i dorri yn ein dwylo. Neu pan fyddwn yn clywed darn o ysgrythur
sy’n ein cyffwrdd. Neu pan fyddwn yn gweld yn ein gilydd gariad sy’n
dal ac yn ein cynnal. A phan fyddwn yn gwybod ein bod yn cael ein
caru, yr unig wir ymateb yw distawrwydd.
Mae yna le y tu hwnt i eiriau, ble mae’r galon yn gorffwys mewn hedd,
yn gwybod ei bod yn cael ei hadnabod a’i charu.
Nid pob un ohonom sy’n cael cariad fel hyn yn ein bywydau. Mae rhai
ohonom wedi cael ein niweidio gan anghyfiawnderau bywyd. Ond
mae’r cariad rydym yn ei derbyn oddi wrth Iesu, y cariad sydd o Dduw,
yn ddiogel. Mae’n disgwyl amdanom yr ochr arall i eiriau. Dim ond
troi sydd raid i ni.

GWEDDI
Dduw cariadus, mae’n calonnau’n aflonydd nes eu bod yn cafod gorffwys
ynot ti. Dal fi, oherwydd mae’r stormydd yn wyllt a’r tonnau’n taro. Bydd
yn orffwys a sicrwydd i mi. Ac er bod cyffyrddiad dynol a chariad dynol
mor hardd, a bod hiraeth am hynny, helpa fi i wybod heddiw ei fod yn
dod oddi wrthyt ti ac, fel popeth sy’n dda ac yn hardd, y bydd yn mynd yn
ôl atat ti yn nistawrwydd dy gariad tragwyddol a digyfnewid. Bydd gyda
mi wrth i mi ddal fy hunan a dal eraill yn dy gofleidiad.

Diwrnod 11:
Y Sulgwyn

Derbyn yr Ysbryd Glan
Yn y Beibl mae yna dau adroddiad ynghylch sut mae Duw yn rhoi’r
Ysbryd Glân i ni. Yn gyntaf, dyfodiad yr Ysbryd Glân adeg y Sulgwyn,
y dathliad heddiw. Ond yn efengyl Ioan, ar ddiwrnod y Pasg ei hunan,
gyda’r disgyblion wedi’u cloi i ffwrdd fel mae cymaint ohonom wedi
treulio’r flwyddyn diwethaf wedi ein cloi i ffwrdd, mae Iesu’n anadlu
arnyn nhw ac yn rhoi yr Ysbryd iddyn nhw. (gweler Ioan 20.22)
Mae gan y ddau hanesyn bethau pwysig i’w dweud, ond eleni, gyda’r
holl heriau rydym yn eu hwynebu, a gan gofio beth mae’r cyfnod clo
wedi’i wneud i ni a faint ohonom sydd wedi llithro i ffwrdd o ymarfer
ein ffydd, rwy’n dal gafael yn y darlun o Iesu’n dod at bob un ohonom
ac yn anadlu ei fywyd a’i ddaioni i mewn i ni. “Derbyn yr Ysbryd Glân.”
meddai: Fy ysbryd o dangnefedd. Ac yna, mae’n ein hanfon i mewn i’r
byd. Gweddïo dros eraill. Ac yn eu gwasanaethu yn enw Crist.

GWEDDI
Duw sy’n gorlifo, anadla ysbryd Iesu i mewn i mi ac i mewn i bob un
sy’n hiraethu am dangnefedd, yn enwedig y rhai sydd wedi llithro
oddi ar dy ffordd, wedi methu â symud ymlaen yn eu ffydd, neu nad
ydyn nhw eto wedi canfod ffordd i gredu. Rwyt ti’n credu ynddyn nhw.
Adnewydda nhw drwy dy Ysbryd. A heddiw, bydded i’th Eglwys cael ei
llenwi gyda llawenydd.

Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy
ffydd, y mae gennym feddiant ar heddwch â Duw trwy
ein Harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef, yn wir, cawsom
ffordd, trwy ffydd, i ddod i’r gras hwn yr ydym yn sefyll
ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y
cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr
ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau,
oherwydd fe wyddom mai o orthrymder y daw’r gallu i
ymddal, ac o’r gallu i ymddal y daw rhuddin cymeriad ac
o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein
siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw eisoes wedi
ei dywallt yn ein calonnau trwy’r Ysbryd Glân y mae ef
wedi ei roi i ni.
(Rhufeiniaid 5.1-5)

Ac yn olaf...

O

s ydych wedi gweithio’ch ffordd trwy’r llyfryn hwn ac wedi
gwneud ychydig o nodiadau ynghylch sut ydych chi’n teimlo
am Dduw a sut rydych chi’n gwneud synnwyr o fywyd, ac os yw
addewidion Duw rydym yn eu derbyn yn Iesu ond megis dechrau
gwneud i chi feddwl a oes mwy i fywyd na’r pethau rydych yn eu gweld
o’ch cwmpas, a mwy i obeithio amdano nag addewidion byrhoedlog y
byd, yna’r ffordd orau o wybod a dilyn Iesu yw yng nghwmni ei Eglwys.
Dydyn ni ddim yn berffaith. Ymhell o fod. Rydym ninnau hefyd yn
ddilynwyr yn y ffordd, yn gweithio allan y ffordd orau o fyw y bywyd
hwn ac o ymddiried yn Nuw, gan wybod cymaint rydym angen cariad
a maddeuant Duw i’n cadw i fynd. Dydyn ni ddim yn sefydliad yn
chwilio am aelodau newydd. Cwmni o deithwyr ac archwilwyr ydym
ni sy’n falch iawn o gael pobl newydd i’n helpu. Mae gennym bethau
i rannu gyda chi, ond mae gennych chi hefyd bethau i rannu gyda ni.
Gyda’n gilydd, gallwn deithio ffordd Duw.
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