
GALWAD I ADDOLI
 
Yr Iesu’n galw
 
Eistedd i lawr
Rhanna ’mara i nawr.
Fy nghlustog i
Fydd dy glustog di.

Dewch, rai blinderog,
Colledig, euog,
Sy’n dyheu am wên
Neu am air clên.

Iesu sydd yma
Gyda’r rhai gwanna’
Yn wrthodedig
Ymhlith y lluddedig.

Iesu, trown atat
A gwrando arnat;
Dy gariad drud
Gofleidia’r byd.
Amen. 
 
 
 

GWEDDI O ADDOLIAD  
A CHYFFES

Ein Duw graslon, cariadus,
Deuwn i’th addoli.
Rwyt ti’n ein cyfarch fel rhiant cariadus,
gan ein croesawu bob amser.
Ein cyfaill a’n brawd, fe eisteddi gyda ni
a gwrando arnom.
Rwyt yn ein hamgylchynu â gras a doethineb
drwy dy Lân Ysbryd.
Addolwn di.
Carwn di.

Pan ddarllenwn dy air,
gwelwn dy fod am inni
roi yn hael;
a gwyddom mai cyfri’r gost yn gyntaf wnawn ni, yn  
 aml iawn.
Weithiau byddwn yn grintachlyd,
nid yn unig gyda’n harian,
ond gyda’n hamser a’n hegni.
Helpa ni i fod â llaw agored a pheidio â bod yn  
 gybyddlyd.
Maddau i ni a helpa ni i fod yn fendith i eraill
yn ogystal â bod yn barod i dderbyn bendith,
fel y gwneler dy ewyllys.
Amen.
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Ein Duw cariadus, clywn gri yr un a ddywedodd,
“Dydw i ddim yn gardotyn”, oherwydd nad dyna
sut roedd am i bobl ei weld.
Roedd arno eisiau cael byw bywyd llawn unwaith  
 eto.

Gweddïwn dros y rhai sy’n hiraethu
am gael ymdeimlad o hunanwerth unwaith eto
ac am gael dyfodol.

Diolchwn am y rhai hynny sy’n clywed 
y gri honno ac yn ymateb.

Yr Arglwydd a glyw ein gweddi.
Diolch fo i Dduw.

Clywn lais y wraig ddigartref
a ddywedodd: “Rhowch gyfle i ni! Jyst dywedwch  
 ‘S’mae’.”

Gweddïwn dros y rhai y mae gwahanol bethau
wedi tarfu ar eu bywydau,
pobl sydd wedi colli’r cyfan: cartref, teulu a   
 bywoliaeth.

Diolchwn am y rhai hynny sy’n clywed lleisiau’r  
 bobl hyn
ac yn ymateb.

Yr Arglwydd a glyw ein gweddi.
Diolch fo i Dduw.

Clywn eiriau’r sawl sy’n dyheu am wên,
am gael gwybod bod iddo groeso,
heb orfod teimlo ei fod yn peri trafferth.

Gweddïwn dros fewnfudwyr sy’n chwilio am waith,
i wneud bywoliaeth a chael cartref newydd,
diogelwch a gobaith.

Diolchwn am y rhai sy’n cynnig deheulaw   
 cyfeillgarwch
ac yn rhoi anogaeth.

Yr Arglwydd a glyw ein gweddi.
Diolch fo i Dduw.

Clywn ddiolch y dyn y cafodd ei fywyd   
 hunanddinistriol
ei drawsnewid trwy gael cyfle
i ganfod Crist.

Gweddïwn dros bawb sy’n chwilio am ystyr
mewn bywyd a ddinistriwyd gan gyffuriau ac   
 alcohol.

Diolchwn am dy dystion sy’n cyd-eistedd
â’r rhai sydd mewn anobaith, gan gynnig dy gariad
a’th obaith Di.

Yr Arglwydd a glyw ein gweddi.
Diolch fo i Dduw.

Mae gwaith Canolfan Fethodistaidd Bryste
yn pefrio â brwdfrydedd a gobaith,
mewn sefyllfaoedd lle mae’r pethau hynny weithiau
yn brin iawn.

Yn ein gweddïau a thrwy ein rhoddion,
boed i ninnau helpu’r gwaith hwnnw i gynyddu
a diwallu mwy fyth o angen.

Cofiwn ger Dy fron ffyddlondeb
ac addoliad ein cymuned, sydd mor greiddiol iddi.
 
Wrth iddynt fendithio eraill, dyro iddynt Dy fendith.
Amen. 

*Ysbrydolwyd gan storïau’r gwesteion yng Nghanolfan Fethodistaidd Bryste

GWEDDI O YMATEB AC EIRIOLAETH*
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Ein Duw graslon,
Ti yn unig a yr sut y rhoddwyd yr arian hwn.
Efallai inni roi oherwydd mai dyna ein harferiad,
neu am ein bod yn ymwybodol ein bod ninnau’n  
 fregus,
neu hyd yn oed oherwydd i’r cariad a blennaist o’n  
 mewn orlifo
tuag at y gwrthodedig a’r digartref,
y rhai nad oes neb prin yn eu cofio;
Ti yn unig all dderbyn yr hyn a roddwn,
sut bynnag y caiff ei roi,
a’i drawsnewid.
Derbyn yr arian hwn a boed iddo gael ei   
 ddefnyddio
i drawsnewid bywydau pobl y mae arnynt angen  
 cyfeillgarwch,
gobaith a chariad
a’r rhai sy’n ceisio bod yn gymdeithion iddynt.
Gofynnwn hyn oll yn Enw Iesu Grist,
nad oedd ganddo unman i roi ei ben i lawr.
Amen.

Ac yn awr, Dduw cyfiawn, mae’n rhaid inni fynd.
Mae’n rhaid inni roi ein bywydau i fwydo’r   
 newynog.
Mae’n rhaid inni sefyll ochr yn ochr â’r rhai llesg.
Mae’n rhaid inni fynd.
Ymddiriedwn ynot i fynd gyda ni,
gan droi ein hemynau yn weithredoedd,
er mwyn dy fyd,
er mwyn dy Fab,
ac yn nerth dy Ysbryd.
Amen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ysgrifennwyd y gweddïau gan Hazel Parsons  
ac Anne Browse.
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