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Y Wraig o Samaria.
1. Gair o weddi.
2. Emyn: 76.
3. Darlleniad o’r Beibl: Ioan 4:1-26, 39-42
• Gofynnwch i un o’r gynulleidfa i ddarllen yr adnodau.
• Gellir lawr lwytho lluniau i gyd fynd â’r darlleniad:
http://freebibleimages.org/illustrations/gnpi-018-samaritan-woman/
neu
http://freebibleimages.org/illustrations/gnpi-019-living-water/
neu
http://freebibleimages.org/illustrations/jesus-samaritan-woman/
4. Gweddi. Gweler Atodiad 1.
5. Gellir dangos ffilm yma o’r cyfresi ‘Holi Hwn a Holi’r Llall’ neu ‘Ffydd yn y
Gwaith’:
• https://vimeo.com/showcase/6567754
• https://vimeo.com/showcase/6567762
6. Emyn: 571.
7. Gwylio a gwrando’r Bregeth.
8. Trafod y cwestiynau. Gweler Atodiad 2.
9. Emyn: 598.
10. Y Fendith.
Emynau o ‘Caneuon Ffydd’.

ATODIAD 1
Cyd weddïwn.
Rydyn ni’n dy addoli di, Dduw’r Tad, am mai ti yw’r creawdwr a’r cynhaliwr. Mae
dy fawredd i’w weld yn y greadigaeth o’n cwmpas. Diolch am dy gariad tuag
atom ac am dy ofal beunyddiol drosom. Helpa ni i warchod y byd a rhoi o’n
hamser, doniau, a’n harian mewn gwasanaeth i eraill, yn enwedig y rhai sy’n
dioddef o’n cwmpas ac yn bell oddi wrthym.
Rydyn ni’n dy addoli di, Dduw’r Mab, yn Iesu Grist, gan ddiolch i ti, Iesu, am dod
i’n byd. Diolch am dy fywyd perffaith, am i ti weithredu a dysgu ffordd teyrnas
Dduw. Diolch i ti am farw drosom ar y Groes a thrwy’r Groes gynnig maddeuant
llawn i ni am ein holl bechodau. Diolch i ti am atgyfodi er ein mwyn, gan gynnig i
ni fywyd newydd, buddugoliaeth dros farwolaeth, a bywyd tragwyddol trwy
gredu ynot. Helpa ni i’th garu fwyfwy, dy ddilyn yn dynnach, a’th wasanaethu a’n
holl galon, fel y gallwn fod yn ddisgyblion glew i ti heddiw.
Rydyn ni’n dy foliannu, Dduw’r Ysbryd Glân, Duw ar waith yn y byd o’r dechrau
hyd y funud hon, trwy’r Ysbryd Glân . Yr Ysbryd Glân sy’n argyhoeddi a dod â ni i
gredu yn Iesu Grist. Yr Ysbryd sy’n goleuo dy Air i ni, yr Ysbryd sy’n rhoi bywyd yn
ein haddoliad, yr Ysbryd sy’n rhoi grym yn ein tystiolaeth. Gweddïwn ar i ni fod
yn agored i’r Ysbryd Glân a’i dderbyn i mewn i’n bywyd fel y byddi di, o Iesu, ar
waith yn ein bywyd ni, ac ym mywyd yr Eglwys yn y byd heddiw. Dyro i ni o
ddoniau a ffrwythau’r Ysbryd, dyro i ni hyder i rannu’r Iesu a newyddion da’r
Efengyl gydag eraill, fel y daw eraill trwom ni, i wybod am gariad a gras Duw yn
eu bywyd.

Gweddïwn dros y byd.
Gweddïwn dros y rhai y gwyddom amdanynt sydd angen ein gweddïau,
Y cleifion………………
Y profedigaethus………………
Yr unig a’r trist………………..
Gweddïwn dros y newynog a’r sychedig a thros y rhai sy’n gofalu am eraill yng
nghanol rhyfeloedd a chasineb byd.
Gweddïwn dros ein gilydd a’n hunain – am i ni brofi o nerth ac arweiniad yr
Ysbryd Glân yn ein bywyd o ddydd i ddydd.
Gweddïwn hyn yn enw Iesu Grist, a’n dysgodd i weddïo…
Ein Tad…

ATODIAD 2

CWESTIYNAU I’W TRAFOD:
1. Ydyn ni wedi ac yn sychedu am yr Ysbryd Glân ? Ydyn ni wedi gofyn i
Dduw am yr Ysbryd? Ydy'r Ysbryd ar waith yn ein bywyd ni?
2. Ydy lle o addoliad yn rhy bwysig i ni? Ydy'n haddoliad ni'n fyw ac yn
fynegiant o'n perthynas â Duw?
3. Ydyn ni'n barod i rannu Iesu ag eraill? Os nad, sut mae pobl yn mynd i
gyfarfod â Iesu a dod i gredu ynddo.

