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"Yr Arglwydd a feddwl amdanaf" 
 
1. Galwad i addoli: 

Molwch yr ARGLWYDD. Molwch, chwi weision yr ARGLWYDD, molwch enw'r 
ARGLWYDD. Bendigedig fyddo enw'r ARGLWYDD o hyn allan a hyd byth. O 
godiad haul hyd ei fachlud bydded enw'r ARGLWYDD yn foliannus.  
Salm 113:1-3. 

 
2. Emyn: 37 
 
3. Darlleniad o’r Beibl: Salm 100 

• Gofynnwch i un o’r gynulleidfa i ddarllen yr adnodau. 
 
4. Emyn: 157. 
 
5. Darlleniad o’r Beibl: Luc 12:1-7 

• Gofynnwch i un o’r gynulleidfa i ddarllen yr adnodau. 
 
6. Gweddi. (Gweler Atodiad 1.) 
 
7. Gwyliwch ffilm o’r gyfres ‘Holi Hwn a Holi’r Llall’ neu ‘Ffydd yn y Gwaith’: 

• https://vimeo.com/showcase/6567761 

• https://vimeo.com/showcase/6567745 

 
8. Gwylio a gwrando ar y Bregeth. 
 
9. Trafod y cwestiynau. (Gweler Atodiad 2.) 
 
10. Emyn: 208. 
 
11. Y Fendith. 
 
Emynau o ‘Caneuon Ffydd.’ 
  

https://vimeo.com/showcase/6567761
https://vimeo.com/showcase/6567745


 
 

 
 

ATODIAD 1 
Cyd-weddïwn 
 
Yr Arglwydd a feddwl amdanaf, 
a dyna fy nefoedd am byth; 
yng nghysgod yr orsedd gadarnaf 
mae’n ddigon i’r gwannaf gael nyth; 
 
Deuwn ger dy fron o Dduw a thad ein Harglwydd Iesu, gan ogoneddu dy enw 
am i ti blygu mor isel tuag atom ni, llwch y llawr. Ein Tad, clodforwn dy enw am 
ymwneud â ni a ninnau’n crwydro mor bell ar adegau. 
 
Rhown ddiolch am i ti ddod mor agos atom ym mherson dy fab, Crist Iesu, 
Arglwydd y cyfan sydd gennym a’r cyfan a fydd gennym. Mawrygwn dy enw am 
dy holl fendithion, bendithion mae mor hawdd i ni eu cymryd yn ganiataol. 
 
Cyfaddefwn ger dy fron bod yna adegau ar daith bywyd pan rydym yn ansicr at 
bwy i droi. Mae gennym fwy o gwestiynau nag atebion a geiriau dynol yn 
annigonol rywsut. Ar adegau fel hyn, drwy ffydd, cawn brofi o falm 
meddyginiaethol dy ysbryd.  
 
Pwyso ar Iesu, dyma gryfder 
sydd yn dal y pwysau i gyd. 
 
Ein tad cynorthwya ni i ddangos yr un meddylgarwch â thi yn ein hymwneud 
â’n brodyr a’n chwiorydd ymhob man. Cofiwn fod y ddynoliaeth gyfan yn cyfrif 
i ti a Christ yn chwalu’r gwahanfuriau oedd yn gwahanu pobl o fewn 
cymdeithas. Maddau i ni ein tad, bod manion dibwys yn fynych iawn yn ein 
gwahanu fel trigolion y byd. Crist y cymodwr yw’n Harglwydd ni. Pâr i ni 
ymdrechu yn wastad i greu cymod a chytgord.  
 
Maddau i ni ein ffaeleddau a phâr i ni fanteisio ar bob cyfle i ddweud yn dda 
amdanat 
 
Hyn oll a ofynnwn yn enw Iesu Grist. 
 
Amen. 



 
 

 
 

  
 

ATODIAD 2 
 
 
CWESTIYNAU I’W TRAFOD 
 
1. Ym mha ffyrdd mae Duw yn amlygu ei gariad i chi? 
 
2. Ydi’n bosibl i fod yn Gristion yn gyfan gwbl ar eich pen eich hunan heb estyn 
cymorth i neb? 
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