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Y Gweddnewidiad. 
Mathew 17:1-8 

 

1. Gweddi agoriadol. 

 

2. Emyn: 331. 

 

3. Darlleniad o’r Beibl: Mathew 17:1-8 

• Gofynnwch i un o’r gynulleidfa i ddarllen yr adnodau. 

• Gellir lawr lwytho lluniau safonol i gyd fynd â’r darlleniad.  

http://freebibleimages.org/photos/lumo-transfiguration/ 

 

4. Gweddi. (Gweler Atodiad 1.) 

 

5. Emyn: 672.  

 

6. 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 

 

7. Emyn: 302. 

 

8. Gwylio a gwrando ar y Bregeth. 

 

9. Trafod y cwestiynau. (Gweler Atodiad 2.) 

 

10. Emyn: 356. 

 

11. Y Fendith. 

 

Emynau o ‘Caneuon Ffydd.’ 

  

http://freebibleimages.org/photos/lumo-transfiguration/
https://vimeo.com/showcase/6567761
https://vimeo.com/showcase/6567745


 
 

 
 

ATODIAD 1 

Gweddïwn. 

 

Ein Tad, diolchwn i ti am Iesu Grist ein Harglwydd. Gofynnwn yn awr am dy 

gymorth i ganolbwyntio’n sylw arno ef; i werthfawrogi ei ddyfod mewn cnawd 

i’n byd, i ryfeddu at ei gariad a’i drugaredd, ac i weld ei ogoniant o’r newydd – 

gogoniant a amlygwyd mewn gwendid a gwasanaeth ac a ddisgleiriodd drwy ei 

groes a’i atgyfodiad; 

 

Bydd gweld gogoniant Iesu 

A chofio’r mannau bu 

Yn ennyn cân o newydd  

Trwy’r holl nefolaidd lu; 

Ei weld a chofio Bethlem 

A’i eni yno’n dlawd –  

Rhyfeddod nef y nefoedd 

Fydd gweled Duw mewn cnawd. 

   

Cofiwn am y disgyblion gynt a dreuliodd gymaint o amser yng nghwmni eu 

hathro heb lwyddo, bob amser, i ddeall ei agwedd na dilyn ei esiampl. 

Cyffeswn ein bod ninnau’n aml yn debyg iddynt hwy, a diolchwn dy fod ti, o 

Dad, wedi rhoi inni yr Ysbryd Glân i’n harwain, a’r ysgrythur i’n goleuo. Bydd yn 

ein plith yn awr drwy dy Ysbryd;  agor ein llygaid a chynhyrfa ein calonnau; 

helpa ni i addoli fel y dylem. 

 

Ar fynydd y gweddnewidiad dymuniad y disgyblion oedd aros yng nghwmni 

Iesu, ond byr fu profiad pen y mynydd. Yn ei gwmni ef, fodd bynnag, aethant 

rhagddynt ar eu taith, yn gadarnach eu ffydd ac yn fwy clir eu gweledigaeth. 

Boed i ninnau, wedi i’r oedfa hon fynd heibio, ddychwelyd at ein gwaith a’n 

gofalon yn fwy llawen a hyderus  ac yn barotach i wneud yr hyn y gelwi di 

arnom i’w gyflawni. 

 



 
 

 
 

Gofynnwn am dy help i ddal ati pan fo amgylchiadau’n anodd, gan ddal ar bob 

cyfle i wneud yr hyn sy’n gymeradwy yn dy olwg. Weithiau cawn ein llethu gan 

amheuon ac fe ddaw digalondid ac anobaith i’n blino. Gwyddom yn dda am y 

profiad o golli pob hyder yn ein cynlluniau ein hunain ac o ymbalfalu yn y 

tywyllwch am y llwybr ymlaen i’r dyfodol. Pan fydd ein ffydd yn wan a’n hyder 

yn pallu gad i ni aros yn dy gwmni, ac ysbrydola ni drwy dy Ysbryd, i wneud dy 

waith a dilyn esiampl Iesu Grist. 

 

A boed i’n gweithredoedd, Arglwydd, adlewyrchu’r ffydd sydd yn ein calon; 

boed i’n bywyd amlygu ein cred, a’n geiriau wirionedd dy efengyl. Cyffeswn  y 

bod bwlch mawr  rhwng ein bywyd a’n proffes, a gofynnwn am dy faddeuant 

nid yn unig am ein diffyg ymdrech a’n methiant i ymgyrraedd at y nod, ond am 

ein gwrthwynebiad i’th ewyllys. Buom yn barod i’th ddilyn cyhyd ag y bo 

hynny’n cyd-fynd  â’n cynlluniau, ac yn fodlon ufudddhau i ti, pan oedd dy 

orchymyn yn unol â’n hewyllys. Maddau inni, ac argyhoedda ni yn llwyr, a 

gwna ni ‘yn wir ddisgyblion i’th annwyl Fab dy hun’; 

 

Drwy bob gwybodaeth newydd 

Gwna ni'n fwy doeth i fyw, 

A gwisg ni oll ag awydd 

Gwas'naethu dynol-ryw. 

 

Cyflwynwn i’th ofal, bawb a garai le yn ein gweddi: y gwael a’r llesg y gwyddom 

ni amdanynt, a’r rhai sy’n gofalu drostynt. Cofiwn am yr unig a’r galarus hefyd, 

a gofynnwn am i ti fod yn gysur ac yn gynhaliaeth i’th bobl ym mhob sefyllfa. 

Gweddiwn dros y byd, am heddwch a chyfiawnder, brawdoliaeth a chymod. 

Cyflwynwn arweinwyr gwledydd a phobloedd i’th sylw gan ofyn iddynt gael y 

doethineb i wneud yr hyn sy’n iawn a gweithio er lles yr amgylchfyd a 

diogelwch y ddynoliaeth. 

 

Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd , a ddysgodd ei ddisgyblion 

gynt i weddïo gan ddweud… ‘Ein Tad,..’ 



 
 

 
 

 

ATODIAD 2 

 

 

CWESTIYNAU I’W TRAFOD: 

 

1. Sut ydych chi'n ymateb i adroddiad Mathew am weddnewidiad Iesu? 

 

2. Oes yna rywle y byddwch chi yn ei gysylltu â phrofiad ysbrydol dwys neu 

arwyddocâol? 

 

3. Pa agweddau o neges yr efengyl sy'n eich ysbrydoli? 

 

4. Beth y mae credu yn yr Arglwydd Iesu Grist yn ei olygu? 
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