
 

 

                                             

                                                

 

 

 

 

Byddwch yn hyderus o ran yr hyn sydd gennych i’w gynnig 
 
Mae eglwysi’n lleoedd gwych i bobl oedi a myfyrio, i gynnau cannwyll neu i osod 
carreg efallai, neu roi rhywbeth ar goeden weddi neu ar hysbysfwrdd o bosib. 
Mae’r gwaith ymchwil yn dangos bod yr hyn rydyn ni’n ei gynnig fel eglwysi yn 
cael ei werthfawrogi ac yn werthfawr, ac nad oes ots gan bobl mewn gwirionedd 
ein bod ni’n siarad am Dduw. Wedi’r cyfan, i ble arall y gallan nhw fynd i gael y 
sgwrs honno?  

Mae gweddïo yn arbennig yn un o’r ffyrdd i gychwyn y sgwrs honno; mae’n un o’r 
ffyrdd y gallwn fod yn hyderus wrth siarad â phobl. Gallai hynny fod yn ystod 
ymweliad ar gyfer angladd lle y gallwn, o bosib, wrth i’r ymweliad ddod i ben, 
gynnig cynnau cannwyll, adrodd gweddi fer gyda’r teulu, neu efallai adael cerdyn 
gyda gweddi syml arno y gall y teulu ei ddefnyddio wedi hynny. Y peth gwaethaf 
allai ddigwydd os ydyn ni’n cynnig gwneud hynny yw y byddan nhw’n dweud “dim 
diolch”. Ond, yn aml, mae hynny’n arwydd sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr yng 
nghanol prysurdeb a dwyster emosiynol y cyfan sy’n digwydd i’r teulu yn y cyfnod 
hwnnw.  

Mae pethau syml eraill y gallwn ni eu gwneud i atgoffa pobl ein bod ni, fel eglwys, 
yno o hyd, ac yn eu gwahodd i ymuno â ni mewn gweddi.  

Beth am gyflwyno blwch syml i gyplau sy’n priodi yn cynnwys cannwyll a gweddi 
fechan y tu mewn iddo sy’n dweud ‘gariadus Dduw, bendithia ni wrth i ni drefnu 
ein priodas’? Neu efallai fagnet ar gyfer yr oergell yn gwahodd rhieni bedydd i 
weddïo ‘gariadus Dduw, bendithia fy mhlentyn bedydd heddiw’. 

Gall fod yn eithaf hawdd cael y rhai rydyn ni’n cael sgwrs â nhw i weddïo. Ond 
wedyn bydd diwrnod y gwasanaeth ei hun yn cyrraedd pan fydd y teulu a’u 
ffrindiau’n dod ynghyd ar yr achlysur hwnnw. Ac yn wir, gall gweddïo fod yn un o’r 
ffyrdd y gallwn fod yn hyderus wrth ymgysylltu â’r rhai sy’n bresennol y diwrnod 
hwnnw hefyd. A gall fod mor syml â rhywbeth fel tag rhodd gyda gweddi fechan 
arno iddyn nhw ei ddal rhwng eu dwylo er mwyn canolbwyntio eu meddyliau a’u 
gweddïau ar y cwpl, neu’r plentyn, neu’r rhai sy’n galaru ac yna gellir casglu’r 
tagiau rhodd, eu rhoi mewn blwch a’u gadael gyda’r teulu i’w hatgoffa o’r holl bobl 
wnaeth eu cefnogi ac a fu’n gweddïo drostyn nhw ar y diwrnod hwnnw. 

Mae cael y sgwrs am ffydd, am Dduw, yn rhywbeth y gallwn ni fod yn hyderus 
ynddo, a gallwn fod yn hyderus bod gweddïo yn rhodd arbennig iawn ac yn ffordd 
hyfryd o ddechrau taith ffydd.  


