
‘Yr hwn nid yw yn ein herbyn, drosom
ni y mae.’

Galwad i addoli
Dewch, oherwydd mae pawb yn cael eu gwahodd.
Dewch, molwch ac addolwch yr un sy’n ein derbyn ni i gyd.
Dewch, oherwydd mae croeso i bawb, gwerth i bawb, a galwad
i bawb.

Marc 9:38 – 50

Meddai Ioan wrtho, “Athro, gwelsom un yn bwrw allan
gythreuliaid yn dy enw di, a buom yn ei wahardd, am nad oedd
yn ein dilyn ni.” Ond dywedodd Iesu, “Peidiwch â'i wahardd,
oherwydd ni all neb sy'n gwneud gwyrth yn fy enw i roi drygair
imi yn fuan wedyn. Y sawl nid yw yn ein herbyn, drosom ni y
mae. Oherwydd pwy bynnag a rydd gwpanaid o ddŵr i chwi i'w
yfed o achos eich bod yn perthyn i'r Meseia, yn wir, rwy'n
dweud wrthych, ni chyll ei wobr.

Bu i Ioan, brawd Seimon Pedr, grybwyll wrth Iesu rhywbeth a
ddigwyddodd pan oedd y disgyblion yn  cenhadu. Clywsant
rywun yn defnyddio enw Iesu i fwrw allan gythreuliaid, ac am
nad oedd yn un ohonynt hwy, nac yn un o ddilynwyr eu meistr,
bu iddynt geisio ei atal.

Ond yr oedd agwedd Iesu yn gwbl wahanol i agwedd ei
ddisgyblion; ‘“Peidiwch â'i wahardd, oherwydd ni all neb
sy'n gwneud gwyrth yn fy enw i roi drygair imi yn fuan
wedyn. Y sawl nid yw yn ein herbyn, drosom ni y mae.”’

Taro nodyn cynhwysol a wna Iesu, a diau y gallwn ni heddiw
weld yn ei eiriau anogaeth i’r Eglwys gydweithio â mudiadau
sy’n rhannu’r un pryderon neu’r un weledigaeth â hi. Gall
hynny fod yn berthnasol mewn sawl maes, megis newid
hinsawdd, cymod a heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a
hawliau o bob math.



Ond nid yw hynny’n wir bob amser. Yn Efengyl Mathew (12:30)
cawn Iesu, mewn dadl â’r Phariseaid oedd yn ei gyhuddo o
weithredu yn nerth Satan, yn dweud rhywbeth hollol groes i’r
hyn a ddywed yma;

‘Os nad yw rhywun gyda mi, yn fy erbyn i y mae, ac
os nad yw'n casglu gyda mi, gwasgaru y mae.’
Dyna bwyslais hollol i’r gwrthwyneb, ac y mae’r ddau bwyslais
mor bendant â’i gilydd. Yr esboniad am hynny, mae’n debyg,
yw’r cyd-destun. Weithiau mae’n rhaid bod yn gynhwysol, a
thro arall y mae’n rhaid herio anwir. Y gamp yw dirnad pryd y
mae’r naill agwedd a’r llall yn addas, a does ond ymlyniad wrth
Iesu a ddengys hynny inni.

Gweddi

Ein Tad, diolchwn i ti am fywyd Iesu Grist,
ei weinidogaeth a’i wyrthiau,
ei ddysgeidiaeth a’i ddamhegion.
Diolch am y rhai a gadwodd y cof amdano yn fyw,
ac am bawb a drosglwyddodd y cof hwnnw o genhedlaeth i
genhedlaeth,
ac am y rhai a gofnododd yr hanesion, a’r rhai a’u diogelodd er
ein mwyn ni.

Cynorthwya ni, Arglwydd,
i ddarllen y Gair yn ddeallus,
ac i fyfyrio ar ei gynnwys yn weddigar,
ac o’i ystyried, byw yn ôl ei arweiniad.

Maddau inni pan fyddwn yn diystyru dy orchmynion
ac yn dilyn ein mympwy ein hunain.
Crea ymlyniad at y gwir yn ein calon,
a rho goleua ein meddwl,
fel y bydd yr hyn a wnawn yn unol â’th ewyllys,
a’r hyn a ddywedwn yn dyrchafu dy enw.

A lle bo dieithrwch, Arglwydd,



cynorthwya ni i greu cymdeithas;
lle bo gelyniaeth, cymod.
Dysg ni sut i groesawu a gwahodd,
cynnwys a chofleidio,
a hynny er clod a gogoniant i’th enw.

A phan fydd yn rhaid inni sefyll dros y gwir
rho dy ysbryd i’n cynorthwyo,
er mwyn i’n geiriau fod yn gadarn,
ein llais yn dyner,
a’n a’n gwen yn groesawgar.

Gofynnwn hyn yn enw ac yn haeddiant
Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Emyn - ‘Tyred Iesu i’r anialwch’ (C. Ff. 730)

Tyred, Iesu, i'r anialwch,
at bechadur gwael ei lun,
ganwaith ddrysodd mewn rhyw rwydau -
rhwydau weithiodd ef ei hun;
llosg fieri sydd o'm cwmpas,
dod fi i sefyll ar fy nhraed,
moes dy law, ac arwain drosodd
f'enaid gwan i dir ei wlad.

Manna nefol sy arna'i eisiau,
dwr rhedegog, gloyw, byw
sydd yn tarddu o dan riniog
temel sanctaidd, bur fy Nuw;
golchi'r aflan, cannu'r duaf,
gwneud yr euog brwnt yn lân;
ti gei'r clod ryw fyrdd o oesoedd
wedi i'r ddaear fynd yn dân.



Ar dy allu 'rwy'n ymddiried:
mi anturiaf, doed a ddêl,
dreiddio drwy'r afonydd dyfnion,
mae dy eiriau oll dan sêl;
fyth ni fetha a gredo ynot,
ni bu un erioed yn ôl;
mi â 'mlaen, a doed a ddelo,
graig a thyle, ar dy ôl.

WILLIAM WILLIAMS, 1717-91

Ctrl a chlic
https://youtu.be/11vLTgu_P4Q?list=PLUB15kIfbqJzSBy
l7zzeeOF4WqLVOHVLw

Tyred Iesu i'r Anialwch - DCDC

Gweddi i gloi
Arglwydd Dduw,
bendithia ni a chadw ni.
A boed i ni fod yn fendith i eraill
ym mhopeth a feddyliwn ac a ddywedwn ac a wnawn.
Amen.

Codwyd yr Alwad i Addoli a’r Fendith oddi ar wefan ‘Roots Ecumenical Partnership’.
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