
 

Gweddi  

Arglwydd yr holl greadigaeth, rhoddwr bywyd, 
cyflwynwn ein hunain i ti. 
Dysga ni sut i’n rhoi ein hunain i eraill, 
yn hael ac ewyllysgar, 
gan rannu yr hyn ydym ni a’r hyn sydd gennym. 
Boed i ni ddysgu rhannu holl adnoddau’r byd, 
fel bod gan bawb ddigon 
o’r pethau da rwyt ti’n eu darparu. 
Boed i ni i gyd lawenhau yn dy ddaioni. 
Amen. 

 

Porthi'r Pum Mil (Ioan 6:1-15) 
Mth. 14:13–21; Mc. 6:30–44; Lc. 9:10–17 

Ar ôl hyn aeth Iesu ymaith ar draws Môr Galilea (hynny yw, 

Môr Tiberias).2Ac yr oedd tyrfa fawr yn ei ganlyn, oherwydd yr 

oeddent wedi gweld yr arwyddion yr oedd wedi eu gwneud ar y 

cleifion. Aeth Iesu i fyny'r mynydd ac eistedd yno gyda'i 

ddisgyblion. Yr oedd y Pasg, gŵyl yr Iddewon, yn ymyl. Yna 

cododd Iesu ei lygaid a gwelodd fod tyrfa fawr yn dod tuag ato, 

ac meddai wrth Philip, “Ble y gallwn brynu bara i'r rhain gael 

bwyta?” Dweud hyn yr oedd i roi prawf arno, oherwydd 

gwyddai ef ei hun beth yr oedd yn mynd i'w wneud. Atebodd 

Philip ef, “Ni byddai bara gwerth dau gant o ddarnau arian yn 

ddigon i roi tamaid bach i bob un ohonynt.” A dyma un o'i 

ddisgyblion, Andreas, brawd Simon Pedr, yn dweud wrtho, “Y 

mae bachgen yma a phum torth haidd a dau bysgodyn ganddo, 

ond beth yw hynny rhwng cynifer?” Dywedodd Iesu, “Gwnewch 

i'r bobl eistedd i lawr.” Yr oedd llawer o laswellt yn y lle, ac 



eisteddodd y dynion i lawr, rhyw bum mil ohonynt. Yna 

cymerodd Iesu y torthau, ac wedi diolch fe'u rhannodd i'r rhai 

oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd â'r pysgod, gan roi 

i bob un faint a fynnai. A phan oeddent wedi cael digon, 

meddai wrth ei ddisgyblion, “Casglwch y tameidiau sy'n 

weddill, rhag i ddim fynd yn wastraff.” Fe'u casglasant, felly, a 

llenwi deuddeg basged â'r tameidiau yr oedd y bwytawyr wedi 

eu gadael yn weddill o'r pum torth haidd. Pan welodd y bobl yr 

arwydd hwn yr oedd Iesu wedi ei wneud, dywedasant, “Hwn yn 

wir yw'r Proffwyd sy'n dod i'r byd.” Yna synhwyrodd Iesu eu 

bod am ddod a'i gipio ymaith i'w wneud yn frenin, a chiliodd i'r 

mynydd eto ar ei ben ei hun. 

 

Myfyrdod 
Hanes porthi’r pum mil yw’r unig adroddiad am wyrth yn y 
Testament Newydd sydd i’w gael yn y pedair efengyl. Mae Ioan 
yn cyfeirio at y gwyrthiau fel ‘arwyddion’ ac  mae hanes Porthi’r 
Pum Mil yn cael ei gyflwyno ganddo fel arwydd fod Iesu wedi ei 
anfon gan Dduw. Derbyn ychydig a darparu digonedd i 
laweroedd a wna Iesu yn yr hanes. Yr anogaeth yw i ninnau 
gydnabod Iesu’n Arglwydd a chyflwyno yr hyn sydd gennym 
ym mhob cylch o’n bywyd i wasanaeth Duw. Dyna gaiff ei 
adlewyrchu yn y weddi hon; 

 

Gweddi  

Dduw, ein darparwr hael, 
fel y bachgen ifanc a gynigiodd y cyfan oedd ganddo i Iesu – 
pum torth a dau bysgodyn bach – 
down ninnau heddiw gan offrymu i ti bopeth sydd gennym: 
llond poced o ffydd, ychydig o amser, 
ein hunain, ein rhoddion, ein doniau. 
A gwyddom, waeth pa mor fach yw ein rhodd neu ein hoffrwm, 



y gelli di eu defnyddio i wneud pethau rhyfeddol, 
llawer mwy nag y gallwn ni fyth obeithio, credu na dychmygu. 
Diolchwn i ti, Dduw, yn llawn parchedig ofn. 
Amen. 

 

Ar dudalen falen y rhifyn cyfredol o Cenn@d mae erthygl yn 
trafod yr ymateb a fu yn dilyn y bleidlais yn Senedd San 
Steffan i leihau’r swm a gyfrennir yn flynyddol gan Brydain at 
gefnogi gwledydd tlotaf y byd  o 0.7% o’n hincwm gros 
cenedlaethol i 0.5%, sef lleihad o £4 biliwn yn flynyddol. (gw. 
https://www.cennad.cymru/wp-content/uploads/2021/07/Rhifyn-21-
Cennad.pdf <https://cymru.us19.list-
manage.com/track/click?u=8d02e4b15acd68391e08f9b09&id=5e5e0661
e2&e=68799180a5> ). Dyfynnir Llywydd newydd Undeb yr 
Annibynwyr Cymraeg, y Parchg Beti Wyn James, oedd wedi bod 
yn lobïo’r llywodraeth i newid ei meddwl: ‘Bydd cadarnhau’r 
toriad yng Nghymorth Tramor y Deyrnas Unedig yn ddedfryd o 
farwolaeth i bobl ddi-rif mewn gwledydd sy’n dioddef tlodi neu 
wrthdaro.’ 

Bythefnos yn ôl  bu i’r biliwnydd Richard Branson gyflawni ei 
uchelgais o deithio i ffiniau’r gofod, a hynny ychydig ddyddiau 
cyn i  Jeff Bezos gyflawni camp debyg.  Heriwyd Branson y 
dylai fod wedi gwario ei arian ar amgenach cynlluniau  na 
datblygu’r Virgin Galactic, megis dileu anghyfartaledd 
economaidd, mynd i’r afael â newid hinsawdd a cheisio ymateb 
i’r pandemig. Ei ymateb oedd y cytunai’n llwyr y dylai 
cyfoethogion y byd wario 90% o’u harian, a mwy na hynny, ar 
y fath gynlluniau. Ond mynnodd hefyd fod gwariant ar 
ddatblygu ffyrdd o deithio i’r gofod yn mynd i greu 
datblygiadau peirianyddol a gwyddonol fyddai’n lleihau cost 
hynny ( gw. Richard Branson addresses critics who say money 
shouldn't be spent on space travel (today.com).  

 

Mewn byd cymhleth y mae’n bwysig cael blaenoriaethau cywir, 
ac onid y ffordd i geisio sicrhau hynny, boed ein hadnoddau’n 

https://www.today.com/news/richard-branson-addresses-critics-who-say-money-shouldn-t-be-t225403
https://www.today.com/news/richard-branson-addresses-critics-who-say-money-shouldn-t-be-t225403


helaeth neu yn brin, yw dwyn yr hyn sydd gennym gerbron 
Duw a gofyn am ei faddeuant, ac am ei gymorth i ymdebygu 
iddo? 
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Gyda’n hamser a’n harian: 
maddau i ni, Arglwydd, pan fu i ni fethu bod yn hael. 
Wrth helpu eraill, a bod yn groesawus: 
maddau i ni, Arglwydd, pan fu i ni fethu bod yn hael. 
A ninnau wedi cael ein bendithio â chymaint: 
maddau i ni, Arglwydd, pan fu i ni fethu bod yn hael. 
Pan allem fod wedi mynd yr ail filltir a rhannu’r hyn sydd 
gennym: 
maddau i ni, Arglwydd, pan fu i ni fethu bod yn hael. 
Yn ein defnydd o’n hadnoddau, ein rhoddion a’n doniau: 
maddau i ni, Arglwydd, pan fu i ni fethu bod yn hael. 
Dduw tra haelionus, 
helpa ni i fod yn debycach i ti. 
Amen. 

Emyn  855 

O Arglwydd grasol, trugarha  
a symud bla y gwledydd, 
darostwng falchder calon dyn  
a nwydau'r blin orthrymydd; 
a dysg genhedloedd byd o'r bron 
i rodio'n isel ger dy fron,  
Iôr union, bydd arweinydd. 

Mae'r nos yn ddu, a ninnau 'mhell,  
a throm yw'r fflangell arnom; 
crwydrasom i'r anialwch maith  
a'th gyfraith wrthodasom; 
O Arglwydd, maddau inni cyd 
gymylu d'enw 'ngŵydd y byd,  
a dod dy Ysbryd ynom. 



Aed golau'r groes a'r nefol ddydd  
drwy wledydd daear lydan, 
a phrofer rhin Efengyl wiw  
yn allu Duw ei hunan; 
doed holl genhedloedd daear las 
i gyd-ddyrchafu baner gras  
a dymchwel teyrnas Satan. 
J. T. JOB, 1867-1938 

https://youtu.be/y8SGRS4tP14  

Dies Irae (O Arglwydd grasol, trugarha) · Côr Hen Nodiant 

 

Gweddi i gloi 

Arglwydd, helpa ni i ddal i ddiolch 
a chadw ein golygon ar dy natur gariadus, 
fel y gallwn rannu’n rhydd yr hyn sydd gennym. 
Boed i ni roi yn llawen a derbyn yn wylaidd, 
fel bod pawb yn cael eu digoni. 
Amen. 
 

Gweddïau oddi ar wefan Roots Ecumenical Partnership  

https://youtu.be/y8SGRS4tP14
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