
 

Examen: 

Goleuaf gannwyll, 

Ymlaciaf, rwyf yn llonydd. 

Atgoffaf fy hunan fy 

mod ym mhresenoldeb Duw. 

Mewnanadlaf fy nymuniad 

i deimlo carid Duw. 

Wrth anadlu allan 

llenwaf y gwagle o fy nghwmpas 

gyda phresenoldeb cariadus Duw. 

 

Gofynnaf i Dduw 

atgoffa fy nghalon o'r adegau 

canlynol heddiw: 

 

Pan deimlais bresenoldeb 

Duw ar ei agosaf. 

Pan wnes i deimlo yr oeddwn 

wedi bod  yn y lle iawn 

ar yr amser iawn. 

Pan wnes i deimlo fy mod yn 

gallu rhannu fy rhoddion a 

derbyn rhoddion gan eraill. 

Pan wnes i deimlo fwyaf 

llawen heddiw? 

 

Diolchaf i Dduw am ei ras am 

roi rhoddion i mi ei wasanaethu 

ef a gwasanaethu eraill. 

Am bopeth rwyf wedi'u 

rhannu heddiw ag eraill. 
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Gofynnaf, ym mhresenoldeb 

cariadus Duw i fod yn 

ymwybodol o'r adegau 

heddiw pan roeddwn yn 

teimlo nad oeddwn yn 

dilyn galwad Duw. 

 

Pryd wnes i deimlo 

fwyaf digariad? 

Pryd wnes i esgeuluso caru Duw 

neu fy nghymydog? 

 

Pryd wnes i deimlo'n wag, 

yn ddieithr neu'n 

anghyffyrddus? 

 

Pryd wnes i deimlo nad oeddwn 

yn gallu rhannu fy rhoddion 

neu dderbyn rhoddion gan eraill? 

 

Gweddïaf am ras i garu a 

chael fy ngharu fel yr wyf . 

 

Yr wyf yn anadlu'n ddwfn a chaniatáu 

i Dduw fy llenwi fel ag yr ydwyf. 

Edrychaf ymlaen at yfory gyda 

gobaith a chyda chalon 

agored a disgwylgar. 
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