
Gair i’ch cyfarch mewn cyfnod hollol
annisgwyl ag eithriadol! Gobeithir erbyn
hyn fod ein Gweinidogion / Gweithwyr / a
holl Ysgrifenyddion ein hachosion wedi
derbyn yr arweiniad diweddaraf o’r
Swyddfa yng Nghaerdydd (dyddiedig
17 Mawrth 2020) ac yn gweithredu arno.
Caraf ddiolch i’r Ysgrifennydd Cyffredinol,
ein Swyddogion, ynghyd â staff y
Swyddfa a’n Canolfannau, am eu
hymdrechion a’u cydweithrediad i sicrhau
fod ymateb ein Cyfundeb yn amserol ac
effeithiol. Fe fydd Swyddogion y Gymanfa
yn ymgynghori yn rheolaidd ac yn eich
diweddaru os bydd newydd i’w gyhoeddi.

O safbwynt yr eglwysi yr ydym yn
cynghori na ddylid cynnal addoliad
cyhoeddus yn ein hadeiladau yn ystod y
cyfnod hwn (na chaniatáu i grwpiau
allanol eu defnyddio). Golyga hyn y bydd
unrhyw oedfaon bedydd yn cael eu
gohirio. Os dymuna rhai i barhau â
gwasanaeth priodas fe cyfyngir i’r
priodfab, y briodasferch a’u tystion. Yn
achos angladdau, mi fydd pob un a
gynhelir yn ein hadeiladau yn breifat i
aelodau’r teulu agos yn unig, ac ni fydd
bwyd/paned yn cael ei baratoi. Ym mhob
achos bydd rhaid cymryd camau i
lanhau’r adeilad yn drylwyr, a rhoi cyfle i
unigolion olchi dwylo a/neu ddefnyddio
hylif diheintio gan sicrhau tywelion papur i

sychu dwylo. Nid yw’r uchod ond yn
grynodeb o’r hyn sydd yn yr arweiniad
cyflawn ac apeliaf ar i bawb ddod yn
gyfarwydd â’r cyngor. Mae’r wybodaeth
ddiweddaraf i’w gael ar ein gwefan
www.ebcpcw.cymru/cy/newyddion/

Yr ydym yn ymwybodol iawn o’n
cyfrifoldeb i fod yn bresenoldeb gofalgar
mewn sefyllfaoedd lle gall pobl fod yn
dioddef yn gorfforol, dioddef o ofid neu
bryder, yn gofalu am aelod o deulu/ffrind,
neu yn gorfod cyfyngu eu symudiadau eu
hunain dros dro. Tra yn awyddus i sicrhau
fod gofal yn gael ei gynnig, dylai
gweinidogion/arweinwyr ymarfer

sensitifrwydd wrth holi os yw ymweliad â
chartref yn briodol. Mewn sefyllfa o’r fath
mae codi ffôn a cadw cysylltiad yn hollol
angenrheidiol! Cofiwch hefyd, mewn
cyfnod lle nad oes modd cynnal ein
hoedfaon arferol fod digon o ddefnydd
defosiynol i’w gael oddi ar ein gwefan, a
llu o’n heglwysi yn darlledu oedfaon.

Mae cyfnod fel hyn yn her i ffydd ein
haelodau, a gweddïwn y bydd pawb yn
ein plith yn darganfod o’r newydd y gallu i
ymddiried yn ein Ceidwad drwy beth
bynnag y byddwn yn ei wynebu. Fel tipyn
o hen forwr mae’r emyn (CFf 167) yn dod
i feddwl:

“Er cael fy nhaflu o don i don, 
nes ofni bron cael byw, 

dihangol ydwyf hyd yn hyn: 
fy Nhad sydd wrth y llyw.”

Boed i ni fod yn ofalus o’n hunan a’n
gilydd, a gweddïwn am nerth i brofi o’i
dangnefedd yng nghanol pob storm. Wrth
gloi, tybiaf fod yr adnod sy’n thema i
gyfnod fy llywyddiaeth yn arbennig o
berthnasol: “Digon i ti fy ngras i; mewn
gwendid y daw fy nerth i’w anterth.” Gan
ddymuno i chwi ffydd, gobaith, a chariad.

Yr eiddoch yn Ei wasanaeth.

Parch Marcus Wyn Robinson,
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol.
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Blas ar Faddeuant
Yr wythnos yma mae Dr Alun
Morton Thomas yn parhau ein
cyfres o ddefosiynau yn ystod y
Grawys trwy edrych ar faddeuant.

Does neb ond ef… yn gallu maddau 

A ydych chi wedi cael blas ar faddeuant?
A pa fath o flas oedd arno – un chwerw
neu felys? Neu gyfuniad rhyfedd o’r ddau
efallai? Cyn i ni droi i edrych ar rai o
ddamhegion mwyaf adnabyddus Iesu,
gadewch i ni am ennyd ystyried blas
maddeuant yn yr Hen Destament.

Cefnlen Maddeuant

Mae llyfr y Salmau yn llawn o
weddïau a chaniadau sydd yn addas ar

gyfer holl hynt a helynt y pererin gan
gynnwys profiad o faddeuant. Hoffwn
edrych ar un Salm yn benodol sef
Salm 32. 

Yn Salm 32 ceir naws a phrofiad personol
iawn y Salmydd. Nid profiadau pleserus
ydynt i gyd. Mae’r Salmydd yn mynegi ei
brofiad llwm, “sychwyd fy nerth fel gan
wres haf” (ad. 3) cyn derbyn a phrofi
maddeuant. Yn y bumed adnod mae’n
cyfeirio at bwysau euogrwydd a’i gyffes o
bechod. Er bod y profiadau hyn yn rhan
allweddol o brofiad y Salmydd, yr hyn sy’n
nodweddu’r Salm ydi’r blas o lawenydd.
Mae’r Salm yn dechrau ac yn diweddu
trwy fynegi gorfoledd: “Gwyn ei fyd y sawl
y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd
ei bechod.” Tu ôl i’r ymadrodd “Gwyn ei
fyd” cawn y gair Hebraeg ashrei. Geiryn

sydd yn dynodi llawenydd neu
hapusrwydd ydi ashrei. Hapusrwydd
oherwydd y mae’r Salmydd wedi derbyn
maddeuant personol gan yr Arglwydd.

Drama Maddeuant

Gyda Salm 32 yn y cefndir gadewch i ni
droi at y Testament Newydd. Yn y
bymthegfed bennod o Efengyl Luc cawn
tair dameg sy’n ymwneud a’r hyn oedd ar
goll ond a gafodd ei ddarganfod eto. Yn
gyntaf dameg y ddafad golledig, yn ail
ddameg y darn arian colledig ac yn olaf
dameg y mab colledig.

Llinyn sy’n rhedeg trwy’r damhegion yma
yw adferiad mewn perthynas – y darn o
arian a gafwyd hyd iddo, y ddafad oedd ar

Does neb ond Ef...

(parhad ar dudalen 2)

Gofid y COVID-19



Cafodd gwasanaethau eglwysi a chapeli Cymru eu diddymu am yr wythnosau nesaf.

Ac fe fydd hynny’n anorfod yn effeithio ar filoedd o’n haelodau ffyddlon led-led y wlad. A bydd pob un ohonom yn gweld colli
“cymdeithas gyda’r saint”. Pob un ohonom yn torri arfer oes. Pob un ohonom yn ymwybodol o’n breuder a’n hangen am gwmni,
am gymdeithas o addolwyr, am bobl sy’n bwrw eu ffydd ar yr Arglwydd Iesu Grist.

Yn ystod yr wythnosau hyn bydd y Goleuad yn cynnig amlinelliad o wasanaeth byr ar eich cyfer. Os na allwn gyfarfod wyneb yn
wyneb â’r eglwys beth am neilltuo hanner awr ar amser eich gwasanaeth arferol i eistedd ac i fyfyrio, i ymdawelu a cheisio Duw. 

Ac yna ar ôl hanner awr, ffoniwch gyfaill, aelod yn eich capel, rhywun sy’n eistedd yn agos atoch yn y capel am sgwrs dros baned. 
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

EMYN – Caneuon Ffydd, rhif 358

DARLLEN – Salm 137:1-4; 1 Pedr 1:3-9

Ger afonydd Babilon yr oeddem yn
eistedd ac yn wylo wrth inni gofio am
Seion. Ar yr helyg yno bu inni grogi ein
telynau, oherwydd yno gofynnodd y rhai
a’n caethiwai am gân, a’r rhai a’n
hanrheithiai am ddifyrrwch. “Canwch
inni,” meddent, “rai o ganeuon Seion.”
Sut y medrwn ganu cân yr ARGLWYDD
mewn tir estron?

MYFYRDOD
Fe allwn ddychmygu’r Iddewon yn y
gaethlgud ym Mabilon. Yn eistedd. 

Yn drist – roedd eu cenedl wedi ei
orchfygu a’u teuluoedd wedi chwalu. 

Ar goll – bellach byddai’n rhaid iddynt
ganfod ffordd i fyw mewn gwlad estron. 

Yn siomedig – onid oedd y Deml wedi
chwalu? 

Wedi eu dadrithio – onid oedd
presenoldeb Duw ei hun yn ei Deml yn
Jerwsalem yn addewid oedd yn
ymddangos mor sicr? 

Yn awr ym Mabilon roedd ymffrost eu
gorchfygwyr am ragoriaeth eu
byddinoedd a’u diwylliant, a’i dirmyg o
Dduw mor bitw a drigai mewn dinas mor
bitw, mewn teyrnas mor ddibwys o’i

gymaru â’r ymerodraeth orchfygol yn
halen yn y briw. 

Pallodd yr ymdeimlad o fawredd yr
Arglwydd. Dim ond cân draddodiadol o
oes, a byd arall, oedd eu mawl. Difyrrwch
swynol ond diystyr yn y cyd-destun
newydd.

A ninnau? 

Wrth i ninnau fethu mynychu oedfa a
chapel a chanu a rhannu cymdeithas
daw cymysgedd o deimladau croes i’n
hysgwyd. Ble mae’ch Duw yn awr?
Roeddech yn dlawd gerbron duwiau’n
hoes yn barod. Yn awr, difyrrwch diystyr
i’n diwylliant yw’ch caneuon ffydd.

Fel y Salmydd gallwn ninnau syrthio i’r
felan a dechrau amau nad oes cân i’w
chanu mwyach. “Sut y medrwn ganu cân
yr ARGLWYDD mewn tir estron?” 

Efallai nid tir estron ond tirwedd estron.

Cofiwn heddiw nad yw cân eglwys Iesu
Grist yn ddibynnol ar amgylchiadau,
lleoliadau, defodau nag arferion
“crefyddol”. 

I ni sail ein haddoliad yw Iesu Grist ei
hun. Yr enw mwyaf mawr, erioed a
glywyd sôn. 

“Diolch i Dduw am ei rodd anhraethadwy.”
(2 Corinth 9) oedd cân yr Eglwys Fore. 

Diolch am ei rodd yng Nghrist – cael

adnabod Duw. Diolch am ei rodd trwy
Grist – maddeuant a chymod a bywyd.
Diolch am addewidion Duw er mwyn
Iesu Grist – na all nac angau nac einioes
ein gwahanu ni o’i diriondeb a’i law.
Efallai bod y tirwedd yn estron ond mae’r
gân yn aros am fod gwrthrych ein cân,
yng Nghrist yn ddigyfnewid ac yn gwbl
ddibynadwy.

GWEDDI

Arglwydd mae’n deimlad od i fod fan hyn
wrthyf fy hun. A dwi’n gweld colli’r oedfa
a’r gymdeithas. Dwi’n diolch i ti am
gapel …...…. Am ei arweinwyr dros y
blynyddoedd, am yr ysgol Sul ar hyd y
blynyddoedd ac am ………….. sydd mor
ffyddlon i’r oedfaon.
Rwy’n gweddïo dros bob un yn y
gynulleidfa ............ dros fy nghyfeillion
sy’n gweld bore ’ma yn od i’w ryfeddu;
dros y rhai sy’n unig, yn bryderus am
eu hiechyd, yn bryderus am eu
hanwyliaid. Rwy’n gweddïo dros blant yr
ysgol yn …...…. Cadw ni’n ddiogel a
gwena arnom.
Maddau i fi pan dwi’n camddeall, yn
baglu, yn cael fy llethu gan ofnau.
Dwi’n rhoi fy hun yn dy law o’r newydd,
Yn Iesu Grist, Amen.

EMYN – Caneuon Ffydd, rhif 758

goll, y mab afradlon. Efallai yn y ffordd
fwyaf cofiadwy mae’r mab afradlon yn
portreadu i ni effeithiau byw yn afradlon.
Nid yn unig y mae’r mab afradlon yn
gwastraffu eiddo ei dad ar bethau dros
dro’r byd, ond y peth mwyaf trist yw’r
ffaith bod ei berthynas gyda’i dad wedi ei
dorri.

Fel yn Salm 32, mae’r un profiad o
lawenydd yn rhedeg trwy’r tair dameg.
Mae’r nef yn llawenhau pan ddaw’r un
colledig yn nol, fel y ddafad golledig neu’r
wraig yn dathlu pan mae hi’n darganfod y
darn arian oedd ar goll. Mae’r mab
afradlon yn gwybod pa mor gostus oedd
ei fywyd afradlon i’w dad. Er hyn, mae’r
Tad yn llawenhau wrth weld ei fab yn nôl,
ac yn ei gofleidio cyn i’r mab hyd yn oed
orffen ei gyffes edifeiriol.

Yn gynharach yn Efengyl Luc mae Iesu
ei hun yn dangos bod ganddo’r hawl i
faddau pechod trwy iachau’r dyn oedd
efo’r parlys. 

Maddau i arall

A ydych chi yn cofio adeg lle wnaethoch
chi faddau i rywun arall am rywbeth
maen nhw wedi dweud neu wneud yn
eich erbyn? Yn sicr, nid yw’n hawdd
maddau bob tro. Mae maddeuant yn
anodd. Ond mae’r Arglwydd yn hael yn
ei drugaredd.

Pan fo Duw yn maddau, y mae
maddau’n llawn. Nid yw’n grintachlyd
nac yn pwdu. 

Gadewch i ni lawenhau bod ganddom ni
Dduw sydd yn llawenhau mewn
perthynas yn cael ei adfer.

Gadewch i ninnau lawenhau yn yr un
sy’n caru maddau i droseddwyr mawr eu
bai. 

Dyma Geidwad i’r colledig,
Meddyg i’r gwywedig rai;
Dyma un sy’n caru maddau
I droseddwyr mawr eu bai;

Diolch iddo
Byth am gofio llwch y llawr.

“Gwyn ei fyd y sawl y maddeuwyd
ei drosedd, ac y cuddiwyd ei
bechod. Gwyn ei fyd y sawl nad
yw’r ARGLWYDD yn cyfrif ei fai
yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei
ysbryd.”

Salm 32 a Luc 15

Does neb ond Ef… (parhad)
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Eseia

yn y ffynnon ar Galfaria 
gylch yr aflan, ac fe’i gwisga 
â chyfiawnder fel yr eira, 
O ryfedd ras. 

(Caneuon Ffydd, 367)

“Yn awr, ynteu, ymresymwn â’n gilydd,” medd yr
ARGLWYDD.

“Pe bai eich pechodau fel ysgarlad, fe fyddant cyn wynned â’r
eira; pe baent cyn goched â phorffor, fe ânt fel gwlân.”

(Eseia 1:18; tud. 216 yn y Gwerslyfr)

Darllen: Eseia 1:1–20

Gweddi
O fendigaid Arglwydd,
ar fy nhaith drwy’r byd 

gwynned dy sancteiddrwydd
ddyddiau f’oes i gyd; 

angau dry’n dangnefedd,
try y Farn yn gân; 

nefoedd wen, ddiddiwedd
fydd i’r galon lân.

(Caneuon Ffydd, 779)

Erbyn i chi ddarllen y wers hon, fe all geiriau’r bennod yma fod
yn codi adleisiau anghyfforddus o’r cyfnod dyrys rydym ynddo.
Cawsom ein cadw am gyfnod hir rhag profi’r gwyntoedd croes
fu’n rhan o’r ddynolryw ers miloedd o flynyddoedd, boed yn
rhyfel, yn deyrn cas neu’n blâu o bob math. Clywais yn
ddiweddar mai’r cyfnod ers diwedd yr Ail Ryfel Byd yw’r
cyfnod hiraf mewn hanes i ymerodraethau’r byd beidio â rhyfela
yn erbyn ei gilydd. Felly, mae’r haint difaol yma’n ein hysgwyd
i’n craidd.
Pan oedd Eseia yn ysgrifennu’r bennod hon, roedd rhyfela ar

ei anterth, gyda’r her i bobl Dduw a oeddynt am ymddiried
mewn brenin a chynghrair daearol, ynteu dibynnu ar Dduw a’i
gyfamod gwarchodol. Darllenwn yma ddisgrifiad o ganlyniad
cefnu byth a hefyd ar Dduw, ac anufuddhau iddo. Wedi dweud
hynny, rhyfedd yw sylwi eu bod yn dal i offrymu aberthau iddo,
yn cadw gfiyl ac yn galw cymanfa (1:11–13). Ond yn yr
adnodau canlynol fe welwn nad yw’r gwefus-wasanaeth hwn yn
tycio. Rhaid wrth gyfiawnder, sydd yn yr Hebraeg fel yn y
Gymraeg, yn cynnwys yr ystyron dwbl o ‘righteousness’ a
‘justice’ yn Saesneg. Fe ddangosir y (gyf)iawn berthynas â Duw
drwy weithredoedd o farn gyfiawn: “Ceisiwch farn, achubwch
gam y gorthrymedig, amddiffynnwch yr amddifad, a
chymerwch blaid y weddw.”
I danlinellu hyn, mae’r methiant yma’n cael ei ddisgrifio yn

ein hadnod yn bechod ysgarlad (1:18), yn staen ar eu bywyd

gerbron Duw. Ni waeth pa ffordd y dewch at y mater, mae ein
natur bechadurus yn ein gwneud yn anghyfiawn, neu, o’i roi
mewn ffordd arall, fod ein hanghyfiawnder yn dangos ein
pechod. Rydym angen ein golchi o staen na allwn ei drin ein
hunain.
Dyma felly adnod sy’n eli i’r enaid – ar ddechrau llyfr sy’n

llawn barn, gras a gobaith – ac yn darlunio’r ffordd y
gweithreda’r Meseia ar ein rhan. Ond mae yma rybudd hefyd, na
allwn ei anwybyddu: daw addewid bendith o ufuddhau (adn.
19), ond rhybudd o wae os gwrthodwn (adn. 20a). Mae’r
ymadrodd olaf yn debyg i lofnod, yn gosod sêl yr Arglwydd ar
y geiriau: “Genau’r Arglwydd a’i llefarodd” (adn. 20b).
O gyfnod Usseia, Jotham, Ahas a Heseceia, brenhinoedd

Jwda, 700 mlynedd cyn geni Crist, daw addewid sicr fod Duw
am ein golchi’n lân o’n pechodau, ac nad aberth anifail a
gyflawna hyn, ond gweithred o’i ewyllys ei hun:
‘A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe’i rhoddodd iddynt

gan ddweud, “Yfwch ohono, bawb, oherwydd hwn yw fy
ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelltir dros lawer er
maddeuant pechodau”’. (Mathew 26:27 a 28)
‘Yna agorodd eu meddyliau, iddynt ddeall yr Ysgrythurau.

Meddai wrthynt, “Fel hyn y mae’n ysgrifenedig: fod y Meseia i
ddioddef, ac i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a
bod edifeirwch, yn foddion maddeuant pechodau, i’w gyhoeddi
yn ei enw ef i’r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerwsalem.
Chwi yw’r tystion i’r pethau hyn.” ’ (Luc 24:45–8)

Trafod ac Ymateb:

1. A welwch chi eich pechod fel ysgarlad? Os na wnewch, sut
y’ch dygir i edifeirwch?

2. A oes profiad gennych o faddeuant pechod yn Iesu?
3. Myfyriwch ar yr emyn: ‘Mae’r gwaed a redodd ar y groes’
(Caneuon Ffydd, 492) yng ngoleuni’r adnod hon.
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AR DAITH DRWY’R
HEN DESTAMENT

Canllaw ar gyfer astudiaeth a thrafodaeth mewn
grfip bychan, gan gynnwys gwers oedolion yr ysgol Sul

neu fel deunydd myfyrdod personol
(Seiliedig ar y gyfrol Geiriau Ffydd 3 gan y Parch. John

Treharne, sef gwerslyfr ysgol Sul yr oedolion am 2019/20)

Paratowyd gan y Parch. Hywel Rh. Edwards

EGLWYSI CYLCH CARN INGLI,
GOGLEDD PENFRO

Yn dilyn ymddeoliad ein Gweinidog ddiwedd mis
Hydref 2020 mae eglwysi Cylch Carn Ingli sy’n
cynnwys Eglwysi Bedyddiedig Caersalem, Jabes,
Tabor a Bethlehem ac Eglwys Annibynnol Ebeneser
yn awyddus i benodi

GWEINIDOG
ar gyfer Ionawr 2021 neu cyn gynted ag sy bosib wedi
hynny. Gallwn gynnig:

• cylch o eglwysi bywiog a gweithgar mewn ardal o
harddwch naturiol neilltuol

• cyfle i arwain a chyd-weithio i barhau’r dystiolaeth
Gristnogol mewn cylch ag iddo hanes a thraddodiad
cyfoethog

• criw o blant a ieuenctid brwd yn ogystal ag oedolion
ymroddedig

• aelodau cefnogol i’r achos a’r gweinidog

• cyflog a thelerau teg (i’w trafod)

Ceisiadau, yn cynnwys CV, drwy lythyr neu e-bost erbyn
Mawrth 31, 2020 i ysgrifennydd y cylch:

Morys Rhys, Y Sgubor, Dinas, Trefdraeth, Sir Benfro,
SA42 0XG

e-bost: mrmrhys@gmail.com Ffôn: 01348 811497



BOD YN BLENTYN I DDUW
Fel hyn yr ysgrifennodd yr awdur
Cristnogol Jim Packer unwaith, ‘Os
ydych chi eisiau dod i benderfyniad
ynglªn â faint mae rhywun yn ei ddeall
ar Gristnogaeth, mynnwch wybod faint
mae’r person hwnnw yn ei wneud o’r
syniad o fod yn blentyn i Dduw, a chael
Duw yn Dad iddo. Os nad dyma’r
syniad sydd yn cymell ac yn rheoli ei
addoliad a’i weddïo a’i holl olwg ar
fywyd, yna mae’n golygu nad yw’n
deall Cristnogaeth yn dda iawn o
gwbl.’1 Mae Packer yn iawn, oherwydd
mae gallu cyfarch Duw fel Tad, a
gwneud hynny gydag argyhoeddiad, yn
golygu deall hanfod yr efengyl. Mae’n
golygu eich bod yn deall bod y Mab, a
fu o dragwyddoldeb ‘ym mynwes y
Tad’ (Ioan 1:18 fel sy’n gyfarwydd inni
yn Gymraeg ac wedi ei gyfieithu’n
llythrennol o’r Groeg) wedi dod i’n
dwyn ni gydag ef i’r fan honno, ac fel y
dygid ni a’i gwrthododd, yn ôl ato – a’n
dwyn yn ôl, nid yn unig fel creaduriaid
ond fel plant, i gael mwynhau’r cariad
diderfyn y mae’r Mab wedi ei brofi
erioed. 
Mae gwybod dy fod yn blentyn

annwyl i Dduw yn dy ddiogelu rhag

meddwl am weddi fel ysgol at Dduw,
neu ymarfer y byddwn yn gweithio
drwyddo i ennill ffafr Duw. Dydy
gweddi ddim yn dy wneud yn fwy
derbyniol. Ond mae gweddi yn hytrach
yn golygu tyfu mewn gwerthfawrogiad
o’r hyn a gefaist eisoes. Fe all fod dy
galon yn oer, dy gariad yn wan a’th
weddïau’n rhai gwael, ond yr hyn sydd
o bwys ydy, o fod yn un â Christ ac
ynddo ef, dy fod yn blentyn annwyl – ac
mae dy Dad wrth ei fodd yn dy glywed.
Wrth gwrs, gydag unrhyw dduw arall,
fe fyddai’n rhaid inni nesáu yn nerth ein
sêl ein hunain; ond gyda’r Duw yma fe
ddown ni ato yn ei nerth ef ei hun.
John Calfin a ddywedodd ein bod yn

gweddïo, fel petai, drwy enau Iesu.
Mae’r Tad wedi dyheu erioed am
glywed gweddïau ei Fab annwyl – ac fe
weddïwn ninnau yn ei enw ef. Rhydd y
Mab ei enw inni weddïo drwyddo er
mwyn i ni gael gweddïo fel ef ei hun. Y
berthynas honno rhwng y Tad a’r Mab
yw’r un y cawsom ein dwyn i mewn
iddi hi i’w mwynhau – a dyna a wnawn
ni mewn gweddi. Felly, unwaith eto,
ymarfer ffydd a wnawn ni mewn
gweddi – gan gredu addewid anhygoel

Duw y gallwn ni ddod ato ef, er bod ein
hoerni a’n heuogrwydd yn galw allan
fel arall. Rhaid inni gredu mai’r
Goruchaf Un yw ein Tad cariadus. A
dyna yw gweddi: bod mewn perthynas
efo’r Tad fel ein Tad ein hunain.
Wrth gwrs, y mae inni berthynas

bersonol â’r Mab a’r Ysbryd hefyd, a
gallwn weddïo arnyn nhw. Ond mae
gweddïo Cristnogol arferol yn rhywbeth
cyfoethocach, aeddfetach a llawnach:
cawn ymuno yng nghymdeithas Duw
wrth i’r Tad, y Mab a’r Ysbryd barhau
i’w fwynhau. Cawn ein dwyn i mewn i’r
cymundeb hwnnw. Felly, mae’r Mab –
sydd eisoes yn eiriol ar ein rhan gyda’r
Tad – yn ein dwyn i fod gydag ef
gerbron y Tad. Tra byddai’r offeiriad yn
mynd i mewn i bresenoldeb yr
Arglwydd, i’r lle mwyaf sanctaidd ar
ran gweddill Israel, yn ôl trefn yr Hen
Destament, y mae’r Mab yn mynd â ni
gerbron ei Dad – ac yn y fan honno
mae’r Ysbryd yn ein helpu. (Cawn
edrych eto yn nes ymlaen ar yr help
yma a gawn gan yr Ysbryd.)

1. Packer, J. I., Knowing God (Llundain:
Hodder & Stoughton, 1973), t.224.
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Annwyl gyfeillion,

Ar yr wythnos olaf o
Fawrth fe fydd y rhifyn
diweddaraf o Gair y
Dydd yn dod o’r wasg.
Er nad oedd argyfwng y
Coronafirws yn amlwg
ym meddyliau’r tri sydd
wedi paratoi’r rhifyn
hwn (John Eric
Hughes, Dyfed Wyn
Roberts ac Eleri
Edwards), mae’r cyn -
nwys drwyddo draw fel
petai wedi ei baratoi ar
gyfer cyfnod fel hwn:
dim addoli cyhoeddus,
dim cymdeithasu, ac y
gall aelodau hynaf y gymdeithas gael eu
hynysu a theimlo’n unig ac yn ofnus.
Nid ymdrech i ledaenu cylchrediad
Gair y Dydd yw’r llythyr hwn ond
awgrym i’r eglwysi brynu cyflenwad o’r
rhfyn hwn i’w rannu ymysg eu
haelodau – mae’n anodd meddwl am
ddim gwell y gallent ei wneud mewn
ymtaeb i’r sefyllfa. Mae Gair y Dydd yn

rhad iawn, a chynnwys
y rhifyn hwn yn
gyfoethog iawn. £3 y
copi yw’r pris, a £10
yn unig ar gyfer
blwyddyn gyfan. Beth
am ofyn i un teulu
brynu un copi yn unig
a’i roi yn rhodd i’r rhai
dros 70 oed?
Fe fydd yn rhaid i

chi weithredu ar frys
er mwyn i ni gael
trefnu i archebu cyf -
lenwad ychwanegol
o’r wasg ac er mwyn
gwneud defnydd llawn
o’r tri mis. 

Cysylltwch â’n Trysorydd ar unwaith:

Glyn Williams, 12 Coed y Glyn,
Llandudno, Conwy LL30 1JL
01492 581439 / 07866126072.

Llawer o ddiolch.

Pryderi Llwyd Jones 
(Ysgrifennydd y Panel Golygyddol)

Gair y Dydd – rhifyn Ebrill, Mai, Mehefin
Dechrau Canu

Dechrau Canmol
(S4C)

Nos Sul, 29 Mawrth

Yr wythnos yma mae Ryland yn ardal
Uwchaled yn dysgu mwy am ryfel y
Degwm gyda’r hanesydd Sion Edward
Jones. Bydd hefyd yn treulio amser
yng nghwmni pencampwr treialon
cŵn defaid yr ardal, Aled Owen.
Daw’r canu mawl o Gapel Cefn
Nannau, Llangwm, o dan arweiniad
Bethan Smallwood.

Yn ystod cyfnod y Grawys byddwn yn cyflwyno rhai penodau o lyfr Michael Reeves, Enjoying
your prayer life (10ofthose publishing) er mwyn ein hybu a’n helpu yn ein bywyd o weddi

Mwynhau ein Bywyd Gweddi – 5

YN EISIAU

Tenant i’r Tª Capel
Bethesda (MC), Cemaes,Ynys Môn

Tair llofft, parlwr, cegin a garej.

Os dewisir gellid trafod cydnabyddiaeth
am rhywfaint o ofal am y capel.

Ymofynner:
Ted Huws, Yr Ardd, Cemaes, Ynys Môn,

LL67 0NW. Ffôn: (01407) 710725
e-bost: huwsardd@cymru1.net
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Am y cyngor diweddaraf am y firws,
cofiwch ymweld â gwefan eich enwad ac
arweiniad diweddaraf y Llywodraeth.
Erbyn hyn y mae effaith y firws hwn yn

cyffwrdd â’n bywydau ni i gyd mewn
cymaint o wahanol ffyrdd. Ymhlith hyn
mae ein holl drefniadaeth fel eglwysi ac
ysgolion Sul wedi ei throi ben i waered, a
bydd hyn yn effeithio ar BAWB sy’n rhan
o fywyd ein heglwysi ni. Mae ein holl
gyfarfodydd wyneb yn wyneb wedi eu
hatal am y tro, gan gynnwys oedfaon,
ysgolion Sul, clybiau plant ac ieuenctid,
cyfarfodydd Llan llanast ayyb. 

Dyma’r ymateb enwadol isod (fel ar
18 Mawrth):

Yr ydym bellach yn cynghori na ddylid
cynnal gweithgarwch plant/ieuenctid
fel rhan o’ch gweinidogaeth yn ystod y
cyfnod hwn. Yr ydym yn cynghori na
ddylid cynnal addoliad cyhoeddus yn
ein hadeiladau yn ystod y cyfnod hwn.
Nid ydym yn medru awgrymu pryd y
bydd y cyngor hwn yn newid, ond,
byddwn yn diweddaru ein gwefannau
yn barhaus gyda unrhyw gyngor
newydd.

Ceir yr ymateb diweddaraf gan
Lywodraeth y Deyrnas Unedig drwy fynd
i wefan www.gov.uk/government a
chlicio ar covid-19-guidance.
Dywedodd Matt Hancock AS,

Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a
Gofal Cymdeithasol, mewn ymateb i
gwestiwn yn Nhª’r Cyffredin fod y
cyfarwyddyd yn cynnwys cyfarfodydd a
gynhelir yn ein heglwysi. 
Golyga hyn felly, dros y misoedd nesaf,

y bydd angen gwneud pethau mewn
ffordd ychydig yn wahanol wrth i ni
geisio byw fel Cristnogion sy’n ffyddlon
i Iesu ac yn ceisio’i wasanaethu yn y 
byd.
Er na chynhelir oedfaon, dosbarthiadau

ysgol Sul ayyb dros y misoedd nesaf, mae
ffyrdd eraill y gallwn eu defnyddio i
geisio bod yn addolwyr a disgyblion
ffyddlon i Iesu.

Adnoddau defosiynol i’w defnyddio
trwy gyfnod y firws

Mae rhai eglwysi wedi dechrau
defnyddio’r rhyngrwyd i ffrydio a
darlledu oedfaon byr. Gobeithiwn rannu’r

wybodaeth am y rhain pan ddaw i law er
mwyn caniatáu i gymaint â phosib ymuno
â phobl Duw i addoli pan fyddant yn
gallu. Hefyd ceir rhestr o ‘bodlediadau’
pregethau ac anerchiadau y mae modd
gwrando arnynt ar y We. Mae yna gyfoeth
o bregethau yma o draddodiadau ac
enwadau gwahanol. Ceir ffilmiau o
bregethau diweddar hefyd wedi eu paratoi
gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru a ffilm
Gymraeg ddwy awr ar fywyd Iesu trwy
lygaid Luc.

Cofiwn hefyd am yr oedfa wythnosol ar
Radio Cymru. Ceir mwy o wybodaeth ar:
ht tp: / /cr is tnogaeth.cymru/radio-a-
theledu/.

Adnoddau ac Anogaeth ar y Cyfryngau
Cymdeithasol

Ar ein tudalen Facebook Beibl
Byw/Cristnogaeth Cymru byddwn yn
rhannu myfyrdod newydd bob dydd, a
byddwn hefyd yn rhannu darnau o’r Beibl
(o beibl.net) ar ein tudalen Facebook
beibl.net – geiriau a fydd yn ein hatgoffa
o ffyddlondeb a daioni Crist wrth i ni
agosáu at gyfnod y Pasg. 
Bydd y gwasanaeth yma’n dechrau

ddydd Sul, 22 Mawrth, ac yn rhedeg tan
Sul y Pasg, yn y lle cyntaf. Bydd cyfres
newydd yn dechrau yn fuan wedyn os
bydd galw.
Mae gwrando ar gerddoriaeth

Gristnogol yn gysur i lawer hefyd, a dyma
ddolen i’n sianel Youtube lle mae
detholiad o emynau a chaneuon
Cristnogol Cymraeg yn cael eu canu gan
rai o dalentau amlycaf Cymru.

Ysgolion Sul

Gan na fydd ysgolion Sul a chlybiau plant
ac ieuenctid yn cyfarfod, beth am
gynnal gweithgaredd ar yr aelwyd? Mae
adnoddau Amser Beibl yn ddelfrydol ar
gyfer hyn, lle mae modd argraffu

taflenni gwersi addas ar gyfer pob oed o
dan 5 hyd at 16 oed. Ewch i:
www.ysgolsul.com/?page_id=257 am
fwy o wybodaeth.
Mae ambell ffilm Gristnogol ar gael

hefyd i’w gwylio fel teulu. Ewch i
www.ysgolsul.com/?page_id=4611 am
fwy o wybodaeth.
Mae Ap Beiblaidd Arwyr Ancora hefyd

yn ffordd ddifyr i blant chwarae gêm a
dysgu hanesion am fywyd Iesu. Ewch i
www.ysgolsul.com/?page_id=2473 am
fwy o wybodaeth.
Ceir mwy o syniadau ar ein gwefan yn

ein hadran ar ffydd yn y cartref. Ewch i
www.ysgolsul.com/?page_id=6387

Diolchwn am eiriau’r Salmydd yma yn
Salm 46 (beibl.net)

Mae Duw gyda ni!
Mae Duw yn ein cadw ni’n saff ac yn rhoi

nerth i ni.
Mae e bob amser yna i’n helpu pan mae

trafferthion.
Felly fydd gynnon ni ddim ofn hyd yn oed

petai’r ddaear yn ysgwyd, a’r
mynyddoedd yn syrthio i ganol y môr
gyda’i donnau gwyllt yn troelli ac yn
ewynnu.

Mae’r mynyddoedd yn crynu wrth iddo
ymchwyddo!

Y mae afon! Mae ei chamlesi yn gwneud
dinas Duw yn llawen.

Ie, y ddinas lle mae’r Duw Goruchaf yn
byw.

Mae Duw yn ei chanol — fydd hi byth yn
syrthio!

Bydd Duw yn dod i’w helpu yn y bore
bach.

Mae gwledydd mewn cyffro, a
theyrnasoedd yn syrthio.

Pan mae Duw yn taranu mae’r ddaear yn
toddi.

Mae’r ARGLWYDD holl-bwerus gyda
ni!

Mae Duw Jacob yn gaer ddiogel i ni!
Dewch i weld beth mae’r ARGLWYDD

wedi ei wneud; y difrod rhyfeddol
mae wedi ei ddwyn ar y ddaear!

Mae’n dod â rhyfeloedd i ben drwy’r
ddaear gyfan;

Mae’n malu’r bwa ac yn torri’r waywffon,
ac yn llosgi cerbydau rhyfel mewn tân.

“Stopiwch! Mae’n bryd i chi ddeall mai
Duw ydw i!

Dw i’n llawer uwch na’r cenhedloedd;
dw i’n llawer uwch na’r ddaear
gyfan.”

Mae’r ARGLWYDD holl-bwerus gyda
ni!

Mae Duw Jacob yn gaer ddiogel i ni!

Aled Davies, Cyngor yr Ysgolion Sul
www.ysgolsul.com

Casgliad o ganeuon ysbrydol Cymraeg
sydd ar YouTube

Coronafeirws: canllawiau i Ysgolion Sul ac Eglwysi
a rhai syniadau ymarferol mewn ymateb



Un o’r atgofion mwy annifyr
am ddyddiau’r ysgol
uwchradd yw’r gri a glywid
bob hyn a hyn – ie, mewn
ysgol mor waraidd â
Brynrefail – ‘Ffeit!’ O fewn
dim byddai cylch wedi
ymffurfio o amgylch yr
ymladdwyr, a mwyafrif y
gynulleidfa’n fwy brwd dros
weld y ffeit na’i rhwystro. 
Fel arall yr oedd hi’r dydd

o’r blaen, gobeithio. Welais i
mo’r peth fy hunan. Ond mi
glywais o le da.
Dychmygwch yr olygfa:
archfarchnad leol, pobl yn
siopa, a ffeit yng ngfiydd
pawb. Dau (neu ddwy) wedi
mynd i ddadlau dros
nwyddau sy’n prysur
ddiflannu o’r siopau ers
wythnos neu ddwy. Y naill,
mae’n debyg, yn gweld troli’r
llall yn llawn o basta neu
bapur toiled neu olchwr
dwylo ac yn ceisio tynnu peth
ohono o’r troli. A’r dadlau’n
troi’n gwffio. Diolch am
hynny, mae ffeit o’r fath mor

brin â phasta, ond y mae er
hynny’n cadarnhau’r ofnau
fod yr holl ofid ynghylch
COVID-19 yn dod â’r
gwaethaf i’r golwg ar
brydiau. 
Mantra Llywodraeth Mr

Johnson yw y ‘down drwy
hyn efo’n gilydd’. Ac nid yn
annisgwyl mae’r Prif
Weinidog yn mynnu y bydd
yr ‘ysbryd Prydeinig’ a
ddaeth â ni drwy bob math o
argyfwng cyn hyn yn sicrhau
y down drwy hyn hefyd. Beth
bynnag am yr ‘ysbryd
Prydeinig’ dychmygol, mae’n
sicr y bydd y mwyafrif o
bobl, hyd y gallant, yn helpu
ei gilydd dros y dyddiau a’r
wythnosau nesaf. Ond rhaid
cyfaddef hefyd fod eisoes
brawf o’r ffaith nad ysbryd
cymunedol o ofal am eraill a
ddangoswyd gan lawer hyd
yma, ond agwedd hunanol yr
‘I’m all right, Jack’. Pa
wahaniaeth na chaiff plant
bach basta i swper cyn belled
â bod fy nghwpwrdd i’n

llawn? Pa ots fod pobl sydd
wir angen glanhawr dwylo yn
methu â’i brynu cyn belled â
bod gen i stoc a fydd para
blwyddyn neu ddwy? 

Nid oes wadu nad yw
darparu’n gall yn beth
cyfrifol a da, ond mae yna
fyd o wahaniaeth rhwng
hynny â’r hyn a welsom dros
y dyddiau diwethaf. Gallwn
sôn am degwch; gallwn
drafod rhannu adnoddau’n
gyfartal; gallwn ddyheu am i
bawb drwy’r byd gael bwyd a
gofal iechyd ac ati. Ond, ar y
cyfle cyntaf, mae ysbryd

hunanol ein natur ddynol yn
ei amlygu ei hun, a’r duedd i
sicrhau ein bod ni ein hunain
yn iawn, hyd yn oed ar draul
eraill, yn dod i’r golwg. 
Y mae’r argyfwng hwn, na

welsom hyd yma ond ei
ddechrau, yn her amlwg i
bawb ohonom nid yn unig i’n
gwarchod ein hunain a’n
hanwyliaid ond i warchod yn
arbennig hefyd y bobl fwyaf
bregus yn ein plith. Gall
hynny gychwyn gyda
pharodrwydd i ofalu bod
pethau mor sylfaenol â phasta
a pharacetamol a phapur
toiled ar gael i bawb. Ac os
mai dwysáu a wna’r
argyfwng, pwy a fiyr pa
gyfle a ddaw i weini ar eraill
yng nghariad Crist er sicrhau
ein bod wir yn dod drwy’r
cyfan efo’n gilydd mewn
ffordd a fydd yn amlygu’r
gorau sydd ynom fel
dynoliaeth, ac fel Cristnogion
sy’n dilyn y Crist a ddaeth i’n
plith yn was. 

John Pritchard
(O’r ‘Gronyn’,

Cychgrawn Gofalaeth Fro’r
Llechen Las, 15 Mawrth)
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“Dwi’n iawn!”

Gydag eglwysi ar draws llawer o
gyfandir Ewrop ar gau i wasanaethau ar
hyn o bryd (18/3/20) a llawer iawn o’r
hyn sy’n gysylltiedig efo bywyd ein
heglwysi heb fod yn cael ei gynnal dros
dro, yr ydym yn cael ein herio i feddwl
am ffyrdd eraill o fod yn eglwys, sydd
ddim yn golygu cyfarfod yn gorfforol.
Gwyddom am lawer o eglwysi sydd yn
cynnig recordiadau a gwasanaeth
ffrydio byw o oedfaon, a hynny yn y
Gymraeg. Mae llawer iawn o eglwysi
hefyd wrthi’n trefnu bod eu haelodau
iau yn helpu’r rhai sydd yn hªn neu’n
fregus ac yn dod o hyd i ffyrdd o
weinidogaethu yn wyneb anghenion
mawr ein cymdeithas. 
Cynigir y gweddïau isod yr wythnos

yma yn y gobaith y byddant yn gysur ac
yn help inni agosáu at Dduw yn y
cyfwng hwn.

Gweddi am ddiogelwch

Dduw a Thad hollbwerus, rydw i’n dod
atat ti gan gydnabod fy ofnau ynghanol
yr argyfwng hwn, dros bawb sy’n agos
ataf ac rwy’n eu cyflwyno i ti.

Cyflwynaf hefyd i ti bawb ledled y byd
sydd yn pryderu neu wedi eu heffeithio
gan y firws neu’n gweithio i atal a
lleddfu effeithiau’r firws hwn. Cadw ni
i gyd yn ddiogel yn dy freichiau
cariadus ac amddiffyn ni gyda’th allu i
mawr i achub, fel y bydd y perygl cudd
yma o’n cwmpas yn abl i ddangos dy
drugaredd a’th faddeuant. Gofynnaf hyn
yn enw dy Fab, ein Gwaredwr, Iesu
Grist. Amen.

Gweddi yn yr anialwch hwn

Dad hollalluog, bu dy Fab yn yr
anialwch am ddeugain niwrnod a
deugain nos yn cael ei herio a’i demtio
gan yr Un Drwg. Wrth i ni oddef yr
anialwch presennol yma o ansicrwydd
ac ofn, gofynnwn iti ein hysbrydoli â’th
ras. Gad imi dy glywed yn sibrwd, ‘Paid
ag ofni’, fel y gwnei mor aml yn dy air
wrth i mi gyflwyno fy ofn a’m pryder i
ti a gwybod dy fod gyda mi fel yr
oeddet ti gyda Iesu yn yr anialwch. Gad
i ni rannu yn agosrwydd y gymdeithas
honno sydd rhyngoch a’th gael yn agos
iawn atom drwy gariad dy Fab Iesu fu’n

fodlon mynd i’r groes drosof fi.
Gofynnaf hyn yn ei enw mawr Ef.
Amen.

Mae llawer o weddïau i’w cael ar
wefannau ein heglwysi a mudiadau
Cristnogol inni eu defnyddio drosom
ein hunain. Ni allodd neb sgwennu
gweddi cystal ag Iesu ei hun, ac ni
dylem deimlo ein bod heb allu gweddïo
wrth i ni gofio’r weddi orau a ddysgodd
ein Harglwydd inni: ‘Ein Tad, yr hwn yr
wyt yn y nefoedd …’

Daliwch i weddïo

Cyfeiriad Golygydd 
Y PEDAIR TUDALEN

Huw Powell-Davies 

neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH

Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.

Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).

pedair.tudalen@gmail.com



Un o fy hoff eiriau ydy “cefndeuddwr”.
Yr union fan hwnnw ar gefnen o fynydd
sy’n golygu bod y dafn lleiaf o ddfir o
ddisgyn y naill ochr i’r cefndeuddwr, yn
llifo i un afon, ac o ddisgyn yr ochr arall
iddo yn llifo i afon arall. Rhywle ar ben
pob mynydd mae yna union fan o’r fath
sy’n golygu, yn dibynnu ar ffawd,
rhagluniaeth neu gyfeiriad y gwynt bod
dau ddafn o law, o ddisgyn y naill ochr a’r
llall i’r cefndeuddwr yn gallu llifo, yn y pen
draw, i ddau gefnfor gwahanol. 

Cefndeuddwr. Cefn-deu-ddwr.
Cefndeuddwr. Blaswch o.

Un o’r pethau sy’n gwneud ein hiaith ni’n
fendigedig o liwgar ydy’n treigladau.
Mae’n caniatáu nifer o ffurfiau ar yr un
gair. Mae’n nhw’n creu amrywiaeth ac
amwysedd. 

Un o’r rhai pwysig i beidio’u treiglo yw
“biliwn”. Mae’n bwysig deall mai ‘biliwn’
ydy “biliwn” a pheidio byth â’i dreiglo i
fod yn “filiwn”. “Fe gostiodd filiwn.”
“Fe gostiodd biliwn.” Pam meddech chi
fod y camdreiglad hwn mor bwysig?

Wel mewn oes lle mae “miliwn” a “biliwn”
yn cael eu taflu o gwmpas fel conffeti
cofiwch hyn: mae miliwn o eiliadau yn
ddeuddeg diwrnod. Mae biliwn o eiliadau
yn 31 mlynedd. (Ac os digwyddwch chi
glywed sôn am driliwn mae’n 31,688 o
flynyddoedd.) Mae bod yn filiwnydd yn un
peth. Mae bod yn biliwnydd yn beth arall.
Ac mae bod yn dlawd yn beth arall eto
fyth, yn enwedig pan fo’ch ffawd, eich
newyddion a’ch llywodraeth, yn nwylo’r
biliwnyddion. 

Miliwnydd. Biliwnydd. Gofal wrth dreiglo.
*  *  *

Wedyn dyna i chi ddiawl y wasg. Un difyr
ydy o. 

Yn ddiweddar nes i gamdeipio neges ein
Nawddsant: “Gwnewch y Pethau
Bychain,” meddai Dewi. “Gwenwch y
pethau bychain,” meddwn innau. 

Ac wedyn, o fewn dim dyma fi’n
camdeipio un o ddyfyniadau enwocaf
Llyfr y Salmau: “Ie, pe rhodiwn ar hyd
glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed.” Be
allai fynd o’i le meddech chi? Wel yr hyn
a deipiais i oedd: “Ie, pe rhodiwn ar hyd
glyn cysgod angau, nid ofnaf newid.”

Diawl y wasg yn mynnu mod i’n gwenu
ac yn ymwroli rhag newid.

*  *  *
A dyma ni ar gefndeuddwr nad oeddan
ni wedi dychmygu y gwelen ni’n hunain
yn sefyll arno. Oddi tanon ni, yn
llythrennol ac yn drosiadol, mae glyn
cysgod angau. Fydd hi’n anodd peidio â
bod ofn niwed. Fydd angen y pethau
bychain arnon ni yn fwy nac erioed: dal
dwylo (ar ôl eu golchi’n drwyadl) a
cheisio gwenu. 

Ond fydd rhaid i ni beidio ychwaith a bod
ofn newid. Rydym ar gefndeuddwr
hanesyddol. Fe fydd ein gelynion yn sifir
o fanteisio ar y cyfnod hwn i greu newid a
throi dfir hanes i’w melin eu hunain. Fydd
rhaid gwneud pethau’n wahanol am
fisoedd lawer. (Efallai mai bugeilio
“gwialen a ffôn” fydd hi!) Bydd digon o
amser i dorri llwybrau newydd, llwybrau
cyfiawnder. Fydd angen ffydd a
phenderfyniad i beidio a throi yn ôl i’r hen
ffyrdd. 

Cymerwch ofal ac edrychwch ar ôl eich
gilydd.

Arwel Rocet Jones
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Ffydd… a diwylliant

Cynhelir cyfarfodydd Dydd Gweddi’r Byd ar y dydd Gwener
cyntaf o fis Mawrth mewn eglwysi a chanolfannau ar draws ein
byd. Rhwng toriad gwawr a machlud haul ar y diwrnod hwn,
cynhelir dros gan mil o Gyfarfodydd Gweddi trwy gyfrwng yn
agos i gant o ieithoedd gwahanol gyda thua 15 miliwn o ferched
Cristnogol y Byd yn cymryd rhan. 

Eleni, rhoddwyd cyfle i chwiorydd Zimbabwe i lunio rhaglen
2020, a “Cod! Cymer dy fatras a cherdda”, oedd eu thema.

Gwlad yn Ne Ddwyrain Affrica yw Zimbabwe ac ystyr yr enw yw
“tª cerrig”. Mae Zimbabwe ddwywaith cymaint â Phrydain ac
mae’n wlad gyfoethog o ran harddwch ac adnoddau naturiol.
Mae tua hanner y boblogaeth yn ferched ac maent yn chwarae
rhan bwysig ym mywyd economaidd a chymdeithasol y wlad.
Oherwydd hanes cythryblus y wlad, mae’r trigolion wedi gorfod
wynebu problemau anodd.

Bydd yr arian a gesglir gan fudiad Dydd Gweddi’r Byd yn cael ei
ddefnyddio i roi cymorth i lawer o bobl sydd mewn angen dros y
byd.

Eleni, tro chwiorydd Capel Hebron, Hen Golwyn oedd i wneud y

trefniadau ar gyfer y gwasanaeth ar y thema: “Cod! Cymer dy
fatras a cherdda”. Gwahoddwyd aelodau o Gapel y Rhos,
Ebeneser, Hen Golwyn a Horeb, Bae Colwyn i gymeryd rhan.
Paratowyd arddangosfa i roi gwybodaeth am Zimbabwe a
chafwyd y cyfle i gael paned a sgwrs ar ôl y cyfarfod.

Daeth cynulleidfa werthfawrogol i Hebron i gefnogi’r criw niferus
oedd yn cymryd rhan gyda’r Parch Helen Wyn Jones yn arwain a
Mr Ifor Clwyd Jones yn cyfeilio. Y farn yn gyffredinol oedd bod y
gwasanaeth yn un diddorol a buddiol ac fe gasglwyd yn agos i
£150. Diolchwyd i bawb am gymeryd rhan yn y gwasanaeth
arbennig hwn ac am y rhoddion hael! 

Parch Helen Wyn Jones

Dydd Gweddi’r Byd 2020

Dydd Gweddi
ym Mhenllwyn
Daeth cynulleidfa o ardal Penllwyn,
Goginan a Llwyn y Groes ynghyd i
rannu yng ngweddïau chwiorydd
Zimbabwe. Diolch i’r Parch Judith
Morris am ein hannerch yn y
gwasanaeth.

Diolch i bawb gyfrannodd i’r oedfa.



•  Wythnos nesaf – Sul y Blodau •

Cefais amser gwych yn Aduniad Souled
Out blwyddyn yma. Rwyf wedi bod yn dod
i Goleg y Bala ers i mi fod yn 8 oed.
Heblaw am grio am fy mod i’n colli adra
gymaint, dwi wedi mwynhau pob un!! Un
o’r pethau rwyf wir wedi ei fwynhau eleni
yw’r pregethau yn ystod y sesiynau.
Roedd y disgo distaw, seminarau a
phopeth arall yn wych hefyd, ond y prif

bethau i mi oedd y ffaith fod gen i’r rhyddid
i fod fy hun, y gofal oedd yn disgwyl
amdana i bob tro a hefyd cyfle i dyfu mwy
yn fy ffydd yn Nuw. Dysgais mwy am sut i
gamu allan yn fy ffydd a pha mor bwysig
yw hi i fyw fy mywyd ar ei orau yn Iesu
Grist. Rwyf wir yn ddiolchgar i’r staff am yr
holl waith sy’n mynd i mewn i’r
penwythnos a pha mor anhygoel yw eu
gwaith. Buaswn i wir yn argymell y
penwythnos yma i rywun sydd a’r awydd i
ddysgu am Dduw, lle bynnag mae’ nhw ar
y siwrne o geisio Iesu.

Am fwy o wybodaeth am y gwaith yma
gydag ieuenctid hªn, cysylltwch â
Meryl Walters yng Ngholeg y Bala am
sgwrs ar 01678 520565 neu e-bostiwch
info@souledoutcymru.net
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Pwyllgor Y Weinidogaeth Iacháu

Cymdeithasfa’r Gogledd
Mae Encil Y Gwanwyn, a drefnwyd

i'w gynnal yng Nghapel Trefnant Dyffryn
Clwyd, 25ain Ebrill 2020
wedi ei ohirio
Manylion pellach:

Hafwen Roberts (Ysg)
e.bost: hafwen6941@yahoo.co.uk

01745 813445

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

COLEG Y BALA 

Dirprwy Warden
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn a fydd yn aelod o dîm
Coleg y Bala, gan weithio a goruchwylio y cyrsiau a gynhelir yn y Ganolfan,
cynorthwyo’r Rheolwr wrth ofalu am ymwelwyr Preswyl a dyddiol, ac ymestyn
darpariaeth y Coleg yn y gymuned a’r eglwysi cyfagos.

Lleoliad: Coleg y Bala, a bydd yn ofynnol i’r Is-Warden fyw ar y safle yn y fflat sydd
wedi’i ddarparu yn rhydd o unrhyw gostau i’r gweithiwr.

Tymor: 2 flynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.
Posibilrwydd ymestyn y cyfnod trwy gytundeb.

Cyflog: Graddfa 18-22 (£21,003 – £23,077 pro rata), ynghyd â fflat ddi-rent a chyfle
i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau eirda boddhaol, a dylai
un ohonynt fod yn cyflogwr blaenorol. 

Mae’n ofyniad galwedigaethol fod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad
Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad Cau: 4yh, dydd Gwener 24 Ebrill, 2020

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y
cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y
golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b.
at y Parch. Ddr. R. Watcyn James, Eryl, Capel Bangor,
Aberystwyth SY23 3LZ. e-bost: goleuad@ebcpcw.cymru

Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn,
Tª Cadnant, Parth 2, Lôn Hen Felin, Stad Ddiwydiannol
Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD. (01286) 672018.
e bost: goleuad@btconnect.com

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac
argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon. 
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ADUNIAD SOULED OUT
Penwythnos i ieuenctid hªn yng Ngholeg y Bala

Gan Mia Jayne Forrest o’r Ffôr

Ysgol Sul yn Seilo

Ar adeg pan fydd pobl yn digalonni am
fod “dim plant yn mynd i’r capel bellach”
da yw gweld twr o blant yn yr Ysgol Sul
yn Seilo, Carnarfon (llun gan Edwina
Morgan). Diolch am weithgarwch
Mrs Nerys Griffiths, gwraig ifanc o
Gaernarfon sydd yn ymgeisydd am y
weinidogaeth.

Gwilym Jeffs, Caerdydd yn annerch
CYFEIRIAD NEWYDD

Cyfeiriad newydd y Parch. John Owen
yw:

Maesydd, Ffordd Cae Glas,
Rhuthun LL151EN.
Ffôn: 01824 703114.
Ffôn llaw: 07762735117


