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‘Gan fod cymaint torf o dystion o’n
cwmpas, gadewch i ninnau fwrw
ymaith bob rhwystr, a’r pechod
sy’n ein maglu mor rhwydd a
rhedeg yr yrfa sydd o’n blaen heb
ddiffygio, gan gadw ein golwg ar
Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd.’

Cyfarchion y Llywydd ar ddechrau 2021
‘Wele yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd.’ (Datguddiad 21:5)
Mae gallu ein Duw i adnewyddu ei
greadigaeth a’i bobl yn ddysgeidiaeth
sylfaenol yn ein cred, a’n dealltwriaeth
o’i amcanion. Daw cyfle ar droad pob
blwyddyn newydd i ni gofio hyn. Ac yn y
cofio cawn ein herio i bwyso a mesur i
ba raddau yr ydym yn cydweithredu ag
ewyllys ein Harglwydd i’n trawsffurfio
drwy ei ras fel y cawn ein harwain at y
bywyd cyflawn mae’n ei gynnig i’w blant.
Addunedau
A oes gennych arferion sydd yn eich
herio i ofyn pa welliannau yr hoffech
weld yn eich bywyd? Be wedyn? A oes
addunedau’n cael eu ffurfio? Mae’n
rhyfedd i ddarllen faint o bobl bob
blwyddyn sydd yn ymuno â rhaglenni
colli pwysau a cheisio bod yn fwy heini
yn y cyfnod yma. Pan yn ieuangach fe
fedrais feddu ar ychydig o ddyhead i
gyflawni’r pethau hyn ond bellach rwyf yn
derbyn fy ngwendid ac wedi hen
benderfynu mai’r unig adduned
blwyddyn newydd sydd gennyf ydi peidio
gwneud unrhyw addunedau!

Hunan welliant
Efallai byddwch yn meddwl fy mod wedi
rhoi heibio unrhyw gynllun am hunan
welliant, ond nid dyna ydi o - wedi rhoi’r
gorau i freuddwydio y gallaf newid
ambell i beth dim ond trwy wneud
adduned ydwyf.
Rwyf mewn cwmni da. Yr apostol Paul,
neb llai, a gyffesodd na allai wneud yr
hyn a fynnai! Wrth dderbyn ein gwendid,
a’r sefyllfa go iawn, mae gobaith i ni droi
at Dduw gan erfyn arno ein cynorthwyo i
ddarganfod y nerth i newid ac i
ddyfalbarhau.
Pryder a chadw’n heini
Gyda’m hiwmor naturiol byddaf yn
dweud yn aml nad oes llawer o obaith i
rywun sydd mor drwm o gorff â fi i fod yn
fain, ac mor heini ac y dylaf fod, ond fy
mod i’n teimlo yn fwy ysbrydol heini na
llawer!
Mae cymaint yn medru poeni am gadw
ffitrwydd corfforol heb hyd yn oed

Dilyn llwybrau’r doethion … t. 2 • ‘Taith y doethion’ … t. 7 •

ystyried faint o bwysau meddyliol ac
ysbrydol y maent yn ei gario!
Tros y misoedd diwethaf mae llawer wedi
byw yn ynysig ac yn bryderus, heb
wybod beth a ddaw nesaf yn ein bywyd
a’n byd heriol. Daw adroddiadau i law
bod problemau iechyd meddwl wedi
dwysáu yn y cyfnod diweddar hwn.
Ar ddechrau flwyddyn newydd efallai mai
da o beth fyddai i ni ystyried sut i
ysgafnhau ein hagweddau tuag at fyw!
(parhad ar y dudalen nesaf)

Cydymdeimlad

Gyda chwithdod a hyder yn y baban a
anwyd ym Methlehem, yr ydym yn
diolch am yr Athro John Gwynfor
Jones a aeth i gwmni’r Arglwydd.
Yr oedd y gŵr hynaws a’r ysgolhaig
toreithiog hwn yn flaenor, pregethwr a
chyn-lywydd ein Cymanfa Gyffredinol.
Cofiwn am y teulu annwyl heddiw.
Bydd coffâd yn dilyn yn fuan.

Dyma gyfarfod hyfryd iawn … t. 8
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Dilyn Llwybrau’r Doethion
Cerdd ydyw ‘The Journey of the Magi’
(‘Taith y Doethion’) a sgrifennodd T. S.
Eliot yn 1927, blwyddyn o drobwynt yn ei
hanes pan gafodd ei fedyddio a’i
dderbyn i Eglwys Loegr. Dyma un o’i
‘gerddi Cristnogol’ cynharaf. Mae’n werth
sôn am hanes cyfansoddi’r gerdd fel y’i
hadroddwyd gan Eliot ei hunan. Mae’n
ymddangos fod y syniad am y gerdd
wedi dod ato yn yr eglwys un bore Sul.
Aeth adref a mynd ati i sgrifennu, gyda,
meddai, hanner potelaid o ‘Booth’s Gin’
ar y bwrdd o’i flaen; erbyn amser cinio
roedd y botel yn wag a’r gerdd wedi ei
sgrifennu. Onid nid y ddiod a ysgogodd
awen Eliot mewn gwirionedd, ond
rhywbeth cryfach, sef ei ffydd grefyddol.
Fe gynhyrchodd Eliot y bore hwnnw
gerdd ddwys a go arbennig, sy’n cael ei
hystyried fel un o’i gerddi crefyddol
gorau.
Cerdd yn y wers rydd, cerdd ddi-odl o
bedwar pennill, ydy ‘The Journey of the
Magi’, ‘Taith y Doethion’. Ynddi mae un
o’r doethion yn llefaru yn ei henaint gan
gofio am y daith i Fethlehem
flynyddoedd ynghynt. Nid yw’r sôn am y
daith yn gonfensiynol: ni cheir ynddi sôn
penodol am ddilyn y seren, na sôn am yr
aur, thus, a’r myrr, na darlun pert o Fair
a’r baban Iesu yn y preseb. Yn
rhyddieithol iawn, y cyfan a ddywed yr
hen fir am ei brofiad ym Methlehem yw
ei fod yn ‘foddhaol’, yn y Saesneg

o’r tair croes ar Galfaria; sôn hefyd am
ddynion yn chwarae dis am arian, adlais
o’r milwyr Rhufeinig yn bwrw coelbren
am ddillad Crist adeg y Croeshoeliad.
Cyrraedd Bethlehem a’r stabl o’r diwedd,
ond nid yw’r hen fir yn manylu ynghylch
y profiad nac yn disgrifio’r olygfa, dim
ond dweud yn syml ‘roedd o’n foddhaol’.

T. S. Eliot
gwreiddiol ‘it was (you may say)
satisfactory’. Mae’r ddau bennill cyntaf
yn sôn yn uniongyrchol am galedi’r daith
drwy’r eira yn nhrymder y gaeaf, hiraeth
y doethion am eu hen fywyd moethus yn
y palasau gynt, a’u hamheuon eu bod ar
berwyl ffôl. Fe geir newid cywair yn y
trydydd pennill, sy’n sôn am y doethion
yn nesáu at ddiwedd eu taith, yn disgyn
o’r ucheldiroedd llawn eira i ddyffryn
dymunol a ffrwythlon. Fe geir delweddau
hyfryd yma. Mae i rai ohonynt, y rhan
fwyaf efallai, gysylltiadau crefyddol: y
rhai mwyaf amlwg ydy’r sôn am dri phren
yn erbyn yr wybren – adlais, wrth gwrs,

Cyfarchion y Llywydd ar ddechrau 2021 (parhad)
Edrych mlaen
Edrychwn oll ymlaen at weld y
brechlynnau yn erbyn y Covid-19 yn ein
cyrraedd gan fawr obeithio y bydd hyn
yn ein rhyddhau o’n caethiwed
cymdeithasol. Ac i ni o deulu’r ffydd,
edrychwn ymlaen am gael ein galluogi i
gyd-addoli a chyd-ganu heb rwystr. Yn yr
un modd ag y gobeithiwn am iechyd
corfforol gwell fe ddylem ystyried iechyd
ysbrydol mwy cyflawn fel nod hefyd. Braf
yw cael cofio geiriau William Williams,
Pantycelyn wrth iddo fyfyrio ar yr
iachawdwriaeth gadarn (CF 509) –
“iachâd oddi wrth euogrwydd,
iachâd o ofnau’r bedd;
a chariad wedi ei wreiddio
ar sail tragwyddol hedd.”
Yn hanes dynol-ryw mae ‘euogrwydd’ ac
‘ofn’ yn medru lladd yr ysbryd yn fwy nag
y mae’r haint yn dinistrio’r corff!
Torf o dystion
Byddaf wrth fy modd â’r adnodau
canlynol o’r Hebreaid (12:1-2):
‘Gan fod cymaint torf o dystion o’n
cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith
bob rhwystr, a’r pechod sy’n ein maglu

mor rhwydd a rhedeg yr yrfa sydd o’n
blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg
ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd.’
Mae’n braf meddwl am y rhai sydd wedi
ymdrechu tros y canrifoedd drwy nerth ein
Ceidwad, y rhai sydd bellach yn dystion
tragwyddol i allu ein Duw. Wrth i ninnau
geisio symud ymlaen ymddiriedwn yn yr
un Ceidwad sydd yn ein galluogi i ‘golli
pwysau’ meddyliol ac ysbrydol – nid yn
ein nerth ein hunain, ond drwy gadw ein
golwg arno gan gofio ei gariad atom a’i
allu i ‘berffeithio’ drwy ei ras a’i drugaredd.
Digon i ti
Felly ni fyddaf yn gwneud addunedau
eleni nad wyf yn debygol o’u cyflawni
ond fe fyddaf yn troi at ein Ceidwad gan
ofyn am nerth i gael fy adnewyddu mewn
ffydd, gobaith, a chariad.
Os bydd unrhyw un ohonom yn bryderus
am ein gwendid cofiwn unwaith eto fy
thema fel Llywydd – ‘Digon i ti fy ngras i;
mewn gwendid y daw fy nerth i’w
anterth’ (2 Corinthiaid 12:9).

Mae’r pedwerydd pennill yn fwy anodd.
Mae’r hen fir yn synhwyro iddo ef a’r
doethion eraill weld ym Methlehem nid
yn unig Enedigaeth ond hefyd
Farwolaeth, ar un lefel efallai
genedigaeth Crist a rhagargoel o’i
farwolaeth. Fe geir awgrym nad oedd y
doethion wedi llawn sylweddoli beth a
welsant ym Methlehem, ond roeddent yn
synhwyro bod rhyw newid wedi bod er
hynny. Yn ôl yn eu cynefin, er nad ydynt
wedi llwyr ddirnad eu profiad, o’i
herwydd nid ydynt bellach yn teimlo’n
gartrefol; maent wedi eu dieithro i raddau
oddi wrth eu pobl eu hunain sy’n dal i
addoli duwiau’r hen drefn. Mae’r llinell
olaf yn arbennig o enigmatig ac anodd: ‘I
should be glad of another death, ‘Mi
fyddwn i’n falch o farwolaeth arall’.
Ymbalfalu a wnaeth y beirniaid llenyddol
wyneb yn wyneb â’r llinell hon. Yn ôl rhai
mae’r hen fir doeth yn deisyfu
marwolaeth oherwydd ei fod yn
sylweddoli fod ei fyd ef – byd y
sêr-ddewiniaid a’u diwylliant a’u
crefydd – wedi darfod yn sgil dyfodiad
Crist. Mae yma sylweddoliad o ddiwedd
un cyfnod a dechrau un newydd. Ym
Methlehem fe welodd y doethion eu
marwolaeth eu hunain megis,
marwolaeth eu ffordd o fyw. Efallai. Ynteu
a yw’r dehongliad hwn yn rhy lythrennol?
Efallai fod y gerdd yn gweithio ar fwy nag
un gwastad. Ai’r bardd ei hun sy’n llefaru
yn rhith un o’r doethion mewn
gwirionedd, gyda’r gerdd gyfan yn
drosiad, yn fetaffor, am ei bererindod
ysbrydol a’i hanawsterau, am ei
ddeisyfiad am Farwolaeth yr hen hunan
a’i Eni ysbrydol maes o law? Mae’n
werth cofio yn y cyswllt yma am y
beddargraff a ddewisodd Eliot ar ei gyfer
ei hun ymhen deugain mlynedd
(dyfyniadau o’i ddilyniant diweddarach o
gerddi, ei ‘Four Quartets’): ‘In my
beginning is my end…In my end is my
beginning’ – ‘Yn fy nechrau mae fy
niwedd… Yn fy niwedd mae fy nechrau’.
At y diwinyddion efallai, yn hytrach na’r
beirniaid llenyddol, y dylid troi am
esboniad ar y llinell olaf. Ond sut
bynnag, mae modd mwynhau’r gerdd ar
sawl lefel, heb gael eich llorio gan ei
hamwysedd, a chael pleser ohoni heb
boeni’n ormodol am sicrwydd
dehongliad.

Blwyddyn Newydd Dda

Gruffydd Aled Williams
Parch Marcus Wyn Robinson, Llywydd
y Gymanfa Gyffredinol
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Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd –
Yr Efengylau
Cyfres o astudiaethau Beiblaidd ar gyfer y cartref neu grfip
gan y Parch. Denzil I. John
Mae testun a chyflwyniad fideo o’r deunydd hwn ar gael ar wefan
y Cyngor Ysgolion Sul: https://www.ysgolsul.com/?page_id=804

Gwers 25

Joseff, tad Iesu
Gweddi
Ymdawelwn, Arglwydd, ger dy fron a
gofynnwn am dy fendith ar ddechrau
blwyddyn newydd. Cysegrwn ein hunain
o’th flaen, gan ddiolch am bob profiad a
gawsom yn ystod 2020. Bu rhai yn drist
ac eraill yn llawen, ond gobeithiwn i ni
ddod i adnabod ein hunain yn well
drwyddynt, a sylweddoli cymaint yw’n
hangen am dy ras a’th fendith. Boed i’r
dyfodol ein tywys yn agosach atat a’n
galluogi i dyfu mewn graslonrwydd a
thrugaredd. Amen.

saer o Nasareth a roddodd fagwraeth
gadarn i Iesu a thad biolegol brodyr a
chwiorydd y Gwaredwr. Efallai fod
traddodiad a delweddau drama’r geni yn
cynnig mwy o sylw iddo nag sydd yn y
Testament Newydd. Rhaid ei fod yn ddyn
a dderbyniodd dystiolaeth ei gymar, Mair,
pan eglurodd ei bod yn feichiog, ac iddo
ddangos dewrder a thrugaredd yn wyneb
y sefyllfa anodd honno. Mathew yn unig

Darlleniad Mathew 2:13–23
Cyflwyniad
Cyfeirir at chwe pherson o’r enw Joseff
yn y Beibl. Cawn fwy o wybodaeth am
Joseff, mab Jacob, yr un â’r gôt amryliw,
a Joseff o Arimathea, a gytunodd fod Iesu
yn cael ei gladdu yn ei fedd. Eto, bydd y
ddau yma’n cael llai o sylw heddiw na’r

Sul, 3 Ionawr
Dechrau Canu Dechrau Canmol
nos Sul, am 7:30yh
Yr wythnos yma, Nia fydd yn treulio amser
yng nghwmni Hywel Gwynfryn, a chlywed
am rai o’r gwerthoedd sydd wedi ei gynnal
trwy’r cyfnodau tywyll. Cawn berfformiad
teimladwy o Anfonaf Angel, cân sydd yn
agos iawn at galon Hywel, sy’n cael ei
berfformio gan ei ferch, Anya.

––––––––––––––––––––––––––––––

Caniadaeth y Cysegr
Sul, 3ydd Ionawr
7:30yb a 4:30yp
Y Parchedig R. Alun Evans sy’n cyflwyno’r
rhaglen gyntaf mewn cyfres o themâu
gwahanol. Heddiw emynau dechrau a
diwedd blwyddyn sydd dan sylw.

––––––

Oedfa Radio Cymru
3 Ionawr am 12:00yp
yng ngofal Pryderi Llwyd Jones, Cricieth

Llun gan Sean Rey ar Unsplash

sy’n sôn am y ffoi i’r Aifft (Mathew
2:13–23). Yn yr hanes hwnnw,
derbyniodd Joseff neges gan angel i’w
gyfarwyddo i deithio ar frys. Dangosodd
gariad tadol tuag at Iesu, ac ar y daith i
Jerwsalem (Luc 2: 44). Roedd yn
gyfarwydd i drigolion y pentref fel saer,
gan i’r pentrefwyr gyfeirio at Iesu fel mab
Joseff (Luc 4:22). Tybir bod Joseff wedi
marw sawl blwyddyn cyn hynny, a phan
aeth ef i briodas yng Nghana, Galilea,
roedd ei fam yn bresennol, ond nid oedd
Joseff yno. Nid oedd hanes genedigaeth a
phlentyndod Iesu yn wybyddus i Paul, ac
ni welodd Marc nac Ioan yn dda i roi sylw
i’r hanesion hyn. Nid dyna, wedi’r cyfan,
oedd neges greiddiol bywyd Iesu i’r
Eglwys Fore.
Myfyrdod
Un o’r delweddau newydd a gawn gan
Iesu wrth sôn am Dduw yw ei fod yn Dad
Nefol, ac mae’n rhesymol tybied bod Iesu
wedi gwerthfawrogi’r gofal a gafodd gan
Joseff wrth iddo gael ei fagu ar aelwyd y
saer. Nid dyna brofiad pob plentyn, beth
bynnag y cyfnod a’r cyd-destun. Bydd
gan y mwyafrif ohonom atgofion o blant
yn cael eu cam-drin yn annheg gan
ddynion caled ac angharedig. Weithiau,
bydd y ddelwedd o’r penteulu sy’n
gweithio’n galed am gynhaliaeth i’w
aelwyd yn gadael i ni dybied mai’r fam
sy’n gwarchod y plant, a bod y tad oddi
cartref neu ymhell o’r tª.
Eto, ceir gan Iesu ddelwedd o dad
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cariadlon, a ddangosodd drugaredd a
maddeuant; ac yn hanes y Mab Afradlon
(Luc 15) gwelwn fod Duw yn benteulu
sy’n adnabod ei blant yn dda. Ceir
cyfeiriadau eraill yn hanesion gweinidogaeth Iesu am ofal y tad dros ei blentyn, fel
yn hanes merch Jairus (Mathew 9:18–26).
Roedd yntau’n arweinydd yn y synagog a
ymddiriedodd yn Iesu gyda mater ingol a
phersonol.
Mae swyddogaeth rhiant ym mhob
cyfnod a chefndir yn hynod bwysig, ac
mewn oes sy’n gweld cynifer o blant a
phobl ifanc yn hawlio rhyddid ac
annibyniaeth yn ifancach nag erioed, mae
gan bob rhiant gyfrifoldeb i ddangos gofal
ac arweiniad i’r genhedlaeth iau. Mae’n
gyfrifoldeb anoddach nag erioed, ac yn
fater gweddi gyson. Wrth gofio am Joseff
y saer, cofiwn am Dduw fel tad, a diolch
am y gofal ac arweiniad a ddaw yn ei
gwmni.
Gweddi
Diolchwn, Arglwydd, am y cyfeiriadau
prin sydd yn yr Efengylau at Joseff. Boed
i bob tad deimlo mai braint yw gofalu am
ei blant a bod angen cefnogaeth arnynt yn
ein cymdeithas gymhleth ni. Gweddïwn y
bydd y Tad nefol yn parhau i’n gwarchod
a’n cynnal ar daith bywyd, ac y byddwn
yn byw yn ôl ei ddymuniad ar ein cyfer.
Amen.
Trafod ac ymateb
Tad tragwyddoldeb, plygaf ger dy fron,
ceisiaf dy fendith ddechrau’r flwyddyn
hon;
trwy blygion tywyll ei dyfodol hi,
Arweinydd anffaeledig, arwain fi.
(Caneuon Ffydd, 92)
• Sut deimlwn am y ‘plygion tywyll’ sydd
o’n blaenau yn 2021? A oes cysur o
wybod mai ‘Tad tragwyddoldeb’ sydd
yn ein harwain eleni eto?
• Dangosodd Joseff bob gofal am Mair ac
am ei phlentyn gwyrthiol. Beth yw
cyfrifoldeb tadau yn ein cymdeithas
bellach? Faint sydd gan unrhyw dad i’w
ddysgu o esiampl Joseff?
• Tybed faint o ddylanwad gafodd profiad
Iesu o’i berthynas efo Joseff, ei dad
daearol, ar ei bortread o’r Tad Cariadus
yn nameg y mab afradlon (Luc 15)? A
yw ein profiad o’n perthynas â’n tadau
yn gallu effeithio ar ein profiad a’n
perthynas efo Duw fel Tad nefol?

Cyfeiriad Golygydd
Y PEDAIR TUDALEN
Huw Powell-Davies

pedair.tudalen@gmail.com
neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH
Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.
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Eglwysi’n bod yn greadigol wrth ymateb i gyfleon
newydd i rannu’r Newyddion Da y Nadolig hwn
Angylion ym Mhen-y-groes
Fe wyddem fod angylion yn ucheldir Pen-y-groes yng Ngwynedd!
Yn ogystal â chynnull y côr pop-yp, wedi ymbellhau oddi wrth ei
gilydd, yn stand clwb pêldroed Nanlle Vale i
recordio carolau i’w
rhannu efo pobol sy’n
gaeth i’w tai a chartref
Plas Gwilym, fe gafwyd
Helfa Angylion drwy’r
Adfent.
Bob
dydd
rhwng
Rhagfyr 1 a 25, bu angel
yn ymddangos yn rhywle
yn y pentref, ac ar bob un
yr oedd cod QR. O
sganio’r cod, bu’n bosib
darllen darn o Stori’r Geni.
Ar gyfer plant, medden ni
... ond bu pawb, hen ac
ifanc, wrthi’n chwifio’u
ffonau at yr angylion, yn
ôl Karen Owen sy’n gweithio gydag eglwys Capel y Groes ym
Mhen-y-groes.

Recordio Carolau

Bu llawer o eglwysi a chorau yn chwilio am ffyrdd amgen o ganu
carolau eleni. ‘Ganol Gaeaf Noethlwm’ a gafodd ei recordio’n
rhithiol gan Gôr CF1 a Rhodri Prys Jones.

Fideo yn lle drama criw’r festri

Aeth rhai o aelodau eglwys Caersalem, Caernarfon, ati i recordio’r
garol ‘O Ddwyfol Nos’, wedi ei haddasu o’r Saesneg gan Mary
S. Jones a Menna Machreth. Recordiwyd y garol gyda’r cerddor
Gareth Ellis i’w rhannu a’i defnyddio mewn oedfa rithiol ac yn y
capel.
Golygfeydd y Geni
Fe aeth sawl eglwys ati i greu fideo y Nadolig hwn er mwyn
cyflwyno Stori’r Geni i’r gynulleidfa arferol yn ogystal â
chynulleidfa lawer ehangach. Un o’r rheini oedd Capel y Ffynnon
ym Mangor, ac mae eu fideo 22 munud ‘Yr Anrheg Gorau’ wedi’i
wylio gannoedd o weithiau ar YouTube. Digwyddodd y ffilmio
gyda phlant ym Mharc Gwyliau Bryn Llys, ger Bethesda, gyda
diolch arbennig iddynt a hefyd i Snowdonia Donkeys am gael
benthyg
yr
asen!
Gwyliwch
y
fideo
llawn:
https://youtu.be/qZ9ZcaJPUvw

Dyma lun o griw Agor y Llyfr, Wrecsam, yn cyflwyno ‘Y Nadolig
Cyntaf’ allan o Beibl Newydd y Storïwr. Cyflwynwyd y fideo i
ysgolion Cymraeg ardaloedd Wrecsam a Fflint i’w ddefnyddio yn
eu gwasanaethau Nadolig yn yr ysgol.

Fe welwyd golygfeydd y Geni mewn llefydd arferol ac anarferol
eleni eto, â rhai wedi cymryd at wisgo masgiau, fel hwn o flaen
Eglwys Sant Ioan (URC) ar stryd fawr Llandudno.
(parhad ar y dudalen nesaf)
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DYDD GWEDDI’R BYD – 5 Mawrth 2021
Adeiladwch ar Sylfaen Gadarn
Lluniwyd gwasanaeth Dydd Gweddi’r Byd ar gyfer 2021
gan Chwiorydd Cristnogol Vanuatu. Yn ôl yr arfer, trefnwyd
diwrnod o baratoad gan chwiorydd eglwysi Cymru gyfan
eleni, ar 26 Tachwedd. Wel, dyna i chi beth gwych yw Zoom.
Daeth tua 40 ynghyd, dan arweiniad y Llywydd, Miriam
Lewis, Hen Golwyn. Croesawyd gwragedd o’r gogledd a’r de
a Llundain, ond pob un yn glyd yn ei chartref ei hun. Cyn
dechrau’r gwasanaeth, rhannodd Gwen Wildman, Llundain,
beth newyddion o brif swyddfa Dydd Gweddi’r Byd (Gwen yw
cynrychiolydd y Pwyllgor Cymraeg, ar y Pwyllgor
Cenedlaethol) a chyfeiriodd Margaret Morgan at ei gwaith fel
trysorydd a dosbarthydd y taflenni.
Mae taflenni’r gwasanaeth ar gyfer 2021 yn barod: y cyfan
sydd raid i chi ei wneud yw eu harchebu gan obeithio y gellir
trefnu gwasanaeth o gwmpas 5 Mawrth 2021, yn dilyn y drefn

arferol neu gynnal y gwasanaeth mewn capeli unigol. Cofier
bod chwiorydd Vanuatu wedi llunio’r gwasanaeth, a’n
dyletswydd ni yw ei ddefnyddio.

Eglwysi’n bod yn greadigol… (parhad)

Y tu allan i Saron, Capel Annibynnol Creunant, y gwelwyd yr
olygfa hon, a’r stabl wrth y capel a’r goeden wedi eu goleuo
drwy’r nos.

Mewn siop wag y gosodwyd y teulu sanctaidd yn yr Wyddgrug, i
bawb gael eu hatgoffa o’r Nadolig cyntaf wrth siopa.
Pecynnau anrheg a gweithgaredd
Rhannwyd llawer o becynnau i blant,
i deuluoedd ac i’r henoed er mwyn
anfon cofion a chadw cyswllt ar yr
fiyl. Dosbarthwyd pecyn yn cynnwys
yr offer angenrheidiol a’r cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud Cristingl, gan
egluro’r ystyr y tu ôl iddo, i drigolion
y stad dai newydd ym Mhlasdfir,
gan yr Eglwys Fethodistaidd, Radur,
Caerdydd.

Llun: O’r daflen ar gyfer 2021.
‘I’r Ni-Vanuatu, pobl Vanuatu, mae tir yn bwysig iawn.
Ni welir ef fel peth i fod yn berchen arno, ond fel
hanfod ar gyfer bywyd dynol fel y mae mam i blentyn.’

Rhoddodd Mary Thomas, yr ysgrifennydd, hanes a chefndir
y wlad: gwlad hardd dros ben, ond sy’n dioddef trychinebau
naturiol enbyd, yn cynnwys seiclonau, corwyntoedd a
llosgfynyddoedd yn ffrwydro. Aethpwyd drwy’r gwasanaeth
sy’n cynnwys dau emyn dieithr a gyfansoddwyd gan aelodau’r
Pwyllgor Cenedlaethol yn Llundain, ond mae’r tonau’n
gyfarwydd. Mae’r ddau emyn wedi’u cyfieithu gan y Parch
Eirlys Gruffydd Evans, a chan nad oedd yn bosibl i ni
gydganu’r emynau, fe’u canwyd gan Eirlys.
Y Parch Carys Ann, un o’n Swyddogion Cyhoeddusrwydd,
oedd yn gyfrifol am y myfyrdod. Atgoffwyd ni mai thema’r
gwasanaeth ym mis Mawrth fydd ‘Adeiladwch ar Sylfaen
Gadarn’, testun Beiblaidd o Efengyl Mathew 7:24–7. Dyma’r
geiriau sy’n cloi’r Bregeth ar y Mynydd, geiriau sy’n
berthnasol tu hwnt ar gyfer ceisio byw yn ddoeth.
Pwysleisiodd Carys Ann fod gan Vanuatu frwydrau
ychwanegol at y frwydr yn erbyn Covid 19, sef Seiclon Harold
a’r llosgfynydd ar Ynys Tanna, de Vanuatu. Trwy holl
brofiadau trigolion Vanuatu, amlygir eu dygnwch a’u
dyfalbarhad, yn ogystal â’u ffydd ddi-syfl yn y Crist sy’n
cerdded efo nhw drwy’r cwbl. Mae eu hanogaeth yn ein
hatgoffa fod angen yr un penderfyniad arnom ledled y byd.
Cofiwn fod cyfnod heriol o’n blaen i gyd, ac ymdrechwn i
adeiladu’r cwbl ar sylfaen gadarn. Beth fedrwn ni ei wneud i
gynorthwyo? A fedrwn ni fod yn rhan o’r gwaith?
Y Parchn Beti-Wyn James a Carys Ann,
Swyddogion Cyhoeddusrwydd
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Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn torri adduned i’r gwledydd
tlotaf yn y byd – Cymorth Cristnogol yn ymateb yn ymarferol
Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y
Deyrnas Gyfunol i dorri’r gyllideb
cymorth rhyngwladol, mae Cymorth
Cristnogol wedi galw ar ei gefnogwyr i
wneud Addewid 0.7% eu hunain.
Wrth benderfynu torri’r gyllideb i
0.5% o’r Cynnyrch Domestig Gros
(GDP) mewn datganiad diweddar,
mae’r Llywodraeth wedi torri addewid
maniffesto a wnaed fis Rhagfyr 2019
cyn yr etholiad cyffredinol bryd hynny.
Meddai Cynan Llwyd, Pennaeth
Gweithredol Cymorth Cristnogol yng
Nghymru, ‘Mae i’r toriad oblygiadau
difrifol. Pobl a chymunedau tlotaf ein
byd fydd yn dioddef oherwydd y
penderfyniad hwn. Byddwn yn parhau i
godi’n llais yn erbyn y penderfyniad,
wrth gwrs, ond rhaid gwneud mwy na
hynny.
‘Mae heriau mawr yn wynebu’n byd
ni a phawb ynddo. Mae’r pandemig
wedi effeithio ar y byd i gyd, ac felly
hefyd yr argyfwng hinsawdd. Ond, y
rhai sy’n dioddef waethaf yw’r
cymunedau tlotaf yn y byd. Nhw sydd
leiaf abl i wrthsefyll yr heriau. Ac os
yw’n ffydd ni’n golygu unrhyw beth

inni, mae’n golygu cydsefyll â’r bobl
hyn.’
Fel ymateb ymarferol i’r sefyllfa,
mae Cymorth Cristnogol yn galw ar ei
gefnogwyr i wneud Addewid 0.7% – sef
cyfrannu 0.7% o’u hincwm blynyddol
tuag at waith Cymorth Cristnogol.
Ychwanegodd Cynan Llwyd, ‘Fydd
hyn ddim yn llenwi’r bwlch gaiff ei
adael gan y Llywodraeth, ond bydd yn
arwydd o’n hymrwymiad ni i fyd
tecach. Safwn gyda chymunedau tlotaf
y byd. Mae’r angen ar hyn o bryd mor
fawr.
‘Ry’n ni mor ddiolchgar am haelioni
mawr cefnogwyr Cymorth Cristnogol ar
hyd y blynyddoedd, ond wrth
gyfrannu’n gyson fel hyn, gallwn
gyflawni hyd yn oed mwy yn y byd
bregus sydd ohoni.’
Mae tudalen bwrpasol wedi ei chreu
ar wefan Cymorth Cristnogol i helpu

pobl i gyflawni Addewid 0.7%. Ewch i
gael golwg arni a gweld sut y byddai
cyfrannu 0.7% at waith Cymorth
Cristnogol yn edrych yn eich hanes chi:
(https://www.christianaid.org.uk/give/w
ays-to-donate/0.7-pledge-aid-budget)
Dyfed Wyn Roberts
Swyddog Cyfathrebu,
Cyfryngau ac Adnoddau
mailto:caid.org.uk
01248 719122
droberts@christian-aid.org
(Wrth inni gau swyddfeydd Bangor a
Chaerfyrddin,
Caerdydd
fydd
swyddfa genedlaethol Cymorth
Cristnogol yng Nghymru. Dylid
anfon pob gohebiaeth nawr i gyfeiriad Caerdydd, gan gynnwys unrhyw
roddion drwy siec. Diolch am eich
cydweithrediad a’ch cefnogaeth.)

Urddas. Cydraddoldeb. Cyfiawnder. Cariad.
Llys Porth yr Eglwys, 3 Heol yr Eglwys, Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd, CF14 2DX.

Ceiswyr lloches yng ngwersyll milwrol
Penalun, Penfro, yn haeddu gwell

Cymru a chynrychiolwyr lleol cyn
rhoi llety i geiswyr lloches yng
nghanolfan filwrol Penalun, ger
Dinbych-y-pysgod;

James a’r gymuned Fwslimaidd leol ac
eraill am gynnig gofal i’r preswylwyr.
Maen nhw wedi bod yn gweithio gyda
phartneriaid eraill i ddarparu ar gyfer y
Nadolig yn y gwersyll.

2. yn credu y dylid ailystyried y
penderfyniad am ei fod yn lle
anaddas i geiswyr lloches, gan ei fod
wedi’i
ynysu
oddi
wrth
rwydweithiau cymorth priodol;

Ar 18 Tachwedd, fe gytunodd Senedd
Cymru trwy fwyafrif sylweddol i
gynnig ei bod:

3. yn condemnio’r protestiadau treisgar
a drefnwyd gan grwpiau’r asgell dde
eithafol o’r tu allan i Sir Benfro;

1. yn credu y dylai Llywodraeth y
Deyrnas Unedig fod wedi cynnal
trafodaethau gyda Llywodraeth

4. yn canmol trigolion a gwirfoddolwyr
lleol o bob rhan o Gymru sydd wedi
croesawu a chefnogi’r ceiswyr
lloches.

Yn annisgwyl, ym mis Medi, anfonwyd
nifer o geiswyr lloches gan Lywodraeth
y Deyrnas Unedig i hen wersyll milwrol
Penalun, Sir Benfro. Mae Cytûn yn
gweithio trwy’r grfip gweithredol a
sefydlwyd er mwyn goruchwylio gofal
y rhai a anfonwyd yno, yn ogystal â
cheisio eiriol ar eu rhan gyda’r Swyddfa
Gartref. Buom hefyd yn weithgar
gyda’r gwaith o sefydlu caplaniaeth
rhyng-ffydd yn y gwersyll. Rydym yn
hynod ddiolchgar i’r Parchedig Rob

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark
Drakeford AS: “Mae Cymru yn genedl
noddfa. Rydym yn rhoi ystyriaeth
ddifrifol i hynny, a dylai’r Swyddfa
Gartref wneud yr un peth.” Datblygwyd
y syniad o Gymru yn genedl noddfa gan
Cytûn ar y cyd â phartneriaid eraill sy’n
gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr
lloches yng Nghymru, a bellach cafodd
ei fabwysiadu yn bolisi gan Lywodraeth
Cymru.
Gwersyll milwrol Penalun (Penally)

(Allan o Fwletin Polisi Cytûn,
Rhagfyr 2020)
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‘Taith y Doethion’ (T. S. Eliot)
’Roedd hi’n oer pan ddaethom ni,
Yr adeg waetha’ o’r flwyddyn
Ar gyfer taith, a thaith oedd mor hir:
Eira’n ddwfn ar y ffyrdd a’r oerni’n brathu,
Yn nhrymder y gaea’.
A’r camelod yn ddolurus, eu traed yn brifo, yn ddrwg eu hwyliau,
Yn gorwedd i lawr yn yr eira meiriol.
Weithiau fe hiraethem
Am y palasau hafaidd ar y llechweddau, a’r terasau,
A’r merched sidanaidd yn gweini diod felys.

Yna dyna ichi’r gyrrwyr camelod yn tyngu ac yn cwyno
Ac yn rhedeg i ffwrdd, yn dyheu am eu diod a’u merched,
A thanau’r nos yn diffodd, a’r diffyg cysgod,
A’r dinasoedd yn elyniaethus, a’r trefi’n anghroesawgar,
A’r pentrefi’n fudur ac yn codi crocbris:
Mi gawsom ni amser caled.
Yn y diwedd ’roedd yn well gennym deithio drwy’r nos,
Gan fachu ambell gyntun weithiau,
Gyda’r lleisiau’n canu yn ein clustiau, gan ddweud
Mai gwiriondeb oedd hyn i gyd.
Yna ar doriad gwawr daethom i lawr i ddyffryn dymunol
A oedd yn ir a heb eira a’i borfeydd yn bêr,
Gyda nant redegog a melin ddfir yn curo’r tywyllwch,
A thri phren yn erbyn yr wybren isel,
A charlamai hen geffyl gwyn ymaith ar y ddôl.
Yna daethom at dafarn a dail gwinwydd uwch lintel y drws,
Chwe llaw wrth y porth yn chwarae dis am ddarnau arian,
A thraed yn cicio’r costreli crwyn llawn gwin.
Ond ’wyddai neb ddim, ac felly fe aethom ymlaen
A chyrraedd fin nos, ’run eiliad cyn pryd
Gan gael hyd i’r lle; ’roedd o (mi allech chi ddweud) yn foddhaol.
’Roedd hyn i gyd amser maith yn ôl, ’rwy’n cofio,
Ac fe’i gwnawn o eto, ond mi rown ar glawr
Yr holiad yma,
Hyn; a gawsom ni’n harwain yr holl ffordd am
Enedigaeth neu am Farwolaeth? ’Roedd yna eni, yn sicr,
’Roedd gennym dystiolaeth a dim amheuaeth.
Mi welais i eni a marwolaeth,
Ond ’roeddem wedi meddwl eu bod yn wahanol;
’Roedd y Geni yma
Yn ing tost a chwerw inni, fel
Marwolaeth, ein marwolaeth.
Aethom yn ôl i’n cynefin, y teyrnasoedd hyn,
Ond heb fod yn gartrefol yno mwyach, o dan yr hen drefn,
Gyda dieithriaid yn anwesu eu duwiau.
Mi fyddwn i’n falch o farwolaeth arall.

Gerard David, Addoliad y Brenhinoedd, google art project

Gobaith am y newydd
Yna gwelais nef newydd a daear newydd; oherwydd yr
oedd y nef gyntaf a’r ddaear gyntaf wedi mynd heibio,
ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd,
Jerwsalem newydd, yn disgyn o’r nef oddi wrth Dduw,
wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thecáu i’w
gŵr. Clywais lais uchel o’r orsedd yn dweud,
“Wele, y mae preswylfa Duw gyda’r ddynoliaeth;
bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn
bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy, yn
Dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o’u llygaid hwy,
ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar na llefain
na phoen. Y mae’r pethau cyntaf wedi mynd heibio.”
Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd,
“Wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd.”
Dywedodd hefyd, “Ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau
ffyddlon a gwir.” A dywedodd wrthyf, “Y mae’r cwbl
ar ben! Myfi yw Alffa ac Omega”. Datguddiad 21

cyf. Gruffydd Aled Williams

Bendithio’r flwyddyn yng
nghanol ansicrwydd
Mae’r byd yn byw dan fendith Duw a’r rhai cyfiawn,
ac am hynny mae ganddo ddyfodol. Mae ‘bendithio’
yn golygu gosod ein dwylo ar rywbeth a dweud,
‘Ar waethaf popeth, rwyt ti’n perthyn i Dduw.’
Dyma a wnawn gyda’r byd sy’n peri loes a dioddefaint
poenus i ni. Nid ydym yn troi ein cefn arno; nid ydym
yn ei wadu, ei ddirmygu na’i gondemnio. Yn hytrach
fe’i galwn yn ôl at Dduw; rhown obaith iddo, gosodwn
ein dwylo arno a dweud: ‘Bydded i fendith Duw ddod
arnat, bydded i Dduw dy adnewyddu; bydded i ti fod
o dan ei fendith, ti, fyd a grëwyd gan Dduw, ti yr hwn
sy’n perthyn i’th Greawdwr ac i’th Brynwr.’
Diethrich Bonhoeffer at ei gyfaill Ebrehard Bethge
ar droad 1945 ychydig cyn ei ferthyru.
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
Colli darnau a chanfod gwên
ond mae cymaint o hanes yn y naill a’r
llall.

EMYN 319: Wele’n sefyll
Gweddi

Ond cyn gynted â bod y darlun yn y
jig-so yn gyflawn fe’i chwelir. Mae’r
chwalfa’n rhan annatod o’r darfod.
Cyflwynir y campwaith terfynol i ni’n fil a
mwy o ddarnau ac mae disgwyl i
ninnau’n ein galar, drwy ein galar, roi’r
llun at ei gilydd o’n cof. Bydd rhai yn
dechrau gyda’r ffrâm a threfnu’r lliwiau
a’r patrymau’n bentyrrau, eraill yn
dechrau gyda’r darnau rhwyddaf a
gadael i’r ffrâm ymffurfio’n araf.

Arglwydd Iesu Grist, ar ddechrau’r
diwrnod newydd hwn, ar ddechrau’r
flwyddyn newydd hon, ar ddechrau
oedfa arall, cyflwynaf i ti fy mywyd,
Cymer fy llais fel y bydd y geiriau rwy’n
eu llefaru’n llawn o eiriau o fawl, o
anogaeth, o ddaioni.
Cymer fy nwylo fel y medraf weithio’n
ddyfal, i fendithio eraill, i fod yn hael.
Cymer fy nhraed fel y medraf gerdded
gyda thi bob dydd ac y medraf fod yn
ymwybodol o’th Ysbryd o’m mewn.
Cymer fy mywyd yn ei gyfanrwydd
Arglwydd, drwy Iesu Grist, Amen.
DARLLENIAD: Salm 90
MYFYRDOD
Mae jig-so’s yn bethau rhyfedd. Darlun
cyfan, campwaith yn aml, wedi ei
chwalu’n deilchion er mwyn i rywun ei
roi yn ôl at ei gilydd. Can darn, pum
cant, mil a mwy o ddarnau. A’r unig
ganllaw ydy’r llun ar y clawr, yn atgof o’r
hyn ddylai’r cyfanwaith fod.
Dwi wedi bod yn rhyfeddol o lwcus yn fy
mhrofedigaethau agos. Er bod y
colledion yn enbyd, mae cyfnod wedi
bod i baratoi, i ddygymod, i obeithio; i
dorri calon, gobeithio drachefn a
dygymod yn y diwedd â’r golled anorfod
oedd ar y gorwel. Cael cyfle i ffarwelio,
torri calon a dygymod yn araf eto â’r
ffaith fod y darlun wedi newid am byth.
Dwi’n gwerthfawrogi nad felly mae hi i
bawb.
Dwi’n aml yn meddwl am fywyd fel
darlun sydd ddim yn orffenedig nes bod
y person wedi’n gadael ni. Mae’r
farwolaeth yn gymaint rhan o’r darlun,
o’r ffrâm orffenedig, a rhyw ddarn o’r
stori yn aros hyd y munud olaf i’w
dweud. Bydd rhai bywydau hir yn
ddarluniau mawr. Rhai yn llawn
prysurdeb byw a bod, teulu mawr a
chydnabod eang. Eraill yn brydferth yn
eu symlrwydd. Bydd eraill yn llai o ran
cwmpas ond yr un mor gywrain, a rhai
yn ‘miniatures’ lleiaf erioed ond eto mor,
mor werthfawr. Does dim cymhariaeth
rhwng maint a gwerth y gweithiau hyn,
gall y lleiaf fod werth cymaint â’r
mwyaf. Mor fychan yw’r ‘Mona Lisa’
o’i chymharu â’r ‘Swper Olaf’

Weithiau bydd rhywun yn lwcus ac yn
agor y bocs i ganfod darnau yn dal i
gydio’n ei gilydd. Weithiau, os ydych
chi’n lwcus, fe fydd testun y darlun wedi
gadael cyfarwyddiadau i chi. Ond dro
arall fe fydd y chwalfa’n uffernol. Dim
ffrâm orffenedig a dim modd gweld
unrhyw lun na phatrwm drwy’r dagrau.
Bryd hynny, alla’i ond dychmygu, pa
mor araf a phoenus yw ceisio rhoi’r
darlun yn ôl. Tra bod rhai’n sifir o alw
heibio a gweld dros eich ysgwydd bod
darn yn mynd i’r union fan a’r fan, bydd
eraill, heb feddwl efallai, yn taro’r bwrdd
ac yn chwalu’r cyfan drachefn a chithau
ar lawr yn chwilio am y darnau
gwasgaredig.
Ond gan amlaf, fe gyflawnir y jig-so, hyd
yn oed os taw’r wên yw’r darn olaf i’w
osod yn ei le.
Mae’n anodd dymuno blwyddyn newydd
dda eleni, ond gallwn ddymuno bod yn
dda yn y flwyddyn newydd a chwilio am
bob ffordd posib o helpu eraill i osod
darnau’r jig-so yn eu lle neu fynd ar ein
gliniau ar lawr i chwilio am y darnau
coll.
GWEDDI
Arglwydd, yr wyt ti wedi addo dy fod yn
gwneud pob peth yn newydd. Arglwydd
Iesu Grist, deled dy deyrnas.
Bydded felly.
Yr ydym yn edrych ymlaen am y
diwrnod hwnnw pan fydd holl ddryswch
a chymysgwch a phryderon ac ofn ein
hoes wedi ei lyncu’n derfynol mewn
buddugoliaeth. Ar y dydd hwnnw bydd
dy bresenoldeb yn derfynol gyda’r
ddynolryw. Ar y dydd hwnnw bydd Haul
Cyfiawnder wedi gwawrio’n derfynol
heb fachlud mwy. Ar y dydd hwnnw
cawn dy weld, nid mewn drych na

dameg, trwy ffydd, ond fe gawn dy weld
fel yr wyt ti mewn gwirionedd. Yn
Rhosyn Saron. Yn lili’r dyffrynnoedd.
Cawn dy weld heb len. Henffych fore,
caf ei weled fel y mae.
Yn wir, bydded felly.
Ar ddechrau blwyddyn arall diolchwn i ti
am ein cadw bob dydd o’n hoes hyd at
y foment hon. Ac yr ydym am dy
gydnabod fel rhoddwr hael a chynhaliwr
helaeth.
Arglwydd, diolch i ti.
Arglwydd wrth ddarllen y papurau
newyddion a chlywed y newyddion o
ddydd i ddydd, Cyffeswn fod ryw arswyd
yn cydio ynom wrth feddwl am yr hyn
sy’n ein hwynebu ar droad y flwyddyn.
Ac Arglwydd wyneb yn wyneb â heriau
gwleidyddol Brecsit ynghyd ag effaith y
pla Cofid arnom, cyfaddefwn ein bod
heb nerth na gallu i orchfygu’r ofnau.
Arglwydd trugarha wrthym.
Arglwydd, a ddoi di atom o’r newydd.
Tyrd atom yn ein capel ni. (Cymerwch
foment i feddwl am eich cyd-aelodau ac
i’w henwi gerbron yr Arglwydd).
Tyrd atom yn ein pentref/tref/ dinas ni.
(Cymerwch foment i gerdded yn eich
dychymyg ar hyd strydoedd eich ardal a
gweddïo y bydd yr Arglwydd yn ymweld
â’r mannau hyn mewn bendith.)
Tyrd atom yn ein teuluoedd. (Oedwch i
ddod ag aelodau eich teulu gerbron yr
Arglwydd.) Gweddïwn y daw dy
Deyrnas i’n byd. (Cymerwch foment i
feddwl am arweinwyr a swyddogion a
llywodraethwyr y byd)
Arglwydd, clyw ein gweddi.
Arglwydd a wnei di ddod ataf fi ac
ailgynnau gobaith ynof. Adnewydda’n
heneidiau llesg. Yng nghanol cythrwfl
ein hoes gweddïwn y bydd y flwyddyn
hon yn flwyddyn lle y cawn adnabod dy
fod ar waith yn creu’r dyfodol gobeithiol
yr ydym yn hiraethu amdano. Anadla
anadl Iôr. A phâr i’th enw gael ei
ogoneddu yn ein plith.
GWEDDI’R ARGLWYDD
EMYN 92: Tad Tragwyddoldeb plygaf
ger dy fron
Y FENDITH

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
Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon.
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Wythnos nesaf – Sylw o’r seidin
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