
Abba, Dad, o’m hamgylch gwelaf harddwch dail y coed,
niwl a tharth a barrug y bore;
arwyddion bob un o dymor sy’n newid wrth i mi syllu arno,
wrth i mi ddyheu am gael serio’r lliwiau hydrefol i’m cof cyn y
daw’r gaeaf a’i lwydni a’i dywyllwch.

Ac y mae’r cyfan a welaf yn cyhoeddi gwaith dy fysedd,
harddwch dy greadigaeth.

Symud a newid mae’r
tymhorau. Ond dwyt
ti byth yn newid.

Yn fwrlwm o fywyd
ac o liwiau.
Yn gymysgwch o’r
tirwedd sefydlog a’r
bywyd sydd am
ysbaid, sydd fel
cysgod cwmwl yn
symud dros y
mynyddoedd. Felly y
creaist y ddaear. 

Felly hefyd y cefais
innau fy nghreu.

*  *  *
Ond yr wyt Ti ‘n
dragwyddol Fyw, yn
dragwyddol sefydlog;
yn fythol newydd;
yn dragwyddol
ddigyfnewid.

Rwyt ti dy hun bob amser yn ir a hardd, yn rasol fyw.

*  *  *
Yn harddwch fy ngwanwyn trechodd irder dy gariad galedwch
gaeafol fy oerni ffôl. Ond hyd yn oed cyn i mi wybod dy fod ar
waith rwy’n deall heddiw bod eirlysiau cynnar dy ras yn tyfu
ynghudd o‘m mewn.

Yn llawnder nerth hafddydd fy oes trechodd grym dy fywyd –
a thyfodd yr eginyn yn flodyn ac yn ffrwyth. 

Ac yn awr yn fy hydref… 

Caniatâ i’r cyfoeth o ogoniant, yr euraidd wisg a’r gwrid o
ogoniant a roddaist i’r dail ar ddiwedd eu hoes gael eu
adlewyrchu ynof fi. 

Arglwydd Iesu Grist dim ond ti all droi fy hydref yn ffrwydrad
ysblennydd, yn gawod o fawl gogoneddus i’th ras mewn cân o
ddiolchgarwch a mawl.

Yn wir, caniatâ i mi y fraint o fedru adlewyrchu dy harddwch di,
drwy bob tymor o’r flwyddyn … drwy bob tymor o’m hoes.

*  *  *
A dacw’r gastan fawr a’r dderw euraidd yn gollwng gafael ar
wyrddni bywyd eleni. Caniatâ i minnau beidio â bod mor ffôl â

cheisio glynu wrth fendithion a llawnder, siomedigaethau na
methiannau ddoe. Deiliach ddoe ydynt bob un.

Rwy’n gollwng o’m gafael eiliadau o ‘lwyddiant’ a gogoniant
brau fy myw. Rwy’n gollwng o’m gafael oriau fy
siomedigaethau, y munudau dadrithiol, grasol, y sylweddoliad
nad y llwyddiant neu’r siom oedd wir werth fy oes. Gwywa’r
gwelltyn, syrth y blodeuyn...Dim ond dy air creadigol,

tragwyddol, trugarog
di a saif byth. 

*  *  *
Arglwydd,
chwythodd gwynt yr
hydref neithiwr.

Y bore yma roedd
pentyrrau o ddail
wedi disgyn. Yn eu
tranc roeddynt
mor fregus, mor
feidrol, mor hardd.
Ond hyd yn oed yn
eu tranc roedd yna
batrymau amrywiol
ac amryliw, yn
sypynnau a
phentyrrau
taclus–blêr. 

Anadla arnaf Ysbryd
Glân. Wrth fy
ngwendid, trugarha. 

Ac yn fy ngwendid a’m meidroldeb, wrth i Hydref fy oes lithro
heibio, mi wn y daw grymoedd i’m herbyn a stormydd diwedd
oes i’m rhan, terfysgoedd na allaf mo’u gwrthsefyll. Caniatâ i
mi ddiweddu fy oes wedi fy ngwreiddio ynot ti. A phan fydd
gogoniant fy nhymorau wedi pasio, gad i ogoniant, dy fywyd
ddisgleirio yn fy ngwendid. Gad i’r cyfan ydwyf – fy nhymhorau
oll – adlewyrchu a chyhoeddi, canmol a dyrchafu’th ras
arhosol di yn Iesu Grist.

A hyn oll yn enw Iesu Grist 

Amen.
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Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â theulu’r Parch Ddr
Eifion Evans, Cross Hands a aeth i’w wobr ar yr 2ail o
Dachwedd 2017. Roedd Dr Eifion Evans yn hanesydd
adnabyddus a gwerthfawrogwyd ei gyfrolau am Howel Harris,
Daniel Rowland a William Williams ymhlith nifer o ysgrifau a
chyfrolau eraill, gan ddarllenwyr ym mhob cwr o’r byd.
Gwasanaethodd fel gweinidog yng Nghaerdydd, ardal
Penllwyn, ger Aberystwyth, Gogledd Iwerddon, Llanilar a’r
Fenni. Bydd coffâd yn ymddangos ar dudalennau’r Goleuad
yn fuan.

Gweddi ar ddiwedd yr Hydref

Y mae’r glaswellt yn crino, a’r blodeuyn yn gwywo;
ond y mae gair ein Duw ni yn sefyll hyd byth...


