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Ystwyll III 
 

CYHOEDDIADAU’R SUL 
 
GWASANAETHAU Y SUL NESAF  
Cynhelir gwasanaeth o’r Foreol Weddi am 10.30am 
a cheir gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid am 
6.00pm. 
Os ydych yn bwriadu dod i un o’r gwasanaethau 
hyn, cofiwch anfon e-bost at Marian Fairclough: 
faircloughmarian@gmail.com neu ffonio ar 029 
2088 5151: cyn 4.00pm dydd Sadwrn os gwelwch 
yn dda.   
 
NEWIDIADAU YN Y CYFYNGIADAU  
Mae Prif Weinidog Cymru wedi lled awgrymu y 
byddwn yn symud i Lefel Rhybudd Sero ar 28 

Ionawr.  Bydd hyn yn golygu llacio ychydig ar y 
cyfyngiadau sydd gennym yn yr eglwys.  Byddwn, 
fodd bynnag, yn parhau i gadw’r cyfyngiadau canlyn 
nes i ni dderbyn cyfarwyddyd pellach gan Eglwys 
yng Nghymru:   
1. System unffordd o amgylch yr eglwys (fel o’r 
blaen).  Gofynnwn i bawb ddod i mewn trwy brif 
borth yr eglwys ac i fynd allan trwy’r neuadd.       
2. Cadw pellter cymdeithasol o ddau fedr rhwng 
addolwyr yn yr eglwys os nad ydynt yn aelodau o’r 
un teulu.  Mae nifer y seddi sydd ar gael yn 
gyfyngedig i 21.  Gofynnwn i chi felly hysbysu 
Marian o’ch bwriad o ddod i unrhyw un o’r 
gwasanaethau ar y Sul er mwyn sicrhau bod lle i chi.    
3. Diheintio dwylo wrth ddod i mewn i’r eglwys a 
chyn gadael yr eglwys 
4. Gwisgo mwgwd yn yr eglwys yn ôl gofynion y 
gyfraith, oni bai bod gennych reswm pam na allwch 
wneud hynny.  
5. Caniateir canu emynau cynulleidfaol, ond 
byddwn yn cyfyngu’r rhain i ddau neu dri ar y 
mwyaf.  
Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad wrth i ni 
geisio sicrhau diogelwch pob un ohonom. 
 
PROSIECT Y TOILEDAU 
Yr ydym wedi sicrhau’r cyllideb ar gyfer y gwaith o 
adnewyddu’r toiledau. Codwyd £11,750 trwy eich 
haelioni chi â’r diwrnod rhodd; £15,500 oddi wrth 
grantiau ac mae gennym £6,500 yn barod fel Eglwys 
wedi’i neilltuo tuag at y prosiect.  Bwriedir cychwyn ar 
y gwaith yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 31 Ionawr 

a gobeithir ei gwblhau o fewn pump/chwech wythnos. 
Y Trysorydd  
 
CÔR YR EGLWYS 
Penderfynwyd peidio â chynnal ymarferion côr ar nos 
Fawrth tra mae’r cyfarwyddiadau i ni gadw pellter yn 
parhau. 
 
DIWRNOD COFIO’R HOLCOST 
Eleni, bydd y seremoni i gofio’r Holcost a arferid ei 
chynnal yn neuadd y ddinas yn cael ei darlledu ar 
ddull podlediad dydd Iau 27 Ionawr am 11.00pm ar 
youtube.  Os hoffech ymuno â’r seremoni rithiol 
ewch i: www.youtube.com/cardiffcouncil.   
 
WYTHNOS WEDDI AM UNDEB CRISTNOGOL 
Mae’r wythnos weddi am Undeb Cristnogol yn 
gorffen dydd Mawrth 25 Ionawr.  Mae’r deunydd 
defosiynol wedi cael ei baratoi gan Eglwysi’r 
Dwyrain Canol ar y thema: “A gwelsom y seren ar ei 
chyfodiad”. Os hoffech ddefnyddio’r deunydd hwn 
ar gyfer eich gweddïau beunyddiol ewch i: 
https://ctbi.org.uk/resources-for-week-of-prayer-
for-christian-unity-2022/ 

 
GWASANAETHAU HEDDIW: Ystwyll III 
 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost sy’n cynnwys y daflen hon.  
Mae ein gwasanaethau i’w cael ar wefan yr eglwys.   
 
Darlledir podlediad o’n gwasanaeth o Naw Llith a 
Charolau am 6.00pm 
 
YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: Cathrin Brynach, 
John Hicks, Ann Wyn Jones, Nia Roberts, Gwen 
Thomas, Gwenda Williams ac am bawb sy’n gofalu 
amdanynt. 
 

YN YR EGLWYS: 
 

Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022 
Dim Ymarfer Côr 

 

Dydd Mercher 26 Ionawr 2022 
(Cedwir Tröedigaeth Paul)  

10.30am - Y Cymun Bendigaid 
 

Dydd Sul 30 Ionawr 2022 
Ystwyll IV 

10.30am  Y Foreol Weddi a Phregeth 
6.00pm  Y Cymun Bendigaid  

 



Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist, dros David Fairclough,  Teifion 
Griffiths a thros bawb y cofiwn am eu marwolaeth 
yr adeg hon o’r flwyddyn.  Dyro iddynt, O Arglwydd, 
orffwys tragwyddol a llewyrched goleuni gwastadol 
arnynt. 
 
ADDOLI AR YR AELWYD 
Os oes gennych gopi o lyfr Gweddi yr Eglwys yng 
Nghymru ar gyfer y Foreol a’r Hwyrol Weddi (glas 
tywyll 1984), mae croeso i chi ddilyn trefn y 
gwasanaethau ynddo a’i ddarllen i chi eich hun yn 
dawel neu ar lafar, neu ym mha bynnag fodd sy’n 
gyffyrddus i chi.  
 
Mae’r Salm a’r darlleniadau ar gyfer y Sul fel y canlyn: 
 
Y Foreol Weddi:     
Salm 19 
Nehemeia 8:1-3, 5-6, 8-10 
Luc 4:14-21 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 8 
Eseia 9:2-7 
Mathew 2:1-12 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   
 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y gwasanaeth boreol 
Thema: Iesu: Mab Mair a Mab Duw 
 

Arglwydd Iesu Grist, 
Daethost atom ni, 

Un wyt ti a ni 
Blentyn Mair; 

Ti sy’n glanhau’n pechodau ni, 
Hael yw dy ddoniau da di-ri’: 

Iesu, o gariad molwn di, 
Arglwydd byw. 

 
Arglwydd Iesu Grist, 
Heddiw a phob dydd 
Dysg in weddi ffydd, 

Ti Fab Duw; 
Dyma d’orchymyn di i ni 

‘Gwnewch hyn er cof amdanaf i’; 
Treiddia dy nerth i’n bywyd ni – 

Arglwydd byw. 
 

Arglwydd Iesu Grist, 
Daethost atom ni, 

Cnawd o’n cnawd wyt ti 
Blentyn Mair; 

Ar ôl dy groes a’th angau prudd, 
Codaist o’r bedd i’n rhoi yn rhydd; 

Gad inni ynot weld trwy ffydd – 
Arglwydd byw. 

 
Arglwydd Iesu Grist, 

Deuaf atat ti, 
Rhof fy oes i ti, 

O Fab Duw. 
Gwir yw dy holl orchmynion di, 
Rhoddion dy ras sy’n faeth i mi; 
Treiddia dy nerth i’m bywyd i – 

Arglwydd byw. 
P. R. N. Appleford.  Cyf. R. Glyndwr Williams  - 

Emynau’r Llan 387 
 

Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.  Amen. 
 
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi 
A’th gadw di yng nghariad Crist.  
 
Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, 
edrych arnom yn awr mewn gallu a thrugaredd. 
Bydded i’th nerth orchfygu ein gwendid, 
i’th lewyrch oleuo ein dallineb, 
ac i’th Ysbryd ein denu at y cariad hwnnw 
sy’n cael ei ddangos a’i gynnig inni gan dy Fab, 
ein Gwaredwr Iesu Grist.  Amen.  
 
Arglwydd, trugarha. 
Crist, trugarha. 
Arglwydd, trugarha 
 
Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau gerbron yr 
Hollalluog Dduw.  
 
Dad nefol, 
yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, 
a heb wneud yr hyn a ddylem. 
Mae’n wir ddrwg gennym, 
ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. 
Er mwyn dy Fab Iesu Grist a fu farw drosom, 
Maddeua inni’r cwbl a aeth heibio 
ac arwain ni yn ei ffordd ef 
i gerdded fel plant y goleuni.  Amen.  
 
Yr Hollalluog Dduw, 
sy’n maddau i bawb sy’n wir edifeiriol, 
a drugarhao wrthym, a’n rhyddhau o bechod, 
ein cadarnhau mewn daioni 
     a’n cadw yn y bywyd tragwyddol; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 

Offeren Deiniol 
Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, 
ac ar y ddaear tangnefedd i’r rhai sydd wrth ei fodd. 
Moliannwn di, bendithiwn di, 
addolwn di, gogoneddwn di, 
diolchwn i ti am dy fawr ogoniant. 



Arglwydd Dduw, Frenin nefol, 
Dduw Dad Hollalluog. 
 
O Arglwydd, yr Unig Fab, Iesu Grist; 
O Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad, 
sy’n dwyn ymaith bechod y byd, 
trugarha wrthym; 
tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw Duw Dad, 
derbyn ein gweddi.  
 
Oherwydd ti yn unig sy’n Sanctaidd; 
ti yn unig yw’r Arglwydd; 
ti yn unig, O Grist, gyda’r Ysbryd Glân, 
sydd Oruchaf yng ngogoniant Duw Dad.  Amen.   
 
 
Y Colect: Ystwyll III 

Hollalluog Dduw, 
y datguddiodd dy Fab mewn arwyddion a gwyrthiau 
ryfeddod dy bresenoldeb achubol, 
adnewydda dy bobl â’th ras nefol, 
ac yn ein holl wendid, 
cynnal ni â’th allu nerthol; 
trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd, 
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, 
yn undod yr Ysbryd Glân, 
yn un Duw, yn awr ac am byth.  Amen.  
 
I Corinthiaid 12: 24b – 30   
Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd, gan roi 
parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch, 
rhag bod ymraniad yn y corff, ac er mwyn i'r holl 
aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un 
aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn cyd-ddioddef; 
neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae 
pob aelod yn cydlawenhau.  
Yn awr, chwi yw corff Crist, ac y mae i bob un ohonoch 
ei le fel aelod. Ymhlith y rhain y mae Duw wedi gosod 
yn yr eglwys, yn gyntaf apostolion, yn ail broffwydi, yn 
drydydd athrawon, yna cyflawni gwyrthiau, yna 
doniau iacháu, cynorthwyo, cyfarwyddo, llefaru â 
thafodau. A yw pawb yn apostol? A yw pawb yn 
broffwyd? A yw pawb yn athro? A yw pawb yn 
cyflawni gwyrthiau? A oes gan bawb ddoniau iacháu? 
A yw pawb yn llefaru â thafodau? A yw pawb yn 
dehongli? Ond rhowch eich bryd ar y doniau gorau. 
 
Salm 19: 1-6 

Mae’r nef yn adrodd mawr ogoniant Duw, 
A thraetha’r wybren waith ei ddwylo byw. 

Byrlymu siarad y mae dydd wrth ddydd 
A nos wrth nos am ei gyfeillach gudd. 

 

Mud yw eu llais, ac nid oes ganddynt iaith 
Na geiriau. Eto, drwy’r holl ddaear faith 

Fe â eu sain, a chlyw eithafoedd byd 
Sŵn eu lleferydd am ein Duw o hyd. 

 
Daw’r haul o’i babell megis priodfab llon 

Neu fabolgampwr cryd yn curo’i fron. 
Amgylchu’r wybren y mae’i daith a’i des, 

Ac nid oes dim yn cuddio rhag ei wres. 
Gwynn ap Gwilym (1950 – 2016) 

– Salmau Cân Newydd 
 
 
Yr Efengyl:  
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Luc    
Gogoniant i ti, O Arglwydd.  
 

Dychwelodd Iesu yn nerth yr Ysbryd i Galilea. Aeth y 
sôn amdano ar hyd a lled y gymdogaeth. Yr oedd yn 
dysgu yn eu synagogau ac yn cael clod gan bawb.  

Daeth i Nasareth, lle yr oedd wedi ei fagu. Yn ôl ei 
arfer aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a chododd i 
ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac 
agorodd y sgrôl a chael y man lle'r oedd yn 
ysgrifenedig: "Y mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, 
oherwydd iddo f'eneinio i bregethu'r newydd da i 
dlodion. Y mae wedi f'anfon i gyhoeddi rhyddhad i 
garcharorion, ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i'r 
gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn 
ffafr yr Arglwydd." Wedi cau'r sgrôl a'i rhoi'n ôl i'r 
swyddog, fe eisteddodd; ac yr oedd llygaid pawb yn y 
synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd: 
"Heddiw yn eich clyw chwi y mae'r Ysgrythur hon wedi 
ei chyflawni."  Luc 4:14-21 

 
Dyma Efengyl yr Arglwydd. 
Moliant i ti, O Grist.  
 
Y Bregeth 
A’i eiriau cyntaf wrthynt oedd:  “Heddiw yn eich clyw 
chwi y mae’r Ysgrythur hon wedi ei chyflawni”.  Luc 
4:21 

Mae dechreuadau yn bwysig!  Ystyriwch: Pan mae 
rhywun yn dechrau swydd newydd mae’n ceisio 
gwneud ei orau glas i sicrhau ei fod yn gwneud argraff 
dda ar ei gyflogwr newydd ac ymhlith ei gydweithwyr 
newydd.  Mae’n gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ei 
ddiwrnod cyntaf yn un cofiadwy a hynny am y 
rhesymau cywir.  Mae unrhyw un sy’n dechrau ar 
swydd newydd yn llawn brwdfrydedd, egni a mwy na 
thebyg yn teimlo ychydig yn nerfus wrth gydio yn yr 



awenau am y tro cyntaf.  Y peth diwethaf mae unrhyw 
un am wneud ar y cychwyn yw gwneud ffŵl ohono ei 
hun, ac mae’n cymryd amser i unrhywun gyfarwyddo 
ac ymgartrefu yn ei swydd newydd, a thyfu i mewn i’r 
swydd honno gyda’i holl ddyletswyddau a’i 
disgwyliadau.  Mae dechrau ar rywbeth newydd yn 
antur gyffrous, ac y mae dechreuad da, a chreu argraff 
dda ar y cychwyn yn gam pwysig er mwyn ennyn 
hunan-hyder a hyder y bobl sydd o’n hamgylch.  

 Mae tymor y Ystwyll yn dymor y dechreuadau 
mewn gwirionedd.  Yn ystod y tymor hwn fe ddilynwn 
ni Iesu wrth iddo gychwyn ar ei weinidogaeth 
gyhoeddus a’r ffordd y ddaw pobl i’w adnabod ef, ie, 
fel mab Mair, ond hefyd, fel mab Duw.  Yn Iesu, fe 
welwn ni ddyndod a duwdod yn dod ynghyd.  Dyna 
sy’n gwneud Iesu mor unigryw, ‘y person mwyaf 
hardd’.   Dyna sut y gallwn ni fod mor eofn yn ein 
cyhoeddiad a’n cred mai Iesu yw Gwaredwr ein 
bywydau a Gwaredwr y byd.  Y mae Iesu yn waredwr, 
oherwydd mai yn ei berson ef y gwelwn ni ddyndod a 
duwdod wedi dod ynghyd. Ni all y ddynoliaeth achub 
ei hun – dim ond Duw sydd â’r gallu i achub y 
ddynoliaeth, ac ym mherson Iesu fe welwn ni Dduw ar 
waith yn ei fyd, yn cyflawni ei fwriadau cariadlon tuag 
at y ddynoliaeth a maint a lled y cariad hwnnw a 
welwn ni, wrth i ni edrych ar y groes.   

 Wrth gwrs, mae’n ddigon hawdd i ni weld yn 
Iesu ei ddyndod.  Wedi’r cyfan cafodd Iesu ei eni o 
wraig, fel pob un ohonom ni.  Fe ddysgodd grefft y 
saer oddi wrth Joseff ei dad daearol; fe deimlodd alar 
a cholled ac fe wylodd pan glywodd bod ei ffrind 
Lasurus wedi marw; fe brofodd brofedigaeth wrth 
iddo gael ei demtio yn yr anialwch.  Yr oedd yn hynod 
o ymwybodol o anghenion corfforol ac ysbrydol ei 
gyd-ddyn, ac yr oedd yn barod i’w diwallu yn ôl yr 
angen.  Roedd hefyd wedi profi y tensiynau a’r tyndra 
sy’n dod o fyw mewn cymuned ac o fod yn rhan o 
gymdeithas.  Nid pawb oedd yn croesawu Iesu, nid 
pawb oedd yn ei barchu, ac nid pawb oedd yn barod 
i’w ganlyn ef.  Fe welwn ni’r tensiynau dynol a 
chymdeithasol hyn yn arbennig ym mherthynas ac 
agweddau y sefydliad crefyddol ei ddydd tuag ato.  
Dro a ar ôl tro yn yr efengylau fe welwn ni ddyndod 
Iesu – y Iesu o gig a gwaed, Iesu’r dyn. Yr Iesu y gallwn 
ni i gyd uniaethu ag ef: yr athro da, y cymwynaswr, y 
ffrind i bechaduriaid, y dyn gweddigar, duwiol sydd a’i 
draed yn gadarn ar y ddaear ac sydd byth y tu hwnt i’n 
cyrraedd ni – oherwydd trwy ei ddyndod ef y gwelwn 
ni yr elfennau a’r rhinweddau gorau sy’n perthyn i’r 
ddynoliaeth, i chi a fi!.          

 Ond mae’n rhaid i ni edrych ychydig yn 
galetach i weld natur ei dduwdod, duwdod Iesu.  
Efallai yr awn ni’n syth i feddwl am yr elfennau 
gwyrthiol a goruwchnaturiol yn ei weinidogaeth - 
iachau y cleifion, bwrw allan gythreuliaid, tawelu’r 
storm, cerdded ar y dŵr, porthi’r pum mil, a throi y 
dŵr yn win, ac wrth gwrs y mae gennym yr atgyfodiad, 
wedi’r cyfan nid i’r ddynoliaeth y mae’r fath gwyrthiau 
yn perthyn ond i’r dwyfol.  Mae rhywbeth mwy nag 
elfennau gwyrthiol yng ngweinidogaeth Iesu sy’n ein 
tywys ni i weld ei ddwyfoldeb.  Un elfen yw’r 
gwyrthiol, ond mae elfen arall hefyd, sef Duw ei hun 
yn rhwygo’r nefoedd yn agored, ac yn cyhoeddi i Iesu, 
“Ti yw fy mab yr anwylwyd, ynot yr wyf yn 
ymhyfrydu”.  Fe welwn ni hyn yn digwydd ddwywaith 
yn ystod ei weinidogaeth, yn gyntaf yn ei fedydd ac 
yna ar fynydd y Gweddnewidiad, wrth i Iesu 
ymbaratoi ar gyfer ei daith olaf i Jerwsalem a’r groes.     

 Ond mae un elfen arall sy’n ein cyfeirio ni at y 
dwyfol ym mywyd Iesu, sef yr hyn y mae Iesu yn ei 
ddweud amdano ei hunan.  Yn ein darlleniad o’r 
efengyl heddiw, fe gawn yr hanes am Iesu, ar ôl ei 
fedydd a’i gyfnod yn yr anialwch yn dychwelyd i fro ei 
febyd, Nasareth, i gychwyn ar ei weinidogaeth 
gyhoeddus.  Roedd Iesu wedi mynd yn ôl at ei 
wreiddiau, i ganol ei deulu, ei gymdogion a’i 
gydnabod, i ganol y bobl oedd wedi’i weld yn tyfu’n 
ddyn.  Fe allwn ni fod yn weddol sicr bod y mwyafrif 
yn y synagog yn adnabod Iesu – oherwydd wedi iddo 
ddarllen ac eistedd, fe ddechreuodd rai sibrwd 
ymhlith ei gilydd, “onid mab Joseff yw hwn?”.   Roedd 
Iesu wedi darllen rhan o’r lyfr y proffwyd Eseia a oedd 
yn sôn am ddyfodiad y Meseia.  Roedd pobl Dduw 
wedi bod yn disgwyl ac wedi bod yn aros yn 
amyneddgar ac yn obeithiol am ddyfodiad y Meseia 
am ganrifoedd lawer.  Mor hir roedd y bobl wedi bod 
yn disgwyl ac yn aros, roedd bron pawb wedi dod i 
gredu na fydden nhw byth yn gweld y Meseia yn 
dyfod yn eu dydd a’u hoes hwy.  Syniad i gadw gobaith 
yn fyw, dyna oedd y syniad am ddyfodiad y Meseia 
yng nghyfod Iesu i’r mwyafrif o bobl.  Nid oedd y darn 
a ddarllenodd Iesu yn anghyfarwydd i’r gwrandawyr; y 
bydden nhw wedi bod yn gyfarwydd â’r syniad o’r 
Meseia yn dod i bregethu’r newyddion da i dlodion, i 
gyhoeddi rhyddhad i’r carcharorion, i adfer golwg y 
deillion, ac i beri i’r gorthrymedig gerdded yn rhydd.  
Ond, beth oedd wedi rhyfeddu y gwrandawyr oedd yr 
hyn a dywedodd Iesu ar ôl iddo ddarllen – sef, 
“Heddiw yn eich clyw chwi y mae’r Ysgrythur hon 
wedi’i chyflawni”.  

 Y geiriau hyn oedd wedi peri i’r bobl ddechrau 
aflonyddu a sibrwd ymhlith ei gilydd. Trwy ddweud y 



geiriau hyn yr oedd Iesu yn dweud yn ddiamod a heb 
unrhyw amheuaeth o gwbl mai efe oedd y Meseia – ei 
fod wedi’i eneinio ag ysbryd yr Arglwydd a bod Duw 
yn gweithio trwyddo i ddechrau ar y gwaith o 
gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd a gwneud 
pethau a fyddai yn datod rhwymau drygioni a 
rhyddhau pobl o’u caethiwed.  Roedd hyn yn bendant 
yn ddechreuad cadarn i weinidogaeth Iesu wrth iddo 
ddefnyddio geiriau’r proffwyd i osod ac i esbonio 
blaenoriaethau ei weinidogaeth, gweinidogaeth a 
oedd wedi derbyn sêl bendith Duw.  Cyflawni ewyllys 
a gwaith Duw; dyna fyddai swmp a sylwedd ei 
weinidogaeth.  Roedd Iesu wedi gwneud argraff ar y 
gwrandawyr a oedd yn y Synagog yn Nasareth, mae 
hynny’n bendant.  Nid pawb oedd yn barod i dderbyn 
ei eiriau.  Roedd rhai yn meddwl mai haerllug a 
chableddus oedd ei honiad.  Wedi’r cyfan sut oedd 
Iesu, dyn yr oedd pawb wedi’i adnabod o’u 
plentyndod yn gallu honni mai ef oedd y Meseia, yr un 
yr oedd pobl Dduw wedi bod yn disgwyl amdano am 
ganrifoedd.  I nifer, roedd hyn yn gam yn rhy bell 
iddynt fel y mae i nifer heddiw.  Fel yn Nasareth, araf 
iawn, ac ar adegau anfodlon iawn yw pobl heddiw i 
fentro ar Iesu, i’w dderbyn ef, ac ymddiried ynddo.   

 Ond fel ym ymhob peth, wrth ei ffrwythau y 
mae adnabod y gwirionedd.  A phan edrychwn ni ar 
weinidogaeth Iesu o’i dechreuad i’w diwedd, beth a 
welwn ni?  Fe welwn Iesu yn dwyn gobaith i’r tlodion, 
rhyddid i’r rhai a oedd gynt yn gaeth i rwymau 
pechod, ac yn cyhoeddi trwy air a gweithred mai 
cariad yw Duw, cariad sy’n maddau, cariad sy’n 
cynnal, cariad sy’n achub.  Pan edrychwn ni ar Iesu, 
pan ymddiriedwn ni ynddo, fe welwn ni fod holl 
addewidion Duw yn cael eu cyflawni trwyddo, ac o’i 
herwydd yr ydym ni wedi clywed a derbyn y 
newyddion da, ein bod, trwyddo ef, yn blant Duw, 
plant wedi ein rhyddhau o gadwynau pechod y 
gorffennol, i fyw yn rhyddid ei gariad tragwyddol.  
Amen.                   

Credo Nicea  

Credwn yn un Duw, 
Y Tad, yr hollalluog, 
gwneuthurwr nef a daear,  
a phob peth gweledig ac anweledig. 
Credwn yn un Arglwydd Iesu Grist, 
unig Fab Duw, 
a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, 
Duw o Dduw, Llewyrch o Lewyrch, 
gwir Dduw o wir Dduw, 
wedi ei genhedlu, nid wedi ei wneuthur, 
yn un hanfod â’r Tad, 
a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. 

Er ein mwyn ni ac er ein hiachawdwriaeth 
disgynnodd o’r nefoedd; 
trwy nerth yr Ysbryd Glân daeth yn gnawd o Fair 
Forwyn, 
ac fe’i gwnaed yn ddyn, 
Fe’i croeshoeliwyd drosom dan Pontius Pilat. 
Dioddefodd angau ac fe’i claddwyd. 
Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr Ysgrythurau, 
ac esgynnodd i’r nef, 
ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad. 
A daw drachefn mewn gogoniant 
i farnu’r byw a’r meirw: 
ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. 
Credwn yn yr Ysbryd Glân, 
yr Arglwydd, rhoddwr bywyd, 
sy’n deillio o’r Tad a’r Mab, 
ac ynghyd â’r Tad a’r Mab 
a gydaddolir ac a gydogoneddir, 
ac a lefarodd trwy’r proffwydi. 
Credwn yn un Eglwys lân gatholig ac apostolig. 
Cydnabyddwn un bedydd er maddeuant pechodau. 
A disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, 
a bywyd y byd sydd i ddyfod. 
Amen. 
 
Yr Ymbiliau  
Yn nerth yr Ysbryd ac mewn undeb â Christ, gweddïwn 
ar y Tad. 
 
Hollalluog Dduw, ein Tad nefol, addewaist trwy dy Fab 
Iesu Grist wrando arnom pan weddïwn mewn ffydd. 
 
Nertha June ein hesgob a’th holl Eglwys yng 
ngwasanaeth Crist.  Gweddïwn dros undod yr eglwys a 
gwaith Cytûn yma yng Nghymru.  Boed i’r rhai hynny 
sy’n cyffesu dy enw fod yn un yn dy wirionedd, cyd-
fyw yn dy gariad, a datgelu dy ogoniant yn y byd. 
Arglwydd, yn dy drugaredd, 
Gwrando ein gweddi. 
 
Bendithia ac arwain Elisabeth ein Brenhines; dyro 
ddoethineb i bawb mewn awdurdod; a chyfarwydda’r 
genedl hon a phob cenedl arall yn ffyrdd cyfiawnder a 
heddwch.  Gweddïwn yn arbennig heddiw dros y 
sefyllfa fregus yn Nwyrain Ewrop a’r trafodaethau sy’n 
ceisio ffordd heddychlon, yn yr un modd gweddïwn 
dros y gwrthdaro rhwng Saudi Arabia ac Yemem, y 
daw diwedd i’r gynnyn rhwng y ddwy genedl.    Boed 
inni anrhydeddu ein gilydd a cheisio lles pawb. 
Arglwydd, yn dy drugaredd, 
Gwrando ein gweddi. 
 
Cysura ac iachâ bawb sy’n dioddef, o ran corff, 
meddwl neu ysbryd …; rho iddynt ddewrder a gobaith 
yn eu trafferthion a dyro iddynt lawenydd dy 
iachawdwriaeth. 
Arglwydd, yn dy drugaredd, 



Gwrando ein gweddi. 
 
Dyro ras i ni, i’n teuluoedd a’n ffrindiau ac i bawb o’n 
cymdogion … Boed inni wasanaethu Crist wrth 
wasanaethu ein gilydd, a charu fel y mae ef yn ein 
caru ni. 
Arglwydd, yn dy drugaredd, 
Gwrando ein gweddi. 
 
Gwrando ni wrth inni gofio’r rhai hynny a fu farw yn 
ffydd Crist …; yn ôl dy addewidion, caniatâ i ni, gyda 
hwy, ran yn dy deyrnas dragwyddol. 
Arglwydd, yn dy drugaredd, 
Gwrando ein gweddi. 
 
 
Gan ymlawenhau yng nghymundeb yr holl saint a’r 
holl saint, cyflwynwn ein hunain a’r greadigaeth gyfan 
i’th gariad di-ffael. 
 
Dad trugarog, 
Derbyn y gweddïau hyn 
Er mwyn dy Fab 
Ein Gwaredwr Iesu Grist.  Amen. 
 
Emyn 

‘R wy’n gweld o bell y dydd yn dod – 
Bydd pob cyfandir is y rhod 

Yn eiddo Iesu mawr; 
A holl ynysoedd maith y môr 
Yn cy-ddyrchafu mawr yr Iôr, 

Dros wyneb daear lawr. 
 

Mae teg oleuni blaen y wawr 
O wlad i wlad yn dweud yn awr 

Fod bore ddydd gerllaw; 
Mae pen y bryniau’n llawenhau, 

Wrth weld yr haul yn agosáu, 
A’r nos yn cilio draw. 

Watkin Wyn 
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Cymun Ysbrydol  
 
Y mae’r Arglwydd yma. 
Y mae ei Ysbryd gyda ni.  
 
Dyrchefwch eich calonnau. 
Yr ydym yn eu dyrchafu at yr Arglwydd.  
 
Diolchwn i’r Arglwydd ein Duw. 
Iawn yw rhoi ein diolch a’n clod.  
 
Y Gwir a’r bywiol Dduw, 
Ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, 

gwnaethost ni ar dy ddelw dy hun. 
Rhown ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  
 
Yn dy gariad atom, 
ac yng nghyflawniad yr amser, 
anfonaist dy Fab i fod yn Waredwr; 
daeth y Gair yn gnawd, 
bu’n byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. 
Dros ein pechodau ni a phechodau’r holl fyd 
dioddefodd angau ar y Groes. 
Atgyfodasit ef i fywyd mewn buddugoliaeth 
A’i ddyrchafu mewn gogoniant. 
Trwyddo ef yr wyt yn anfon dy Ysbryd Glân ar dy 
Eglwys 
a’n gwneud ni yn bobl i ti.  
 
Felly, gydag angylion ac archangylion, 
a holl gwmpeini’r nef 
molwn dy enw gogoneddus:  
 
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Arglwydd, 
Duw gallu a nerth, 
Nef a daear sy’n llawn o’th ogoniant. 
Hosanna yn y goruchaf. 
 
Bendigedig yw’r hwn sy’n dyfod yn enw’r Arglwydd.  
Hosanna yn y goruchaf. 
 
Cofio Sefydlu Swper yr Arglwydd yn ôl St Paul 
 
Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr 
hyn hefyd a draddodais i chwi: i'r Arglwydd Iesu, y nos 
y bradychwyd ef, gymryd bara; ac wedi iddo ddiolch, 
fe'i torrodd, a dweud, "Hwn yw fy nghorff, sydd er 
eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf." Yr un 
modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper, gan 
ddweud, "Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy 
ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro yr yfwch ef, er cof 
amdanaf." Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r 
bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn 
cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd, hyd nes y daw.  I 
Corthiniaid 11: 23-26 
 
Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn 
hyderus: 
 
Ein Tad, 
yr hwn wyt yn y nefoedd, 
sancteiddier dy enw, 
deled dy deyrnas, 
gwneler dy ewyllys; 
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.  
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol 
a maddau i ni ein dyledion, 
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. 
Ac nac arwain ni i brofedigaeth; 



eithr gwared ni rhag drwg. 
 
Canys eiddot ti yw’r deyrnas, 
a’r gallu, a’r gogoniant, 
yn oes oesoedd.  Amen.  
 
 
Cymerwn ennyd i fyfyrio ar y Cymun Bendigaid, ac ar 
orchymyn Iesu, “Gwnewch hyn er cof amdanaf”.  
 
Darn o gerddoriaeth fyfyriol – para tua 15 – 30 eiliad   
Gan gofio y troeon eisoes yr ydym wedi penlinio wrth 
ffwrdd y Cymun, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, 
corff Crist; ac yfed o’r un cwpan, gwaed Crist, 
gweddïwn gyda’n gilydd: 
 
O Wynfydedig Arglwydd, 
mewn undod â’th bobl ffyddlon ledled y byd, 
gerbron pob allor yn dy Eglwys lle dethlir yr 
Ewcharist, 
dymunwn offrymu iti fawl a diolch.  
Cyflwynaf i ti fy enaid a’m corff 
gan daer ewyllysio bod yn un â thi’n wastadol.  
Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y Sacrament, 
tyrd yn ysbrydol i’m calon. 
Gwnaf fy hun yn un â thi, 
cofleidiaf di â chalon, meddwl ac enaid. 
Na foed fyth i ddim dy wahanu di oddi wrthyf; 
fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad.  Amen.  
 
Angus Die  
Oen Duw, 
     sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
     trugarha wrthym. 
 
Oen Duw, 
      sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
      trugarha wrthym. 
 
Oen Duw, 
      sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
      dyro inni dy dangnefedd.   
 
 
Diolchwch i’r Arglwydd, oherwydd graslon yw: 
ei gariad sy’n dragywydd.  
 
 
Cyd-weddïwn 
Hollalluog Dad, 
dy Fab ein Gwaredwr Iesu Grist 
yw goleuni’r byd: 
bydded i’th bobl, 
o’u goleuo â’th air a’th sacramentau, 
ddisgleirio â llewyrch ei ogoniant, 
er mwyn i bawb ei adnabod, ei addoli, 

ac ufuddhau iddo 
hyd eithafoedd y ddaear; 
oherwydd y mae’n fyw ac yn teyrnasu yn awr a hyd 
byth. Amen.  
 
Emyn 
 

Dos, Efengyl, o Galfaria, 
Ac amlyga allu’r groes; 

I bechadur dangos noddfa 
Yn haeddiannau angau loes; 

Cyfyng awr Iesu mawr 
Drodd yn gân i deulu’r llawr. 

 
Dos, Efengyl, tros y gwledydd, 

Ar adenydd dwyfol ras, 
Gan gyhoeddi’r hyfryd newydd 

I dylwythau’r ddaear las: 
Cariad Duw’n unig yw 

Sylfaen gobaith dynol-ryw. 
 

Dos, Efengyl, trwy yr oesau, 
Arwain fyrdd i lwybrau’r nef: 

Dangos Grist i’r cenedlaethau, 
Gwisg hwnt â’i gyfiawnder ef: 

Doed y byd o un fryd 
I fawrhau ei gariad drud. 
W. Evans Jones (Penllwyn) 
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