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CROESO i Eglwys Dewi Sant ar yr Aelwyd 

  
25 Gorffennaf 2021 

Gŵyl St Iago 
 

CYHOEDDIADAU’R SUL 
  
GWASANAETH HEDDIW 
Cynhelir gwasanaeth o’r Foreol Weddi yn yr Eglwys 
am 10.30am. 
 
GWASANAETH DYDD MERCHER 
Byddwn yn ailgychwyn y gwasanaeth uchod am 
10.30am dydd Mercher 28 Gorffennaf. Ni fydd 
angen i chi roi gwybod o flaen llaw eich bod am 
ddod i’r gwasanaeth hwn.  Ar ôl y gwasanaeth 
cedwir yr eglwys yn agored i’r cyhoedd tan 1pm.   
 
GWASANAETHAU Y SUL NESAF YN YR EGLWYS 
Bydd gwasanaeth o’r Cymun Bendigaid y Sul nesaf 
am 10.30am.   Os ydych yn bwriadu dod i’r 
gwasanaeth hwn a wnewch chi anfon e-bost at 
Marian Fairclough: faircloughmarian@gmail.com 
neu ei ffonio ar 029 2088 5151 erbyn 4.00 o’r gloch 
prynhawn Sadwrn os gwelwch yn dda.  
 
BEDYDD 
Bydd Eos ac Efa, merched Elin ac Eilian Hughes a 
chwiorydd Eiri, yn cael eu bedyddio prynhawn 
heddiw.  Dymunwn bob bendith iddynt fel teulu.  
 
TREFN GWASANAETHAU MIS AWST 
Yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor Plwyfol Eglwysig 
penderfynwyd fel y canlyn: 
 

Y Sul cyntaf o’r mis 
10.30am - Y Cymun Bendigaid 

 

Yr Ail Sul o’r mis 
8.00am - Y Cymun Bendigaid 

6.00pm - Yr Hwyrol Weddi a Phregeth 
 

Y Trydydd Sul o’r mis 
10.30am - Y Cymun Bendigaid 

 

Y Pedwerydd Sul o’r mis 
8.00am - Y Cymun Bendigaid 

10.30am - Y Foreol Weddi a Phregeth 
 

Y Pumed Sul o’r mis 
6.00pm - Y Cymun Bendigaid 

 
 

AGOR YR EGLWYS  
Byddwn yn cadw’r eglwys yn agored rhwng 
11.00am ac 1.00pm ar ddyddiau Mercher yn ystod 
mis Awst. Os hoffech helpu gyda gwarchod yr 
eglwys a wnewch chi gael gair â’r Ficer os gwelwch 
yn dda.  
 
ANGLADD BRYNMOR JONES 
Cynhelir angladd Brynmor Jones dydd Mawrth 27 
Gorffennaf.  Mae nifer fach o seddi ar gael yng 
nghapel Mair ar gyfer y gwasanaeth yn yr eglwys a 
thua 15 sedd yn yr amlosgfa.  Os hoffech ddod i’r 
angladd boed hynny i’r gwasanaeth yn yr Eglwys 
neu i’r amlosgfa a wnewch chi gael gair â’r ficer cyn 
gynted â phosib, os gwelwch yn dda.      
 
GWASANAETHAU HEDDIW: Gŵyl St Iago 
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.   
 
Bydd podlediad heno am 6.00pm yn wasanaeth o’r 
Hwyrol Weddi.  

 
YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: Cathrin Brynach, 
John Hicks, Sally Lewis, Catrin Morgan, Nia Roberts, 
Gwen Thomas, ac am bawb sy’n gofalu amdanynt. 
 
Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist, dros Brynmor Jones 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.  
 
 
 

YN YR EGLWYS: 
 

Dydd Mercher 28 Gorffennaf 2021 
10.30am - Y Cymun Bendigaid 

 
Dydd Sul 1 Awst 2021 

Trindod IX 
10.30am – Y Cymun Bendigaid  

 



Mae’r Salm a’r darlleniadau ar gyfer y Sul fel y canlyn: 
 
Y Foreol Weddi:     
Salm 126 
Jeremeia 45 
Mathew 20:20-28 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 94 
Jeremeia 26:1-15 
Marc 1:14-20 
 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   
 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y gwasanaeth boreol 
Thema:  

Chwi wylwyr a’r rai sanctaidd ef, 
Seraffiaid claer, holl lu y nef, 
Llawen genwch, Haleliwia! 

Llefwch ynghyd angylaidd gôr, 
Ar archangylion nerthol Iôr, 

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, 
Haleliwia, Haleliwia, 

 
Ti, sydd goruwch ceriwbiaid fry, 
Mwy disglair na’r seraffiaid lu, 

Dyrcha foliant, Haleliwia! 
Ti, sanctaidd Fam y dwyfol Air, 
Mawrha yr Iôr, fendigaid Fair, 

Haleliwia..... 
 

Pob enaid, o’ch gorffwysfa bêr, 
Cydseiniwch â holl weision nêr, 

Haleliwia, Haleliwia! 
Chwi’r deuddeg, chwi ferthyron glân, 

Chwi’r saint a orfu, pynciwch gân, 
Haleliwia..... 

 
O ffyddlon canwn bawb ynghyd, 

Atseiniwn foliant nefol fyd, 
Haleliwia, Haleliwia! 

I’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân, 
Y Drindod ddwyfol, ddiwahân, 

Haleliwia.... 
Athelstan Riley Cyf. A.S. Thomas (Anellydd) 

Emynau’r Llan 267 
 
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.  Hebreaid 12:1 

 
Cyffeswn i Dduw Hollalluog, 
y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân, 
i ni bechu ar feddwl, gair, a gweithred, 
Gadawsom heb eu gwneud y pethau y dylasem eu 
gwneud; 
A gwnaethom y pethau na ddylasem eu gwneud. 
Gan hynny, gweddïwn ar i Dduw drugarhau wrthym. 
 
Trugarhaed yr Hollalluog Dduw wrthym, 
A maddau i ni ein holl bechodau; 
Gwareded ni oddi wrth bob drwg, 
A’n cadarnhau a’n nerthu ym mhob daioni, 
A’n dwyn i fywyd tragwyddol.  Amen.  
 
 
Arglwydd, agor ein gwefusau; 
A’n genau a fynega dy foliant. 
 
Duw, brysia i’n cynorthwyo; 
Arglwydd, prysura i’n cymorth. 
 
Gogoniant i’r Tad, ac i’r Mab, ac i’r Ysbryd Glân; 
Megis yr oedd yn y dechrau, y mae’r awr hon,  
ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd.  Amen.  
 
Molwch yr Arglwydd; 
Moliannus fyddo Enw’r Arglwydd.   
 

Venite (Salm 95) 

Deuwch / canwn · i’r / Arglwydd:  
ymlawenhawn yng / Nghraig ein / iachaw/dwriaeth. 
Deuwn ger ei / fron ei · â / diolch: 
canwn yn / llafar / iddo · â / salmau.  
Canys yr Arglwydd sydd / Dduw / mawr: 
a Brenin / mawr · ar yr / holl / dduwiau.  
Oblegid yn ei law ef y mae gorddyfn/derau’r / 
ddaear: 
ac efe biau u/chelder / y my/nyddoedd. 
Y môr sydd eiddo, canys e/fe a’i gwnaeth: 
a’i ddwylo · a / luniodd · y / sychdir. 
Deuwch, addolwn a / syrthiwn · i / lawr: 
a gostyngwn gerbron yr / Arglwydd / ein 
gwneu/thurwr.  
Ϯ Canys efe yw ein Duw ni * a ninnau ei bobl ef a / 
defaid · ei / borfa: 
heddiw, os gwrandewch ar ei le/ferydd · cewch / 
brofi · ei / nerth. 
Gogoniant i’r Tad, / ac i’r / Mab: ac / i’r / Ysbryd / 
Glân; 
Megis yr oedd yn y dechrau, * y mae’r awr hon, ac y / 
bydd yn / wastad: yn oes / oesoedd. / A/men.  



Salm 126 
Pan ddychwelodd yr Arglwydd gae/thiwed / Seion:  
yr / oeddem · fel / rhai yn · breu/ddwydio.  

 Yna y llanwyd ein genau â chwerthin a’n / tafod · â / 
chanu:  
yna y dywedasant ymysg y cenhedloedd * Yr 
ARGLWYDD a wnaeth bethau / mawrion / i’r rhai / hyn.  
Yr Arglwydd a wnaeth i ni / bethau / mawrion:  
am / hynny · yr / ydym · yn / llawen.   

Dychwel Arglwydd ein cae/thiwed / ni:  
fel yr a/fonydd / yn y / deau.  
Y rhai sydd yn / hau mewn / dagrau:  
a / fedant / mewn gor/foledd.  
Yr hwn sydd yn myned rhagddo, ac yn wylo * gan 
ddwyn / had / gwerthfawr:  
gan ddyfod a ddaw mewn gorfoledd dan / gludo / ei 
ys/gubau. 
Gogoniant i’r Tad, / ac i’r / Mab: ac / i’r / Ysbryd / 
Glân; 
Megis yr oedd yn y dechrau, * y mae’r awr hon, ac y / 
bydd yn / wastad:  
yn oes / oesoedd. / A/men.  
 

Y Llith Cyntaf: Jeremia 45  
Dyma'r gair a lefarodd y proffwyd Jeremeia wrth 
Baruch fab Nereia, pan ysgrifennodd ef y geiriau hyn 
mewn llyfr, yn ôl cyfarwyddyd Jeremeia, yn y 
bedwaredd flwyddyn i Jehoiacim fab Joseia, brenin 
Jwda: "Fel hyn y dywed ARGLWYDD Dduw Israel 
wrthyt ti, Baruch: 'Dywedaist, "Gwae fi, oherwydd 
ychwanegodd yr ARGLWYDD dristwch at fy ngofid; 
diffygiais gan fy ngriddfan, ac ni chefais orffwys."' Fel 
hyn y dywedi wrth Baruch: 'Dyma air yr ARGLWYDD: 
Wele, fe dynnaf i lawr yr hyn a adeiledais, a 
diwreiddio'r hyn a blennais. Digwydd hyn i'r holl wlad. 
A thithau, a geisi i ti dy hun bethau mawrion? Paid â'u 
ceisio, oherwydd dyma fi'n dod â drwg ar bob cnawd,' 
medd yr ARGLWYDD; 'ond gadawaf i ti arbed dy 
fywyd, ple bynnag yr ei.'" 
 
Y Benedictus. 
Bendigedig fyddo / Arglwydd · Dduw / Israel:  
canys efe a ym/welodd · ac a / brynodd · ei / bobl; 
Ac a ddyrchafodd iachawdwriaeth / nerthol · i / ni:  
yn nhŷ / Dafydd · ei / wasa/naethwr. 
Megis y dywedodd trwy enau ei / sanctaidd · 
bro/ffwydi:  
y rhai oedd / o ddech/reuad · y / byd. 
Yr anfonai ef i ni ymwared / rhag ein · ge/lynion:  
ac oddi wrth ddwylo / pawb sy’n / ein cas/áu:  
Y gwnai efe dru/garedd · â’n / tadau:  
ac y / cofiai · ei / sanctaidd · gyf/amod. 
 
Y llw a / dyngodd ·e/fe:  

wrth ein / tad / Abra/ham; 
Sef bod iddo ganiatáu i ni * wedi ein hymwared oddi 
wrth / ddwylo · ein gel/ynion:  
allu ei wasa/naethu / ef · yn ddi-/ofn; 
Mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder / ger ei / fron 
ef:  holl / ddyddiau / ein / bywyd. 
A thithau, Fab, a elwir yn / Broffwyd · i’r Go/ruchaf:  
canys ti a ei o flaen wyneb yr Arglwydd * i / bara/toi 
ei / ffyrdd ef; 
Ac i roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i’w / bobl / 
ef: trwy fa/ddeuant / o’u pe/chodau. 
Oherwydd tiriondeb tru/garedd · ein / Duw:  
trwy yr hon yr ymwelodd â ni / godiad / haul · o’r 
u/chelder; 
I roddi llewyrch i’r rhai sydd yn eistedd mewn 
tywyllwch a / chysgod / angau:  
ac i gyfeirio ein / traed i / ffordd tang/nefedd. 
Gogoniant i’r Tad, / ac i’r / Mab: ac / i’r / Ysbryd / 
Glân; Megis yr oedd yn y dechrau, * y mae’r awr hon,  
ac y / bydd yn / wastad: yn oes/ oesoedd. / A/men.  
 

Yr Ail Lith: Mathew 20:20-28  
Yna daeth mam meibion Sebedeus ato gyda'i meibion, 
gan ymgrymu a gofyn ffafr ganddo. Meddai ef wrthi, 
"Beth a fynni?" Atebodd, "Gorchymyn fod i'm dau fab 
hyn gael eistedd, un ar dy law dde ac un ar dy law 
chwith yn dy deyrnas." Atebodd Iesu, "Ni wyddoch 
beth yr ydych yn ei ofyn. A allwch chwi yfed y cwpan 
yr wyf fi i'w yfed?" "Gallwn," meddent. Dywedodd 
wrthynt, "Cewch yfed fy nghwpan i, ond eistedd ar fy 
llaw dde ac ar fy llaw chwith, nid gennyf fi y mae'r 
hawl i roi hynny; y mae'n perthyn i'r rhai y mae wedi 
ei ddarparu ar eu cyfer gan fy Nhad." Pan glywodd y 
deg, aethant yn ddig wrth y ddau frawd. Galwodd Iesu 
hwy ato ac meddai, "Gwyddoch fod llywodraethwyr y 
Cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt, a'u gwŷr 
mawr yn dangos eu hawdurdod drostynt. Ond nid felly 
y mae i fod yn eich plith chwi; yn hytrach, pwy bynnag 
sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn 
was i chwi, a phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn 
eich plith, rhaid iddo fod yn gaethwas i chwi, fel Mab y 
Dyn, na ddaeth i gael ei wasanaethu ond i 
wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros 
lawer." 

 
Credo’r Apostolion 
Credaf yn Nuw Dad Hollgyfoethog, 
creawdwr nef a daear. 
 
Ac yn Iesu Grist ei unig Fab ef, ein Harglwydd ni, 
yr hwn a gaed trwy’r Ysbryd Glân, 
a aned o Fair Forwyn, 
a ddioddefodd dan Pontius Pilat, 
a groeshoeliwyd, a fu farw, ac a gladdwyd. 
Disgynnodd i uffern. 



Y trydydd dydd y cyfododd o feirw, 
a esgynnodd i’r nefoedd, 
ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw Duw 
Dad Hollgyfoethog; 
oddi yno y daw i farnu’r byw a’r meirw. 
 
Credaf yn yr Ysbryd Glân; 
yr Eglwys Lân Gatholig; 
cymun y saint; 
maddeuant pechodau; 
atgyfodiad y corff; 
a’r bywyd tragwyddol.  Amen. 
 
Gweddïwn     
 
Arglwydd, trugarha wrthym. 
Crist, trugarha wrthym. 
Arglwydd, trugarha wrthym.  
 
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 inni 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.  Amen.  
 
Arglwydd, dangos dy drugaredd arnom. 
A chaniatâ i ni dy iachawdwriaeth.  
 
Gwisg dy weinidogion ag iawnder; 
A gwna dy ddewis bobl yn llawen. 
 
Arglwydd, cadw dy bobl; 
A bendithia dy etifeddiaeth. 
 
Arglwydd, cadw’r Frenhines; 
A rho i’w chynghorwyr ddoethineb. 
 
Arglwydd, dyro dangnefedd yn ein dyddiau; 
Ac amddiffyn ni byth yn nerthol. 
 
Duw, glanha ein calonnau; 
Ac adnewydda ysbryd uniawn o’n mewn.  
 
Y Colectau 
Colect: Gŵyl St Iago 
Caniatâ, O Dduw trugarog, megis y bu i’th Apostol 
gwynfydedig lago, gan ymado â’i dad ac â’r cwbI a 
feddai, ufuddhau’n ebrwydd i alwad Iesu Grist a’i ddilyn 

ef, felly i ninnau, gan ymwrthod â holl chwantau’r byd 
a’r cnawd, fod yn wastad yn barod i gadw dy 
orchmynion sanctaidd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 
Amen.  
 
Yr Ail Golect, am Heddwch 
Hollalluog Dduw, awdur tangnefedd a charwr 
cytundeb, dy adnabod sydd yn fywyd tragwyddol, a’th 
wasanaeth yn wir fraint: amddiffyn ni dy weision ym 
mhob rhyw berygl ac adfyd, fel y gallwn, gan 
ymddiried yn llwyr yn dy nodded di, dy wasanaethu’n 
ddi-ofn; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
Y Trydydd Colect, am Ras 
Nefol Dad, a’n cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau’r 
dydd heddiw: amddiffyn ni â’th gadarn allu; a chaniatâ 
na syrthiwn y dydd  
hwn i unrhyw bechod, na rhedeg i unrhyw berygl, ond 
bod ein holl weithredoedd wedi llywio wrth dy 
lywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn sy’n gyfiawn yn 
dy olwg di; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
Y Gweddïau 
 
Arglwydd, yn llonyddwch y munudau hyn 
gwna ni’n ymwybodol o’th agosrwydd,  
arwain ni i gymundeb â thi,  
helpa ni i glywed dy lais yn llefaru wrthym, 
a rho i ni dy hedd. 
 
Arglwydd, yn llonyddwch y munudau hyn 
Pan fydd geiriau’n pallu, 
Rhuthr y byd yn distewi 
A phob sŵn yn peidio, 
Cofleidia ni yn dy gariad, 
A llanwa ein bywydau â’th fywyd di dy hun, 
Trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
 
Heddiw wrth i ni gofio Iago, apostol gweddïwn dros 
bawb sy’n teimlo eu bod wedi’u galw i wasanaethu’r 
eglwys mewn unrhyw ffordd.  Help ni i ddirnad dy 
alwad ar ein bywydau – a rhoi i ni y nerth i ymateb i’r 
alwad honno yn llawn hyder ffydd. Cadwa dy eglwys 
yn ffyddlon i ddysgedigaeth yr apostolion. 
 
Arglwydd Iesu, y gadawodd dy weision Iago a’i frawd 
Ioan eu rhwydau’n ebrwydd ar dy air i’th ddilyn di; 
dyro ras i’r rhai a elwi i’th wasanaethu, iddynt glywed 
dy lais, ac â llawen galon ufuddhau i’th alwad di; sy’n 
byw ac yn teyrnasu gyda’r Tad a’r Ysbryd Glân, yn un 
Duw, yn oes oesoedd.  Amen.  
 



Heddiw wrth i ni gofio Iago apostol, y cyntaf o blith yr 
apostolion i gael ei ferthyri, gweddïwn dros bawb a 
erlidir o achos eu ffydd, dros bawb sydd wedi eu 
hamddifadu o’i hawliau dynol gan arweinwyr unben a 
chyfundrefnau gormesol ac sy’n byw o dan gysgod ofn 
a drwgdybiaeth ei gymydog.   
 
Dduw ein Tad, cyflwynwn i ti bawb a erlidir o achos 
cyfiawnder, dangosodd dy Fab Iesu Grist trwy ei groes 
a’i atgyfodiad mai cryfach yw cariad na chenfigen a 
chasineb, mai trech yw gras na grym.  Boed i neges y 
groes dreiddio i bob cwr o’r byd, fel y llywodraethir y 
byd gan gariad ac addfwynder ac y byddo i 
ostyngeiddrwydd gael goruchafiaeth ar falchder ac 
uchelgais, cariad ar gasineb a chenfigen a malais, 
purdeb ar chwant a rhysedd, ac addfwynder ar lid a 
dial, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen. 
 
Heddiw wrth i ni gofio Iago apostol, yr un oedd yn 
awyddus i fod yn flaenllaw ymhlith y disgyblion eraill, 
ac i gael y lle o anrhydedd yn nheyrnas Dduw, 
gweddïwn dros bawb sy’n llywio bywyd y genedl hon 
fel y gallent weithredu nid o uchelgais hunanol, ond yn 
hytrach o’r awydd i fod yn weision yn gweithio dros 
lles pawb.  
 
O Arglwydd, deisyfwn arnat arwain pawb sy’n llywio 
bywyd y genedl hon a’r ddinas hon, yn enwedig 
aelodau Senedd Cymru a Chyngor Caerdydd, fel y bo 
iddynt ar air a gweithred hyrwyddo cyfiawnder, 
gwirionedd a heddwch er budd i eraill, ac er 
adeiladaeth y gymuned, trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd.  Amen.  
 
Heddiw wrth i ni gofio Iago apostol, a redodd yr yrfa 
o’i flaen heb ddiffygio, gweddïwn dros bawb sy’n 
cymryd rhan yng ngemau Olympaidd Tokyo eleni – 
dros bawb sy’n ymwneud â mabolgampau a 
chwaraeon –  
 
Arglwydd, gwylia dros yr athletwyr a fydd yn cymryd 
rhan yn y gemau Olympaidd eleni 
rho iddynt ddewrder a hyder i wneud eu gorau; 
llenwa hwy ac ysbryd chwarae teg; 
gwna iddynt fod yn rasol wrth ennill; 
gwna iddynt fod yn falch a bodlon yn eu hymdrechion. 
Rho iddynt lawenydd dy deyrnas 
lle yr anrhydeddir ac dethlir doniau pawb. 
Cadwa hwy yn gryf ac yn ddiogel 
o dan dy adain di, 
gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd.  
Amen. 
 

Heddiw wrth i gofio Iago apostol, cofiwn am ei waith o 
ofalu am y claf a gweini ar y rhai oedd o dan orthrwm.  
Gweddïwn dros bawb sy’n gofalu am eraill, boed yn eu 
cartrefi, yn y gymuned neu mewn cartref gofal, ysbyty 
neu hosbis.  Gweddïwn dros bawb sy’n dioddef mewn 
corff, meddwl neu ysbryd. 
 
Hollalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy’n drist 
a nerth y sawl sy’n ddioddef: caniatâ i weddïau dy 
blant sy’n llefain yn eu henbydrwydd ddyfod atat; ac i 
bob enaid sy’n drallodus rho dosturi, rho ryddhad, rho 
adnewyddiad; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
Heddiw wrth i gofio Iago apostol, gweddïwn am y 
nerth i ddilyn ei esiampl wrth i ni wasanaethu Crist ein 
bywydau beunyddiol. 
 
Dysg ni, Arglwydd da, i’th wasanaethu fel yr haeddi; i 
roi heb gyfri’r gost; i frwydro heb ystyried y clwyfau; i 
weithio heb geisio gorffwys; i lafurio heb ddisgwyl 
unrhyw wobr ond gwybod ein bod yn gwneud dy 
ewyllys di; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
Gras ein Harglwydd Iesu Grist a Chariad Duw a 
chymdeithas yr Ysbryd Glân a fo gyda ni oll byth 
bythoedd.  Amen.  
 
Emyn 

 
O Dduw trugarog rhoddaist ras 

I’th ffyddlon was Sant Iago, 
I ado oll, a’i geraint cu, 
Pan alwodd Iesu arno. 

 
Hab amau dim, dilynai’n glau, 

Gan ufuddhau yn ebrwydd 
I rasol rym trugarog lais 

A dwyfol gais ei Arglwydd. 
 

O nertha ninnau, o lawn fryd, 
I herio’r byd a’i wadu, 

A phopeth arall is y nen, 
Yn llawen er mwyn Iesu. 

 
A gwna ni’n barod, trwy ein hoes, 

Er pwysau’r Groes, i’th ddilyn; 
Ac ar ein taith ein nerth a’n cân 

Fyth fo dy lân orchymyn. 
William Morgan (Penfro) 
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Y Bregeth 
 

Ond nid felly y mae i fod yn eich plith chwi: yn 
hytrach, pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich 
plith, rhaid iddo fod yn was i chwi, a phwy bynnag 
sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod 
yn gaethwas i chwi”. Mathew 20:26 

Yng nghalendr yr Eglwys, y 25ain o Offennaf yw Gŵyl 
Sant Iago.  Iago yr Apostol, un o’r deuddeg disgybl 
oedd wedi’i alw gan Iesu i’w ganlyn ef.  Yn wahanol 
iawn i nifer o’r apostolion eraill, fe wyddom ni dipyn 
am hanes Iago.  Roedd yn bysgotwr o ran ei 
alwedigaeth.  Enw ei dad oedd Sebedeus ac enw ei 
frawd oedd Ioan, ac fel brodyr i’w gilydd, fe adawodd 
y ddau eu tad, eu cychod a’u rhwydau wrth lan môr 
Galilea i ganlyn Iesu.  Doedd dim angen llawer o 
berswâd ar y naill na’r llall i adael y cyfan i’w ddilyn ef.  
Mae nifer wedi honni bod Iago yn dod o deulu 
gweddol gefnog a dylanwadol yng Ngalilea – wedi’r 
cyfan Iago ac Ioan yw’r unig ddau o’r disgyblion lle 
mae cyfeiriad at eu tad, sy’n awgrymu i ni bod eu tad 
yn ddyn adnabyddus yn y gymdogaeth.   

O blith y deuddeg disgybl yr oedd Iago yn un 
o’r rhai a oedd agosaf at Iesu.  Dro ar ôl tro yn yr 
efengylau fe gawn enwau’r tri; “Pedr, Iago ac Ioan” 
gyda’i gilydd yn mynd o’r neilltu gyda Iesu.  Roedd 
Iago yno ar Fynydd y Gweddnewidiad gyda Iesu, pan 
“ddisgleiriodd ei wyneb fel yr haul, ac aeth ei ddillad 
yn wyn fel y goleuni” ac yn dyst i’r llais a ddaeth o’r 
nef yn dweud “Hwn yw fy mab, yr Anwylyd, ynddo ef 
yr wyf yn ymhyfrydu; gwrandewch arno.  Roedd Iago 
yng ngardd Gethsemane hefyd, yn dyst i wewyr 
ysbrydol Iesu ac yntau yn gweddïo’n daer i’w dad 
nefol wrth iddo synhwyro bod ei ddioddefaint a’r 
groes yn agosáu.    

 Ac ar ôl y croeshoeliad a’r atgyfodiad, fe 
wyddom o lyfr yr Actau bod Iago yn un o arweinwyr 
blaenllaw yr eglwys fore yn Jerwsalem. Hefyd, yn ôl 
llyfr yr Actau, fe wyddom iddo gael ei ddienyddio â’r 
cleddyf ar orchymyn y Brenin Herod Agrippa tua’r 
flwyddyn 44.  Dyma’r rheswm am y lliw coch ar gyfer 
ei ŵyl heddiw – coch i’n hatgoffa ni o waed y 
merthyron.  Iago oedd y cyntaf o’r Apostolion i gael ei 
ferthyru oherwydd ei ffydd yn Iesu o Nasareth ac am 
ei waith o ymledu newyddion da yr efengyl ym more 
oes yr eglwys.  Trwy waith yr apostolion, fel Iago, yn 
llygaid-dystion i weinidogaeth Iesu, y rhai a fu yn ei 
gwmni, yr ydym ninnau heddiw yn elwa ac yn sefyll yn 
yr un traddodiad apostolaidd â nhw.  Rhai 
blynyddoedd yn ôl fe aeth clerigion yr Esgobaeth hon 
ar bererindod i Santiago de Compostella yng ngogledd 

Sbaen, lle yn ôl traddodiad, mae gweddillion St Iago 
yn gorffwys, a lle mae pererinion yn tyrru hyd heddiw 
– yn cario “gragen St Iago” – cragen sgolop fel arwydd 
o’u pererindod. 

 Ond nid ffeithiau am fywyd Iago yn unig y 
cawn ni yn y Testament Newydd; cawn hefyd gipdrem 
ar ei gymeriad fel unigolyn.  Yn ôl efengyl Marc fe 
roddodd Iesu y llysenw “Meibion y Daran” i Iago a’i 
frawd Ioan.  Pam “Meibion y Daran”, tybed?  Ai 
oherwydd bod gan Iago ac Ioan dymer, y ddau 
ohonynt yn gallu colli eu tymer yn ddirybudd, y ddau 
ohonynt yn mynd lan fel matsien nes bod popeth yn 
tasgi?  Efallai, bod y ddau frawd yn hoff iawn o 
gweryla â’i gilydd.  Neu ydy “Meibion y Daran” yn 
awgrymu i ni bod y ddau yn weddol swnllyd eu ffordd 
ac yn mwynhau cadw twrw.  Fel mae modd clywed 
taranau ymhell i ffwrdd,  yr oedd modd clywed Iago ac 
Ioan yn dod o bell cyn bod unrhyw un yn eu gweld, 
cymaint oedd eu twrw.  Pwy a wŷr?  Beth bynnag yw 
ystyr y llysenw “Meibion y Daran”, mae’n bendant yn 
rhoi cipdrem i ni o gymeriadau’r ddau frawd.   

 Yn ogystal â hyn, mae’r darlleniad o efengyl 
Mathew y bore ‘ma yn rhoi cipdrem arall i ni ar 
gymeriadau Iago ac Ioan.  Yn y darlleniad o dan sylw fe 
welwn ni eu huchelgais.  Doedden nhw ddim yn swil o 
wthio eu hunain ymlaen a chynnig eu hunain i fod yn 
geffylau blaen.  Yn efengyl Mathew, mam Iago ac Ioan 
sy’n dod ymlaen at Iesu ac yn erfyn arno, “Gorchymyn 
fod i’m dau fab hyn gael eistedd, un ar dy law dde ac 
un ar dy law chwith yn dy deyrnas”.  Mewn llys brenin 
roedd y seddi ar y llaw dde a’r chwith llaw iddo yn cael 
eu cadw ar gyfer y gwesteion pwysicaf, dyma oedd y 
llefydd o anrhydedd i’r rhai yr oedd y brenin am 
ddangos ei ffafr iddynt.  Byddai’n cymryd rhywun â 
dipyn o ryfyg i ofyn am y ffaith ffafr. Yma fe welwn ni 
naill ai uchelgais noeth y fam dros ei meibion, neu 
uchelgais noeth y ddau frawd.  Mae’n amlwg nad 
oedd gweddill y disgyblion yn credu bod y ddau hyn 
yn haeddu y fath lefydd o anrhydedd yn y deyrnas 
oherwydd fe droesant yn ddig tuag at y ddau frawd. 
Wedi’r cyfan, nid oedd y ddau frawd hyn wedi gwneud 
unrhyw beth yn ychwanegol nad oedd gweddill y 
disgyblion wedi’i gyflawni.  Nid oedd ffyddlondeb y 
ddau frawd yn fwy na ffyddlondeb y disgyblion eraill , 
ac nid oedd sêl y ddau frawd tuag at eu hathro yn fwy 
na sêl y disgyblion eraill chwaith. Felly, beth oedd eu 
cyfiawnhad nhw, mwy nag unrhyw un arall o’r 
disgyblion, dros ofyn am y seddi o anrhydedd?    

 Mae’r olygfa hon o’r disgyblion yn cecru 
ymhlith ei gilydd yn ein hatgoffa ni o ba mor ddynol 
oedd y disgyblion. Roeddent ymhell o fod yn berffaith, 



ac er cymaint oedd eu hawydd i fod yn ffyddlon i Iesu 
a gweithio dros Deyrnas Dduw, nid oedd uchelgais 
dynol, yr awydd am rym, dylanwad ac anrhydedd 
ymhell o’u meddyliau.  Does dim gwahaniaeth pa mor 
ddilychwin a da yw cymhellion rhywun dros wneud 
rhywbeth – mae modd i’r cymhellion gorau posibl gael 
eu difwyno a’u llygru gan uchelgais hunanol ac mae 
hynny’n wir ymhob rhan o fywyd – yn yr eglwys, yn y 
gweithle, yn y teulu.  Mae’r bobl orau yn gallu 
cwympo i’w huchelgais hunanol a hynny ar draul 
eraill.     

 Fel ymateb i’r cecru hwn fe welwn ni Iesu yn 
manteisio ar y cyfle i ddysgu’r disgyblion am natur 
awdurdod a grym.  Fe gymerodd fel enghraifft 
llywodraethwyr y Cenhedloedd sy’n defnyddio eu 
hawdurdod a grym i arglwyddiaethu dros eraill gan 
ddangos pwy sy’n ben trwy ddarostwng eraill a chadw 
pawb yn ei briod le.  Ond nid felly yn Nheyrnas Dduw, 
yn y deyrnas hon y mae awdurdod a grym yn cael eu 
troi ben i wared, a thu chwith allan.  Nid y rhai sy’n 
arglwyddiaethu sy’n derbyn anrhydedd, ond y rhai 
sy’n gweini, y rhai sy’n fodlon bod yn weision i eraill ac 
i wasanaethu eraill – dyma’r rhai sy’n haeddu llefydd o 
anrhydedd – y rhai sy’n torchi llewys a bwrw ymlaen 
â’r gwaith.  Yr ydym wedi gweld gwirionedd hyn yn 
ystod y pandemig, yn enwedig gyda’r gweithwyr 
rheng flaen – yn yr ysbytai, y gwasanaethau brys, 
ysgolion, siopau bwyd, postglydwyr, casglwyr sbwriel, 
ac yn y blaen. Ble fydden ni wedi bod hebddyn nhw? 
Yr ydym ni i gyd wedi elwa o’u gwaith a’u hymroddiad.  
Eu gwaith ymarferol o weini a gwasanaethu’n 
cymunedau a hynny o dan amgylchiadau heriol iawn 
sydd wedi ennill iddynt barch ac anrhydedd a ddylai 
gael cydnabyddiaeth deg.  

 I’r Iesu, nid oes anrhydedd heb wasanaeth, ac 
yn y weithred o weini ar eraill y mae mawredd.  
Dyma’r wers galed yr oedd Iago a gweddill y 
disgyblion angen ei dysgu.  Dyna a welwn ni ym 
mywyd Iesu Grist ei hun, a ddaeth nid i gael ei 
wasanaethu ond i wasanaethu – gwasanaeth a 
ddiweddodd ar groesbren er mwyn prynedigaeth y 
byd.  Nid gorsedd anrhydedd oedd gorsedd Iesu ar y 
ddaear – ond gorsedd gwarth ar groes.  Nid 
anrhydedd a pharch a dderbyniodd – ond dirmyg a 
gwatwar, ac eto yno ar y groes, fe welwn ni ei fawredd 
a’r gwasanaeth a gyflawnodd dros y ddynolryw.  

 Felly, wrth i ni gofio Iago heddiw, apostol Iesu 
Grist, cofiwn am alwad Iesu ar ei ddilynwyr ymhob 
oes, yr alwad honno i weld mai yn ein gwasanaeth 
cariadlon tuag at ein gilydd ac eraill y mae y daw 

anrhydedd i’n rhan ac mai trwy gyflawni y pethau 
bychain y daw mawredd.   Er mwyn ei enw.  Amen.     

Emyn 
 

Atolygwn iti, Arglwydd, 
Rho dy ras bob awr o’n hoes 

I’n rhagflaenu ac i’n dilyn 
Yn ein hymdaith dan y Groes; 

Fel y gallom rodio’n addas 
Yn ein galwedigaeth fawr, 

Mewn sancteiddrwydd, hirymaros, 
Ac addfwynder ar y llawr. 

 
Meithrin undeb bôm mewn cariad, 

Un yw popeth yn dy drefn, 
Un yw’r corff, ac un yw’r ysbryd, 

Un yw’r gobaith teg drachefn; 
Un yw’r ffydd, ac un yw’r bedydd, 

Un ein Harglwydd, un ein Tad; 
Felly undeb gâr dy Ysbryd 

Gaffo’n wastad ein mawrhad. 
 

Arwain ni i lwyr ymroddi 
I bob gweithred fyddo dda: 

Ac fel gallom eu cyflawni 
Dy lân Ysbryd caniatâ; 

Gwisga ni â gostyngeiddrwydd 
I fwynhau dy rasol hedd, 

A thrwy isel ffordd dyletswydd 
Dyrcha ni i’th nefol wledd. 

Thomas Edwards (Gwynedd) 
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