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CYHOEDDIADAU’R SUL 

  
HEDDIW 
Oherwydd yr ail gyfnod o gloi, ni fydd gwasanaeth 
yn yr eglwys am y tri Sul nesaf.  Bydd ein 
gwasanaethau heddiw ar ddull y podlediadau, un 
yn y bore a’r llall am 6.00pm.  
 
FESTRI’R PASG 
Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi gofyn i eglwysi 
gynnal y Festrïoedd Pasg erbyn 31 Tachwedd. Bu raid 
eu gohirio adeg y Pasg oherwydd y Cloi Mawr.  Mae 
modd cynnal Festri’r Pasg dros Zoom.  Penderfynodd y 
CPE i fwrw ymlaen a chynnal ein Festri dros Zoom nos 
Lun 23 Tachwedd am 7.00pm.  Anfonir yr adroddiad 
blynyddol atoch yn ystod y wythnosau nesaf.  
 
NOSON GAWS A GWIN 
Cynhelir noson gaws a gwin dros Zoom i blwyfolion 
EDS nos Iau 5 Tachwedd gan ddechrau am 7.00pm. 
Mae dros saith mis wedi mynd heibio ers i nifer 
ohonom weld ein gilydd.  Felly, bwriad y noson hon 
yw rhoi cyfle i bwy bynnag sy’n dymuno cyfarfod yn 
rhithiol ymuno â ni yn y digwyddiad hwn. (Wrth gwrs, 
mae’r caws a’r gwin yn opsiynol). Cysylltwch â’r Ficer 
os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth. Bydd y 
manylion cysylltu yn cael eu hafon atoch ar e-bost 
gyda’r daflen wythnosol y Sul nesaf.    
 
LLONGYFARCHIADAU  
Llongyfarchiadau a phob bendith i Alun a Bethan 
Jones ar enedigaeth eu merch Nel; wyres i Heulwen a 
Huw Jones.   
 
SYMPOSIWM BEIBL 1620 – LLYFRGELL 
GENEDLAETHOL CYMRU 
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn trefnu 
Symposiwm i nodi 400mlwyddiant cyhoeddi Beibl 
1620 dros Zoom yn ystod mis Tachwedd.  Am ragor o 
wybodaeth neu i gofrestru dilynwch y dolenni isod. 
 
4 Tachwedd @6yh 
Symposiwm Beibl 1620: Y Beibl Cymraeg - yr  
Arloeswyr 
I agor y gyfres o sgyrsiau yn dathlu pedwar 
canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd E Gwynn 

Matthews yn mynd â ni yn ôl ychydig cyn hynny, i 
hanes y cyfieithwyr a fu wrthi mewn camau rhwng 
1567 a 1620 yn creu’r cyfieithiad ‘traddodiadol’ o’r 
Beibl Cymraeg. Gan ddwyn sylw at gyfraniad arbennig 
arloeswyr fel William Salesbury a William Morgan. 
I archebu tocyn: 
https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-
beibl-1620-bible-symposium-y-beibl-cymraeg-yr-
arloeswyr/e-kraglo 
  
11 Tachwedd @6yh 
Symposiwm Beibl 1620: Dr John Davies, Mallwyd a 
Beibl 1620 
Yn yr ail yn y gyfres o sgyrsiau i ddathlu pedwar 
canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 byddwn yn troi 
ein golygon at un o ysgolheigion mwyaf Cymru, Dr 
John Davies, Mallwyd. Ymunwch â Dr Dylan Foster 
Evans wrth iddo fesur cyfraniad ei olygyddiaeth i’r 
cyhoeddiad o’r Beibl yn Gymraeg a ymddangosodd o’r 
wasg tua Medi 1620 o ran glendid a chywirdeb yr 
iaith. 
https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-
beibl-1620-bible-symposium-dr-john-davies-mallwyd-
a-beibl-1620/e-jyagxo 
  
18 Tachwedd@6yh 
Symposiwm Beibl 1620: 'Beiblau i amryw bobloedd' - 
Peter Williams a Beibl 1770 
Mae 2020 yn 250 mlwyddiant cyhoeddi 'Beibl Peter 
Williams' yn 1770, sef y Beibl cyntaf i gael ei argraffu 
yng Nghymru yn hytrach nag yn Llundain, Rhydychen 
neu Gaergrawnt. Yn y drydedd o sgyrsiau i ddathlu 
pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd Dr 
Eryn White yn olrhain hanes poblogrwydd 'Beibl Peter 
Williams' dros gyfnod hir - cafwyd dros 30 argraffiad 
ohono rhwng 1770 a 1900. 
https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-
beibl-1620-bible-symposium-beiblau-i-amryw-
bobloedd-peter-williams-a-beibl-1770/e-ejlbom 
  
25 Tachwedd @6yh 
Symposiwm Beibl 1620: Thomas Charles, Mary Jones 
a Chymdeithas y Beibl 
I gloi’r gyfres o sgyrsiau yn dathlu pedwar 
canmlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 bydd yr Athro E 
Wyn James yn canolbwyntio’n arbennig ar hanes 
Thomas Charles a Mary Jones, y ferch y mae hanes ei 
thaith i’r Bala i brynu Beibl mor gyfarwydd i gynifer 
ohonom. Cawn gip hefyd ar gynnwrf cynhyrchu a 
lledaenu Beiblau yn y 19eg ganrif yng Nghymru a thu 
hwnt. 
https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/symposiwm-
beibl-1620-bible-symposium-thomas-charles-mary-
jones-a-chymdeithas-y-beibl/e-dvagko 
 
 
 



GWASANAETHAU HEDDIW: SUL Y BEIBL 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost fydd yn cynnwys y daflen 
hon.  Hefyd, mae modd ymweld â gwefan yr eglwys i 
ddod o hyd i’n gwasanaethau ar lein.   
 
Bydd podlediad o’r Hwyrol Weddi am 6pm heno yn ôl 
yr arfer.  Bydd y linc yn cael ei anfon allan yn hwyrach 
yn y prynhawn.   
 
YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: Cathrin Brynach, 
John Hicks, Rob James, Margaret Jones, Sally Lewis, 
Catrin Morgan, John Morgan, Nia Roberts, Ceri 
Saunders, Dawn Parry Sawdon, Gwen Thomas, Jack 
Thomas (Offeiriad), Joan Thomas, ac am bawb sy’n 
gofalu amdanynt. 
 
Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist, 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 119:9-16 
Nehemeia 8:1-12 
Mathew 24:30-35 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 119:137 - 152 
Deuteronomium 17:14-20 
Ioan 5:36 - 47 
 
Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   

Trefn gwasanaeth syml ar gyfer y Diolchgarwch 
Thema: Y Beibl – Gair y Bywyd 

Am blannu’r awydd gynt 
Am Feibl yn ein hiaith, 

A donio yn eu dydd 
Rai parod at y gwaith 

O drosi’r Gair i’n heniaith ni 
Diolchwn, a chlodforwn di. 

O planna ynom oll 

Sydd heddiw yma’n byw 
Yr awydd er ein lles 

I ddarllen Gair ein Duw; 
Am nad wyt fyddar fyth i’n cri 

Diolchwn, a chlodforwn di. 
Dewi Tomos 

Emynau’r Llan 191 
 

“Llusern yw dy air i’m traed: a llewyrch i’m llwybr”.  
Salm 119:105 

 
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 119: 9-16 
Pa fodd y glanha / llanc ei / lwybr?: 
wrth ymgadw yn / ôl dy / air / di. 
A’m holl / galon · y’th / geisiais: 
na ad i mi gyfeil/iorni  · oddi / wrth dy ·  



orch/mynion. 
Cuddiais dy ymadroddion / yn fy / nghalon: 
fel na / phechwn / i’th / erbyn. 
Ti Arglwydd wyt / fendi/gedig: 
dysg i / mi / dy / ddeddfau. 
Â’m gwe/fusau · y / traethais: 
Holl / farne·di/gaethau · dy / enau.  
Bu mor llawen gennyf ffordd dy / dystio/laethau: 
â’r / holl / o/lud. 
Yn dy orchmynion / y my/fyriaf: 
ac ar dy / lwybrau / yr ed/rychaf. 
Yn dy ddeddfau yr / ymddig/rifaf: 
nid ang/hof/iaf dy / air.  
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 Gyntaf: Nehemeia 8:1-4a; 8-11   
A’r holl bobl a ymgasclasant o un-fryd i’r heol [oedd] o 
flaen porth y dwfr, ac a ddywedasant wrth Esra yr 
yscrifennydd, am ddwyn llyfr cyfraith Moses, yr hon a 
orchmynnasei’r Arglwydd i Israel. 2 Ac Esra yr offeiriad 
a ddûg y gyfraith o flaen y gynnulleidfa o wŷr, a 
gwragedd, a phawb a’r a oedd yn medru gwrando yn 
ddeallus, ar y dydd cyntaf o’r seithfed mîs. 3 Ac efe a 
ddarllennodd ynddo ar wyneb yr heol [oedd] o flaen 
porth y dwfr, o’r borau hyd hanner dydd, gerbron y 
gwŷr, a’r gwragedd, a’r rhai oedd yn medru deall: a 
chlustiau’r holl bobl [oedd yn gwrando] ar lyfr y 
gyfraith. 4 Ac Esra yr yscrifennydd a safodd ar bulpyd o 
goed, yr hwn a wnaethid i’r peth [hyn]. 
A hwy a ddarllennasant yn eglur yn y llyfr, yng 
nghyfraith Dduw: gan osod [allan] y synwyr, fel y 
deallent wrth ddarllen. 
9 A Nehemiah, efe [yw] y Tirsatha, ac Esra yr offeiriad 
a’r yscrifennydd, a’r Lefiaid y rhai oedd yn dyscu’r 
bobl, a ddywedasant wrth yr holl bobl, y mae heddyw 
yn sanctaidd i’r Arglwydd eich Duw; na alêrwch, ac na 
ŵylwch: canys yr holl bobl oedd yn ŵylo pan glywsant 
eiriau y gyfraith. 10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
ewch, bŵytewch y breision, ac yfwch y melysion, ac 
anfonwch rannau i’r hwn nid [oes] ganddo [ddim] yn 
barod; canys y mae heddyw [yn] sanctaidd i’n 
Harglwydd: am hynny na thristêwch; canys llawenydd 
yr Arglwydd yw eich nerth chwi. 11 A’r Lefiaid a 
ostegasant yr holl bobl, gan ddywedyd, tewch: canys y 
dydd heddyw sydd sanctaidd, ac na thristêwch.   

(Orgraff Beibl 1620) 
 
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 24: 30-35 
Ac yna yr ymddengys arwydd Mâb y dŷn yn y nef: ac 
yna y galara holl lwythau’r ddaiar; a hwy a welant Fâb 
y dŷn yn dyfod ar gymmylau’r nef, gyd â nerth a 
gogoniant mawr. 31 Ac efe a ddenfyn ei angylion â 
mawr sain ud-gorn; a hwy a gasclant ei etholedigion ef 
ynghŷd o’r pedwar gwynt, o eithafoedd y nefoedd hyd 
eu heithafoedd hwynt. 32 Ond dyscwch ddameg 
oddiwrth y ffigys-bren; pan yw ei gangen eusys yn 
dyner, a’i ddail yn torri allan, chwi a wyddoch fôd yr 
hâf yn agos: 33 Ac felly chwithau, pan weloch hyn oll, 
gwybyddwch [ei] fôd yn agos, wrth y drysau. 34 Yn wir 
meddaf i chwi, Nid â y genhedlaeth hon heibio, hyd 
oni wneler hyn oll. 35 Nef a daiar a ânt heibio, eithr fy 
ngeiriau i nid ânt heibio ddim.  (Orgraff 1620)  
 
Y Credo 
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.  
 
Colect Sul y Beibl 
Y Gwynfydedig Arglwydd, a beraist fod yr holl 
Ysgrythur lân yn ysgrifenedig i’n haddysgu ni: dyro i ni 
yn fath fodd ei gwrando, ei darllen, ei chwili, ac 
ymborthi arni, fel, trwy ddyfalbarhad, a chymorth dy 
Air sanctaidd, y cofleidiwn ac y daliwn ein gafael yn 
wastadol yng ngobaith bendigedig y bywyd 

tragwyddol, a roddaist inni yn ein Hiachawdwr Iesu 
Grist.  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 nerth 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 all; a chaniatâ 
na syrthiwn y dydd hwn i unrhyw bechod, na rhedeg i 
unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi eu 
llywio wrth dy lywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn 
sy’n gyfiawn yn dy olwg di; trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd.  Amen.  
 
Gweddïau  
 

Canolbwyntiwn heddiw yn ein gweddïau ar y Beibl, a’i 
le canolog ym mywyd yr eglwys, ac yn mywyd pob un 
sy’n dilyn Iesu Grist.  Heddiw diolch yn arbennig am 
Feibl 1620 ac am ei ddylanwad ar fywyd y genedl hon.  

Hollalluog Dduw, ar Sul y Beibl eleni diolchwn iti am 
waith Esgob Richard Parry a Dr John Davies, Mallwyd o 
ddiwygio Beibl William Morgan, ei gyhoeddi a rhoi yn 
nwylo’r Cymry y Beibl a ddathlwn heddiw ac a fu’n sail 
i ffydd ac iaith y Cymry am bedair canrif.  Gweddïwn 
dros eglwysi Cymru sydd wedi elwa’n fawr o’r trysor 
gwerthfawr hwn, iddynt barhau yn y gwaith o gyhoeddi 
dy Air, a thrwy arweiniad yr Ysbryd Glân ei gymhwyso 
i’n cyd-destun cyfoes, a thrwy ei gyhoeddi’n ffyddlon, 
blannu’r had a ddaw yn gynhaeaf toreithiog yn y 
dyfodol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  

Gweddïwn dros bawb sydd ynghlwm â’r gwaith o 
gyfieithu’r ac esbonio’r Beibl, a thros bawb sydd yn 
astudio’r Beibl yn ein prifysgolion a cholegau, gan gofio 
pawb sydd yn hyfforddi am y weinidogaeth yn Athrofa 
St Padarn.  

Hollalluog Dduw, diolchwn iti am y rhai a fu’n paratoi 
cyfieithiad y Beibl Cymraeg Newydd, a beibl.net. 
Diolchwn i ti am waith Cymdeithas y Beibl yn paratoi ac 
yn darparu cyfieithiadau o’r Beibl yn amryw ieithoedd 
y byd.  Rho dy fendith ar bawb yma yng Nghymru, a 
ledled byd, sy’n cyfieithu, yn esbonio ac yn cyflwyno’r 
Ysgrythur fel dy Air bywiol di ymhob gwlad, er 
anrhydedd enw dy Fab ein Gwaredwr Iesu Grist.  Amen.  

Mae’r Beibl yn ein hysgogi i ni i weithredu mewn cariad 
er lles eraill, i dros y gwan, i lefaru dros di-lais, ac i 



ddymchwel y gwahanfuriau sy’n gwahanu cyd-ddyn o’i 
gyd-ddyn.  

Dduw tad y ddynolryw, mae dy air wedi taflu goleuni ar 
anghyfiawnderau ymhob oes, ac wedi symbylu ac 
ysbrydoli dy bobl i’w hwynebu â dewrder a gobaith er 
mwyn gwneud daioni.  Gweddïwn y bydd i’th air ein 
hysbrydoli ninnau heddiw yn ein hymateb i’r heriau 
sy’n ein hwynebu ni: newid hinsawdd a gofal am dy 
greadigaeth, rheidiau’r digartref, yr anghenus a’r di-
lais, anghenion mewnfudwyr a cheiswyr lloches, a 
sicrhau y bydd cydraddoldeb a pharch ymhob rhan o 
gymdeithas, fel y gallwn adeiladu ein cymunedau ar 
egwyddorion dy deyrnas, trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd.  Amen.   

Mae’r Beibl yn ein annog ni i weddïo dros eraill, 
enwedig dros y cleifion, a phawb sy’n dioddef, a thros 
bawb sy’n gofalu amdanynt.  Felly mewn ysbaid o 
dawelwch cofiwn y rhai sydd wedi gofyn am ein 
gweddïau.  

Hollalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy’n drist 
a nerth y sawl sy’n dioddef: 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. 

O Dduw grasol, diolchwn am ddawn geiriau i fynegi’n 
profiadau; diolch am eiriau’r Ysgrythur sy’n llefaru mor 
rymus am dy gariad. Ond uwchlaw pob dim, diolchwn 
am i ti roi dy eiriau ar waith a’u gwneud yn fyw ym 
mherson Iesu.  Cynorthwya ni yn ein tro, nid yn uni i 
ddefnyddio geiriau ond i weithredu arnynt; nid yn unig 
i siarad am ein ffydd ond i fyw ein ffydd yn feunyddiol, 
yn nerth yr Ysbryd Glân trwy dy Fab Iesu Grist.  Amen.  

Y Gras.  

Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a 
chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fo gyda ni oll byth 
bythoedd.  Amen.  

Ti Arglwydd y goleuni, 
Sy’n troi y nos yn wawr, 

Sy’n anfon fflam dy Ysbryd 
I danio plant y llawr, 

O derbyn heddiw’n moliant, 
A’n diolch, nefol Dad, 

Am anfon gwres a golau 
Dy Air yn iaith ein gwlad. 

 
Taranai dy broffwydi 

Yn rymus eu Hebraeg, 
Ond O’r fath fraint eu clywed 

Yn siarad yn Gymraeg. 
Daeth Groeg yr Apostolion 

Am Iesu a’i wyrthiau ef 

I seinio yn ein heniaith, 
A’i throi yn iaith y nef. 

 
Ar lafur y Dadeni 

Daeth gwlith dy fendith fawr, 
Ar waith ein canrif ninnau 

Difered eto i lawr. 
Am bawb a ddug dy eiriau 

Ar newydd wedd i ni 
Diolchwn heddiw, Arglwydd, 

Mewn uchel ŵyl i ti. 
 

Rho gymorth in i ddarllen 
Dy air yn iaith ein dydd, 

A gwna ni’n ddoeth i’w ddeall 
A’i ddilyn ef mewn ffydd. 

Cynhyrfed fflam dy Ysbryd 
Eneidiau llesg ein hoes; 
Llewyrched Cymru eto 

Yng ngolau gwyn y Groes. 
Gwynn ap Gwilym 
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Myfyrdod  
 
“Nef a daear a ânt heibio, eithr fy ngeiriau i nid ânt 
heibio ddim”.  Mathew 24:35 

Wn i ddim a yw eich profiad chi wedi bod yn debyg i’m 
mhrofiad i yn ystod y misoedd diwethaf? Efallai bod 
hyn yn beth rhyfedd i Ficer ddweud, a hynny mewn 
pregeth, ond dwi wedi bod yn llawer mwy effro wrth 
ddarllen y Beibl yn ystod y misoedd diwethaf.  Dwi 
wedi bod yn darllen fy Meibl yn fwy ystyriol a 
phwyllog, yn canolbwyntio’n fwy gofalus ar y geiriau, a 
bod yn fwy dyfal wrth chwilio am ystyr yn y geiriau.  Y 
gwir yw, dwi wedi bod yn chwilio am eiriau o gysur ac 
anogaeth; geiriau o obaith a chynhaliaeth, geiriau i 
wneud synnwyr o’r sefyllfa sydd ohoni.  Geiriau i ddal 
gafael ynddynt yn ystod ansicrwydd y saith mis 
diwethaf, wrth i ni deimlo mor ddiymadferth yn 
wyneb Covid 19 a’i ganlyniadau pellgyrhaeddol ar 
gymdeithas, ar ein bywydau, ac ar fywydau ein câr a’n 
cydnabod.  Chwiliwn am “y graig safadwy mewn 
tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y lli”. 

 Wrth gwrs, fel Cristionogion yr ydym yn bobl y 
llyfr, ac un llyfr yn bennaf, sef y Beibl.  I ni, y Beibl yw 
“llyfr y llyfrau”.  Nid oes yr un llyfr arall mor sylfaenol 
i’n ffydd.  I ni, yn y Beibl y darllenwn ni am Dduw  yn 
datguddio ei hun i’r byd.  Yn y Beibl y darllenwn ni am 
Dduw yn galw pobl ato ef ei hun.  Yn y Beibl y 
darllenwn ni am wrthryfel y ddynoliaeth yn erbyn 
Duw, ac fel ymateb i’r gwrthryfel hwn, darllenwn am 
fawr amynedd Duw.  Yn y Beibl y darllenwn ni am 
Dduw o’i fawr gariad yn anfon ei fab i’r byd er mwyn 
i’r byd gael ei achub trwyddo ef. Yn y Beibl y 
darllenwn ni am ddyfodiad yr Ysbryd Glân a 



genedigaeth yr Eglwys.  Yn y Beibl, deuwn o hyd i bob 
peth sy’n angenrheidiol i’n hiachawdwriaeth.  Yn y 
Beibl y cawn gyfarwyddyd, cysur, cerydd, doethineb, 
cyngor, ysbrydoliaeth, ysgogiad, ac o fewn ei 
dudalennu deuwn i adnabod Duw a’i fab Iesu Grist yn 
well.  Nid oes yr un llyfr sydd wedi cael cymaint o 
ddylanwad â’r Beibl.  Mae’r byd yn newid yn barhaus.  
Mae ffasiynau yn mynd a dod, a gwybodaeth am ein 
byd yn datblygu ac yn esblygu wrth i ni ddarganfod 
pethau newydd, “nef a daear a ânt heibio” ond mae’r 
Beibl yn aros yn gyson a’i neges yn aros yr un mor 
berthnasol i ni heddiw ag y bu erioed.  “Eithr fy 
ngeiriau i” meddai Iesu “nid ânt heibio byth”.  

 Mae’n rhaid, wrth reswm, dehongli a 
chymhwyso neges y Beibl i’n bywydau a’n sefyllfa ni. 
Er bod hanes yn y Beibl, nid llyfr hanes mohono, ond 
llyfr y bywyd sy’n dangos i ni sut i fyw ein bywydau yn 
ffyddlon i Dduw a’n cyd-ddyn trwy ddilyn Iesu Grist.  
Llyfr y bywyd yw’r Beibl, oherwydd ei fod yn dangos i 
ni y ffordd y mae ffydd yn cyfoethogi ac yn newid 
bywydau.   

 Yn y llith gyntaf o lyfr Nehemeia yn yr Hen 
Destament, cawsom sôn am Esra yn sefyll ar bulpud o 
bren i ddarllen y gyfraith, hynny yw pum llyfr Moses, 
pum llyfr cyntaf y Beibl, i’r bobl yn Jerwsalem.  Dyma 
oedd y tro cyntaf i’r bobl glywed y gyfraith yn cael ei 
darllen yn Jerwsalem am gyfnod maith, a mor ddwys 
oedd y profiad o glywed a deall y gair fe ddechreuodd 
nifer o’r bobl wylofain.  Nawr, i iawn werthfawrogi’r 
darlleniad hwn, mae’n rhaid inni ystyried ychydig o’i 
gyd-destun.  Am 70 mlynedd bu pobl Jwda a 
Jerwsalem yn alltudion ym Mabilon.  Pan 
ddychwelodd yr alltudion i Jerwsalem, fe gawsant y 
ddinas a’r deml yn adfeilion llwyr. Ni adawodd y 
Babiloniaid faen ar faen.  Roedd yn olygfa a berodd i’r 
bobl ddigalonni’n llwyr. Ond o dan arweiniad Esra a 
Nehemiah fe ddechreuwyd ar y gwaith o ailadeiladu’r 
ddinas a’r deml.  Doedd y gwaith hwn o ailadeiladu 
ddim yn ddirwystr – ychydig oedd yr adnoddau oedd 
ganddynt, ac yr oedd y gwaith yn galed ac yn flinedig, 
ond trwy ddyfal donc ail godwyd y muriau a’r deml  
Wedi cyflawni’r gwaith o ailadeiladu’r ddinas, roedd 
gwaith arall angen ei gyflawni, a hynny oedd 
ailadeiladu ffydd y bobl. 

 A sut oedd gwneud hynny?  Aeth Esra yn ôl at 
t testun, yn ôl at gyfraith Moses, yn ôl at yr 
ysgrythurau sanctaidd, rhodd Duw i’w bobl.  Yng 
nghlyw y bobl fe ddarllenodd Esra yn eglur o lyfr 
cyfraith Dduw.  Ond doedd darllen a chlywed y gair 
ddim yn ddigonol – roedd angen cyfieithu ac esbonio’r 
geiriau fel bod pawb yn deall y darlleniad.  A dyna’r 
pwynt pwysig sydd yma yn y llith hon,  y pwysigrwydd 
o “ddeall y darlleniad”. Nid yn unig deall y geiriau ond 
hefyd deall yr ystyr.  Ynghyd â’r weithred o ddarllen, 
yr oedd hefyd angen cyfieithu ac esbonio er mwyn i’r 

bobl ddeall.  Wrth inni ddod i ddeall ystyr y geiriau y 
mae’r ysgrythur yn dod yn fyw i ni ac wrth i brofiadau 
ein bywydau ni gyffwrdd â geiriau’r bywyd a gawn 
trwy ddarllen y Beibl, caiff ein bywydau ninnau eu 
cyfoethogi a’u gweddnewid.  Dyna pan mae darllen y 
Beibl mor bwysig; nid yn unig y dylem wrando arno yn 
cael ei ddarllen yn yr eglwys ar y Sul, dylem hefyd 
dreulio amser yn ei gwmni ar yr aelwyd o ddydd i 
ddydd.  Y mwyaf i gyd y deuwn ni’n gyfarwydd â’r 
Beibl, y mwyaf i gyd y mae’n cyfoethogi ac yn 
atgyfnerthu ein ffydd.  Beth am y bobl oedd yn 
gwrando ar Esra yn darllen o lyfr Cyfraith Dduw,?  
Troes eu hwylofain yn orfoledd oherwydd “iddynt 
ddeall yr hyn a ddywedwyd wrthynt”.  

 Eleni yr ydym yn dathlu 400mlwyddiant 
cyhoeddi Beibl 1620, y Beibl a fu’n gymaint o 
ddylanwad ar ffydd y Cymry, a hefyd yr iaith Gymraeg 
am bron i bedair canrif.  Wrth gwrs, nid cyfieithiad 
newydd i’r Gymraeg oedd y fersiwn hwn, ond 
diwygiad o Feibl Esgob William Morgan gan Dr John 
Davies, Mallwyd ac Esgob Richard Parry, Llanelwy.  
Ond fe allwn ni weld cyhoeddi Beibl 1620 fel penllanw 
taith a gwaith a gymerodd dros 70 mlynedd i’w 
gyflawni.  “Mynnwch yr Ysgrythur Lân yn eich iaith”, 
oedd cri William Salesbury, yn 1547, ugain mlynedd 
cyn i’r Testament Newydd gael ei gyhoeddi yn 
Gymraeg.  Cyn y Diwygiad Protestannaidd roedd y 
Beibl ar gael yn Lladin yn unig.  Os nad oeddech yn 
darllen ac yn deall Lladin, doedd dim modd darllen na 
deall y Beibl.  Llyfr ar gyfer Offeiriad ac Ysgolheigion 
oedd y Beibl, a’i ddehongliad yn cael ei reoli’n ofalus 
gan yr eglwys.  Yn wir roedd yn cael ei ystyried yn beth 
peryglus iawn i gyfieithu’r Beibl i iaith frodorol y bobl.  
Ond un o egwyddorion mawr y Diwygiad 
Protestannaidd, oedd cyfieithu’r Beibl i iaith y bobl, er 
mwyn i’r bobl, gwrêng a bonedd, glywed gair Duw yn 
llefaru wrthynt yn eu hiaith eu hunain. 

  Mae’n diolch yn fawr i gyfieithwyr cynnar y 
Beibl i’r Gymraeg, ac erbyn heddiw, i’r mwyafrif 
ohonom y mae Beibl 1620 yn rhan o’n hetifeddiaeth 
Gristionogol a llenyddol.  Mae’r iaith Gymraeg yn fyw, 
ac oherwydd hynny, mae’n newid ac yn esblygu.  Fel 
pob peth arall y mae ein deall a’n defnydd o’r iaith yn 
newid, ac mae gennym le i fod yn ddiolchgar am y 
Beibl Cymraeg Newydd, ac i beibl.net.  Mae’r naill fel y 
llall, yn sicrhau bod gennym fynediad i Feibl mewn 
iaith gyfoes, ac yn ein hiaith ein hunain – mynediad i 
air y bywyd, i’r gair sydd yn gysur, ac yn nerth, y gair 
sydd yn ysbrydoliaeth ac yn ysgogiad i ni yn ein byw 
beunyddiol.  Geiriau’r Beibl sydd yn ein harwain ni at y 
Gair, Iesu Grist, ein Harglwydd a’n Iachawdwr ni.   

 A dyma’r fraint sydd gennym – mae gennym 
ffordd i ddod i adnabod Iesu Grist, ein gwaredwr, ein 
cyfaill, ein tŵr cadarn, a’n noddfa ni.  Iesu, yr un sydd 
yn llefaru wrthym mewn iaith sy’n cyffwrdd nid yn 



unig i’r meddwl ond hefyd y galon.  Iesu, yr un sydd yn 
ein deall ni yn llefaru yn ein hiaith ein hunain, ac yn 
gwrando arnom.   Dal gafael yn ei air, yw ein gobaith 
ni oherwydd, “Nef a daear a ânt heibio, eithr fy 
ngeiriau i nid ânt heibio ddim”.  Amen.  

Mawr i Dduw am Air y bywyd, 
Gair y nef yn iaith y llawr, 

Gair y cerydd a’r gorchymyn, 
Gair yr addewidion mawr; 
Gair i’r cadarn yn ei afiaith, 
Gair i’r egwan dan ei bwn, 

Cafodd cenedlaethau daear 
Olau ffydd yng ngeiriau hwn. 

 
Traetha hwn am ddeddfau’r Arglwydd 

A gwynfydau Mab y Dyn, 
Am yr arfaeth fawr dragwyddol 

Ac am gariad Duw ei hun; 
Mae rhybuddion yn ei eiriau 
Rhag y drwg sy’n llygru oes, 

Ac addewid i droseddwyr 
Am faddeuant trwy y Groes. 

 
Fel y bu ei addewidion 

Gynt i’n tadau’n hyfryd wledd, 
Diolch am ei dderbyn eto 

Yn ein hiaith ar newydd wedd; 
Aed ei neges eto eirias 

Trwy genhadaeth plant y ffydd, 
Fel y delo’n air y bywyd 
I drigolion Cymru fydd. 
Gwilym R. Tilsley (Tilsli) 
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Mae hawlfraint Y Llyfr Gweddi Gyffredin i’w arfer yn yr Eglwys yng 
Nghymru a phob gwasanaeth sydd ynddo yn eiddo Gwasg yr Eglwys yng 
Nghymru 1984. Neu Y Cymun Bendigaid 2004 

Hawlfraint Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 1984. 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru Hawlfraint 
Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau.  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
Emynau – Caneuon Ffydd, Emynau’r Llan 

 

 
GWYLIAU A DARLLENIADAU 

Dydd Llun 26 Hydref: Alffred (899), Brenin  
Effesiaid 5:1-8; Salm 1; Luc 13:10-17 
Gweddïwn dros: Remo (Nigeria), y Parchedicaf Ddr 
Michael Fape 
Plwyf Penarth a Llandochau (Ardal Gweinidogaeth 
Penarth), y Parchedig Mark Jones (Ficer), y Parchedig 
Alison Reeves (Curad)  
Dydd Mawrth 27 Hydref: 
Effesiaid 5:21-33; Salm 128; Luc 13:18-21 
Gweddïwn dros: Renk (De Swdan), y Gwir Barchedig 
Joseph Atem 
Plwyf Porthceri a’r Rhws, y Parchedig Melanie Prince 
(Ficer) 
Dydd Mercher 28 Hydref: Simon a Jwdas Apostolion  
Eseia 28:14-16; Salm 119:89-96; Ioan 15:17-27 
Gweddïwn dros: Rhode Island (Yr Eglwys Esgobol), y 
Gwir Barchedig Nicholas Knisely  
Swyddog Ysbrydolrwydd yr Esgobaeth, y Parchedig 
Edward Dowland-Owen 
Dydd Iau 29 Hydref:  
Effesiaid 6:10-20; Salm 144:1-10; Luc 13:31-35 
Gweddïwn dros: Rift Valley (Tanzania), y Gwir 
Barchedig John Lupaa 
Plwyf Saint Andras a Llanfihangel-y-pwll, y Parchedig 
Andrew James (Ficer), Jonathan Ormrod (Offeiriad 
Cyswllt) 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint Andras, y 
pennaeth Genevieve Hallett, y pennaeth, staff a 
disgyblion   
Dydd Gwener 30 Hydref: Richard Hooker (1600), 
Offeiriad ac Athro  
Philipiaid 1:1-11; Salm 111; Luc 14:1-6 
Gweddïwn dros: Rio de Janeiro (Brasil), y Gwir 
Barchedig Eduardo Grillo 
Plwyf y Sili, y Parchedig Jonathan Ormrod (Ficer), y 
Parchedig Andrew James (Offeiriad Cyswllt) 
Dydd Sadwrn 31 Hydref: Gwylnos yr Holl Saint 
Philipiaid 1:12-26; Salm 42:1-5; Luc 14:1, 7-11 
Gweddïwn dros: Rio 

GWEDDÏAU’R SUL 
Yn ein gweddïau heddiw, gofynnir inni weddïo 

dros: 
 Yr Eglwys yng Nghymru, y Parchedicaf John 

Davies (Archesgob Cymru ac Esgob 
Abertawe ac Aberhonddu  

 Plwyf yr Holl Saint Penarth yn rhan o Ardal 
Gweinidogaeth Penarth, Ficer i’w benodi, y 
Parchedig Mark Jones (Ficer), Alison Reeves 
(Curad) 

 



Bywoliaeth Reithorol y Barri, y Parchedig Robert 
Parrish (Ficer), Christopher Seaton (Offeiriad cyswllt), 
Peter Atkins (Darllenydd Lleyg) 


