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Ni allwn gwrdd i gyd-addoli ar y Sul – ond fe allwn ni 
addoli ar y cyd, pob un yn ei gartref ei hun.     

Byddaf innau yn addoli ar yr aelwyd a hynny am 
8.00am, 10.30am a 6.00pm yn ôl fy arfer ar y Sul, gan 
offrymu mawl yr eglwys i Dduw, a’ch cofio chi oll yn fy 
ngweddïau, fel y gofynnaf i chi, yn garedig, weddïo 
drosof fi.   

CYHOEDDIADAU’R SUL 
 
 
LLONGYFARCHIADAU  
Dymunwn bob bendith i Siôn Brynach ar ei urddo’n 
ddiacon ddoe mewn gwasanaeth preifat ac ar 
ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus.  Mae Siôn 
wedi’i benodi yn gurad yn Eglwys Crist, Parc y Rhath.  
Cadwn Siôn, ei deulu, y Parchedig Ganon Ddr Trystan 
Hughes a phlwyfolion Eglwys Crist yn ein gweddïau.  
 
ORGAN EDS 
Mae organ EDS wedi cael ei derbyn a’i chofrestri gan 
Athrofa Astudiaethau Organ Prydeinig fel organ Gradd 
II* sy’n golygu bod yr organ yn cael ei chydnabod fel 
offeryn pwysig o ddiddordeb neilltuol iawn sy’n 
haeddu cael ei warchod.  Yn ymarferol, bydd hyn yn 
golygu y bydd hi’n haws i ni geisio am grantiau i 
wneud gwaith ar yr organ petai angen.   
   
CAM CYNTAF – AGOR YR EGLWYS AR GYFER GWEDDI 
BERSONOL  
Yr ydym yn parhau i ystyried a yw’n addas ac yn 
briodol i ni agor yr Eglwys ar gyfer gweddi bresenol.  
Mae nifer o ffactorau i’w hystyried yn ofalus, a nifer o 
ganllawiau y bydd angen i ni eu dilyn.   
 
TE DI-GARTREF Y TABERNACL  
Oherwydd nad oes modd darparu te i’r di-gartref ar 
brynhawniau Sul yn ystod cyfnod y clo, mae trefnwyr 
y te yn y Tabernacl, ar ran yr eglwysi Cymraeg wedi 
rhoi £200 yr un i Ganolfan yr Huggard a Llamau, sydd 
wedi bod yn gweithio’n ddiwyd ac yn ddiflino i 
ddarparu ar gyfer anghenion y di-gartref yng 
Nghaerdydd yn ystod y cyfnod hwn.   
 
 

GWASANAETHAU HEDDIW: TRINDOD III 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost â’r 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: John Hicks, 
Margaret Jones, Gwyneth Lewis, Sally Lewis, Dawn 
Miller, Catrin 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, Kenneth Parry 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’u darllen 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 95 
Jeremeia 28:5-9 
Mathew 10:40-42 
 
Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 52 
Deuteronomium 15:1-11 
Luc 17:20-37 

Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   

Trefn gwasanaeth syml ar gyfer Drindod III 
Thema: Ni chyll eich gwobr 

 
Addolwch yr Arglwydd mewn prydferthwch 
sancteiddrwydd: yr holl ddaear ofnwch ger ei fron ef.  

Salm 96:7 
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 / brofa: 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.  
 
Y Llith Gyntaf: Jeremeia 28:5 – 11  
Yna llefarodd y proffwyd Jeremeia wrth Hananeia y 
proffwyd, yng ngŵydd yr offeiriaid a'r holl bobl a safai 
yn nhŷ'r Arglwydd, gan ddweud, "Amen, gwnaed yr 
Arglwydd felly; cadarnhaed yr Arglwydd y geiriau a 
broffwydaist, ac adfer o Fabilon i'r lle hwn lestri tŷ'r 
Arglwydd, a'r holl gaethglud. Ond gwrando yn awr ar y 
gair hwn a lefaraf yn dy glyw, ac yng nghlyw'r holl 
bobl: bu'r proffwydi a fu o'm blaen i ac o'th flaen di, 
o'r amser gynt, yn proffwydo rhyfeloedd a newyn a 
haint yn erbyn gwledydd lawer a theyrnasoedd 
mawrion. Am y sawl sy'n proffwydo heddwch, 
gwyddys am y proffwyd hwnnw, mai'r Arglwydd yn 
wir a'i hanfonodd, os daw ei air i ben." Yna cymerodd 
Hananeia y barrau oddi ar war y proffwyd Jeremeia, 
a'u torri. Dywedodd Hananeia yng ngŵydd yr holl 
bobl, "Fel hyn y dywed yr Arglwydd: 'Felly, o fewn dwy 
flynedd, torraf iau Nebuchadnesar brenin Babilon oddi 
ar war yr holl genhedloedd.'" Yna aeth y proffwyd 
Jeremeia ymaith. 

 

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 10:40 – 42  
"Y mae'r sawl sy'n eich derbyn chwi yn fy nerbyn i, a'r 
sawl sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn a'm hanfonodd 
i. Pwy bynnag sy'n derbyn proffwyd am ei fod yn 
broffwyd, fe gaiff wobr proffwyd, a phwy bynnag sy'n 
derbyn un cyfiawn am ei fod yn un cyfiawn, fe gaiff 
wobr un cyfiawn. A phwy bynnag a rydd gymaint â 
chwpanaid o ddŵr oer i un o'r rhai bychain hyn am ei 
fod yn ddisgybl, yn wir, 'rwy'n dweud wrthych, ni chyll 
ei wobr." 

 
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 ar gyfer y Trydydd Sul wedi’r Drindod 
O Arglwydd, erfyniwn fod i’th dosturi gwastadol lanhau 
ac amddiffyn dy Eglwys; a chan na all hi barhau mewn 
diogelwch heb dy nodded di, cadw hi byth trwy dy 

gymorth a’th ddaioni; 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 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.  
 
Un fendith dyro im, 
Ni cheisiaf ddim ond hynny; 
Cael gras i’th garu di tra bwy’, 
Cael mwy o ras i’th garu.  
 
Ond im dy garu’n iawn, 
Caf waith a dawn sancteiddiach; 
A’th ganlyn wnaf bob dydd yn well, 
Ac nid o hirbell mwyach.  
 
A phan ddêl dyddiau dwys, 
Caf orffwys ar dy ddwyfron, 
Ac yno brofi gwin dy hedd 
A gwledd dy addewidion.  
 
Dy garu, digon yw 
Wrth fyw i’th wasanaethu; 
Ac yn oes oesoedd ger dy fron 
Fy nigon fydd dy garu.  
Eliseus Williams (Eifion Wyn) 
Emynau’r Llan 336 
 
Dros yr Eglwys 
Hollalluog a thragwyddol Dduw, y llywodraethir ac y 
sancteiddir holl gorff yr Eglwys gan dy Ysbryd: derbyn 
ein gweddïau dros pawb yn dy Eglwys sanctaidd, yn 
lleyg ac ordeiniedig, fel y gall pob aelod ohoni, yn ei 
alwedigaeth a’i weinidogaeth, dy wasanaethu di’n 
gywir ac yn dduwiol; trwy ein Harglwydd a’n 
Hiachawdwr Iesu Grist.  Amen.   
 
Dros y Byd 
Hollalluog Dduw, ffynhonnell pob meddwl o 
wirionedd a hedd: ennyn yng nghalon pob un wir 
gariad at heddwch; ac o’th ddoethineb pur a 



heddychlon arwain y rhai sy’n ymgynghori dros 
genhedloedd y byd, fel yr hyrwyddir dy deyrnas mewn 
tangnefedd, nes llenwi’r ddaear â gwybodaeth o’th 
gariad; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
Dros Ysgolion 
Caniatâ i’th fendith, O Arglwydd, orffwys ar bawb sy’n 
gweithio ym myd addysg.  Dysg hwy i geisio’r 
gwirionedd, a galluoga hwy i’w gael; ond gad iddynt 
wrth gynyddu mewn gwybodaeth o bethau daearol, 
dyfu mewn gwybodaeth ohonot ti, yr hwn o’i adnabod 
yw bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  
Amen.  
 
Dros yr Anghenus  
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, rhoi ryddhad, rho 
adnewyddiad; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen. 
 
Am y nerth i wasanaethu Duw 
Dysg ni, Arglwydd da, i’th wasanaethu fel yr haeddu; 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.   
 
 
Y Bregeth 
 
“A phwy bynnag a rydd gymaint â chwpanaid o ddŵr 
oer i un o’r rhai bychain hyn am ei fod yn ddisgybl, 
rwy’n dweud wrthych, ni chyll ei wobr.”  

Mathew 10: 42 
 
Does dim byd yn torri syched fel cwpanaid o ddŵr oer.  Yn 
ystod y tywydd crasboeth a thrymaidd wythnos diwethaf, 
pan oedd hi’n rhy dwym i feddwl am yfed te (sy’n anarferol 
iawn imi), fy newis ddiod oedd dŵr oer yn syth o’r tap.  Does 
dim byd yn arbennig am ddŵr, mae’n hylif di-flas, di-fywyd 
braidd ac eto mae bywyd yn dibynnu’n llwyr arno.  Mae dŵr 
yn angenrheidiol i gadw’r corff yn iach.  
 

 O bryd i’w gilydd daw ymgyrch i’n hannog ni i yfed 
mwy o ddŵr, a chawn ein hatgoffa y dylem yfed o leiaf litr a 
hanner i ddwy litr o ddŵr, sef chwech i wyth gwydraid o 
ddŵr y diwrnod, i gadw’r corff a’r meddwl yn iach.   Yn ôl 
ymchwil a wnaethpwyd yn ddiweddar,  7%  o boblogaeth 
Cymru yn unig sy’n yfed yr hyn a argymhellir y diwrnod.   Gan 
ystyried bod 65 y cant o bwysau’r corff yn ddŵr, does dim 
syndod bod angen cymaint o ddŵr arnom, ac fe wyddom 
fod diffyg dŵr yn gallu bod yn andwyol i’r iechyd, yn achosi 
blinder, yn gwneud hi’n anodd i ni ganolbwyntio, yn achosi 
cur pen ac yn y blaen.  Mae dŵr yn angenrheidiol i’r corff a’r 
meddwl.  Yn y wlad hon, fe gymerwn yn ganiataol ein hawl i 

ddŵr glân, a’r gwir yw yr unig beth sydd angen ei wneud yw 
troi y tap, ac mae’r dŵr glân yn llifo i ddiwallu ein syched.  
 
 A phan feddyliwn ni am wlad y Beibl yng nghyfnod 
Iesu, gwlad dwym a sych, lle yr oedd yn rhaid tynnu dŵr o 
ffynnon a’i gario yn ôl i’r tŷ mewn ystên crochan, fe welwn 
mai rhywbeth gwerthfawr oedd dŵr, nid rhywbeth i’w 
wastraffu nac i’w gymryd yn ganiataol ar unrhyw gyfrif.  Ac 
oherwydd prinder dŵr, roedd disgwyliadau llym ynglŷn â 
lletygarwch yn yr hen fyd; a’r peth lleiaf allai rhywun ei 
wneud dros ddieithryn neu deithiwr oedd yn digwydd gofyn 
am letygarwch oedd cynnig cwpanaid o ddŵr oer iddo, 
oherwydd, efallai byddai’r cwpanaid o ddŵr hwnnw yn 
golygu y gwahaniaeth rhwng byw a marw i’r un oedd yn ei 
‘mofyn.  Y gymwynas leiaf oedd rhannu cwpanaid o ddŵr 
yng nghyfnod Iesu, cymwynas nad oedd modd ei gwrthod i 
unrhyw un, mewn gwirionedd,.   
 
 Ac i ddeall geiriau Iesu yn ein darlleniad o efengyl 
Mathew heddiw, mae’n rhaid i ni gymryd ennyd i ystyried y 
cyd-destun.  Roedd Iesu newydd alw deuddeg o’i ddisgyblion 
a’u comisiynu i fod yn apostolion, a’i hanfon ar genhadaeth i 
rannu ag eraill ei ddysgeidiaeth a’r newyddion am dyfodiad 
Teyrnas Dduw.  Yr oeddent i wneud hyn heb gymryd nac aur 
nac arian na phres gyda hwy, na sandalau na ffon chwaith.  
Oes oeddent yn derbyn croeso mewn tŷ, yr oeddent i 
ddymuno tangnefedd i’r tŷ hwnnw, os nad oedd iddynt 
groeso, yr oeddent i ysgwyd y llwch oddi ar eu traed a mynd 
ymaith.  Roedd Iesu wedi’u paratoi trwy eu rhybuddio nad 
oedd y genhadaeth hon yn mynd i fod yn un hawdd.  Roedd 
yn mynd i olygu codi croes, roedd yn mynd i olygu cael eu 
gwrthod a’u gwawdio gan eraill.  Doedd y rhai oedd yn elwa 
o’r byd fel ag yr oedd, a’i bywydau’n gyfforddus ac yn 
teimlo’n rymus oherwydd eu statws ddim yn mynd i 
groesawu unrhyw sôn am Deyrnas Dduw lle “bydd y rhai olaf 
yn flaenaf, a’r rhai blaenaf yn olaf”.   Nid pawb oedd yn mynd 
i groesawu sôn am Deyrnas Dduw, a’i phwyslais, fel y 
dysgodd Iesu, ar gyfiawnder, maddeuant a chariad at Dduw 
a chyd-ddyn yn hytrach na chariad at yr hunan.  Doedden 
nhw ddim yn mynd gynnig mwy na chwpanaid o ddŵr i’r un 
ohonynt! 
 
 Cofiwn am eiriau Iesu y Sul diwethaf, “Peidiwch â 
meddwl mai i ddwyn heddwch i’r ddaear y deuthum; nid i 
ddwyn heddwch y deuthum ond cleddyf”.  Nid y geiriau 
hawsaf i ni glywed o bell ffordd, ond yr oedd Iesu yn 
ymwybodol fod ei ddysgeidiaeth yn mynd i achosi cynnwrf, 
wrth i’w eiriau, fel cleddyf, rhannu’r gau oddi wrth y gwir, y 
drwg oddi wrth y da, a’r tywyllwch oddi wrth y goleuni ym 
mywydau unigolion a chymdeithas.  Wrth reswm, byddai 
nifer yn gwrthwynebu hyn.  Daw heddwch cydwybod i ni 
wrth i ni adael ein bywydau cael ein cydymffurfio ag ewyllys 
Duw a welwn ni ym mywyd a dysgeidiaeth Iesu Grist, ac mae 
hynny yn fynych yn golygu newid, a gosod blaenoriaethau i’n 
bywydau sy’n wahanol iawn i flaenoriaethau a disgwyliadau’r 
byd.   
 



 Ac nid oes dim yn newydd yn hyn o beth.  Mae pobl 
ffydd ymhob oes wedi gorfod byw â’r tensiwn a’r tyndra 
rhwng blaenoriaethau Duw a blaenoriaethau’r byd.  Pan 
feddyliwn ni am ein darlleniad o’r proffwyd Jeremeia y bore 
‘ma, fe welwn ni’r proffwyd yn y deml yn dadlau’n frwd â 
phroffwyd arall o’r enw Hananeia.  Fe allwn ni ddychmygu’r 
ddau fel dau wleidydd yn dadlau ac yn anghytuno â’i gilydd 
dros rhyw bolisi yng ynglŷn â lles y bobl.  Ond yn wahanol i 
wleidyddion, gwaith y proffwydi oedd galw pobl yn ôl at 
Dduw ac i’w hatgoffa nhw o’u galwad gan Dduw i fyw fel 
pobl sanctaidd trwy gadw ei ddeddfau a’i orchmynion.   
 

Ar yr un ochr oedd Hananeia yn proffwydo 
heddwch, yn dweud wrth y bobl bod dim angen iddynt 
boeni a phryderu, roeddent ar y llwybr cywir cul, byddai Duw 
yn eu bendithio.  Bellach meddai Hananeia, doedd dim 
angen poeni a phryderu am frenin Babilon a’i iau, roedd 
Jwda a Jerwsalem yn ddiogel.   Ond yr oedd Jeremeia, ar y 
llaw arall yn gallu gweld bod Babilon yn parhau yn rym a allai 
ddinistrio Jwda a Jerwsalem petai’n dymuno gwneud hynny.  
Doedd y peryg a berai Babilon ddim wedi diflannu dros nos!  
Roedd Jeremeia, er mwyn gwneud ei bwynt, wedi gosod iau 
ar ei ysgwyddau ei hun, yn rhybudd gweladwy i bobl Jwda a 
Jerwsalem bod iau Babilon yn gallu syrthio ar eu hysgwyddau 
hwythau, ac y gallent hwythau gael eu cymryd i Fabilon yn 
gaethweision.  Roedd Jeremeia yn eu galw i fod yn 
wyliadwrus, i beidio â syrthio i’r fagl o feddwl bod y perygl 
wedi diflannu.  Ond na, roedd well gan y bobl wrando ar 
neges Hananeia – ar ei neges o heddwch a gobaith di-sail.  
Haws o lawer oedd derbyn neges gysurus oedd yn gofyn llai 
ohonynt na neges y proffwyd Jeremeia oedd yn gofyn iddynt 
newid eu bywydau a gosod blaenoriaethau Duw yn gyntaf 
yn eu bywydau.  Ond Jeremeia oedd yn dweud y gwir, ac fe 
ddangosodd hanes gwirionedd ei eiriau pan ddaeth 
byddinoedd Babilon a chymryd y wlad yn eiddo iddynt.  Eto 
Jeremeia, yr un a ddywedodd am sefyllfa bregus Jerwsalem a 
anfonwyd allan o’r deml yn destun gwawd gan y bobl, nid 
Hananeia oedd yn llefaru geiriau i swyno ac i blesio’r bobl a 
rhoi iddynt hyder di-sail. 

 
Ac felly, gyda’r apostolion a anfonodd Iesu ar 

genhadaeth, cawsant eu hanfon allan nid â geiriau i swyno, a 
seboni, a phlesio pawb, ond â geiriau y gwirionedd am Iesu a 
theyrnas Dduw, a galw pobl i ymateb i’r geiriau hynny.  I’r 
rhai oedd yn eu derbyn, yr oeddent yn derbyn Iesu a’r hwn 
a’i anfonodd sef Duw.  A beth oedd y wobr oedd yn eu 
disgwyl wedi iddynt gyflawni’r gwaith hwn.  Nid derbyn 
parch a bri gan eraill, na chyfoeth a dylanwad mawr 
oherwydd eu geiriau, nid hyd yn oed cael eu hoffi gan eraill, 
ond yn hytrach cael eu trin fel y proffwydi cynt, a’r cyfiawn a 
derbyn cwpanaid o ddŵr oer i dorri eu syched, ac i’w galluogi 
i barhau yng ngwaith yr efengyl.  

 
Ac ai dyna yw ein galwad ninnau fel Cristionogion yn 

ein byd heddiw, nid ceisio gwobr gan eraill, ond y wobr o 
wybod ein bod yn gwneud ewyllys Duw a gweithio dros ei 
deyrnas, a hynny’n dawel bach.  Gweithio gwaith 

cyfiawnder, gwaith maddeuant a gwaith cariad er mwyn 
lledaenu dylanwad Crist yn ein byd, ac er mwyn i eraill trwy 
ein bywydau ni, weld Crist ar waith ynom.  A pha wobr fwy 
sydd gan y byd ei chynnig i ni am gyflawni’r gwaith hwn, ond 
cwpanaid o dŵr oer i dorri syched ac i adennill ein nerth, a’n 
galluogi ni i fwrw ymlaen â’r gwaith yn fodlon.  Amen.           

 
Atolygwn iti, Arglwydd, 

Roi 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 santeiddrwydd, hirymaros, 
Ac addfwynder ar y llawr. 

 
Meithrin undeb bôm mewn cariad, 

Un yw popeth yn dy drefn, 
Un yw’r corff, ac yn 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’r 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) 
Emynau’r Llan 253 

   
 
   
 
             
 
  
 

  

 
      
  
              
 
   
 
  
 

 

  



HENO AM 7.00pm  

 
COVID 19 – Galwad Cenedlaethol o Weddi a 
Gweithredu  

“Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae 
gofal ganddo amdanoch”.  I Pedr 57 

Mae Cytûn yn galw ar holl Gristnogion Cymru i ymuno 
mewn Gweddi am 7 o’r gloch pob nos Sul yn ystod yr 
argyfwng hwn; gofynnir i bawb weddïo dros:  

 arweinwyr ein cenedl wrth iddynt wneud 
penderfyniadau anodd ynglŷn â chyfyngu 
firws Covid-19   

 y rhai sy’n gweithio mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol 

 y rhai sy’n teimlo’n bryderus neu o dan straen 
ychwanegol 

 y rhai sy’n gofalu am eraill 

dweud gweddi’r Arglwydd, ac os ydych yn 
dymuno, goleuo cannwyll a’i gosod wrth ffenest 
yn eich cartref yn symbol gweladwy o oleuni 
bywyd Iesu Grist, ein ffynhonnell a’n gobaith 
mewn gweddi. 
 

Dduw ein Tad nefol, tydi a’n gwnaeth ac nid ni ein 
hunain; dy blant di ydym a defaid dy borfa.  Dibynnwn 
arnat ti am bob peth; ynot ti yr ydym yn byw, yn 
symud ac yn bod.  Derbyn ein diolch am dy haelioni 
tuag atom; a chymer ni i’th ofal; er mwyn Iesu Grist 
ein Harglwydd.  Amen.  
 
Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a 
chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll byth 
bythoedd.  Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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 
 

Os oes angen help. 
 
Rhestr o’r rhai y gallwch chi gysylltu â nhw am sgwrs 
boed hynny am y tywydd neu i rannu unrhyw 
bryderon neu ofidiau. 
 
Y Ficer – 029 2056 6001 
Wyn Mears – 029 2075 8726 
Gwynn Matthews - 029 2089 1802 
Beti Davies -  029 2064 1767 
Y Parchedig Rhian Linecar - 01446 760 007       
Y Parchedig Margaret Le Grice – 029 2073 2044 
Y Parchedig Athro Thomas a Jane Watkin –  
                                                                    029 2049 5662 
 
Rhestr o’r rhai sydd wedi cynnig eu hunain i siopa 
neu gasglu moddion o’r fferyllfa.  
 
Y Ficer – 029 2056 6001 
Wyn Mears – 029 2075 8726 
David Bullock – 029 2048 6677 
Dafydd Tanner - 07813714929 
Delyth Davies – 029 2084 3336 
Gerallt Hughes - 07840838558    
Catrin a Def Taylor - 07815743505 
Wynford Jones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



GWYLIAU A DARLLENIADAU 
 
Dydd Llun 29 Mehefin: Pedr, Apostol 
Actau 12:1-11; Salm 125; Mathew 16:13-19 
Gweddïwn dros: Gogledd Dakota (yr Eglwys Esgobol), 
y Gwir Barchedig Michael Smith 
Ardal Gweinidogaeth Pontypridd, y Parchedigion 
Michael Gable (Ficer Tîm), Jude Bevan (Ficer Tîm), 
Peter Watson (curad); Philip Hopkins (Darllenydd) 
 
Dydd Mawrth 30 Mehefin: Merthyrdod Pawl  
Amos 3:1-8; Salm 5; Mathew 8:23-27 
Gweddïwn dros: Gogledd Ddwyrain India, y Gwir 
Barchedig Michael Herenz 
Bywoliaeth Reithorol Llantrisant, y Parchedigion 
Vincent Gardner (Rheithor), Steve Brett (Curad), Philip 
Gullidge (Ficer); David Allen Sonia Heke, Sylvia Scrafe, 
Kenneth Jones (Darllenwyr Lleyg) 
 
 
Dydd Mercher 1 Gorffennaf: Euddogwy (6ed ganrif), 
Esgob  
Amos 5:14, 15, 21-24; Salm 50; Mathew 8:28-34 
Gweddïwn dros: Gogledd Ddwyrain y Caribî ac Aruba 
(Ynysoedd y Caribî) y Gwir Barchedig Errol Brooks 
Bwrdd Addysg yr Esgobaeth, Andrew Rickett 
(Cyfarwyddwr Addysg Statudol), Beccie Morteo 
(Swyddog Cynorthwyol Ysgolion), Deborah Griffiths 
(Swyddog Cynorthwyol Addysg) 
 
Dydd Iau 2 Gorffennaf:  
Amos 7:10-17; Salm 19; Mathew 9:1-8 
Gweddïwn dros: Gogledd Karamoja (Wganda), y Gwir 
Barchedig James Nasak 
Archddiaconiaeth Margam, yr Hybarch Michael Komor 
(Archddiacon) 
 
Dydd Gwener 3 Gorffennaf: Thomas, Apostol 
Habacuc 2:1-4; Salm 31; Ioan 20:24-29 
Gweddïwn dros: Gogledd Kigezi (Wganda), y Gwir 
Barchedig Benon Magezi 
Deoniaeth Pen-y-bont ar Ogwr, y Deon Bro, y 
Parchedig Ian Hodges 
 
Dydd Sadwrn 4 Gorffennaf: Pedlig (4edd ganrif), 
Abad 
Amos 9:11-15; Salm 85; Mathew 9:14-17 

Gweddïwn dros: Gogledd Mbale (Wganda), y Gwir 
Barchedig Samuel Gidudu 
Ardal Gweinidogaeth Pen-y-bont ar Ogwr, y 
Parchedigion Maggie Thorne (Ficer), Anthony Beer, 
David Lloyd Christopher Robinson (Ficeriaid Tîm), Ceri 
Holloway (Curad)l; Peter Craven, Dr John  Nixon, Huw 
Jones, Christine Judd, Penny Williams (Darllenwyr 
Lleyg).   

GWEDDÏAU’R SUL 
Yn ein gweddïau heddiw, gofynnir inni weddïo 
dros: 
 Eglwys Unedig Gogledd India, y Llywydd 

ac Esgob Jabalpur, y Parchedicaf Dr Prem 
Singh 

 Deoniaeth Pontypridd, y Deon Bro, y 
Parchedig Michael Gable 
 


