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“…	ewch	allan	a	llamu	fel	lloi	wedi	eu	
gollwng	...”	–	ond	yn	ofalus!	

Malachi	4:2  

PERTHYN 
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Gair gan y Gweinidog 
	

	Llyfrau’n diflannu a llyfrau’n ail ymddangos, 
dyna hanes ambell lyfr yn tŷ ni.  

Un o’r llyfrau sydd wedi ymddangos yn ystod 
yr wythnosau diwethaf yw llyfr Angharad 
Tomos, Bodlon. Fe’i cyhoeddwyd yn 2011 
gyda’r is-deitl ‘Byw’n hapus ar lai’ ac mae ei 
gynnwys yn hynod o ddifyr. Wn i ddim ble 
mae wedi bod dros y blynyddoedd, ond 
mae’n dda ei ddarganfod a chael cyfle i’w ail 
ddarllen. Mae yna ryw ddarn bach ym mhob 
un ohonom sy’n dyheu am gamu’n ôl i’r 
gorffennol ble roedd bywyd yn symlach, ac yn 
gymysg gyda’r atgofion, y dyhead i geisio 
plethu hyn i’r presennol. I mi mae blas 
hynny’n drwm ar gynnwys Bodlon gyda 

sylwadau ar deithio a chadw tŷ, hamdden a gwaith a dim yn fwy na 
rhagolwg rhywun ar fywyd yn lleol ac yn fyd eang.  

Fe all bywyd fynd yn gymhleth a ninnau o ganlyniad yn dioddef yn 
gorfforol a meddyliol ac felly’r alwad i weld pethau’n wahanol. Cyfres 
sy’n ymddangos ar un o sianelau Sky yw’r gyfres Naked and Afraid gyda 
chymeriadau yn cael eu gosod mewn gwahanol fannau anghysbell ar 
draws y byd. Wrth ddarparu ar gyfer yr antur maen nhw’n cael dewis un 
peth angenrheidiol, a rhan amla fe ddewisir rhywbeth i wneud tân neu i 
dorri coed ac mae’n rhyfeddol fel maent yn ymdopi. Ar ynys neu 
dirwedd anghysbell a’r hawl i fynd â un peth, beth fyddech chi’n ei 
ddewis ?  

Mae llyfr bach Angharad Tomos yn atgoffa rhywun o gyfrifoldebau tuag 
at greadigaeth a chyd- ddyn ond hefyd beth sy’n cyfrif mewn bywyd ac 
yn datgan ar waelod y clawr bod y ‘pethau gorau mewn bywyd am ddim 
– wir i chi !’ 

Llun:		Amelia	Davies	



3	

Sylw sy’n cael ei wneud yn aml iawn am y tri mis diwethaf yw fod y byd 
fel petae wedi aros ar ei echel. Canlyniad hynny yw bod nifer wedi cael 
amser i feddwl, ac o ganlyniad, i wneud penderfyniadau yng nghyd 
destun perthnasau a bywyd unigol. I lawer un mae bywyd teuluol wedi 
dod yn fwy gwerthfawr a hynny yn aml iawn oherwydd ein bod wedi 
cael mwy o gyfle i siarad a gwrando, i fod yng nghwmni’n gilydd a 
chynorthwyo. Yn ogystal, mi rydan ni wedi dysgu gwerth pethau o’r 
newydd ac ail ddarganfod beth sy’n cyfrif, ac fe fyddai’n wir dweud bod 
ein meddyliau am Dduw wedi dwysau.  

Yng nghanol hyn i gyd mae rhywun yn sylweddoli o’r newydd y gall 
bywyd gael ei gymlethu a ninnau o ganlyniad yn dioddef mewn 
amrywiol ffyrdd. Fel y nionyn chwedlonol hwnnw y mae galw arnom i’w 
blicio haen wrth haen a hynny nes dod at yr hyn sydd o werth, felly 
bywyd. A dyna’n union ddywedodd yr Iesu wrth ei wrandawyr; i beidio 
a gadael i bryder eu rheoli, i beidio a rhoi eu hymddiriedaeth mewn 
trysorau daearol lle mae ‘gwyfyn a rhwd yn dinistrio’ ond yn hytrach i 
ddyrchafu calon a meddwl a cheisio y ‘pethau uwch’ sydd yn 
dragwyddol.  

Mewn rhyw ffordd ryfedd mae llyfr Anharad Tomos wedi bod yn 
sbardun i feddwl felly. Ceisiwch gopi !  

Mae geiriau’r Iesu’n fwy o lawer – 

‘Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoir y 
pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi’. 

Diolchwch am y pethau sy’n cyfrif a chadwch yn saff! 

Eifion. 

Golygyddion	y	mis	hwn	yw	Sharon	Owen	a	Rocet	Arwel	Jones.	
Cyfraniadau	ar	gyfer	rhifyn	AWST	at	Sharon	
(sharonowen527@btinternet.com)	neu	Arwel	
(rocetarwel@yahoo.com)	erbyn	dydd	Gwener,	17	Gorffennaf,	os	
gwelwch	yn	dda.		
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Meithrin y Morfa 
Ers y Pasg, rydym ni wedi cerdded gyda Iesu fel Cleopas, rhoi diolch 
am ein dwylo gyda Tomos, mynd i bysgota ar Fôr Galilea gyda Pedr a’i 

ffrindiau, gwneud ffon fugail i 
gofio gwaith Pedr fel bugail 
ffrindiau Iesu a chlywed am 
Iesu’n esgyn i’r nef. 

 Ar ôl dathlu’r Pentecost gyda 
chrefft tân a gwynt, rydym wedi 
troi at lyfr yr Actau. Mae Pedr ac 
Ioan wedi iacháu dyn oedd yn 
methu cerdded (pyped bys), mae 
Duw wedi dysgu Pedr bod pawb 
yn cael croeso i deulu Duw 
(plant y byd yn dal dwylo) ac 
mae Pedr wedi dianc o’r carchar 

gyda help angel. 

 

Rydym yn parhau gydag anturiaethau ffrindiau Iesu yn llyfr yr Actau tan 
ddiwedd mis Gorffennaf. Beth am ymuno â’r hwyl yng ngrŵp Meithrin 
y Morfa ar Facebook neu sianel Meithrin y Morfa ar YouTube? Mae 
croeso cynnes i bawb!    Catherine 
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Hiwmor y Gofid Mawr  
(Gyda	diolch	i	Sian	Roberts,	Trefor)		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

Er	mynnu	eu	bod	nhw	yn	gwrando,	
Mewn	cyfnod	o	hunan	ymlwybro	
Maen	rhaid	i	mi	ddeud	mai	hen	ddiawlaid	
Am	groesi	dros	lôn	di'r	Samariaid!	
	
RAJ	

“Dach	chi	ddim	
wedi	clywed	
am	ymbellhau	
cymdeithasol?”	
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Mae	pobol	capel	ni		
wedi	hen	arfer	efo		
pellter	cymdeithasol!	

	
	

Llwyddodd	y	
Gofid	Mawr	i	gau	
ceg	Lloyd	George	
hyd	yn	oed!	
	
Llun	Iolo	Penri.	
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Delweddau 
Ymddangosodd yn wreiddiol yn y Goleuad.  

Mae’r delweddau wedi bod yn rhai digon hyll.  

Y delweddau gwreiddiol o Miniapolis o blismon gwyn yn llofruddio dyn 
du o flaen tystion a chamera. 

Dyn oedd yn Llundain i amddiffyn ei chofgolofnau, yn gwneud dŵr ar 
ben cofgolofn i blismon a gollodd ei fywyd.  

Dynion yn amddiffyn cerflun Churchill (‘a’n hachubodd ni rhag Hitler’) 
ac yn gwneud hynny gan ddynwared y saliwt Natsiaidd.  

Ond wedyn mae yna un llun arall. Llun o ddyn mawr, cydnerth, 
addfwyn yn cario dyn arall ar ei gefn o afael torf oedd, yn llythrennol, 
am ei waed. Roedd y naill yn perthyn i fudiad Black Lives Matter, a’r 
llall, mae’n debyg, yn perthyn i garfan o wrthwynebwyr asgell dde. 
Roedd y naill yn ddu a’r llall yn wyn. 

Patrick Hutchinson oedd enw’r gŵr achubodd fywyd ei wrthwynebydd. 
Ond nid gwrthwynebydd a welodd o ond cyd-ddyn oedd mewn peryg o 
golli ei fywyd.  

Dyma ddynoliaeth ar ei gorau.  

Nid yn unig oedd o wedi gweld cyd-ddyn mewn perygl ond roedd o 
hefyd wedi rhoi ei hun yn esgidiau’r tri plismon a safodd a gwylio’u 
cydweithiwr yn llofruddio George Floyd, ac wedi penderfynu os na 
fyddai’n gweithredu i achub y dyn hwnnw na fyddai fymryn gwell na’r tri 
plismon yn yr UDA.  

Yng nghanol y miliynau o eiriau, dyma weithredoedd yn llefaru’n 
huawdl.  

Cafodd Patrick Hutchinson gyfle ac fe weithredodd. Mentrodd ei fywyd 
ei hun i achub bywyd dyn arall.  
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Os oes un teimlad wedi fy llethu i wrth wylio hyn oll, diymadferthedd 
yw hwnnw. Er gwaethaf pob cydymdeimlad, sut ar wyneb daear alla i – 
dyn, a hwnnw’n ddyn gwyn, dosbarth canol, canol oed, yn byw yng 
nghefn gwlad Cymru – ddechrau dychmygu’r rhagfarn mae fy nghyd-
ddyn a fy nghyd-ddynes sy’n digwydd bod â lliw croen gwahanol, yn ei 
ddioddef yn Aberystwyth, heb sôn am Gaerdydd, Llundain neu 
Miniapolis? 

Sut alla’i weithredu mewn unrhyw fodd sydd ddim yn ymddangos yn 
gwbl docynistaidd? Gweithredu alla’i ymddangos yn ddim mwy na 
neidio ar y wagan ddiweddaraf? A’r cwestiwn mawr, taswn i yn esgidiau 
Patrick Hutchinson a fyddwn i’n ddigon dewr i achub fy ‘ngelyn’?  

A dyna i chi ddelwedd arall. Un o Ben-y-groes, Dyffryn Nantlle. 
Swastika ar ddrws teulu lleol tywyll eu croen, a chymuned yn cael cyfle i 
weithredu, i sefyll, i ganu, ac i sgrwbio. Ac i mi yn y sgrwbio yna oedd y 
neges. Mor hawdd fyddai hi wedi bod i beintio dros y ddelwedd honno. 
Ei gadael hi yno a’i brwshio o dan got o baent, gan obeithio na fyddai’n 
codi i’r wyneb eto wrth i amser blicio’r graith. Na, fe chwalwyd y 
ddelwedd yn llythrennol ac yn drosiadol. Fydd hi ddim yno i godi i’r 
wyneb byth eto. Gwnaeth arweinwyr y gymuned hi’n gwbl glir nad oedd 
croeso i’r weithred honno nac i unrhyw un debyg iddi yn y dyfodol.  

Dyma weithredu fel y byddai Crist wedi gwneud. Baeddu ei ddwylo. 
Dangos esiampl. Gosod ei hun mewn perygl. Ambell dro mae sefyllfa’n 
ddu ac yn wyn. A’r troeon hynny’n gyfleon i droi’n geiriau’n 
weithredoedd. 	  

(Ymgyrchwyr Black Lives Matter) 
 
A'r dydd yn drwm ar ana'l dyn, 
Yn mygu hen ochenaid, 
Fe gosodd hen, hen furmur blin 
Hen hwyliau llac eu henaid, 
A chodi'n chwip o awel fain 
Yn wynt, yn gorwynt berw, 
A'u sgrech fel bollt, yn iau, a'i hawch 
Wrth gyff yr hen, hen dderw. 
RAJ 
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Onid yw pob bywyd o bwys? 
Mae llawer o osodiadau sy'n gwneud synnwyr ar y wyneb, neu mewn 
gwagle, ond nad sydd o gymorth o ystyried am ychydig. Felly y mae'r 
ymateb "All lives matter" i'r galwad " Black Lives matter". 
Mae fel petai rhywun yn ymateb i'r cri "Bwydwch y newynog" trwy 
ddweud "Na, bwydwch bawb". Mae'r geiriau'n gwneud synnwyr, ond 
dyw e ddim yn gwneud synnwyr fel galwad ymgyrchu, yn wir rhwystro 
ymgyrchu yw'r effaith, ac yn aml nod pobl sy'n dweud "All lives matter" 
Mae diogelu'r rhai mewn angen yn cryfhau pawb. ~ Ffred Ffransis 

 
Cinio Bara a Chaws 
Mae Cytûn Waunfawr yn bwriadu cynnal eu Cinio Bara a Chaws 
blynyddol er budd Cymorth Cristnogol ar “Zoom” eleni oherwydd y 
cyfyngiadau coronafeirws.  Croeso cynnes i bawb ymuno â ni ar eich 
cyfrifiadur yn niogelwch eich cartref eich hun ar ddydd Llun,  
6 Gorffennaf am hanner dydd.  Gofynnir yn garedig i chi ddod 
â’ch bara a chaws eich hunan – ac fe gewch gyfle i sgwrsio’n hamddenol 
ag eraill dros ginio.   
Bydd hefyd modd i chi anfon cyfraniad ar gyfer gwaith clodwiw 
Cymorth Cristnogol os dymunwch.   
 
Os hoffech dderbyn gwahoddiad i’r Cinio Bara a Chaws, rhowch 
wybod i Eleri Davies (janeeleri@btinternet.com) - Rhif ffộn : 612418, 
ddim yn hwyrach na bore Iau, 2 Gorffennaf.  Diolch yn fawr. 

 
 
 
 
*Noder, os gwelwch 
yn dda:  bydd angen i 
chi roi eich enw a 
chyfeiriad e-bost er 
mwyn ymuno. 
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Cymdeithas Gweddi a Choffi  
 
Bob bore Mawrth am 11.00 o’r gloch cynhelir cyfarfodydd ar-lein trwy 
gyfrwng Zoom.  Yn ystod y mis diwethaf cawsom gyfle i wylio 
cyflwyniad ar lein a baratowyd gan Dr. Hefin Jones o Brifysgol 
Caerdydd a Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Soniai am ei waith 
yn astudio byd natur ym myd y Biowyddorau a’r dylanwadau fu arno fel 
Gwyddonydd ac fel Cristion. 
 
 Cawsom gwmni Nan-Wyn Powell Davies hefyd. Hi yw Cadeirydd 
Cymorth Cristnogol Cymru. Ar ddechrau’r sgwrs darllenodd ran o 
bennod 13 o lythyr cyntaf at y Corinthiaid ac roedd y geiriau   Fydd 
cariad byth yn darfod yn sail i’r sgwrs.   Strategaeth Cymorth Cristnogol 
yw cyd-sefyll dros urddas, dros gydraddoldeb a thros gyfiawnder, estyn 
cymorth ymarferol a grymuso cymunedau tlotaf ein byd. Mae effaith 
coronafeirws yn ychwanegu at amgylchiadau byw anodd yn wyneb tlodi, 
afiechyd ac effeithiau hinsawdd, felly mae’r angen yn enfawr a galw am 
gymorth ariannol yn fwy nag erioed. 
 
   Cafwyd dwy sesiwn o rannu – y gyntaf yn rhoi cyfle i ni rannu salm, 
emyn, darlleniad neu gerdd sydd wedi bod yn bwysig i ni yn ystod y 
cyfnod clo.  Cafwyd cyfraniadau defosiynol a dwys –Salm 8, Salm 139, 
Mathew Pennod 6 (Gofal a Phryder), yr emyn Pan fwyf yn teimlo’n 
unig lawer tro,  Emyn Peter Thomas: Seiniwn glod a cherddwn ymlaen 
a  Gweddi yr Ynysu o waith Euryn Ogwen a ganwyd gan Siận Meinir ar 
y rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol. Dewiswyd tair cerdd gan 
Waldo Williams – Cofio, Plentyn y Ddaear a Brawdoliaeth, hefyd y 
gerdd Martin Luther King gan Gwyn Thomas.  Roedd pob un o’r 
cerddi hyn yn berthnasol i’n dyddiau ni ac yn her i bob un ohonom. 
  Yn yr ail sesiwn o rannu aethom ar daith heb symud gam o’n cartrefi. 
Gofynnwyd i ni sộn am daith neu wyliau arbennig yn y gorffennol.  
Buom yn Ffrainc, Fenis, Ynys Iona, Mwnt, Patagonia a Glyncorrwg gan 
brofi’r doniol,  diddorol a’r dwys. 
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Ffydd a Phaned 
 
Mae grẃp astudiaeth Ffydd a Phaned yn cyfarfod ar Zoom am 2.00 o’r 
gloch ar brynhawn Gwener.  Yn y cyfnod ar ộl y Pentecost yr ydym 
wedi dilyn cyfres ar yr Ysbryd Glận a’r Eglwys.  Arweiniwyd un sesiwn 
gan Iestyn Daniel a roddodd gefndir yr Eglwys Babyddol i ni ac yna 
aethpwyd ymlaen i astudio hanes yr Eglwys yn y Testament Newydd a’r 
Eglwys yn yr oes bresennol. 
 

 
 

 
 

 
Newyddion 
 
Cofion a dymuniadau gorau: 
 
Anfonwn ein cofion at ein haelodau a’n cyfeillion yng Nghapel y Morfa 
ac Ebeneser gan obeithio eich bod i gyd yn cadw’n ddiogel. 
 
Anfonwn ein cofion at Mona Chambers, Hefin Jones a Nancy Lovatt 
sydd wedi bod yn yr ysbyty, hefyd at Shirley Swallow a phawb sydd yn 
derbyn gofal mewn cartrefi gofal ac yn eu cartrefi eu hunain. 
 
Llongyfarchiadau i Sioned a Matthew Jacobs, Llandeilo ar enedigaeth 
Robin William, ẃyr i Huw Williams, Cefn Esgair. 
 
Cydymdeimlwn yn ddwys ậ Owena a Wil Williams, Erw Goch ar 
farwolaeth brawd Owena, sef Cen Williams, Caerdydd.  
  

Ar	gyfer	y	cyfarfodydd	uchod	–	cysyllter	ag	Eifion	ar	
eifionroberts095@btinternet.com	i	gael	manylion	ymuno.	
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Llamu neu besgi? 
Mae’r Beibl yn llawn o adnodau yr ydan ni wedi hen golli nabod ar eu 
hystyr nhw yng nghyd-destun cymdeithas, diwylliant a chrefydd eu dydd 
a fedrwn ni ond dyfalu a dehongli a dysgu be fedrwn ni am y cyd-destun 
hwnnw. Ond weithiau mae ambell i adnod yn mynegi profiad sy’n gwbl 
ddigyfnewid. 
 
Profiad felly sy yn fy hoff adnod i. Un o adnodau ola yn y cyfieithiad 
newydd o’r Hen Destament, sydd am unwaith yn rhagori ar William 
Morgan. Ail adnod pedwaredd pennod Malachi ydy hi. Pedair adnod 
arall sy rhyngddi hi a’r Testament Newydd. 
 
Mae yna ddau hanner iddi. Yr hanner cyntaf ydy: ‘ond i chwi sy'n ofni 
fy enw fe gyfyd haul cyfiawnder â meddyginiaeth yn ei esgyll’. 
 
Tra bod hwnnw'n brofiad byw i rai dydy o ddim yn cymharu ag ail 
hanner yr adnod, ‘[...] ac fe ewch allan a llamu fel lloi wedi eu 
gollwng.’* 

Mae unrhyw un sy wedi 
gweld lloia’n cael eu 
gollwng o gaethiwed y cwt 
am y tro cyntaf yn y 
gwanwyn yn gwybod yn ei 
galon nad ydy’r profiad yna 
wedi newid yn y miloedd o 
flynyddoedd ers i’r geiriau 
yna gael eu sgwennu. 
 
Pa well pont rhwng yr Hen 

Destament a’r Newydd? A pha well delwedd i ni gydio ynddi tra dan ni 
yng ngafael y Gofid Mawr a’i Gaethiwed? Y byddwn ninnau cyn bo hir 
yn llamu fel lloia wedi eu gollwng a chael haul cyfiawnder dan ein 
hesgyll? Ond nid cweit eto, efallai ...  
  
*‘Cynyddu fel lloi pasgedig’ mae William Morgan yn ddweud, ac mae gen i 
ofn bod hynny’n well disgrifiad ohono i ar hyn o bryd! Ac mae’r Saesneg yn 
fwy penodol eto ‘... leap like calves let out of a stall.’ 

RAJ  
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Mynd am dro … 
gyda’r Prifardd  
Dafydd John 
Pritchard 
	
	

Y Parc 
Does neb yma; dim ond eu tawelwch. 
Does dim plant yn chwarae 
rhwng cysgodion y coed, na’u 
sgrechfeydd i’w clywed yn sbwriel y 
gwynt. 
A ble aeth y cŵn a’u trwynau 
a’u cynffonau barus? 

Does dim cariadon yn dilyn craciau cyfarwydd, 
diog eu llwybr, law yn llaw a cham, diog, wrth gam. 

Ac os yw’r fainc yn weddw yn y parc, pa 
bwrpas sydd i’w breichiau bythol-agored 
i rywrai allu gorffwys arni, 
ên ar ffon, dan gapiau stabl? 
Neu’r ddihangfa fer dros ginio; cwmni gwiwer lwyd 
a sgwrs coffi a brechdanau. 

Ac, ar dro pen-yn-y-cymylau, ble aeth y beiciau 
a fu’n ddychryn sydyn i gyd? 

Ond, a yw’r coed yn closio, 
yn crymu a chlustfeinio, rhag ofn? 
Rhag ofn y daw englynion a phenillion 
yn eu tro i ganu’r dydd; 

a minnau’n dechrau amau, wir, ai fi 
sydd yma, gan nad oes neb all brofi hynny, 
dim ond holl sibrydion y llinellau hyn, 
a minnau’n sibrwd unwaith eto – tybed? – 
â mi fy hun.  
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Crist ac ymbellau Cymdeithasol ...  
	
Be welwch chi’n y llun?  
 
Atebion neu ymatebion ar gyfer y rhifyn nesaf efallai? 

 
 

Sasiwn	Genhadol	Chwiorydd	y	De	
Encil	Trefeca	

Yn	anffodus	oherwydd	yr	amgylchiadau	presennol	ni	chynhelir	yr	Encil	
yn	Nhrefeca	ar	21	Medi	eleni,	ond	edrychir	ymlaen	at	ail-drefnu	ar	
gyfer	ddiwedd	Medi	2021.			
Mae’r	trefniadau	yn	eu	lle	ar	gyfer	y	Sasiwn	Genhadol	a	gynhelir	yn	
Eglwys	y	Gopa	Pontarddulais	ar	22	Mai	2021.	
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Perthyn digidol 
 
Mae’r rhifyn hwn eto yn cael ei baratoi ar ffurf ddigidol oherwydd y 
cyfyngiadau a osodir arnom yn sgil y Coronafeirws ond fe wnawn yn 
siŵr fod copi caled yn cael ei bostio i bob aelod sydd heb gysylltiad â’r 
rhyngrwyd. Am resymau ymarferol mae’r cynnwys yn fyrrach nag arfer. 
Rydym yn gwneud ein gorau i gadw mewn cysylltiad cyson â’n holl 
aelodau a’n cyfeillion drwy e-bost a ffôn. Yn y cyfamser cadwch yn 
ddiogel a chofiwch gysylltu ag Eifion neu’r blaenoriaid a’r ymwelwyr 
ardal os bydd angen unrhyw beth arnoch. 

Dyma restr ddethol o wasanaethau sydd ar gael ar wahanol 
gyfryngau ynghyd â rhai ffynonellau eraill a allai fod o ddiddordeb ichi: 

 
• Myfyrdod ar gyfer Capel y Morfa 

bob bore Sul am 10.00 o’r gloch 
ar Facebook – Capel y Morfa 
Aberystwyth 

• Ysgol Sul – gwersi Meithrin y 
Morfa dan ofal Catherine 

• Mae’r Cyngor Ysgolion Sul wedi 
paratoi cyfeirlyfr o adnoddau i 
eglwysi i’w helpu i ddarparu ar 
gyfer eu haelodau. Gweler 
https://www.ysgolsul.com/?pagei
d=6474  

• Cofiwch fod S4C yn darlledu 
oedfa’r bore ar y teledu, bob bore 
Sul am 11.00 o’r gloch. 

• Mae ‘Dechrau Canu Dechrau 
Canmol’ ar y teledu cyn hynny am 
10.30 o’r gloch.  

• Mae gwasanaethau a myfyrdodau 
ar gael ar wefan Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru dan y 
pennawd ‘Hafan’ – 
https://www.ebcpcw.cymru/cy/  

• Mae Oedfa’r Bore yn cael ei 
ddarlledu am 12.00 o’r gloch ar 
Radio Cymru ar foreau Sul 

•  Mae Bwrw Golwg ar Radio 
Cymru dan arweiniad John 
Roberts yn dilyn am 12.30 o’r 
gloch (amser newydd) ar foreau 
Sul 

• Bydd Y Goleuad yn cael ei 
gyhoeddi ar y we yn unig dros 
gyfnod yr argyfwng. Bydd yn 
ymddangos ar ddydd Mawrth ac 
ni fydd yn cael ei argraffu a’i 
ddanfon drwy’r post. Gweler 
https://www.ebcpcw.cymru/cy/  
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Gweddi’r Enfys 
Coch	–	Diolch	i	ti	Dduw	am	galon	–	am	galon	sy’n	ein	caru	ni	bob	
amser	gan	dy	fod	ti	yno	i	ni	yn	wastad.	
		
Oren	–	O	Dad,	helpa	ni	i	fod	yn	amyneddgar	–	i	aros	a	gwrando,	a	
bod	yn	ufudd	wrth	i	ni	edrych	ymlaen	i’r	argyfwng	yma	ddod	i	ben.	
		
Melyn	–	O	Dad,	helpa	bawb	sy’n	ofnus	yn	ein	plith.		Gad	i	ni	deimlo	
dy	freichiau	gwarchodol	amdanom	ac	yn	gwared	a’r	ofn	sydd	o	

gwmpas.	
		
Gwyrdd	–	O	Dad,	helpa	
bawb	sy’n	sâl	ac	yn	
dioddef	ac	edrych	ar	eu	
holau	fel	y	gallant	gael	eu	
gwella.	
		
Glas	–	O	Dad,	edrych	ar	ôl	
bawb	sy’n	gweithio	i’r	
gwasanaeth	iechyd	ac	i’r	

gwasanaethau	brys	am	bopeth	y	maen	nhw’n	ei	wneud	i’n	
hamddiffyn.	
		
Piws	–	Diolch	ein	Tad,	ein	bod	yn	blant	i	ti.		Mewn	cyfnod	anodd	ac	
ansicr,	rydym	yn	falch	ein	bod	yn	gallu	ymddiried	ynot	ti	gan	dy	fod	
gyda	ni	bob	amser.	
		
Pinc	–	Diolch	ein	Tad,	ein	bod	yn	dy	adnabod	di	ac	y	byddi,	mond	i	ni	
dy	ddilyn	di,	yn	ein	harwain	drwy’r	argyfwng	yma	fel	y	bu	i	ti	
amddiffyn	Noa	a’i	deulu	drwy’r	llifogydd.		
		
Anfon	yr	enfys	a’i	liwiau	cynnes	atom,	yn	obaith	y	daw	pethau’n	
well,	ac	y	daw	eto	haul	ar	fryn.	
	


