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... deled dy Deyrnas
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Rhyfel
Nid peth hardd ydi rhyfel, ac y mae’r rhyfel yn Wcráin yn atgoffa
rhywun o hynny gan ein bod ni yn gweld cymaint o luniau erchyll oddi
yno. Wrth gwrs y mae yna ryfel yr un mor greulon, os nad creulonach
yn digwydd yn Yemen ers 2014 gyda Saudi Arabia yn ymyrryd yn y
rhyfel cartref gan ddefnyddio arfau a brynwyd ym Mhrydain. Ers 2015
mae Prydain wedi gwerthu arfau gwerth £5.7 biliwn i Saudi Arabia ac
wedi hyfforddi milwyr a pheilotiaid hefyd. Yn 2020 cyhoeddodd
llywodraeth San Steffan eu bod yn ystyried fod Saudi Arabia wedi cynnal
500 cyrch yn Yemen oedd yn groes i gyfraith rhyngwladol. Ond ychydig
ddyddiau ynghynt roedd y llywodraeth wedi ail ddechrau gwerthu arfau
iddynt wedi i lys apêl
eu
rhwystro
am
ychydig amser. Ond
prin
fyddwn
ni’n
clywed am y miloedd
sydd wedi eu lladd yn
Yemen nac am y plant
sydd yn wynebu newyn
oherwydd y rhyfel. Peth hyll yw rhyfel lle bynnag y bo ond y mae elwa
ar ryfel yn ddychryn. Tawedog iawn ydym ni yng nghylch y rhyfel yn
Yemen, ac mae’n ddirgelwch pam tybed ai am ei fod yn bell i
ffwrdd ac am fod y wlad yn dilyn Islam?
Mae rhyfel Wcráin wedyn yn llenwi’r newyddion yn ddyddiol a
Vladimir Putin yn cael ei feio am y cyfan. Nid oes angen amddiffyn y
dyn, mae’r rhyfel yn gyfan gwbl ddi-esgus a’r dulliau yn ddi-hid o
fywydau pobl. Nid oes neb am wyngalchu ei weithredoedd, ond nid
yw'r gorllewin yn ddieuog yn fan hyn ychwaith. Ysgrifennodd y
Patriarch Cyril o Foscow, arweinydd yr Eglwys Uniongred Rwsiaidd, ac
arweinydd rhan fawr o Eglwys Uniongred Wcráin lythyr at ysgrifennydd
cyffredinol Cyngor Eglwysi’r Byd yn beio NATO a gwledydd y
gorllewin am y rhyfel. Yn ôl y Patriarch roedd y gorllewin wedi creu
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ymgyrch i droi meddyliau pobl Wcráin yn erbyn Rwsia, er fod y ddwy
wlad fel dwy chwaer. Mae’n mynd cyn belled a’i alw
yn Russophobia. Roedd ehangu NATO yn rhan o’r bygwth parhaus ar
Rwsia.
Roedd
pobl y Dombas –
ardal
lle
mae
Rwsieg yn brif
iaith – yn nwyrain
y wlad wedi codi
mewn
gwrthwynebiad
arfog i hyn ers
2014, ond nid oedd
y Gorllewin wedi
cymryd
unrhyw
sylw
o’u
cwyn
na’u
dioddefaint.
Yn
ôl
Cyril
y
mae’r sancsiynau economaidd sydd wedi eu gosod ar ei wlad yn
cadarnhau fod y Gorllewin yn benderfynol o fychanu a darostwng
Rwsia. Dyma pam nad yw Cyril wedi annog Putin i rwystro’r rhyfel, ac
y mae wedi ei feirniadu’n helaeth gan arweinwyr crefyddol drwy’r byd
gan gynnwys y Pab a’r Patriarch Bartholomeus o Caergystennin. Ond
mae'r cyfan yn peri i rywun gofio ein bod ninnau yn clywed ein stori ein
hunain yn amlach na pheidio ond bod ‘na ochr arall i bob stori.
Mae safbwyntiau Cyril wedi codi cryn anniddigrwydd o fewn
eglwysi Uniongred Wcráin. Fe holltodd yr eglwys yn 2018,
fe grëwyd Eglwys
Uniongred Wcráin fel
eglwys
annibynnol
ar Batriarch Moscow dan fendith y Patriarch Bartholomeus o
Caergystennin. Roedd yr hollt yma yn arwyddocaol iawn gan fod Kyiv
yn cael ei ystyried fel crud yr eglwys Uniongred Rwsiaidd. Y mae’r
mwyafrif o’r plwyfi yn Wcráin wedi aros dan oruchwyliaeth Cyril o
Moscow ac arweiniad y Metropolitan Onufriy, tra bod dros draean yr
eglwysi bellach yn perthyn i’r eglwys newydd. I Cyril o Moscow y mae’r
rhaniad yn ddarn arall o’r Russophobia sydd i’w weld yn Wcráin. Ond y
mae Onufriy wedi anghytuno gyda’i Batriarch gan gondemnio
ymosodiadau Putin ar y wlad. Mae rhai yn gweld y rhyfel yn gyrru mwy
4

a mwy o blwyfi at Eglwys Uniongred Wcráin annibynnol gan fod eu
safiad yn erbyn Putin mor bendant. Hefyd gan bod Onifriy wedi
anghytuno â safbwynt Cyril a nesu at safbwynt yr eglwys annibynnol
efallai y bydd gafael Moscow ar yr eglwys yn gwanhau yn sylweddol.
Saith deg y cant o’r
boblogaeth sydd yn dilyn
ffydd Uniongred. Yng
ngorllewin y wlad y mae
Catholigiaeth yn amlwg,
ond nid plwyfi Catholig
arferol mohonynt. Y maent
yn hytrach yn defnyddio
defodau Bysantaidd yn
hytrach na Lladinaidd,
hynny yw y mae eu
haddoliad yn nes at yr
Eglwys Uniongred er eu bod yn eglwysi Catholig mewn perthynas lawn
gyda Rhufain. Mae’r rhannau gorllewinol hefyd wedi bod yn rhan o
Wlad Pwyl ar un adeg ac felly y mae cysylltiadau agos rhwng y ddwy
wlad yn gymdeithasol ac yn grefyddol. Efallai fod hyn yn egluro’r
croeso y mae Wcrániaid wedi ei gael yng Ngwlad Pwyl. Mae nifer
fechan o eglwys anghydffurfiol i’w cael yn Wcráin hefyd yn Fedyddwyr
ac yn eglwysi newydd efengylaidd.
Mae pobl yn Wcráin, yn Yemen, yn Syria, Palesteina
/Israel, Affganistan, de Sudan a chymaint o wledydd eraill angen ein
gweddïau a’n hymdrechion o blaid heddwch a chyfiawnder. Efallai ein
bod angen i raglenni newyddion ein hatgoffa nad rhywbeth i’w oddef ydi
rhyfel er y dylai fod yn flaenllaw yn ein meddwl. Roedd Amos yn blaen
iawn ei dafod wrth gondemnio y rhai “esmwyth arnynt yn Seion” oedd
yn gallu anghofio’r tlawd a’r trallodus. Gweddïwn am undod eglwys
Crist yn Wcráin a’i bod yn rym dros heddwch a chyfiawnder yn y
wlad. Gweddïwn dros y rhai sydd yn dioddef oherwydd y rhyfel, yn eu
gwlad neu fel ffoaduriaid, a cheisiwn wneud yr hyn a allwn i fod yn gefn
iddynt.
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Gair gan Eifion - Penwythnos yn llawn digwyddiadau!
Ar hyd y blynyddoedd dwi wedi mwynhau nosweithiau Gwener
oherwydd y teimlad yna o ddatod oddi wrth rigolau arferol yr wythnos.
Mae wythnos gweinidog yn wahanol i lawer un gyda’r Sadwrn a’r Sul yn
ddyddiau o ddarparu ac arwain ond oriau o orffwys rhan amlaf yw nos
Wener. Gan fy mod yn briod â athrawes fe fyddai’n wir dweud bod hyn
wedi dwyshau tros y blynyddoedd ac felly’n gyfle i ddal fyny gyda
straeon yr wythnos ac ambell i bryd parod yn goron ar y cyfan. Ers i
Dafydd fynd i Gaerdydd, tydi pethau ddim yn yr fath ond pob diwedd
tymor mae fel petae y cylch yn gyflawn unwaith eto a nosweithiau
Gwener nôl i drefn.
Cyri cartref oedd hi nos Wener diwethaf ac ychydig oriau o orffwys a
sylweddoli mor bwysig yw’r teimlad yna o berthyn. Mae’n siwr fod
hynny wedi dwyshau y dyddiau yma yn arbennig o gofio y sefyllfa
echrydus sy’n bodoli yn yr Wcráin gyda teuluoedd wedi eu gwahanu a
miloedd ar filoedd yn darganfod eu hunain yn bell o gartref. Yn ddyddiol
mi ‘rydan ni’n gweld lluniau o blant yn cerdded yn nwylo rhieni a phobl
mewn oed yn brwydro gyda’r penderfyniad o aros neu adael a'r ymdrech
fawr honno i warchod gwlad yng ngwyneb drygioni o’r raddf fwyaf.
Y fath ddrygioni ond ar yr un pryd y fath gariad a haelioni, ac ymateb
gwledydd yn dangos bod trugaredd yn dal ar waith. Yn y fan yma hoffwn
ddiolch am haelioni y rhai ymatebodd i Apêl Capel y Morfa a thrwy
hynny ddangos bod ffydd a gweithredoedd yn mynd law yn llaw.
Fe aeth nos Wener yn ddydd Sadwrn ac yn wahanol i’r arfer ‘roedd yn
rhai bod yn bresennol mewn gwasanaeth datgorffori. Corffori eglwys yn
hytrach na chysegru yw’r arfer anghydffurfiol a phryd mae’r achos yn
dod i ben yna datgorffori. Yn ystod y bedair mlynedd ar ddeg y bum yn
henaduriaeth Myrddin dim ond tri gwasanaeth o’r fath gynhaliwyd a dau
o’r rhai hynny oherwydd cyflwr gwael yr adeiladau. Ar y pryd ‘roeddwn
yn ysgrifennydd i’r henaduriaeth a phob tro y byddwn yn dod wyneb yn
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wyneb â aelod o un o’r capeli hynny fe fyddai’n fy ngyhuddo gyda’r
geiriau, “chi gaeodd ein capel ni!”
Beth bynnag y rheswm, mae yna rhywbeth trist yn y weithred o gau drws
am y tro olaf. Blynyddoedd o bobl, gweithgaredd a phrofiadau a’r cyfan
yn darfod weithiau yn y modd mwyaf di-sylw, ac felly ‘roedd hi y
prynhawn Sadwrn hwnnw. Rhyw bymtheg ohonom yn cofio a sŵn traffig
trwm y tu allan yn arwydd o fywyd prysur cymdeithas a byd. Roedd
teimlad o dristwch o weld achos
arall yn cau a hynny mewn
dyddiau pryd mae gweithredoedd
dynol i’w gweld ar eu gwaethaf
a’r
ddealltwriaeth
o
sancteiddrwydd
bywyd
dan
fygythiad. ‘Does bosibl bod gan y
Gristnogaeth
rhywbeth
i’w
ddweud am hynny!
Ac fe wawriodd bore Sul gyda’i oedfa arferol ond y tro yma ymweliad
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, Y Parch Evan Morgan. Anerchiad a
chyfle i gyd-gerdded 5k gyda’r pwyslais ar Apêl Hadau Gobaith, Apêl
Cymorth Cristnogol yr enwad, ac fe gafwyd amser da! Penwythnos
llawn digwyddiadau a phenwythnos fu’n gyfrwg i atgoffa rhywun o
galon ein dealltwriaeth o farwolaeth ac atgyfodiad yr Iesu.
A hithau’n brynhawn Sadwrn braf, fe sylwais ar drefn y gwasanaeth
datgorffori ar sedd yr organ ac yn sydyn dyma löyn byw yn glanio ar y
clawr, yn aros eiliad ac yna’n hedfan i ffwrdd ac yn symbolaidd,
trindodaidd yn ymuno gyda dau arall! A dyna’r ddameg!
Oes mae yna bethau yn marw ond mae yna bethau yn dechrau ac yn tyfu
hefyd a lle bynnag mae yna dyfiant a bywyd mae yna obaith hefyd. Y
gwahoddiad dyddiol i chi a fi ydi bod yn rhan o’r bywyd hwnnw.
Pasg bendithiol i bob un ohonoch.

Eifion.
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Newyddion Perthyn Ebrill 2022
Cofion
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at Mark Strong sydd wedi
symud i Ysbyty Nedd Port Talbot ac at Geraint Lewis Jones sydd wedi
treulio cyfnod yn yr ysbyty.
Hefyd anfonwn ein cofion a’n dymuniadau da at Iestyn Phillips ac at
Catrin Davies sydd wedi derbyn triniaeth yn ddiweddar.
Cofiwn yn gynnes iawn at bawb sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi eu
hunain ac mewn cartrefi gofal,
Cydymdeimlad
Trist yw cofnodi marwolaeth Mr. Walford Gealy, Awelon.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’i briod Marlene ac â Catrin, Ioan a
Steffan,a’u teuluoedd.
Cydymdeimlwn â Tom a Denise Morgan a’r teulu ar farwolaeth chwaer
Tom, sef Mrs. Tegwen Jones, Tynreithyn, Tregaron.

Eisteddfod yr Urdd
Er fod y trefniadau yn
wahanol eleni deallwn fod
nifer o’n plant wedi
cystadlu yn yr Eisteddfod
Gylch a’r Eisteddfod Sir.
Llongyfarchiadau iddynt a
phob dymuniad da i’r rhai
fydd yn mynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych.
Bydd yn ddigwyddiad arbennig ym mlwyddyn canmlwyddiant yr Urdd.
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Agor y Llyfr
Mae tîm Agor y Llyfr wedi cyfarfod ar
Zoom i ricordio dwy stori ar gyfer eu
hanfon i’r ysgolion – Ffrindiau Arbennig
Iesu a Storm ar y Môr. Byddant yn
cyfarfod eto er mwyn sicrhau fod yr
ysgolion yn derbyn y storiau sydd yn
gysylltiedig â’r Wythnos Sanctaidd a’r
Pasg.

Sasiwn Genhadol Chwiorydd y De
Capel y Gopa, Pontarddulais – Dydd Iau, Mai 19eg, 2022

Cyfarfod y prynhawn
am 2 o’r gloch.
Siaradwr: Y Parch
Derek Rees

Cyfarfod yr hwyr am
5.30 o’r gloch

Siaradwr : Dr. Graham Thomas
.
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Newyddion Ebeneser

Cydymdeimlwn yn ddwys â Tom Morgan sydd wedi colli ei chwaer sef
Mrs Tegwen Jones, Tynreithyn, Tregaron – chwaer-yng-nghyfraith i
Denise a modryb i Catrin a Ffion.
Cofion - Anfonwn ein cofion cynhesaf at ein aelodau a’n cyfeillion yn
Ebeneser ac at y rhai sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi ac mewn cartrefi
preswyl. Rydym yn meddwl amdanoch i gyd ac yn dymuno y cewch brofi
holl fendithion Y Pasg.

DARLITH FLYNYDDOL MORLAN-PANTYFEDWEN
2022
The Word of the Lord? – Making the Bible Make
Sense
Darlith gan Y Gwir Barchedig Jeffrey John,
caplan cysylltiedig Eglwys St George’s, Paris
Nos Fawrth, 3ydd o Fai, 2022
6.00 o’r gloch
yng Nghanolfan Morlan, Morfa Mawr,
Aberystwyth
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Canolfan Morlan / Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen
01970 612806 / post@jamespantyfedwen.cymru

Wythnos y Pasg
Sul y Blodau.
Rydym wedi ein hatgoffa yn rhy aml am ryfel a lladd yn ystod yr
wythnosau diwethaf, ond marchogaeth ar ebol asyn wnaeth yr Iesu, dod
i’r ddinas fel Tywysog Tangnefedd. Gwyddai fod hynny yn golygu
aberthu ei hunan a chaniatáu i fympwy y dorf droi Hosanna yn
Croeshoelier ef,
ond parhau ar ei
daith wnaeth yr
Iesu. Oedodd
am eiliad a
cholli
dagrau
dros yr union
bobl, y ddinas, a
fyddai yn ei
wrthod. Ond
roedd y dagrau cydymdeimlad yn ddagrau gobaith hefyd, “pe bait tithau
wedi gweld ffordd tangnefedd...”. Boed i ninnau fod yr un mor
benderfynol o ddilyn llwybrau tangnefedd, boed i ninnau fod yr un mor
ofidus am ein byd , ond boed i ninnau hefyd fod yr un mor obeithiol am
botensial ein byd.
Dydd Llun.
Os oedd gweld Iesu yn marchogaeth ar asyn wedi cynhyrfu’r ddinas
roedd ei weithred yn y Deml wedi dwysáu eu hofnau. Cymerodd raff fel
chwip a thaflu’r masnachwyr a’r bancwyr allan o gyntedd allanol y
Deml. Nid whimp mo Tywysog Tangnefedd. Roedd y cyntedd allanol
wedi ei nodi ar gyfer addoliad cenedl ddynion, ond roedd y masnachwyr
wedi eu rhwystro a throi’r Deml yn farchnad. Nid yw’r Iesu am oddef
i’r farchnad rwystro addoliad ac mae’n clirio’r Deml. Mae teyrnas Crist
yn troi’r byrddau ar ein safonau a’n harferion ni mor aml. Tybed pa
fyrddau fyddai’n droi a pha arferion fyddai’n eu clirio o’n byw bob dydd
ni. Ond tybed nad yw’n gofyn i ninnau droi byrddau y fasnach arfau sydd
yn dinistrio cymaint y dyddiau yma.
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Dydd Mawrth
Roedd Iesu yn gwybod fod canlyniadau i’w weithredoedd, nid oedd ei
deyrnas yn un y gallai grymoedd eraill ei dioddef, roedd gwrthdaro yn
anorfod. Yn nameg y winllan a’r tenantiaid dengys ei fod yn gwybod
mai ei ladd fyddai yr awdurdodau. Y mae’r sawl sydd eisiau gweithredu
“megis duwiau”, hynny yw cael gweithredu fel y mynnont, yn bobl sydd
wedi hawlio’r winllan iddynt eu hunain ac yn mynd i wrthod hawliau
Duw ar ei fyd. Ond nid yw hynny yn rhwystro Iesu rhag dod i’w fyd a
chyhoeddi teyrnas Dduw. Diwrnod i ddiolch am ei barodrwydd i aberthu
ei hun yw heddiw felly.
Dydd Mercher
Dyma’r dydd i gofio brad Jwdas, yn gwerthu’r Iesu am ddeg darn ar
hugain o arian. Dylid cofio mai gyda thrugaredd yr oedd yr Iesu yn trin
Jwdas, fel rhywun oedd wedi ei ddal yn gaeth yn y cyfan. Bydd rhai
eglwysi yn cynnal gwasanaeth lle bydd canhwyllau yn cael eu diffodd,
un wrth un, yn ystod yr oedfa i nodi tywyllwch yr hyn
ddigwyddodd. Ond boed i Jwdas ein hatgoffa pa mor rhwydd yw cael
ein dal yn gaeth mewn sefyllfaoedd sydd yn mynd i achosi poen i
eraill. Mae ein byw bras ni yn dal gwledydd tlawd mewn newyn ac yn
nychryn newid hinsawdd heddiw, boed i ni lewyrchu goleuni yn hytrach
na bwydo’r tywyllwch.
Dydd Iau
Y Swper olaf, yr
addewid am yr Ysbryd
Glan, y gorchymyn i
garu ein gilydd, gardd
Gethsemane a chusan
Jwdas – rhai o
ddigwyddiadau mawr
dydd
Iau. Dyma’r
diwrnod pan mae Crist
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yn wir yn cymryd arno agwedd caethwas. Mae’n golchi traed ei
ddisgyblion gan gyhoeddi mai dod i wasanaethu a wnaeth ac y mae’n
gobeithio y bydd ei ddilynwyr hefyd yn gwasanaethu yn hytrach na
disgwyl cael eu gwasanaethu. Yna yng Ngethsemane, Crist yn ddyn
gyda’i ofnau a’i bryderon yn gweddïo am i’r cwpan fynd heibio iddo, yn
ofni’r hyn oedd i ddod. Ond ar waethaf hynny yn ildio i drefn ei Dad
nefol. Dylem ninnau fabwysiadu ei onestrwydd mewn gweddi a’i
barodrwydd i blygu i ewyllys Duw.

Gwener y Groglith
Y groes ydi canolbwynt sylw
heddiw. Ond pobl o’i gwmpas
oedd canolbwynt sylw Iesu,
maddau i’r rhai a’i hoeliodd ar
groes, cysuro lleidr ar y groes,
cyflwyno gofal ei fam i Ioan, yna
yng nghanol y cyfan teimlo poen
corfforol marwolaeth greulon a
phoen enaid “Fy Nuw fy Nuw
paham ym gadewaist?” I rai
dyma foment y mae’n cymryd
pechod y byd ar ei ysgwyddau ei
hun er mwyn prynu maddeuant i
ni. Mae eraill yn edrych ar y
foment hon fel moment y mae’n
uniaethu'n llwyr efo holl
ddioddefaint y byd ac yn mynnu
fod cariad hunan aberthol yn gryfach. Gadewch i ni gofio ei barodrwydd
i’n gwasanaethu ni beth bynnag oedd y gost.
Dydd Sadwrn
Y Sabath Iddewig a Iesu wedi ei gladdu yn y bedd benthyg cyn machlud
haul nos Wener. Mae’r Sabath yn golygu bod pawb yn segur, ac yn y
llonyddwch hwnnw mae’r disgyblion yn wynebu realiti yr hyn oedd wedi
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digwydd. Mae Pedr yn cofio iddo wadu ei Arglwydd, mae’r disgyblion
eraill yn cofio iddynt ffoi, mae’r merched oedd wrth y bedd gan gynnwys
Mair ei fam yn cofio’r olygfa ddychrynllyd y buont yn syllu yn
ddiymadferth arni. Y Sadwrn yw diwrnod y sylweddoliad. Mae’n
ddiwrnod i ninnau sylweddoli ein cyfrifoldebau, wynebu ein methiannau
ac amgyffred y dioddefaint yn ein byd.
Sul y Pasg

Sul atgyfodiad. Nid yw Mair yn ei adnabod, nid yw’r ddau ar y ffordd i
Emaus yn ei adnabod, mae’n ymddangos ac yn diflannu, ac eto mae’n
bwyta ac yn yfed a gall Tomos roi ei fys yn ôl y briwiau ymhen yr
wythnos. Wyddom ni ddim beth ddigwyddodd yn yr atgyfodiad, ac ofer
yw ceisio amgyffred. Mae yna ddirgelwch yn Nuw a’r dirgelwch hwnnw
sydd yn yr atgyfodiad hefyd. Ond y mae’r Crist atgyfodedig yn parhau i
drin pobl yn dyner, mae’n parhau i gynnig maddeuant, mae’n parhau i
ddymuno tangnefedd ac y mae’n herio ei ddilynwyr i waith
newydd. Rhaid rhannu’r newydd da a chynnig bywyd newydd i bawb
sydd yn credu, “Ewch felly i’r holl fyd ...” ond peidiwch a mynd ar eich
pen eich hun “byddaf gyda chi hyd ddiwedd y byd.”
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Taith y Llywydd yn Aberystwyth
Fel y gwyddoch, bob pum
mlynedd, mae gan Eglwys
Bresbyteriadd Cymru Apêl
mewn
partneriaeth
â
Chymorth Cristnogol. Eleni
mae Apêl ‘Hadau Gobaith’
yn codi arian ar gyfer
problemau Newid Hinsawdd
yn Kenya.
Fel rhan o’r Apêl hon, mae
Evan Morgan fel Llywydd,
yn bwriadu codi arian drwy gerdded 70km. Ei fwriad yw ymweld â phob
un o’n 14 Henaduriaeth a cherdded 5km ym mhob Henaduriaeth, gan
wneud cyfanswm o 70km.
Ac wrth gwrs fe ddaeth i Gapel y Morfa ar yr 20 Mawrth ac mewn
heulwen gwanwynaidd fe gafwyd taith ddifyr o bum kilomedr yn ei
gwmni.
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Y Gymdeithas
Harri Parri oedd y gwestai yn y
gymdeithas ac fe ddaeth i siarad
am ei gyfrol ddiweddaraf Heb eu
tebyg.
Dyma Harri Parri ar ei orau – yn
cyflwyno deg portread o bobol
unigryw – pobol sydd wedi torri
eu cwys eu hunain mewn bywyd.
Mae’r portreadau yn gymysgedd
o’r hanesyddol a’r mwy diweddar.
Meddai Harri am y gyfrol:
‘Annhebygrwydd y cymeriadau
i’w gilydd, ac i bawb arall, oedd yn agor y drws. Cofnodi gwefr byw –
ac ar dro ofid byw, hwyrach yr ydw i – deg cymeriad na fuon nhw rioed
yn neb arall . . . Heb eu tebyg, meddwn i. Nid o ran doniau na gwerthoedd
o angenrheidrwydd. Nid na allai hynny, hwyrach, fod o fewn eu cyrraedd.
Heb eu tebyg, am ei bod hi yn debygol mai un o bob un ohonyn nhw fu
ar gael.’
Derbyn cyngor a phenderfynu
cyflwyno aelodau’r gymdeithas i
bedwar o’r cymeriadau wnaeth
Harri Parri sef Mary Lloyd
Williams, Elwyn Roberts, Gwilym
O. Roberts a Bettina Harden ac
adrodd un stori neu ddwy am bob
un. Cafwyd noson ddifyr dros ben a
bu ambell un yn rhannu atgofion pellach am rai o’r cymeriadau eraill
hefyd. Wedi’r sgwrs roedd pobl yn awchus i ddarllen y gyfrol a phawb
yn edrych ymlaen at ei gyfrol nesaf.
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Yr Ysgol Sul
Cynhaliwyd Gwasanaeth Gŵyl Dewi ar
Fawrth 6ed ar Zoom. Roedd y cyfraniadau
yn gynnyrch y Llanllanast a gynhaliwyd ar
ddiwedd Chwefror - amrywiaeth o waith
crefft, arddangosfa, geiriau Dewi Sant a’r
gân Gwnewch y pethau bychain. Buom
hefyd yn rhan o’r Parêd Gŵyl Dewi gyda
baner Yr Ysgol Sul.
Yn ystod mis Mawrth cyflwynwyd storiau
am Iesu yn iachau : Y pedwar ffrind yn
mynd â’r dyn cloff at Iesu, Bartimeus,a
Iachau y deg dyn gwahanglwyfus ac un yn
unig yn dychwelyd at Iesu i ddiolch. Wrth i ni ddiolch, cyfeiriwyd ein
sylw a’n gweddiau at sefyllfa pobl a phlant Wcráin trwy gyfrwng y bocs
diolch a chadwyn cariad.
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Diolch
Diolch yn fawr i’r rhai fu’n paratoi bocsys o nwyddau angenrheidiol ar
gyfer eu anfon i Wcráin. Diolch hefyd am y cyfraniadau ariannol hael
a anfonwyd at y Trysorydd Rhidian Griffiths tuag at Apêl Wcráin
Cymorth Cristnogol ac elusennau eraill.

Gwasanaethau mis Ebrill
3 Ebrill

Gweinidog oedfa yn y capel ac ar Zoom
Hefyd Llanllanast y Pasg yn Festri’r Morfa am 10 o’r
gloch

10 Ebrill

John Owen oedfa Zoom yn unig

14 Ebrill

Nos Iau Cablyd - Seion, Stryd y Popty - gwasanaeth
dwyieithog - Pregethwr J-D Laurence - 7.30

15 Ebrill

Gwener y Groglith - Oedfa Gymraeg - Morfa - 10

17 Ebrill

Gweinidog oedfa yn y capel ac ar Zoom
Hefyd yr Ysgol Sul yn Dathlu’r Pasg a Helfa Wyau yn
yr awyr agored. Mwy o fanylion yn nes at y dyddiad.

24 Ebrill

Owain Llyr Evans lleoliad i'w benderfynu

Perthyn
Sara a John oedd yn gyfrifol am y rhifyn hwn o
Perthyn. Bydd y rhifyn nesaf dan ofal Gwenan
Creunant anfonwch unrhyw ddeunydd ar gyfer y
rhifyn hwnnw erbyn 20 Ebrill
i
gwenancreunant@googlemail.com
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Salm 31
Salm y mae Cristnogion Wcráin yn ei defnyddio fel gweddi
Ynot ti, ARGLWYDD, y ceisiais loches,
na fydded cywilydd arnaf byth;
achub fi yn dy gyfiawnder,
tro dy glust ataf,
a brysia i'm gwaredu;
bydd i mi'n graig noddfa,
yn amddiffynfa i'm cadw...
er mwyn dy enw, arwain a thywys fi.
Tyn fi o'r rhwyd a guddiwyd ar fy nghyfer,
oherwydd ti yw fy noddfa.
Cyflwynaf fy ysbryd i'th law di;
gwaredaist fi, ARGLWYDD, y Duw ffyddlon.
Bydd drugarog wrthyf, ARGLWYDD, oherwydd y mae'n gyfyng
arnaf;
y mae fy llygaid yn pylu gan ofid,
fy enaid a'm corff hefyd;
Anghofiwyd fi, fel un marw wedi mynd dros gof;
yr wyf fel llestr wedi torri.
Oherwydd clywaf lawer yn sibrwd,
y mae dychryn ar bob llaw;
pan ddônt at ei gilydd yn f'erbyn
y maent yn cynllwyn i gymryd fy mywyd.
Ond yr wyf yn ymddiried ynot ti, ARGLWYDD,
ac yn dweud, “Ti yw fy Nuw.”
Y mae fy amserau yn dy law di;
gwared fi rhag fy ngelynion a'm herlidwyr.
Bydded llewyrch dy wyneb ar dy was;
achub fi yn dy ffyddlondeb.
Bendigedig yw'r ARGLWYDD
a ddangosodd ei ffyddlondeb rhyfeddol ataf
yn nydd cyfyngder.
Byddwch gryf a gwrol eich calon,
yr holl rai sy'n disgwyl wrth yr ARGLWYDD.
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