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“Gwyn ei byd yr oes a'u clyw,
Dangnefeddwyr, plant i Dduw.”

(Waldo Williams)

Gair y Gweinidog
‘Watch out! Watch out! There’s a Humphrey about!’
Pwy sy’n cofio’r geiriau yna? Ymgyrch cwmni llefrith Unigate yn ystod
y saithdegau a chymeriadau fel Muhammad Ali, Frank Muir ac Emu yn
ein hannog i yfed mwy o lefrith. Wn i ddim pwy oedd Humphrey, rhyw
fodolaeth anweledig oedd yn dwyn llefrith ac felly’r alwad i brynu
mwy, ac mewn dim o amser fe ddaeth y geiriau ac felly’r ymgyrch yn
gyfarwydd.
Ychydig wythnosau yn ôl ‘roddwn ar glos fferm yn Llŷn, yng nghwmni
un o reolwyr Hufenfa De Arfon. Pwrpas yr ymweliad oedd trosglwyddo
llun gwreiddiol o’i gartref gan mai f’ewythr oedd y perchennog
blaenorol. Fferm fechan o 32 acer oedd Tan y Bryn ond fe gafodd
f’ewythr fywoliaeth a rhan o hynny oedd bodolaeth a chefnogaeth
Hufenfa De Arfon, menter gydweithredol ers 1938 oedd yn sicrhau
incwm misol i ffermydd bychan Llŷn ac Eifionydd. Nid dyma’r lle i
ymhelaethu, digon dweud bod y diwydiant llaeth yn haeddu pob
cefnogaeth a’ch cyfrifoldeb chi a fi i brynu’n ddoeth gyda sylw arbennig
i’r cynnyrch, yn darddiad, pris a chludiant.
Gymaint dylanwad yr hysbyseb fel y penderfynodd mam ymgorffori
Humphrey mewn gwisg ac y byddwn i’n gwisgo’r wisg honno ar gyfer
carnifal. Yng ngyfnod fy mhlentyndod dim ond un carnifal fuodd ym
Mhentreuchaf a hynny yn y flwyddyn 1977. Carnifal a chwpan a darn
arian ynghyd â ‘hot dog’ os dwi’n cofio’n iawn a lolipop, y cyfan i
ddathlu Jiwbilî Arian y frenhines. Pwy feddyliai? Nid dyma’r fan i fynd
ati i drin a thrafod cryfderau a gwendidau brenhiniaeth oherwydd
‘rhydd i bawb ei farn ac i bob barn ei llafar’ ydi hi! Ym mlynyddoedd y
saithdegau, heblaw am ddylanwad aelwyd ac ambell athro ac
athrawes wahanol, prin oedd ein hymwybyddiaeth hanesyddol a gyda
hynny, y modd y mae’r Cymry wedi dioddef dan deyrnaswyr dieithr.
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Dyna oedd hanes y Genedl ond bod eu dyhead yn ddyhead am
Frenhiniaeth a gyda hynny, arweinyddiaeth fyddai’n rhoi bod i
sicrwydd yn wyneb bygythiadau gan genhedloedd eraill.
Beth bynnag am hynny, bellach mae’r agwedd meddwl wedi newid a’r
cyfryngau cymdeithasol yn ddyddiol yn dangos brenhiniaeth dan
fygythiad ac yn llawn trafferthion a rhywun yn dyheu am ffyrdd
newydd o fod yn genedl.
Fydd yna ddim jeli a chwpan a lolipop yn tŷ ni ar benwythnos 2 Mehefin
ymlaen ond fe fydd yna ddathliad. Mi fydd hi’n Benwythnos y
Pentecost, cyfle i ni gofio am yr hyn ddigwyddodd yn yr Oruwch
Ystafell: “Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost yr oeddent oll ynghyd
yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn
rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle'r oeddent yn eistedd.
Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un
ar bob un ohonynt; a llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân.”
Pen-blwydd yr Eglwys ym meddyliau rhai, yn tanlinellu dechreuad yr
Eglwys Gristnogol, dan ddylanwad a nerth yr Ysbryd Glân, y ‘Ruach’. Fe
fyddwn ni’n cynnal Oedfa Deulu yn y Morfa ac fel gydag Oedfa’r Pasg,
yn dechrau tu allan wrth y Goeden Heddwch, a pha le gwell i ddechrau!
Dyfodiad yr Ysbryd yn gyfrwng i oleuo pobl ffydd, eu nerthu â nerth
Duw a’u harwain mewn gair a gweithred i ledaenu teyrnas a
theyrnasiad cariad a chyfiawnder. Ac mae hynny’n werth ei ddathlu!
Fe gaiff Dafydd Jones y gair olaf:
‘Lle y teyrnaso, bendith fydd;
y caeth a naid o’i rwymau’n rhydd,
y blin gaiff fythol esmwythâd,
a’r holl rai rheidus, gymorth rhad.’
Bendith y Pentecost i bawb ohonoch!
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Eifion

Darlith Flynyddol Morlan-Pantyfedwen 2022
Roedd y gymeradwyaeth hir a brwd
a roddwyd i ddarlith y Parchg
Jeffrey John yn neuadd Morlan yn
arwydd
o
ddyfnder
gwerthfawrogiad y gynulleidfa.
Cadwodd
y
darlithydd
ein
diddordeb trwy gydol yr amser, gan
gyfathrebu’n hynod effeithiol ac
eglur, yn ddeallus ysgolheigaidd ac
yn naturiol ddiddan yr un pryd.
Testun heriol oedd gan Jeffrey John, sef sut i wneud synnwyr o’r Beibl.
Ar ryw olwg, roedd yn destun dwl: onid yw’r Beibl yno i’w ddarllen ac
i wrando arno, heb inni feddwl gormod am holl ystyr y geiriau? Dyna’n
union ein perygl, meddai’r darlithydd. Dadleuai’n gryf fod deall cefndir
a chyd-destun llyfrau’r Beibl yn hollbwysig wrth inni geisio ei astudio.
Disgrifiodd ei hun yn fachgen ifanc yn eglwys Tonyrefail yn gwrando ar
Salm 51, ac yn methu cysoni’r hyn mae’r salm yn ei ddweud yn adnod
16 (‘Oherwydd nid wyt yn ymhyfrydu mewn aberth; pe dygwn
boethoffrymau, ni fyddit fodlon’) a’r hyn a ddywedir yn adnod 19 (‘Yna
fe ymhyfrydi mewn aberthau cywir – poethoffrwm ac aberth llosg –
yna fe aberthir bustych ar dy allor’). Esboniodd taw ychwanegiad at y
salm wreiddiol yw adnodau 18–19, ychwanegiad sy’n perthyn i gyfnod
gwahanol a chyd-destun diwylliannol gwahanol, a bod gwybod hynny
yn hanfodol i gael deall y salm yn iawn.
Ac ar y trywydd yna yr aeth â ni am awr gyfan, yn trafod gwahanol
ddarnau yn y Beibl, o lyfr Ruth i Efengyl Marc i Lyfr y Datguddiad, ac yn
eu goleuo gydag esboniadau ar eu cefndir a’u cyd-destun. Trwy’r cyfan
roedd yn pwysleisio nad tanseilio’r Beibl oedd ei fwriad, ond dangos
fel y mae deall hanes a chyd-destun nid yn unig yn agor ein meddyliau
ac yn helaethu ein deall, ond yn wir yn cryfhau ein ffydd. Ac fe
bwysleisiodd mai gwir Air Duw yw y Gair a wnaethpwyd yn gnawd, sef
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Iesu Grist ei hun. Cyfrwng yw’r Beibl inni ddod ato ef, a rhaid gweld
heibio i’r geiriau ar bapur i ystyr sylfaenol y neges – yng ngeiriau
Pantycelyn, ‘heibio i degwch, at y tegwch gwir ei hun’.
O feddwl dros y ddarlith, fe’m cefais fy hunan yn awyddus i bwysleisio
nad yw dehongliadau esbonwyr yn sefyll am byth (yn wir maent yn
newid o genhedlaeth i genhedlaeth), ac y gellir bod yn rhy ddogmatig
wrth bwysleisio un dehongliad arbennig o ran o’r ysgrythur, fel y gall
rhai fod yn ddogmatig wrth ddarllen popeth yn llythrennol.
Mesur yw hynny o gyfoeth a gwychder y ddarlith a’r traddodi.
Gwnaeth Jeffrey John inni feddwl, ac am hynny rydym yn ddwfn yn ei
ddyled.
Rhidian Griffiths

_________________________________
Hoffwn ddiolch o galon i bawb a
gyfrannodd at fy nghronfa nawdd yn
dilyn
rhedeg
hanner
marathon
Caerdydd ym mis Mawrth. Roeddwn yn
codi arian ar gyfer uned gemotherapi
Ysbyty Bronglais a diolch i haelioni pobl
roeddwn yn medru cyflwyno siec
sylweddol ac roedd y swm yn y diwedd
dros £1,200.
Er bod fy nghronfa nawdd i bellach wedi
cau mae’r gwaith codi arian yn parhau wrth gwrs gyda’r nod o godi
£500,000 i wireddu’r freuddwyd o ddarparu uned gemotherapi
bwrpasol i gleifion allanol ar gyfer Ysbyty Cyffredinol Bronglais.
Diolch eto am bob cefnogaeth.
Deian
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HOFF EMYN
Dwn i ddim os ydych fel fi, ond mae nifer o emynau sy’n canu gennyf
ac am wahanol resymau ac ar wahanol adegau gan gyffwrdd teimladau
ac emosiynau y cyfnodau hynny. Hefyd mae’r dôn yn fynych yn cynnal
y profiad i mi. Diolch am y traddodiad gwerthfawr y’n magwyd ynddo.
Fel Mary yn y Perthyn diwethaf, anodd yw dewis un emyn penodol.
Rhaid cyfaddef bod yr emynau ‘Mawr’ diwinyddol eu naws yn naturiol
cyffroi meddwl ac enaid. Ond gogwyddaf amlaf at emynau sy’n ein
hannog i ystyried cyflwr ein hoes, cymdeithas a’r byd sydd ohoni.
Emynau sy’n aml yn procio’n cydwybod a’n cyfrifoldeb i gyfrannu a
chymodi gan ddangos trugaredd, brawdgarwch a chariad at y rhai sy’n
dioddef gorthrwm, trais, anghyfiawnder, newyn a thlodi yn ein byd.
O’r holl emynau sy’n llifo i’r cof rwyf am droi at un a luniodd Eliseus
Williams (Eifion Wyn). Fe’n codwyd o’n plentyndod cynnar i ganu “Dod
ar fy mhen Dy sanctaidd law” o’i eiddo. Ond ei emyn “Efengyl
Tangnefedd” sy’n fynych ar fy meddwl, ac yn fwy perthnasol heddiw
wrth weld yr erchyllderau yn Wcráin. Ysgogodd John ein cydwybod yn
rhifyn Ebrill o Perthyn wrth ddarlunio’r sefyllfa annynnol yno a sawl
gwlad arall. Mae realiti dychrynllyd anghyfiawnder, gormes a thrais
bellach ar garreg ein drysau. Efallai deffroir ni o ryw gyfforddusrwydd
moesol sy’n ystyried bod rhyw gyfraniad ariannol yn ddigonol i brofi’n
dyngarwch tuag at eraill. Rwan efallai y dechreuwn ddeall o ddifrif beth
yw’r ing a’r dioddef a hefyd y gwir angen am ymgeledd, trugaredd a
chariad yn y sefyllfaoedd annynnol hyn. Gwerthfawrogwn arweiniad
Eifion a sawl cennad arall yn ystod yr wythnosau diweddar sydd wedi’n
hatgoffa am ein cyfrifoldeb fel Cristnogion yn hynny o beth.
Tybed ai dyna’r math o ystyriaethau oedd yn troi ym meddwl Eifion
Wyn pan luniodd ‘Efengyl Tangnefedd’? Fe’i cyhoeddwyd ym 1916 yng
nghanol cyflafan fawr y Rhyfel Byd Cyntaf a’r erchyllderau bryd hynny.
Serch y dywediad adnabyddus hwnnw, ‘Dyma’r rhyfel i roi diwedd ar
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bob rhyfel’, mewn gwirionedd ni wnaeth profiadau’r Rhyfel Mawr
ddileu rhyfel o’n byd.
Yn yr oes sydd ohoni heddiw efallai bod defnyddio ieithwedd fel ‘rhyfel
yr Oen’ yn debygol o fod yn annerbyniol, ond deallwn fwrdwn y neges
a gyfleir yn ei chyfnod. Neges sydd yr un mor bwysig heddiw ag erioed.
Rydym newydd ddathlu cyfnod y Pasg a derbyn arweiniad sawl cennad
i gofio fel y rhodiodd Crist i Jerwsalem yn fuddugoliaethus, nid fel
brenin rhyfelgar ond fel Tywysog tangnefedd; fel yr aberthodd Ei
Hunan, y cyfan, drosom ar y Groes ac fel atgyfododd y Trydydd Dydd i
gynnig bywyd a gobaith newydd i ddynolryw. Anogwyd ni bod angen i
ni ddangos gwasanaeth ymarferol ac ymroddiad cywir er lledaenu
cariad a thrugaredd i’n cyd-ddyn. Dyma i mi mae Eifion Wyn yn ei
adlewyrchu yn ei emyn – y gobaith, drwy gymod, er sicrhau
cyfiawnder, cynnal brawdgarwch a hyrwyddo heddwch a’i ledaenu
drwy’r holl fyd. O na fyddem ddigon gwrol i wireddu hynny heddiw!
Dyma’r emyn i ni fyfyrio arno:
Efengyl tangnefedd, O rhed dros y byd,
a deled y bobloedd i’th lewyrch i gyd;
na foed neb heb wybod am gariad y groes,
a brodyr i’w gilydd fo dynion pob oes.
Sancteiddier y ddaear gan Ysbryd y ne';
boed Iesu yn Frenin, a neb ond efe:
y tywysogaethau mewn hedd wrth ei draed
a phawb yn ddiogel dan arwydd ei waed.
Efengyl tangnefedd, dos rhagot yn awr,
a doed dy gyfiawnder o’r nefoedd i lawr,
fel na byddo mwyach na dial na phoen
na chariad at ryfel, ond rhyfel yr Oen.
[Rhif 844 yn Caneuon Ffydd]
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Fel atodiad, nodais cymaint, yn fy nhŷb i, mae tonau y cysylltwn ag
emynau penodol yn ychwanegu at ddehongliad ac ymdeimlad y gerdd.
‘Joanna’ yw’r dôn yr uniaethaf â’r emyn hwn ac sy’n rymus gofleidio’r
neges. (Ond tybed mewn gwirionedd bod hynny wedi’i liwio gan y
profiad pan yn blentyn dengmlwydd wrth geisio ymarfer chwarae’r
dôn ar biano - dan yr enw ‘St Deiniol’, sef, fel eglura Delyth Morgans
yn ‘Cydymaith Caneuon Ffydd’, yr enw a adnabyddir yr alaw Gymreig
hon mewn casgliadau Saesneg.)
Dewi G Hughes

__________________________________
Golygyddion y mis hwn yw Gwenan a Nest. Diolch i bawb sydd wedi
anfon lluniau ac adroddiadau. Anfonwch eich cyfraniadau ar gyfer
rhifyn Gorffennaf 2022 at Eifion ac Alwen erbyn 17 Mehefin os
gwelwch yn dda - eifionroberts095@btinternet.com

Cymdeithas y Morfa - Hysbys
Taith Gerdded Cymdeithas y Morfa
(dan arweiniad Rhys a Trish Huws)
Nos Wener 10 neu 17 Mehefin
6.00 o’r gloch o’r Morlan
Croeso cynnes i bawb!

Newyddion Ebeneser
Cofion ….

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at ein haelodau a’n
cyfeillion yn Ebeneser ac at y rhai sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi
neu mewn cartrefi gofal.
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Newyddion Morfa
Cofion ...

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at Mr Wyn Thomas sydd
wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Cofiwn hefyd at ein haelodau a’n cyfeillion sydd wedi treulio amser yn
yr ysbyty a’r rhai sydd yn derbyn gofal yn eu cartrefi neu mewn cartrefi
gofal.

Cydymdeimlad ...

Cydymdeimlwn â Mark Strong a’i briod Johanna Breyer, ar farwolaeth
tad Mark yn Gresffordd – tad-cu i Hans a Ianto. Mae ein meddyliau
gyda Mark sydd yn parhau i dderbyn triniaeth yn Ysbyty Nedd Port
Talbot.
Cydymdeimlwn â Katrine a Huw Chambers a’r teulu unwaith eto y mis
hwn gan fod Katrine wedi colli ei mam yn Llydaw - mam-gu i Mari, Iwan
a Siôn.
Cydymdeimlwn hefyd ag Ann Wyn Thomas ar farwolaeth Mrs
Myfanwy Jones, mam Ann a nain i Elain a Gwenno.

Priodas ...

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Meleri Rees Griffiths a John
Bailey a briodwyd yng Nghapel y Morfa ym mis Ebrill.

Dymuno’n dda ...

Dymunwn yn dda i’r rhai fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd yn Ninbych yn ystod gwyliau’r hanner tymor.
Dymunwn yn dda hefyd i’r ieuenctid fydd yn wynebu cyfnod yr
arholiadau yn yr ysgolion ac mewn colegau.
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COFFÂD: WALFORD LLOYD GEALY
Bu farw Walford ar 15 Mawrth 2022, yn 83 mlwydd oed, a chollodd y
Morfa un o’r mwyaf ffyddlon i’w holl gyfarfodydd. Roedd yn hynod
falch o’i rieni duwiol a’i fagwraeth ym mhentref Dre-fach, Sir
Gaerfyrddin. Yn fachgen ifanc cerddai gyda’i dad ddwywaith y Sul bob
cam i gapel y Bedyddwyr ym Mhorthyrhyd lle’r oedd ei dad yn
organydd, ond yn ei arddegau mynychai’r Neuadd Efengylaidd gyda’i
fam.
‘Roedd yr ardal yn drwm o dan ddylanwad diwygiad 1904 ac yn y
pumdegau byddai rhai o’r capeli a’r Neuaddau Efengylaidd oedd yn
britho bob pentref yn cydweithio ac yn trefnu Cyfarfodydd
Tystiolaethu ar gyfer pobl ifanc ar nos Sadwrn. Y pryd hwnnw y
daethom ni’n gyfeillion – roedd y ddau ohonom wedi dechrau
pregethu.
Roedd Walford yn ddisgybl disglair yn Ysgol Ramadeg y Gwendraeth a
bu’n hynod lwyddiannus yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe cyn ennill
gradd bellach yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Penodwyd ef wedyn yn
athro Ysgrythur yn Ysgol Ramadeg y Merched, Caerfyrddin ac
ymgartrefodd yng Nghynwyl Elfed gan fynychu capel y Methodistiaid
Calfinaidd yn y pentref. Athroniaeth oedd ei brif ddisgyblaeth a
derbyniodd swydd darlithydd yn Adran Efrydiau Allanol y brifysgol yma
yn Aberystwyth, gan ymuno ȃ’r gynulleidfa yn Salem lle’r oeddwn yn
weinidog ar y pryd. Dyma adfer yr hen gyfeillgarwch. O dan
ddylanwad gweinidogaeth y Parchedig H R Davies a fu’n weinidog yr
eglwys am dros ugain mlynedd roedd Salem yn eglwys efengylaidd ei
naws, a Walford a’i briod Marlene yn gwbl gartrefol yng nghymdeithas
yr eglwys.
Ymgollai’n llwyr ar adegau pan fyddem yn trafod gwahanol athronwyr,
ac yntau’n arbenigwr ar waith yr athronydd Ludwig Wittgenstein.
Cyfrannai’n gyson i gylchgronau athronyddol, a gelwid arno’n fynych i
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ddarlithio mewn cynadleddau. Cyfaill mynwesol iddo, a chydweithiwr
yn y maes hwn, oedd y diweddar Athro Dewi Z Phillips ac mae hanesyn
amdanynt mewn Cynhadledd Athronyddol yn yr Unol Daleithiau pan
dorrodd Walford ar draws ryw drafodaeth ddigon dyrys a dweud,
“Cofia, Dewi, byddwn yn mynd i’r cwrdd bore yfory” - ac felly y bu. Er
mai Athroniaeth oedd ei fyd, ffynhonnell ei holl fywyd oedd ei
berthynas ȃ’i Waredwr. Roedd ei argyhoeddiadau Cristnogol yn
bwysicach na dim yn ei olwg. Gwerthfawrogwyd ei bregethu goleuedig
gan gynulleidfaoedd ar hyd a lled y sir, ac mewn dosbarthiadau allanol
roedd ganddo’r gallu a’r ddawn i egluro i’w ddisgyblion bynciau digon
astrus.
Cynhyrfwyd ef pan fyddai unrhyw un yn esgyn i’r pulpud a chodi rhyw
amheuaeth ynglŷn ȃ gwirioneddau canolog y Ffydd Gristnogol - anodd
fyddai ei gadw yn ei sedd ar adegau felly! Gwerthfawrogai’n fawr y
Cwrdd Gweddi, y Dosbarth Beiblaidd, y Seiat a’r Ysgol Sul gan
gyfoethogi’r drafodaeth. Mawr oedd ei ganmoliaeth i’w weinidog, y
Parchedig Eifion Roberts, am ei gyflwyniadau trylwyr yn y cyfarfodydd
hyn. Bu’n deyrngar i’w weinidog ac yn ffyddlon i Eglwys Iesu Grist, fel
y byddai ef bob amser yn meddwl amdani.
Roedd Walford yn gymeriad hoffus, caredig, tyner ac yn llawn hiwmor.
Bu’n ffyddlon i’w wreiddiau gwerinol a chrefyddol oedd mor
nodweddiadol o’i filltir sgwȃr yn Sir Gaerfyrddin.
Mawr fu gofal Marlene amdano, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd
olaf, a chofiwn amdani hi a’r plant, Catrin, Ioan, Steffan a’u teuluoedd
yn ein gweddïau. Mae ein cydymdeimlad yn fawr ȃ hwy yn eu colled
a’u hiraeth.
“Cu iawn fuost gennyf”.
J E Wynne Davies
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Yr Ysgol Sul
Y bore Sul cyntaf yn dilyn
gwyliau’r Pasg a Chalan Mai,
cyflwynwyd y stori Ar y Ffordd i
Emaus. Bu’r rhai ieuengaf yn
cofnodi’r daith trwy gyfrwng
drysfa a llun symudol a’r rhai
hŷn yn trafod sut allwn ni
gerdded gyda’r Iesu ac yn
cofnodi ar olion traed.
Gweddi:
Diolch, Iesu dy fod yn addo cerdded gyda ni bob dydd, yn union fel y
cerddaist gyda’r disgyblion ar eu ffordd i Emaus. Amen.
A dyma fu’r plant yn ei wneud wrth baratoi at y Pentecost:
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__________________________________
DIDDORDEB MEWN DOD YN AELOD?
Beth yw ystyr bod yn aelod?
Beth yw Eglwys?
Pwy oedd yr Iesu?
Wyt ti’n credu?
I’r rhai sy’n bedair ar ddeg oed neu’n hŷn, ac os oes diddordeb gennych
mewn cyfarfod i drafod rhai o’r cwestiynau uchod, yna dewch i
gysylltiad. Gallwn gyfarfod ar Zoom neu wyneb yn wyneb.
Rhowch wybod trwy gysylltu ag Eifion ar 01970 822 095 neu ebostiwch
– eifionroberts095@btinternet.com
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Ras am Fywyd
Bu nifer o deuluoedd yn rhan o’r Ras am Fywyd ar y prom ar Fai 15.
Roedd hi’n gyfle i ni fel Ysgol Sul i ymuno a dangos ein cefnogaeth. A
diolch i bawb am redeg a cherdded a chyfrannu.
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Adnabod Aelod: Nonna Owen
Soniwch am eich cefndir, ble
cawsoch eich magu a'ch addysg?
Cefais fy ngeni yn yr hen adran
famolaeth yn Ffordd Caradog ar 3
Chwefror 1950. Bûm yn byw nes yn
dair oed yng nghartref fy nhad yn
Belmont, Stryd Siôr. Cafodd fy nhad
ei eni yno, gyda'i fam-gu a dwy
fodryb a chyfnither yn byw drws
nesa a modryb arall yn Stryd
William. Yn 1953 prynodd fy rhieni
y tŷ sydd erbyn hyn yn gartref i ni
yng Nghoedlan Iorwerth a daeth fy
nhad-cu gyda ni. Erbyn hynny
roedd gennyf frawd bach Elwyn.
Saesneg oedd iaith fy nghartref gan nad oedd fy nhad-cu yn deall
Cymraeg Sir Fflint fy mam!! Cefais fy medyddio yng Nghapel Wesle
Siloam, ac ar ôl dyddiau Siloam aethom i Gapel Sant Paul dan ofal
medrus y Parch Haines Davies. Mae gennyf atgofion melys o'r ysgol
Sul, te ar bnawn Mercher, y cyngherddau a phartïon Nadolig.
Cefais fy addysg yn yr Ysgol Gymraeg gyda Hywel Roberts a Hywel
Jones yn brifathrawon, Ysgol Ardwyn a Choleg Addysg Cyncoed,
Caerdydd ac unwaith eto gweld y ddau gyn-brifathro yno ar y staff.
Beth oedd eich hanes wedyn?
Cefais swydd yn Ysgol Babanod Hendreforgan cyn symud i
Lanuwchllyn i fyw a magu fy nhri phlentyn, Elin, Haf a Prys. Yn 1982
aethom i fyw i Ddyffryn Conwy: Ty'n y Groes, Glan Conwy ac wedyn
am 29 mlynedd yn Eglwysbach. Tra roeddem yno cefais gwmni y
Parch a Mrs Haines Davies unwaith eto. Bues yn ffodus i ddysgu
mewn sawl ysgol ond yn bennaf yn Ysgol Bodlondeb Conwy.
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Rydych chi a Gareth yn hoffi teithio – lle sy'n sefyll allan yn y cof?
Roedd fy nhad yn credu bod mynd ar wyliau yn ystod yr haf yn llesol i
ni gyd, felly fe brynodd hanner siâr mewn pabell a dyna ddechrau ar
ein gwyliau gwersylla a gweld llawer, yn aml yng nghwmni ffrindiau yn
Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd, y Swistir, Iwerddon, yr Alban a Lloegr.
Antur eleni fydd ymweld ag Ynysoedd Heledd.
Rydech wedi dychwelyd i fyw i Aber - pam hynny? Beth ydych chi'n
ei fwynhau am y dref a'r ardal?
Rwyf yn ddiolchgar iawn bod fy rhieni wedi cael hir oes ond gyda
henaint daeth llawer o ofal ac fe fûm yn dod bob yn ail wythnos i gadw
cwmni iddynt. Yn sgil hyn deuthum i arfer â fy nhre enedigol unwaith
eto ac ar ôl dyddiau fy nhad gwnaed y penderfyniad i symud go iawn
yma ac felly y bu, o'r wlad i'r dref. Symudiad mae'r ddau ohonom mor
falch ohono. Rydym yn mwynhau y cyfleusterau, medru cerdded i'r
dre, dim angen car bob munud ond mwy na dim cwmni ffrindiau sydd
wedi rhoi gymaint o groeso i ni. Mae yn anoddach symud yn hwyrach
yn eich bywyd ond wrth ymuno â Chapel y Morfa rydw i wedi dod i
adnabod llawer a diolch i chi gyd am eich croeso, rwyf wir yn ei
werthfawrogi.

SULIAU MEHEFIN 2022
5 Mehefin – Eifion Roberts – Gwasanaeth teulu yn y capel yn unig
12 Mehefin – Rhidian Griffiths – yn y capel ac ar Zoom
19 Mehefin – Eifion Roberts – yn y capel ac ar Zoom
26 Mehefin – Beti Griffiths – yn y capel ac ar Zoom
Mae’r holl oedfaon uchod am 10.00 o’r gloch, ac os hoffech
dderbyn y ddolen i ymuno ag unrhyw un ohonynt ar Zoom,
cysylltwch ag Eifion ar eifionroberts095@btinternet.com
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Grŵp Ieuenctid yr Ysgol Sul
Fel y gwyddoch, yn dilyn trafodaethau ar hadau a gobaith a chodi arian,
penderfynodd yr ieuenctid eu bod am lenwi darlun anferth o flodyn yr
haul ag arian mân er mwyn codi arian at apêl nesaf Eglwys Bresbyteraidd
Cymru. Mae’r blodyn bellach wedi’i lunio, a’r ieuenctid wedi dechrau
cyfrannu arian mân a llenwi’r blodyn.

Felly os oes gan unrhyw un ohonoch ychydig o arian mân yn eich
pocedi neu yn eich cypyrddau – unrhyw beth o geiniogau i ambell bunt
– bydd yr ieuenctid yn falch iawn o’u derbyn dros yr wythnosau nesaf
er mwyn llanw’r blodyn haul a chasglu at apêl yr Eglwys.
COFIWCH ymweld â gwefan Capel y Morfa i gael y newyddion
diweddaraf – ac mae croeso i chi gyfrannu!
www.capelymorfa.cymru
COFIWCH hefyd ddilyn cyfrif Trydar Capel y Morfa
@capelymorfa, a chyfri Facebook
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Cymdeithas Gweddi a Choffi

– bore Mawrth am 11 o’r gloch ar Zoom

Yn y cyfarfod cyntaf wedi’r Pasg gwahoddwyd Rhys Bebb
Jones, Llambed, sydd wedi ei benodi’n Hyrwyddwr Polisi
Amgylcheddol ar ran yr Henaduriaeth i ymuno â ni. Yn
wyneb newid hinsawdd sydd a’i effaith dwysaf ar
gymunedau tlotaf ein byd, heriwyd ni fel unigolion ac
aelodau o gapeli ac eglwysi i ymddwyn yn gyfrifol a
lleihau ôl traed carbon er mwyn gwarchod ac adfer yr
amgylchedd a gofalu am greadigaeth Duw.
Y dydd Mawrth canlynol cawsom gyflwyniad i hanes Ieuan Gwyllt (John
Roberts) gan ein bod yn dathlu dau ganmlwyddiant ei eni eleni. Roedd
ei wreiddiau yn ardal Capel Seion cyn symud i Benllwyn ac yna i
Goginan. Bu’n fawr ei ddylanwad ar ganu cynulleidfaol Cymru a
datblygiad canu pedwar llais. Rydym yn ei gofio’n arbennig am y gyfrol
Sŵn y Jiwbili a’r trosiad Cymraeg o emyn Lewis Hartsough – Mi glywaf
dyner lais. Edrychwn ymlaen at Gymanfa Ganu a drefnir gan yr
Henaduriaeth ar 6 Hydref yn Nghapel Penllwyn i ddathlu bywyd a
gwaith Ieuan Gwyllt.

Astudiaeth Ffydd a Phaned

– prynhawn Gwener am 2 o’r gloch ar Zoom
Yr ydym wedi ailddechrau ar ôl gwyliau’r Pasg ac yn
y cyfnod yma y thema yw Heibio’r Pasg gan astudio
digwyddiadau’r Pentecost, Dylanwad yr Ysbryd
Glân, Bywyd o dan ddylanwad yr Ysbryd, Eglwys dan
ddylanwad yr Ysbryd a’r Byd yng Ngoleuni’r Ysbryd. Mae pob sesiwn
sydd wedi ei pharatoi’n ofalus gan Eifion yn ein haddysgu, yn ddiddorol
ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfryngau – ffilm, cerddoriaeth, emynau
a chaneuon a hanesion ysgafn a doniol! Beth am ymuno?
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Eisteddfod Aberystwyth
Llongyfarchiadau i’r plant, ieuenctid ac oedolion a fu’n cystadlu yn yr
Eisteddfod a gynhaliwyd yn y Morlan ar 12 Mai 2022. Roedd nifer wedi
cystadlu’n unigol ac fel aelodau o barti neu fand.
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Enillydd Tlws yr Ifanc oedd Gwen Aeron Down. Llongyfarchiadau mawr
a diolch am ganiatad i gyhoeddi dy gerdd fuddugol yn Perthyn:

Y chwerthin

(Cri mam Dionne Timms-Williams, y ferch 17 oed a gafwyd yn euog
o lofruddio Dr Gary Jenkins ym Mharc Bute, Caerdydd)
Ro’dd afiaith dy chwerthin
Yn heintus,
Yn codi calon,
Yn groeso cynnes
Ar ddechrau dydd.
Yn y bôn ti oedd fy myd,
Ro’t enfys ymhob adfyd,
Ond daeth nos i’m Hafallon
Ac ro’dd byw yn un dôn gron.
Do’dd dim hwyl ar ein haelwyd
Ro’dd pob dydd yn gynfas lwyd.
Covid a’i ofid a ddaeth
I falurio dynoliaeth.
Yr isfyd ddaeth yn gysur Gan roi balm dros dro i’th gur.
Ei gyffur yn dy gymell
I berfeddion ynys bell.
I hon ni allwn deithio
Yn hualau’r cyfnod clo.
Doedd dim chwerthin mwyach.
I le aeth fy nghroten fach?
Mae sŵn dy chwerthin
Yn gignoeth,
Yn torri calon,
Yn ddadwrdd digroeso.
Daeth diwedd dydd.
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Sasiwn Genhadol y De
Cynhaliwyd y Sasiwn Genhadol ar 19 Mai yng Nghapel y Gopa
Pontarddulais. Aeth nifer dda ar y bws oedd wedi ei drefnu ar gyfer
aelodau o eglwysi’r Henaduriaeth hon. Cawsom daith hwylus ac roedd
yr haul yn tywynnu yr holl ffordd.
Llywyddwyd cyfarfod y prynhawn gan Annie Derrick o Gapel y Gopa ac
roedd y defosiwn o dan arweiniad aelodau o eglwysi’r ardal.
Dewiswyd nifer o emynau oedd wedi eu cyfansoddi gan emynwyr lleol
Morgannwg – Dafydd William, Gwili a Hywel M. Griffiths.
Gwahoddwyd y Parch Derek Rees, Abertawe i
annerch, ond oherwydd salwch ni allai fod yn
bresennol. Ar fyr rybudd gofynnwyd i’r Parch Nan
Wyn Powell-Davies i ddod yn ei le. Roedd ganddi
neges amserol yn seiliedig ar y thema a ddewiswyd ar
gyfer y flwyddyn – sef Gobaith yn Iesu – Yr Alffa a’r
Omega (Datguddiad 22:12). Er bod llyfr y Datguddiad yn anodd ei
ddeall oherwydd y weledigaeth apocalyptaidd sydd yn llawn symbolau
a delweddau, llwyddodd Nan i gyflwyno’i neges yn glir, yn ddiddorol
ac yn berthnasol i ni heddiw. Cyfeiriodd at Neges Ewyllys Da yr Urdd a
chri’r plant a phobl ifanc i ni gymryd ein cyfrifoldeb dros y cread a’r
amgylchedd, dros anghyfiawnder a thros heddwch. Hefyd tynnodd
sylw at apêl Cymorth Cristnogol EBC – Hadau Gobaith sydd yn rhoi
gobaith i wledydd sydd yn dioddef o ganlyniad i newyn. I gloi,
pwysleisiodd mai neges o obaith sydd ar ddiwedd yr adran hon o’r
Datguddiad – mai trwy gariad y mae Duw yn tywallt ei fendithion ac
mai trwy gyd-weithio a chyd-ddyheu y ceir cyfiawnder i bawb ac y
gwneir popeth yn newydd. Gobaith yn Iesu – yr Alffa a’r Omega.
Wrth ddiolch i Nan Wyn dymunwyd yn dda iddi ar ei phenodiad i swydd
Ysgrifennydd Cyffredinol yr enwad ar ymddeoliad Meirion Morris. Yn
ystod y cyfarfod, cyflwynwyd siec gan y Trysorydd ar ran Eglwysi’r De i
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Nan tuag at waith cenhadol yma yng Nghymru ac mewn gwledydd
tramor.
Llywyddwyd cyfarfod yr hwyr gan Margaret
Jones, Llywydd presennol Sasiwn y De.
Gwahoddwyd Dr. Graham Thomas sydd yn
feddyg yn ardal Corwen i annerch oherwydd
ei gysylltiad ag elusen HIV Lesotho a’i
ymweliadau cyson â’r wlad. Mae’r elusen
wedi derbyn cymorth ariannol oddi wrth
Sasiwn Genhadol y De ers sawl blwyddyn. Gyda’r datblygiad mewn
triniaethau ar gyfer HIV ers wythdegau a nawdegau’r ganrif ddiwethaf,
mae gwaith yr elusen wedi ehangu i gyflogi a noddi staff cymunedol
sydd yn teithio i ardaloedd anghysbell i brofi a chynnig triniaethau.
Ehangodd eu gwaith hefyd i gynnwys brechiadau plant, triniaethau
rhag y dicâu (TB) a phrofion a brechiadau Covid.
Mae’r elusen erbyn hyn yn cefnogi eglwysi, ysgolion a chymunedau
gyda phrosiectau amaethyddol a busnes, gofal am blant a theuluoedd
a gofal diwedd oes. Mae’r eglwysi a Christnogion lleol yn arwain y
gwaith yn y meysydd hyn ac yn derbyn cefnogaeth meddygon a
gweithwyr lleol a rhai eraill fel Dr. Graham Thomas sydd yn ymweld ac
yn gweithio yn yr ysbytai a’r clinigau. Mae ef a’i deulu yn edrych
ymlaen at dreulio mis Awst yno eleni. Gweinyddir arian prosiectau HIV
Lesotho gan Ysbyty Cenhadol Tebellong sydd wedi dathlu 55 mlynedd
o waith a chenhadaeth i’r gymuned leol.
I derfynu, diolchodd Dr Thomas am y cyfraniadau hael oddi wrth
chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru tuag at y gwaith arbennig yma
yn Lesotho.
Y flwyddyn nesaf ni fydd angen teithio gan mai Capel y Morfa fydd
lleoliad y Sasiwn Genhadol pan fydd yn dod i Henaduriaeth Ceredigion
Gogledd Penfro.
22

Mae yma – o’r diwedd!

Hir yw pob ymaros – ond o’r diwedd mae Eisteddfod Genedlaethol
Ceredigion yn agosáu – a hynny dim ond ddwy flynedd yn hwyr!
O’r 30ain o Orffennaf tan y 6ed o Awst eleni bydd y torfeydd yn tyrru i
Geredigion, a Thregaron yn enwedig er mwyn cael dathlu yn ein gŵyl
genedlaethol a bydd medru gwneud hynny wyneb yn wyneb yn
galondid i ni gyd.
Mae’r tocynnau maes eisoes ar werth a thocynau ar gyfer y sioeau nos
i’w cyhoeddi yn fuan. Mae ymarferion corau Lloergan a’r Gymanfa yn
codi stêm ac amryw bartion yn cychwyn ar ddysgu geiriau a pharatoi
symudiadau. Gyda llaw os chi’n canu tenor neu fas mae croeso cynnes
i chi o hyd yng nghôr Lloergan!
Ond mae ‘na her o’n blaen yn y misoedd nesaf ac mae angen eich help.
Roeddem yn ffodus o fod wedi casglu’r arian mewn da bryd cyn i Covid
ein taro ond wedi dwy flynedd o ansicrwydd mae angen nawr i godi’r
hwyl a chodi’r brwdfrydedd yn y sir unwaith eto.
Ein gobaith yw y bydd digwyddiadau codi hwyl yn digwydd ar draws y
sir wrth i ni baratoi ar gyfer y brifwyl ac ar benwythnos 1–3 Gorffennaf
bydd cyfle i bob cymuned harddu’r fro fel bod y croeso yn gynnes ac
yn atyniadol i bawb ym mis Awst.
Apêl sydd gen i felly i bawb i godi hwyl, i sôn wrth eraill am yr
Eisteddfod, rhai falle nad sydd erioed wedi bod o’r blaen, cefnogwch
unrhyw ddigwyddiadau lleol a soniwch amdanynt ar Bro360 – ac fe
wnawn sicrhau mai hon, heb os, fydd yr Eisteddfod orau erioed.
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Arweinydd Cymru a’r Byd
A llongyfarchiadau arbennig i Ann Griffith am gael ei dewis yn
Arweinydd Cymru a’r Byd yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion
eleni.
Fel y gŵyr darllenwyr Perthyn, mae Ann
yn ferch i’r diweddar Barchedig Huw a
Mair Wynne Griffith, Seilo. Wedi cyfnod
yn Llundain a Chasnewydd, aeth i
astudio Diwinyddiaeth ym Manceinion,
ac yna fe’i penodwyd yn Gaplan ar gyfer
myfyrwyr tramor. Mae hi a’r teulu wedi
byw mewn gwahanol rannau o’r byd a
bellach yn byw yn Washington DC.
Mae’n briod â Steve Hollingworth o
Illinois ac mae eu plant, Gwennan, Angharad ac Aled, i gyd yn siarad
Cymraeg er nad ydyn nhw wedi byw yng Nghymru. Mae gan Ann a
Steve dri ŵyr, Owain, Dewi ac Wynn, ac un wyres, Carys.
Mae Ann yn Is-lywydd Cymdeithas Dewi Sant, Washington, ac wedi
cyfrannu i nifer o raglenni radio a theledu yng Nghymru ar faterion
cymdeithasol, gwleidyddol a chrefyddol dros y blynyddoedd.
Hi yw cydlynydd Heddwch Nain/Mam-gu yn yr Unol Daleithiau, rhan o
Hawlio Heddwch sy’n cofio, dathlu a gwireddu apêl gwragedd Cymru
at wragedd UDA ganrif yn ôl, i weithio dros fyd heb ryfel. Bu Ann a Nia
ei chwaer yn siarad am y prosiect hwn gyda ni yn y Gymdeithas eleni.
Bydd Ann yn cael ei hanrhydeddu mewn seremoni ar gychwyn
Cymanfa Ganu’r Eisteddfod a gynhelir nos Sul 31 Gorffennaf yn y
Pafiliwn, ar faes yr Eisteddfod.
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Ambiwlans newydd i Ardal Aberystwyth
Roedd bore Gwener 20 Mai yn un arbennig iawn i Hefin Jones a’r teulu,
gan eu bod yn cyflwyno ambiwlans i Aberystwyth ac ardal Ceredigion
ar ran ei ddiweddar chwaer, Morfudd, a’i gŵr Bill. Roedd yn
ddigwyddiad arbennig gyda phymtheg aelod o’r teulu yn bresennol
gan gynnwys Wyn, nai i Hefin, oedd wedi teithio draw o Toronto ar
gyfer y digwyddiad.
Ganed
Morfudd
yn
Nantydderwen, Llanilar, ac ar
ôl gadael yr ysgol dechreuodd
ar ei gyrfa nyrsio yn Ysbyty
Heol y Gogledd, Aberystwyth,
cyn mynd i Ysbyty Llandochau
Caerdydd ac yna Ysbyty
Marsden Green Birmingham.
Ond roedd ganddi fodryb yn byw yng Nghanada, a chafodd Morfudd a
dwy ffrind iddi gyfle i fynd draw a’i recriwtio i weithio yn Ontario. Bu’n
gweithio hefyd mewn ysbyty fach yn La Ronge yn Saskatchewan, ardal
anghysbell iawn. Os oedd rhywun yn sâl, byddai peilot yn hedfan nyrs
mewn awyren fach hyd at 200 milltir i ymweld â’r cleifion a’u cludo nôl
i’r ysbyty. Roedd yr awyren yn glanio ar ddŵr y llynnoedd yn yr haf ac
ar y llynnoedd oedd wedi rhewi yn y gaeaf. Unwaith, ar ôl taith o 500
milltir, cafodd Morfudd ei chludo mewn sled gyda chŵn yn ei thynnu
trwy’r eira i ymweld â chlinig anghysbell iawn. Nid oedd y bobl frodorol
yn siarad Saesneg, felly roedd yr offeiriad lleol yno yn cyfieithu. Yn ôl
Morfudd, cafodd groeso arbennig a phrofiadau anhygoel yn ardal La
Ronge yn helpu’r bobl frodorol.
Symudodd wedyn i weithio yn yr adran famolaeth ysbyty newydd sbon
yn Calgary, Alberta, lle’r ymunodd â’r Gymdeithas Gymraeg a chwrdd
â’i darpar ŵr Bill, oedd yn dod o Dreorci. Daethant nôl i briodi yng
Nghapel Carmel, Llanilar yn 1971 a daeth naw aelod o’r teulu o Ganada
draw i’r briodas.
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Bu Morfudd a Bill yn byw yn
Calgary weddill eu hoes. Cawsant
fywyd da yno, ac roeddent yn
mwynhau chwarae golff a theithio.
Roeddent yn aelodau o’r Capel
Cymraeg ac yn mwynhau mynd i
Ŵyl Cymru Gogledd America. Bu
farw Bill yn 2002 ond arhosodd
Morfudd
yn
Calgary.
Bu Morfudd yn ymweld â Chymru yn gyson dros y blynyddoedd. Roedd
hi’n mwynhau dod draw i weld y teulu a ffrindiau a mynd i’r Eisteddfod
Genedlaethol. Yn ystod haf 2017 daeth draw i ddathlu ei phen-blwydd
yn 90 oed gyda’r teulu estynedig yn Aberystwyth. Arhosodd yng
Nghymru am dair wythnos a mynd i’r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir
Fôn. Yn ystod yr ymweliad olaf cafwyd cyfle i recordio Morfudd yn sôn
am ei bywyd yng Nghanada, a’i Chymraeg yn loyw er iddi dreulio
hanner ei bywyd yng Nghanada.
Bu Morfudd farw ym mis Rhagfyr 2018, ac roedd ei hewyllys yn nodi ei
dymuniad i adael arian i brynu ambiwlans ar gyfer pobl Aberystwyth
ac ardal Ceredigion, gan obeithio y bydd o gymorth i drigolion ei hardal
enedigol.
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Pentecost: Nerth a Doniau’r Ysbryd
Ysbryd Sanctaidd,
yr wyt ti fel y gwynt yn chwythu lle y mynni,
yn dod atom ar hyd llwybrau annisgwyl
ac yn cyffwrdd â ni yn holl brofiadau’n bywyd;
tyrd atom yn awr yn dy rym a’th ddoniau.
Ysbryd Sanctaidd – Ysbryd nerth ac adfywiad,
ymwêl â’th Eglwys
i’w deffro o’i chysgadrwydd
a’i gwneud yn dyst ffyddlon ac effeithiol i’r Efengyl.
Ysbryd Sanctaidd – Ysbryd y tangnefedd,
arwain bobl ym mhob man i heddwch a chytgord,
gwared nhw o ormes a chreulondeb,
ac arwain genhedloedd y ddaear i ganfod undod teulu Duw.
Ysbryd Sanctaidd – Ysbryd y diddanwch a chysur,
bydd yn nerth i’r gwan a’r tlawd;
bydd yn gwmni i’r unig a’r trist;
bydd yn dywysydd i’r rhai sydd wedi colli’r ffordd.
Ysbryd Sanctaidd – Ysbryd gallu a gwirionedd,
gorchfyga ein hofnau a gwna ni’n wrol ynot ti;
rhyddha hi o’n syrthni ysbrydol
ac ennyn fflam ar allor ein heneidiau.
Ysbryd Sanctaidd – Ysbryd Crist,
tyn ni i bresenoldeb ein Harwydd Iesu,
mwyda’n calonnau caled yn llifeiriant ei gariad,
ysguba ymaith ein pechodau â’i faddeuant,
a llanw ni â llawenydd ei fywyd ef.
Amen
(Elfed ap Nefydd Roberts o Cymer fy munudau, Gol. Aled Davies a Trefor Lewis)
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