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Myfyrdod gan y Gweinidog
Newyddion Da i Bawb – nid newyddion ffug
Nid rhywbeth i apelio at ein ffansi yw 
Cristnogaeth. Mae’r Newydd Da sydd gennym 
fel Cristnogion wedi ei sylfaenu ar fawredd 
yr hyn sydd wedi digwydd. Nid dyn o fyd 
chwedloniaeth yw arwr y ffydd Gristnogol. Iesu 
yw’r dyn mwyaf real yn hanes y ddynoliaeth. 
Cofiwn eiriau trawiadol Efengyl Ioan, 

“A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein 
plith, yn llawn gras a gwirionedd; gwelsom ei 
ogoniant ef, ei ogoniant fel unig Fab yn dod oddi 
wrth y Tad yn llawn gras a gwirionedd” (1:14)

“Dyma’r frawddeg fwyaf yn y llyfr mwyaf yn y 
byd,” meddai William Temple. Adnod yw sy’n 
denu ein sylw at wyrth yr Ymgnawdoliad – Duw 
yn dod yn ddyn ym mherson ei annwyl Fab.

Mae awdur y Llythyr at yr Hebreaid yn cyfeirio 
at yr Arglwydd Iesu “yn nyddiau ei gnawd” 
(5:7). Mae’r gair “cnawd” yn y T.N. yn golygu 
llawer iawn mwy na chorff, mae’n golygu dyn 
o’i gyferbynnu â Duw. Gwelwyd cymaint ag 
a oedd yn bosibl o’r gogoniant dwyfol dan 
amodau dynol yn yr Arglwydd Iesu Grist. Un 
o’r teitlau a dderbyniodd Iesu ar ei enedigaeth 
oedd “Immanuel” sy’n golygu, “Duw gyda ni”. 
Roedd hi’n glir o’r cychwyn bod y baban hwn 
yn Dduw gyda ni. Mae hynny’n dipyn o beth 
i’w honni a’i hawlio. Mae’n swnio fel petasem 
yn ôl ym myd ffantasi! A all Duw yn wir ddod 
yn ddyn? Nid yw’r ffaith fod rhywbeth sy’n 
cael ei hawlio yn swnio’n anghredadwy yn 
golygu ei fod yn anghredadwy. Er enghraifft, 
yn Greenbury Hill, yn Llundain yn 1641, 
cafodd tri dyn eu crogi am lofruddio ynad 
heddwch. Trwy gyd-ddigwyddiad llwyr 
eu henwau oedd Green, Bury a Hill! Yng 
nghanol y ddeunawfed ganrif fe wnaeth 
gwraig o Rwsia o’r enw Foedor Vassilyev roi 
genedigaeth i 69 o blant. Beichiogodd 27 

o weithiau gan roi genedigaeth i 16 pâr o 
efeilliaid, saith set o dripledi, a phedair set o 
bedrypledi. Ym 1664, 1785 a 1860 suddodd 
cychod yn cario teithwyr ar draws afon Menai. 
Mae’n anhygoel bod y cychod wedi suddo ar 
5ed Rhagfyr, a hyd yn oed yn fwy anhygoel 
mai dim ond un achubwyd ar y tri achlysur 
ac ar y tri achlysur enw’r person a achubwyd 
oedd Huw Williams. Mae pob un o’r storïau 
yn hanesyddol gywir a gwir. Nid yw’r ffaith fod 
yr hanesion yn anghyffredin yn golygu eu bod 
yn gelwydd. Yr hyn sydd angen i ni ei wneud 
yw gwirio’r dystiolaeth.

Dyna’n union sy’n rhaid i ni ei wneud gyda 
Iesu. Mae’n hawlio ei fod yn Dduw yn y 
cnawd. Yr hyn sydd angen i ni ei wneud yw 
gwirio’r dystiolaeth. Mae’r dystiolaeth yn glir 
ar ein cyfer yn yr efengylau - Mathew, Marc, 
Luc ac Ioan. Ynddynt cawn dystiolaeth llygaid 
dystion i fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr 
Arglwydd Iesu Grist. Roedd llawer o ddilynwyr 
Iesu yn gasglwyr trethi, eraill yn bysgotwyr 
ac eraill hyd yn oed yn genedlaetholwyr 
eithafol. Nid math o ddynion oedd y rhain 
byddai’n dilyn rhyw granc. Fe wnaeth yr hyn 
a welsant yn Iesu newid eu bywydau. Maent 
yn dilyn Iesu am iddynt weld mai Duw yn y 
cnawd ydoedd. Gwelsant Iesu’n tawelu storm 
enbyd ar Fôr Galilea â phedwar gair o’i enau. 
Gwelsant Iesu’n cyfodi merch fach o feirw. 
Gwelsant Iesu yn iacháu dyn oedd wedi ei 
barlysu ag un gorchymyn. Gwelsant Iesu’n 
fyw wedi ei atgyfodi o feirw yn dilyn ei farw 
ar groes a’i ladd yn y modd mwyaf annynol. 
Ni allasai gelynion Iesu wadu’r pethau yma, 
er iddynt geisio distewi pob siarad am ei 
weinidogaeth. Beth oedd y tu ôl i allu Iesu i 
wneud y pethau syfrdanol yma? Yr unig ffordd 
y medrai wneud y pethau yma oedd wrth 



iddo fod yr hyn y dywedai ei fod - Duw mewn 
person, Duw yn y cnawd, Duw yn null dyn.

Dyna oedd Iesu’n ei hawlio. Hawliodd mai ef 
oedd y “Duw cadarn” yn y cnawd. Mae’r un 
Duw a’n creodd ni a’r bydysawd rhyfeddol hwn 
wedi dod i mewn i’n byd brwnt, pydredig gan 
brofi’r hyn a brofwn ni - gan brofi ein profiadau 
ni. Mae gan Joan Osborne, y gantores o 
America, gân sy’n cynnwys y geiriau,

  What if God was one of us...
  Just a stranger on the bus
  Tryin’ to make his way home?
Yn Iesu daeth hynny yn realiti. Mae Duw wedi 
dod yn un ohonom ni.

Dywedodd Martin Luther am yr Arglwydd 
Iesu, “Cymerodd fwyd, cysgodd, dihunodd. 
Gwybu beth oedd blinder, tristwch, a 
llawenydd. Profodd newyn, syched a chwys. 
Hidlodd ddagrau a thorrodd allan i chwerthin. 
Llefarodd; llafuriodd; gweddïodd.”  

Wrth gyflwyno Iesu gerbron y dyrfa â’r 
goron ddrain ar ei ben a’r fantell borffor ar ei 
ysgwyddau dywedodd Pilat, “Ecce Homo” - 
“Edrychwch, dyma’r dyn!” (Ioan 19:5) – y dyn 

Crist Iesu a wnaed yn enwog trwy’r byd mewn 
llyfr ac mewn lliw. Wrth ddarllen yr Efengylau 
onid y dyn Iesu Grist a welwn ar bob tudalen 
– yn sychedig wrth Ffynnon Jacob, yn gwenu’n
braf wrth dderbyn plant bychain i’w gôl ac
yn wylo wrth fedd Lasarus. “Yng Nghrist”,
meddai’r Piwritan, John Robinson , “yr ydym
yn gweld wyneb dynol Duw.”

Nid newyddion ffug sydd gennym i’w rannu 
ond newyddion da o lawenydd mawr am Dduw 
ein Tad yn datguddio ei hun yn ei Fab – ei Fab 
y mae cariad Duw yn arllwys allan ohono, ei 
Fab y mae ei weinidogaeth ar groes o bren 
yn bont i ddod â ni at Dduw. Cawn ddod at 
Dduw wedi ein gwisgo â glendid Iesu Grist ac 
wrth gredu daw’r Ysbryd Glân i’n calonnau i’n 
cynorthwyo i dyfu’n debyg i’r Arglwydd Iesu 
Grist. Newyddion da sy’n llawn gobaith i’n byd 
terfysglyd a thrist, newydd da am Waredwr sy’n 
medru ail greu dyn, tynnu’r drwg allan ohono 
a’i lenwi â chariad a llawenydd dwfn.

Ar sail y newydd da hwn dymunaf i chwi 
Nadolig Llawen a phrofiad o dangnefedd Crist 
yn eich calonnau.

Andrew Lenny

Cydymdeimlwn ag aelodau a gollodd 
anwyliaid 
Dr Russell Davies (tad), Mrs Nerys Llewelyn 
Davies (tad yng nghyfraith), Mrs Betsan Llewelyn 
Jones (tad-cu), Dr Ffion Llewelyn (tad-cu), 
Mrs Ann Evans (modryb), Mrs Mary Davies 
(cyfnither), Mrs June Griffiths (cyfnither), Mrs 
Gwen Gruffudd (cefnder).

Yn yr ysbyty neu newydd dderbyn triniaeth 
Mr Wil Price Jones, Mr Emyr James, Mrs 
Audrey Evans, Dr Edward Millward, Mr Rendel 
Jones, Margaret Maddock.

Pregethwyr
14 Ionawr – Siôn Meredith
18 Chwe - Parchg. John Owain Jones, Yr Alban 
11 Mawrth – Ffred Ffransis  a chriw Coda Ni

Yr hyn a rannwyd gennyf yn oedfa bore Sul, 22 Hydref, 2017
Ym mis Gorffennaf 1986 roedd hi’n fenter fawr ar fy rhan i dderbyn yr alwad i ddod  i eglwys 
Seion yn weinidog llawn amser. Mae hi wedi bod yn fraint aruthrol fawr i bregethu’r efengyl 
o bulpud Seion a gweinidogaethu yn eich plith. Ym mis Mehefin deuthum i benderfyniad -
penderfyniad anodd iawn i mi. Ar ddiwedd mis Gorffennaf y flwyddyn nesaf fe fyddaf yn ymddeol
fel eich gweinidog. Rwyf yn rhoi naw mis o rybudd fel eich bod chi’n cael cyfle fel eglwys i sicrhau
parhad y weinidogaeth yn eich plith a sicrhau bod yr efengyl yn parhau i gael ei phregethu o
bulpud Seion. Yr unig beth rwy’n gobeithio fy mod wedi llwyddo i’w wneud uwchlaw pob dim
arall yw peri i chi weld bod yr Arglwydd Iesu Grist yn Waredwr bendigedig.

Andrew Lenny



Ar fore Sul, 8 Hydref cynhaliwyd Oedfa 
Ddiolchgarwch Deuluol. “Tyfu bwyd a thyfu 
i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist” oedd 
thema’r oedfa. Roedd ffenestri’r capel wedi 
eu haddurno’n drawiadol gan blant, athrawon 
a swyddogion yr Ysgol Sul i adlewyrchu’r 
thema. Cafwyd bendith wrth wrando ar y 
cyflwyniadau offerynnol a lleisiol, y sgets, 
y gweddïau a’r darlleniadau o’r Ysgrythur 
ynghyd â neges glir gan y gweinidog. Ar y 

prynhawn Mercher dilynol, cynhaliwyd Oedfa 
Ddiolchgarwch a Chymun yn y Festri  o dan 
arweiniad y gweinidog gyda neges yn seiliedig 
ar yr adnod “Gadewch inni fod yn ddiolchgar, 
a thrwy hynny wasanaethu Duw wrth ei fodd, 
â pharch ac ofn duwiol” (Hebreaid 12:28).

Cawsom fwynhau te  blasus yn dilyn yr 
oedfa. Diolch yn fawr iawn i’r chwiorydd fu’n 
paratoi’r te.

Offrwm dros yr Ŵyl Ddiolchgarwch 
Diolch i bawb am eu cyfraniadau dros yr Ŵyl Ddiolchgarwch i’r Banc Bwyd ym Mhenparcau. 
Derbyniwyd toreth o fwyd. Diolch yn fawr iawn am bob rhodd hael. Hefyd gwnaethom 
gasgliad arbennig i gefnogi Apêl Bangladesh Cymorth Cristnogol. Derbyniwyd £501.25 i’r Apêl.

Yr Ŵyl Ddiolchgarwch



Croesawu’r Myfyrwyr
Yn oedfa’r bore, 24 Medi, braf oedd gweld 
y myfyrwyr unwaith eto’n troi atom i addoli 
ar ddechrau blwyddyn newydd yn eu hanes. 
Yn dilyn yr oedfa mwynhawyd gwledd o 
ddanteithion  yn y festri i’w croesawu’n ôl. 
Diolch i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw fodd.

Oedfa Nadolig yng nghwmni’r Myfyrwyr
Mae’n hyfrydwch mawr i ni rannu cymdeithas 
yn yr Arglwydd â’r myfyrwyr a ddaw atom 
i’r oedfeuon. Edrychwn ymlaen at ddathlu 
gwyrth yr ymgnawdoliad mewn oedfa 
arbennig yn eu cwmni ar nos Sul, 3 Rhagfyr 
ac rydym yn dymuno pob llawenydd iddynt 
wrth iddynt ddathlu Gŵyl y Geni yng 
nghwmni eu teuluoedd.

Y Ffordd
Mae’r sesiynau rydym wedi eu cynnal ar 
Gynllun y Ffordd wedi bod yn ddymunol ac yn 
adeiladol. Byddwn yn cyfarfod ar nos Lun, 27 
Tachwedd am 7.00 o’r gloch i ystyried Rhan 
3 y cynllun. Y cwestiwn o dan sylw yw, “Beth 
mae Cristnogion yn ei gredu heddiw?” Daeth 
nifer dda i’r sesiynau cyntaf ac mae yna 
groeso cynnes i bawb.

Dosbarth Beiblaidd
Cawn fwynhau cymdeithas braf yn y Dosbarth 
Beiblaidd ar fore dydd Iau. Daw cynulliad 
da ynghyd ac ar hyn o bryd rydym yn 
canolbwyntio ar I Corinthiaid 13. Croeso cynnes 
i bawb. Byddwn bob amser yn cychwyn gyda 
phaned a sgwrs. Byddwn hefyd yn gweddïo 
yn benodol dros deuluoedd ac unigolion ac yn 
gofyn bendith Duw ar oedfeuon y Sul.

Gwefan Seion, Trydaru a Facebook yr Ysgol Sul
Mae’r gweinidog yn e-bostio’r cyhoeddiadau 
wythnosol i Maldwyn ac mae ef yn eu gosod 
ar ein gwefan seionaberystwyth.cymru. Mae 
rhifynnau diweddaraf  “Nodion Seion” ar 
y wefan gan gynnwys lluniau lliw ynghyd â 
llawer o wybodaeth ddefnyddiol a diddorol.
Mae’r gweinidog hefyd yn e-bostio testunau’r 
Sul i Dilwyn ac mae yntau’n trydaru’r 

wybodaeth ynghyd â nifer o sylwadau a 
lluniau diddorol Seion, Aberystwyth (@Seion 
1816) Twitter.

Mae Mererid yn sicrhau bod yna wybodaeth 
yn ymwneud â’r Ysgol Sul ar facebook ac mae 
rhieni a phawb sy’n rhan o facebook Seion 
yn medru cyfathrebu â’i gilydd. Rhaid wrth 
ganiatâd i fod yn rhan o facebook Seion.

Bore Coffi Elusen Cymorth Macmillan
Diolch i bawb gefnogodd y Bore Coffi ac i 
aelodau Seion fu’n gweini wrth y byrddau ac yn 
gofalu am y stondinau. Llwyddwyd i godi £507 
er budd yr elusen.

Trefn Gwasanaethau’r Cymun
7 Ionawr (bore), 4 Chwefror (hwyr), 4 Mawrth 
(hwyr), 1 Ebrill – Sul y Pasg (bore)

Llongyfarchiadau
i Gareth Evans (mab Alun a Mari Evans) ar 
gyhoeddi ei nofel gyntaf – Gethin Nyth Brân 
(Gwasg Carreg Gwalch).
i Elinor Thomas ar gael ei chymeradwyo i fod yn 
Hyfforddwr Gymnasteg Gwledydd Prydain

Cyfeiriad Newydd
Huw Walters, 8, Gerddi Rheidol, Trefechan, 
Aberystwyth SY23 1DB
Elin Williams, “Brynteg”, Ael Dinas, Trefechan, 
Aberystwyth  SY23 1BT

Cyfrifon yr Eglwys
Dymuna’r Trysorydd a’r Ysgrifennydd Ariannol 
ddiolch yn ddiffuant am y cydweithrediad 
a gafwyd yn ystod y flwyddyn hon eto. Fel 
y gwyddoch, mae Sul olaf y flwyddyn ar 31 
Rhagfyr ac felly fe fyddwn yn cau llyfrau 
cyfrifon yr eglwys yn dilyn oedfa’r bore ar y 
Sul hwnnw. Byddem yn ddiolchgar pe bai eich 
cyfraniadau wedi dod i law CYN NEU O LEIAF 
ERBYN Y DYDDIAD HWN. Bydd y cyfraniadau 
a dderbynnir ar ôl Sul olaf y flwyddyn yn cael 
eu cynnwys yng nghyfrifon 2018.

Bydd cyfarfod nesaf o Bwyllgor y Nodion ar 
nos Lun, 5 Mawrth , 2018 am 6.15



I’ch Dyddiadur... 
Nos Fawrth, 14 Tachwedd,2017
7.00 Cyfarfod o Gymdeithas y capel. 
Sgwrs gan Ruth Jên, Talybont

Nos Iau, 16 Tachwedd, 2017
7.00 yng Nghapel Sant Paul gwahoddiad i 
aelodau’r eglwysi greu côr bydd yn canu yn 
Oedfa Nadolig y Dref a’r Brifysgol yn y Neuadd 
Fawr ar nos Fercher, 6 Rhagfyr. 

Dydd Sul, 26 Tachwedd, 2017
10.00 Oedfa’r bore ac Ysgol Sul y plant a’r 
ieuenctid ac fe weinyddir Ordinhad y Bedydd
6.00 Oedfa’r Hwyr.

Nos Lun, 27 Tachwedd, 2017
7.00 Cyfarfod i ddilyn Rhan 3 o Gynllun y Ffordd: 
“Beth mae Cristnogion yn ei gredu heddiw?”

Dydd Mercher, 29 Tachwedd, 2017
Cwrdd Chwarter Cyfundeb Ceredigion yng 
Nghapel Carmel, Prengwyn. Ceir manylion eto 
am amserau’r ddau gyfarfod. Bydd y Parchedig Dr. 
Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr 
Annibynwyr, yn annerch ac yn arwain trafodaeth.

Dydd Sadwrn, 2 Rhagfyr, 2017
10.30 Bore Coffi Nadoligaidd Cymdeithas y 
Capel (Gofynnir yn garedig am gyfraniadau i’r 
Stondin Gacennau).

Dydd Sul, 3 Rhagfyr, 2017
10.00 Oedfa Gymun ac Ysgol Sul y plant a’r 
ieuenctid, 3.30 Byddwn yn cynnal oedfa yng 
Nghartref Tregerddan. 6.00 Oedfa Nadolig yng 
nghwmni’r myfyrwyr. Bydd y myfyrwyr yn arwain 
yr addoliad ac fe bregethir gan y Gweinidog. Ceir 
lluniaeth ar derfyn yr oedfa. (Gofynnir yn garedig 
am gyfraniadau tuag at y lluniaeth).

Nos Fercher, 6 Rhagfyr, 2017
7.00 Oedfa Nadolig y Dref a’r Brifysgol yn y 
Neuadd Fawr. Cawn gyfle arbennig fel eglwysi 
ar y cyd ag Undeb Cristnogol y Myfyrwyr 
i wahodd dynion a merched i ddod i ganu 
carolau ac i glywed beth yn union yw ystyr y 
Nadolig yn yr oedfa arbennig hon pan fydd J. 
John yn rhannu neges. Bydd tocynnau yn cael 

eu rhannu, paned a mins peis ar y diwedd 
ac fe wneir casgliad i gefnogi elusen Mind yn 
lleol ynghyd ag elusen Tenovus (Gofal Cancr).

Dydd Sul, 17 Rhagfyr, 2017
10.00 Oedfa’r bore ac ymarfer y plant a’r 
ieuenctid ar gyfer yr oedfa Nadolig
4:30 Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul - 
Newyddion Da i Bawb – nid newyddion ffug 
Derbynnir offrwm arbennig i gefnogi dwy 
elusen: 1. Elusen Open Doors sy’n cefnogi 
Cristnogion o dan erledigaeth ac yn ffoaduriaid. 
2. Elusen leol. Bydd Parti Nadolig yr Ysgol Sul 
ac ymweliad gan Siôn Corn yn dilyn yr oedfa. 
(Gwerthfawrogir pob cyfraniad at y parti. 
Derbynnir ein cyfraniadau gan Mrs Eiry Evans).

Nos Lun, 18 Rhagfyr, 2017
Gwahoddiad i ymuno â Christnogion eraill i 
ganu carolau o gylch wardiau Ysbyty Bronglais – 
cychwyn yng nghapel yr ysbyty am 6:15 o’r gloch.

Dydd Sul, 24 Rhagfyr, 2017
10.00 Oedfa’r bore (Ni fydd oedfa yn yr hwyr)

Dydd Nadolig am 10:00 o’r gloch
Oedfa Deuluol a gofynnir i’r plant ddod ag un 
tegan ganddynt i’r oedfa. Cyfle i roi’r lle canolog 
i’r Arglwydd Iesu ar ddydd ei ben-blwydd.

Dydd Sul, 31 Rhagfyr, 2017
10.00 Oedfa’r bore (Ni fydd oedfa yn yr hwyr)

Dydd Sul, 7 Ionawr, 2018
10.00 Oedfa Gymun Dechrau’r Flwyddyn 
6.00 Cwrdd Gweddi Dechrau’r Flwyddyn

Dydd Sul, 21 Ionawr, 2018
10.00 Oedfa’r bore ac Ysgol Sul y plant a’r 
ieuenctid 
6.00 Oedfa Unedig ddwyieithog i holl eglwysi’r dref

Nos Fawrth, 23 Ionawr, 2018
7.00 Cyfarfod o Gymdeithas y capel. Sgwrs gan 
Glyn Lewis Jones. Y Cyfarfod Blynyddol yn dilyn

Dydd Mercher, 7 Chwefror, 2018
Bore Coffi Cymdeithas y Capel

Nos Fercher, 7 Chwefror, 2018
7.00 Pwyllgor y Gymanfa Ganu yng Nghapel y 
Garn, Bow Street


