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Eglwys Gobaith Llanelli 
yn Rhannu Profiad 

‘Gwasgaredig’ ac 'ymgasgledig'. 
Dau air syml sy'n disgrifio curiad 
calon ein hunaniaeth Fedyddiedig. 
Ac eto pwy fyddai wedi meddwl pan 
wasgarwyd ni o'n haddoldai ar 15 
Mawrth eleni y byddem ar fin cael 
mynediad i fyd newydd o ymbellhau 
cymdeithasol, cysgodi a hunan-
ynysu? Yr her: sut ydym yn 
ymgynnull pan yn wasgaredig? 
Dyma stori Eglwys y Bedyddwyr 
Hope/Gobaith yn Llanelli. 

Erbyn y Sul canlynol roedd sianel 
YouTube Hope/Gobaith wedi ei chreu 
ac am 11 o’r gloch y bore hwnnw, 
gwasanaeth 'Livecast'. Doedd yna 
ddim slicrwydd, doedd dim 
cerddoriaeth ac roedd y profiad o 
ddarlledu’n fyw i’r byd ‒ neu’r 
ychydig oedd yn gwylio ‒ yn un 
brawychus. Gan ddefnyddio cyfuniad 
o alwadau ffôn, ein gwefan a 
Facebook, roeddem wedi gwneud ein 
gorau i hysbysu cynifer â phosib o 
deulu’r Eglwys am yr hyn oedd yn 
digwydd. Fesul un, dechreuodd pobl 
ymateb. Roeddent wedi'i wylio. 
'Ymlonyddwch, a dysgwch mai myfi 
sydd Dduw’ oedd y thema. Roedd 
calonnau pobl wedi ymlonyddu ym 
mhresenoldeb Duw ... yn eu cartrefi ... 
cartrefi mor bell i ffwrdd ag Ontario, 
Canada! 

Ond beth am y nifer sylweddol o 
deulu Hope/Gobaith a oedd heb 
unrhyw gysylltiad rhyngrwyd? A 
fyddem yn cael ein rhannu yn ôl ein 
sgiliau neu’n breintiau technolegol? 
Daeth 'Whypay?' a 'Twilio' i'r adwy. 
Gan ddefnyddio llinell ffôn cost 
galwadau lleol, galluogodd y ddau 
wasanaeth yma i ni fedru cynnwys y 
rhai hynny a fyddai efallai wedi 
teimlo'n fwyaf ynysig yn ystod y 
dyddiau hyn. Mae 'Whypay?' yn 
wasanaeth cynadledda ffôn sy'n 
caniatáu i nifer fawr o bobl fod yn 
rhan o’r un alwad ffôn ar yr un pryd. 
Gall pobl wrando ar y gwasanaeth 
ddydd Sul wrth iddo gael ei ddarlledu 

‘Nid trwy lu ac nid trwy 

nerth, ond trwy fy 

ysbryd’  

medd ARGLWYDD y 

Lluoedd.’ 
(Sechareia 4:6). 

ar YouTube. Hefyd, mae'n arf sydd 
wedi ein galluogi i barhau i weddïo 
gyda'n gilydd ... ac i'r diaconiaid 
gyfarfod! I'r rhai sy'n dymuno hynny, 
mae ‘Pregeth Ffôn' ar gael i ni 
bellach trwy garedigrwydd 'Twilio'. 
Mae hyn yn golygu y gall pobl ffonio 
rhif llinell dir lleol a gwrando ar 
bregeth yr wythnos honno ... a 
gallant ei wneud unrhyw amser, dydd 
neu nos! 

Ac yna mae 'Zoom'! “Nid yw mor 
gymhleth ag y mae'n ymddangos!”, 
dywedwyd wrthym. Ac mae hyn yn 
hollol wir! Dychmygwch y 
llawenydd o weld wyneb aelod 91 
mlwydd oed o deulu Hope/Gobaith 
sy’n hunan-ynysu, yn ymddangos ar 
y sgrin am y tro cyntaf yn un o'n 
'Cyfarfodydd Gweddi Zoom'! Ac i'r 
rhai hynny na allant ‒ neu sy'n well 
ganddynt beidio ‒ gallant ymuno â 
chyfarfod Zoom gan ddefnyddio eu 
llinell dir. Nid yw’n berffaith, ond 
mae'n gyfrwng gwych sy'n ein 
galluogi i weld ein gilydd a rhannu 
profiad. Mae 'Men’s Brunch', 'Bore 
Coffi’r Merched' a rhannu 
Cymundeb, i gyd wedi dod yn bosibl 
drwy Zoom. Yr wythnos nesaf 
byddwn yn addoli ac yn gweddïo yng 
nghwmni ffrindiau o Eglwys Grace, 
Efrog Newydd gyda chymorth Zoom. 

Nid yw Hope/Gobaith yn Eglwys 
sy’n 'llawn' o arbenigwyr. Un person 

fu’n gyfrifol am sefydlu a llywio’r 
dechnoleg. Mae ar gael i gynorthwyo 
eglwysi Bedyddiedig lleol eraill i 
sefydlu 'Whypay?' a 'Twilio'. Mae'r 
broses o gynhyrchu gwasanaethau 
YouTube yn syrthio ar ysgwyddau 
ychydig o 'ddysgwyr' ymroddedig 
iawn sy'n sylweddoli bod gwneud 
camgymeriadau yn ffordd dda i 
ddysgu a bod yr angen am rywbeth, o 
hyd yn arwain at greu dyfais. Er bod 
y buddsoddiad amser yn sylweddol, 
mae'r costau ariannol yn ddibwys. 

Mewn dyddiau a fu, byddem yn aml 
yn dechrau ein haddoliad drwy 
dystio, 'Mae'r Arglwydd yma; mae Ei 
Ysbryd gyda ni '. Ble bynnag yr 
ydym, rydym yn dysgu o hyd i dystio 
bod 'Yr Arglwydd yma'. A pha un ai 
trwy gyfarfod Zoom, Whypay? neu 
beth bynnag, ein profiad ni yw 'Mae 
ei Ysbryd gyda NI'. A yw’n bosibl 
fod Duw yn ein haddysgu y gallwn 
fod yn 'wasgaredig', ond eto’n 
'ymgasgledig’? 

Parchedig Paul Smethurst 

Addoliad Cyswllt ar lein 



Y CWRDD GWEDDI DIGIDOL 

SOAR LLWYNHENDY 
 
Nid pob Eglwys sydd wedi gallu 
datblygu cyfryngau digidol ar 
gyfer addoli ar y Sul yn ystod 
cyfnod y COVD-19, er bod rhai 
wedi llwyddo i gynnal cyfarfodydd 
gweddi wythnosol drwy gyfrwng y 
ffôn.  
 
Un o’r rhain yw Eglwys Soar, 
Llwynhendy lle mae’r Parchedig Ian 
Lewis yn gweinidogaethu. Gyda 
chymorth un o aelodau Eglwys 
Gobaith, Llanelli, galluogwyd yr 
Eglwys i ddefnyddio system 
cynadledda ffôn ‘WHYPAY?’. 
Golyga hyn y gall cynifer â 50 o 
aelodau gysylltu drwy gyfrwng ffôn 
gyffredin (neu symudol) ac ymuno 
mewn cyfarfod gweddi wythnosol.  
 
Sut mae’n gweithio? Mae’n syml 
iawn! Bydd pawb yn ffonio un rhif 
arbennig er mwyn ‘cyrraedd’ yr 
Ystafell Gynhadledd rhwng 6.45yh a 
7.00yh. Wedi i bawb gyrraedd, bydd 
y cyfarfod gweddi yn dechrau.   
 
Ond beth yw’r gost? Os oes gennych 

becyn munudau fel rhan o’ch cynllun 
ffôn, nid yw’n costio ceiniog. Os nad 
oes gennych gynllun, nid yw’r gost 
yn fwy na’r hyn fyddech yn talu am 
alwad gyda rhif sy’n dechrau gydag 
01 neu 02.   
 
Meddai Ian, ‘Hyfrydwch yw cael 
cydweddïo yng nghwmni aelodau 
Soar, Llwynhendy, Bethlehem, Pwll 
a ffrindiau o Eglwys Greenfield, 
Llanelli. Profiad bendithiol yn 

ddiweddar oedd clywed un o aelodau 
Soar sy’n hanu o Kenya yn adrodd 
Gweddi’r Arglwydd yn ei mamiaith.’   
Yn ogystal, mae Ian yn paratoi neges 
wythnosol sy’n cael ei dosbarthu 
naill ai drwy’r post, e-bost neu o 
ddrws i ddrws.  
 
Pe baech yn dymuno gwybod mwy 
am ‘WHYPAY?’ cysylltwch â’r 
Parchedig Ian Lewis neu’r Parchedig 
Paul Smethurst.  

DERBYN BENDITH AR GYFNOD INTERNIAETH 

Aeth chwe mis heibio ers i mi 
gychwyn fy interniaeth yn Moreia. 
Profiad anhygoel yw bod yn rhan o 
weinidogaethau gwahanol: Egwyl 
Goffi, Plant Bach, Llan Llanast, 
Oedolion Ifanc, 19lawr, i enwi ond 
ychydig! Mae'r rhain yn gyfleoedd 
gwych i gwrdd â phobl o'r Eglwys a'r 
gymuned leol a dangos iddynt gariad 
Iesu. 

Uchafbwyntiau: Rhan o dîm pregethu 
gyda Rachel hefyd ar interniaeth ym 
Moriah; archwilio diwinyddiaeth 
drwy ddarllen a thrafod llyfr Alister 
McGrath, 'Theology - the basics'; 
arwain gwasanaeth Nadolig pob oed, 
a chyfranogiad y gynulleidfa yn dod â 
holl genedlaethau'r Eglwys at ei 
gilydd! Roedd yn amser anhygoel i 
ddysgu bod angen i chi weithiau 
newid y ffordd yr ydych yn adeiladu 
'Eglwys' i allu cysylltu â 
chenhedlaeth o bobl iau y mae llawer 
ohonynt ond yn dechrau dod i wybod 
am Iesu. 

Ym mis Rhagfyr roedd hi'n grêt cael 

bod yn rhan o 'Nadolig drwy dwll y 
clo', sef estyn allan i'r ysgolion lleol. 
Bydd plant yn mynd ar lwybr o 
gwmpas 'ystafelloedd' rhai o 

gymeriadau’r geni yn chwilio am 
gliwiau ynglŷn â lle’r aeth yr holl 
bobl – gan ddiweddu i fyny mewn 
stabl! Roedd yn ffordd gyffrous o 
gyflwyno neges yr efengyl. 

Ym mis Ionawr, cefais gyfle i lansio 
'Gwreichion' (Sparks), sef clwb plant 
newydd lle mae cyfle i glywed 
straeon Beiblaidd, gwneud crefftau a 
chwarae gemau gyda'n gilydd (dull 
'Messy Church'). Profiad gwych 
hefyd yw bod yn rhan o ddigwyddiad 
ieuenctid misol newydd, "The 
Gathering", lle mae pobl ifanc o bob 
rhan o Gymanfa Bedyddwyr Gwent 
yn cyfarfod gyda'i gilydd i 
ddarganfod mwy am Iesu, cael bwyd 
a chwarae gemau. 

Drwy gydol y cyfnod hwn, rwyf wedi 
cael fy mendithio i fod yn dyst (a bod 
yn rhan) o’r cyfan y mae Duw yn ei 
wneud yn Rhisga. 

Rebekah Smethurst 

(Paratowyd yr adroddiad hwn cyn i’r 
mesur cyfyngiadau ddod i rym).  



PAN DDAW’R CASGLIAD I BEN, DALIWCH I ROI! 
Mae’r argyfwng firws Corona yn gorfodi 
llawer ohonom i asesu ein harferion: sut 
ydym yn ymgynnull ar gyfer oedfaon, sut 
ydym yn darllen ac yn ymateb i air Duw, 
sut ydym yn gweddïo gyda’n gilydd ac yn 
cefnogi ein gilydd. Un agwedd nad ydym 
yn hoffi siarad amdano yw arian. Rydym i 
gyd yn gyfarwydd â’r casgliad ar ôl y 
cyhoeddiadau, ynghyd â’r weddi sy’n 
deisyf bendith Duw ar yr hyn a roddir yn 
ddi-ffael.  Ond beth sy’n digwydd pan 
ddaw’r casgliad i ben? 

Yn ystod yr amgylchiadau anarferol yma, 
efallai y byddai’n ddefnyddiol i ni atgoffa 
ein hunain pam yr ydym yn gwneud yr 
hyn a wnawn? Beth yw pwrpas yr 
offrwm? Ai er mwyn diogelu ein 
haelodaeth drwy gyfraniadau? Ai er mwyn 
talu am yr oedfa yr oeddem newydd 
gyfranogi ynddi? Ond nid yw’r naill 
reswm na’r llall wrth wraidd ein 
penderfyniad i gyflwyno ein rhoddion 
gerbron Dduw.  

Efallai fod yr ateb i’w ganfod yn y gair 
‘offrwm’. Fel  Cristnogion mae’r Beibl yn 
ein dysgu i ‘offrymu’ yn ôl i Dduw ganran 
o’r hyn a roddodd Ef i ni. Ers dyddiau Cain 
ac Abel roedd hynny i fod yn rhan annatod 
o’n haddoliad, sef offrymu. Yng nghyfnod 
yr Hen Destament, anogwyd yr arfer o 
‘ddegymu’. Roedd rhoi degfed ran o’r 
cynnyrch neu’r incwm i Dduw yn un 
ffordd y gallai pobl gydnabod bendith 
Duw ar eu bywydau ac, o ganlyniad, yn 

fodd i’r offeiriaid allu gweinidogaethu ar 
bobl Israel. Mae hyn yn ein hatgoffa mai 
dim ond stiwardiaid ydym ar y cyfan a 
ymddiriedodd Duw i ni. 

Siaradodd yr Iesu hefyd yn helaeth am 
offrymu. Nid yn gymaint am y swm a 
roddwn, ond am yr agwedd yn ein 
calonnau wrth i ni roi. Yn y Testament 
Newydd roedd yr eglwys fore yn ymarfer 
haelioni ac yn rhybuddio ei gilydd rhag 
ymatal oddi wrth Dduw. Gofalent am ei 
gilydd, am y tlodion ac am yr Apostolion 
oedd yn gweinidogaethu yn eu plith.   

Felly os yw’r capel ar gau ar hyn o bryd, 
mae’r Eglwys yn dal ar agor ac efallai 
nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni 
ddal ati i roi. Efallai na fyddwn yn canu 
emynau gyda’n gilydd mewn addoliad, 
ond gallwn barhau i addoli trwy roi. Pam 
ymatal? 

Os am gynorthwyo eraill, efallai mai nawr 
yw’r amser i gyfrannu tuag at y banc bwyd 
lleol neu sefydlu cronfa galedi ar gyfer 
unrhyw un yn y capel sydd angen 
cymorth.   

Os oes angen help arnoch oherwydd 
incwm a gollwyd, siaradwch â rhywun a 
pheidiwch ag aros nes bod y broblem yn 
mynd yn fwy. Mae cymorth ar gael.  

Os ydych yn cyfrannu’n rheolaidd i’ch 
capel, parhewch i wneud hynny os 
gwelwch yn dda. Fe allech greu Archeb 
Sefydlog drwy’r banc, neu gadw eich 
amlenni wythnosol yn ddiogel nes y bydd 
y capel yn ailagor.  Bydd hyn yn rhoi 
tawelwch meddwl i’r Trysorydd sy’n dal i 
orfod talu biliau.    

Yn olaf, peidiwch ag anghofio bod angen 
help ar eich Gweinidog a’i th/deulu hefyd. 
Hyd yn oed os yw’r gwaith o gynnal 
gwasanaethau ar y Sul wedi dod i ben ar 
hyn o bryd, bydd y Gweinidog yn dal i 
fugeilio, gweddïo a pharatoi myfyrdodau, 
a gofalu am y cleifion a’r rhai sydd ar farw.   

Parchedig Simeon Baker 
Cyfarwyddwr Cenhadaeth 

Yng nghyswllt eglwysi sy'n defnyddio 
Zoom neu’n ystyried ffyrdd eraill o 
gysylltu ar-lein, mae’r mater o ddiogelwch 
yn parhau i fod yn un pwysig. Dyma 
grynodeb syml o’r hyn y gallwch ei wneud 
i gadw'n ddiogel. Ceir esboniad llawnach 
ar-lein yn: http://www.buw.org.uk/cadwn-
ddiogel-wrth-ddefnyddio-zoom-arlein/ 

Pam diogelu ein hunain? Oherwydd gall 
rhywun â bwriad maleisus fod yn targedu ac 
yn rhannu cynnwys amhriodol, sarhaus neu 
hyd yn oed anghyfreithlon.  

DEG CAM I’CH CADW’N FWY DIOGEL 

1. Peidiwch â gwneud eich cyswllt cyfarfod 
Zoom neu’ch codau mynediad yn gyhoeddus.  

2. Ewch ati i greu dolenni cyfarfod newydd a 
defnyddio cyfrineiriau cyfarfod.  

3. Defnyddiwch y cyfleuster ‘Ystafell Aros’ i 
sgrinio mynediad.  

4. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod 
pwy sydd yn yr Ystafell. 

5. Clowch y cyfarfod ar ôl dechrau.  

6. Analluogwch y ‘Rhannu Sgrin’.  

CADW’N DDIOGEL WRTH DDEFNYDDIO ZOOM  
7. Distewch ‘All’ i atal ymyriadau. 

8. Cadwch lygad ar y blwch sgwrsio.  

9. Symudwch unrhyw westeion diwahoddiad. 

10. Ataliwch “File Transfer & Annotation” 

GWAITH PLANT AC IEUENCTID AR 
ZOOM 

Cofiwch fod yr HOLL egwyddorion diogelu 
ac ymarfer a weithredir gennym  yng 
nghyswllt gweithio gydag oedolion bregus, 
plant a phobl ifanc YN PARHAU i fod yn 
weithredol mewn perthynas â chynulliadau ar
-lein.  

Mae’r camau uchod yn arbennig o bwysig 
wrth ddiogelu plant ac oedolion bregus. Yn 
ogystal, nodwch: 

y dylai fod gennych yn y lle cyntaf o leiaf 
ddau arweinydd yn rhan o’r alwad ac yn 
bresennol yn y cyfarfod.  

y dylech barhau i roi adroddiad am unrhyw 
bryderon drwy eich gweithdrefn adrodd nôl. 
Ni ddylech recordio’ch cyfarfod oherwydd yr 
heriau ynglŷn â hawl yr unigolyn i 
breifatrwydd, caniatâd personol a chaniatâd y 
rhieni, ynghyd â storio data’n ddiogel.  

http://www.buw.org.uk/cadwn-ddiogel-wrth-ddefnyddio-zoom-arlein/
http://www.buw.org.uk/cadwn-ddiogel-wrth-ddefnyddio-zoom-arlein/


Y FIRWS CORONA A MATERION CYLLID 
Yn ddi-os bu’r wythnosau diwethaf yn 
heriol tu hwnt o ganlyniad i’r pandemig 
Coronafeirws. Bu’r goblygiadau yn 
bellgyrhaeddol i bob rhan o’n cymunedau. 
Gwyddom fod teuluoedd wedi gorfod 
wynebu profedigaethau anodd a dirdynnol, 
ac unigolion wedi colli eu bywoliaeth. At 
hynny, gwelwyd cynnydd aruthrol yn y 
sawl sy’n ddibynnol ar fanciau bwyd ar 
draws y wlad. Nid yw ein heglwysi wedi’u 
heithrio gan y sefyllfa ac roeddwn yn 
awyddus felly i gysylltu gyda gair o 
anogaeth ac ychydig o awgrymiadau a 
gwybodaeth mewn perthynas â’r gofynion 
ariannol.  
 
Beth all yr Undeb ei wneud i 
gynorthwyo? 
Yn y lle cyntaf, os oes unrhyw Eglwys neu 
Weinidog yn wynebu amgylchiadau 
ariannol heriol neu gyfnod o gyni, a 
wnewch chi gysylltu â mi?  
Fe wnawn ein gorau glas i ymateb i 
unrhyw gais am gymorth a byddwn yn 
ystyried pob achos yn unigol ac yn gwbl 
gyfrinachol.   
 
Beth all y Cymanfaoedd ei wneud i 
gynorthwyo?  

Os oes gan y Gymanfa leol fodd i 
gynorthwyo Eglwysi neu Weinidogion 
sydd ag angen cymorth ariannol, hoffwn 
annog pob un ohonoch i ymestyn allan i’r 
eglwysi a’r gweinidogion hynny.  
 
Beth all yr Eglwysi ei wneud?  
Gan na chynhelir oedfaon yn ein capeli, ni 
dderbynnir yr offrwm wythnosol arferol 
oni bai y gwneir cyfraniadau drwy archeb 
banc sefydlog. Gall hyn arwain at ddiffyg 
incwm uniongyrchol i’r Eglwys, ond ar yr 
un pryd bydd yn rhaid parhau i gwrdd â 
chostau fel cydnabyddiaeth i’r Gweinidog, 
yswiriant, biliau gwresogi ayyb.  Os oes 
gan yr Eglwys arian wrth gefn, efallai mai 
dyma’r amser i ddefnyddio peth o’r arian 
hwn. Yn ogystal, efallai yr hoffai eglwysi 
ystyried danfon gair at yr aelodau yn eu 
hannog i barhau i gyfrannu drwy sefydlu 
archeb banc. Cofiwch, ni fydd pawb yn 
medru cyfrannu oherwydd prinder arian ac 
felly efallai yr hoffech ystyried sefydlu 
cronfa galedi ar gyfer eich aelodau. 
 
Oes yna unrhyw fath arall o gymorth ar 
gael?  
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu 
dwy gronfa i helpu elusennau (gan 

Erbyn hyn, daeth trydydd pecyn y 
gyfres Gweddi 2020 i law.  

Yn y pecyn diweddaraf hwn, ceir 
adnoddau i annog myfyrdod a gweddi 
bersonol, yn ogystal â syniadau pan 
fyddwn yn cyfarfod eto yn 
gynulleidfaol i weddïo. Dychmygwch 
y cyffro pan gawn gyfarfod am y tro 
cyntaf i weddïo gyda’n gilydd.   

Fel Eglwys o ‘feini bywiol’ 
gofynnwn i Arglwydd yr Eglwys 
dywallt ei Lân Ysbryd arnom, 
cysuro’r rhai sy’n galaru, adfywio’r 

Pecyn Gweddi’r Pentecost 

gynnwys eglwysi a chymunedau ffydd) 
yn ystod cyfnod yr argyfwng. Mae’r 
ddwy gronfa yma yn cynnwys yr arian a 
dderbyniwyd trwy gynllun Llywodraeth y 
DU ac arian ychwanegol gan Lywodraeth 
Cymru.  
 
Gweler isod ddolenni i gynlluniau cyllido 
sydd ar agor nawr ar gyfer ceisiadau:  
Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru 
(ar gyfer elusennau sydd wedi colli 
incwm oherwydd yr argyfwng) - https://
wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-
cymdeithasol-cymru/cronfa-gwydnwch-
trydydd-sector-cymru/  
Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau 
Gwirfoddol (ar gyfer elusennau sydd yn 
helpu’n uniongyrchol gyda COVID-19 
a’i effeithiau cymdeithasol) - https://
wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-
gwirfoddoli-cymru/  
 
Hoffwn ddiolch i bob Eglwys a 
Gweinidog am y cyfan a gyflawnir 
ganddynt yn ystod y cyfnod hwn. Diolch 
am y gofal, yr oedfaon a’r gweddïau. 
Mae’r cyfan yn amhrisadwy.  

Judith Morris,  
Ysgrifennydd Cyffredinol  

 

blinedig ac anadlu bywyd newydd ar 
yr Eglwys. 

Dyma flas o’r hyn sydd yn y pecyn: 

Addewid yr Ysbryd Glân 
 
Darlleniad: Ioan 14: 15-31 
 
Beth mae’r geiriau hyn yn ei olygu i 
chi?  
 
Yma, yn Ioan 14, gwelwn Iesu yn 
siarad â’i ddisgyblion, a hwy yn 
llawn ofn a phryder wrth iddynt 
fyfyrio ar yr hyn a ddywedodd 
ynghylch ei fradychiad a’i 
farwolaeth. Sut allent ddychmygu 
bywyd heb Iesu? Sut allent ddod o 
hyd iddo eto? 
Ond ynghanol eu hansicrwydd, mae 
Iesu yn cynnig gobaith. Mae’n addo 
na fydd yn eu gadael yn amddifad, 
ond y bydd yn anfon atynt  y 
Diddanydd, sef yr Ysbryd Glân. 
 
Fel Cristnogion, credwn mai ar 

ddydd y Pentecost y cyflawnwyd yr 
addewid hwn a bod hynny yr un mor 
wir heddiw. 
 
Wrth inni ddathlu’r Pentecost 
unwaith yn rhagor, gweddïwn y cawn 
deimlo presenoldeb yr Ysbryd Glân 
yn llanw ein calonnau, ac y bydd ei 
rym yn trawsnewid ein bywydau.  
 
Anadla, anadl Iôr, llanw fy mywyd i 
fel byddo 'nghariad i a’m gwaith yn 

un â’r eiddot ti. 
 

Anadla, anadl Iôr, rho imi galon bur 
a gwna f’ewyllys dan dy law yn 

gadarn fel y dur. 
 

Edwin Hatch, 1835-89 cyf. Alun 
Davies, 1922-72 

Gellir dod o hyd i gopi cyflawn o 

Becyn Gweddi’r Pentecost ar 

wefan Undeb Bedyddwyr Cymru 

ar www.buw.org.uk gan glicio ar y 

pecyn yn ‘Newyddion Diweddaraf’ 
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