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Gwasanaeth Unedig ar-lein

Ewch i www.eglwysfair.cymru a dewiswch Eglwys Fair ar-lein

5:00yh

Hwyrol Weddi ar Zoom gydag Enid yn arwain y myfyrdod
Croeso i Eglwys y
Santes Fair!

Rydym yn bwriadu ailddechrau
gwasanaethau yn ein hadeilad ym mis
Medi, ond yn y cyfamser bydd popeth arlein.

Bydd y newyddion diweddaraf ar ein
gwefan, ac yn y newyddlen yma. Os
ydych chi am rannu newyddion, stori,
adnod, cysylltwch â ni!

Newyddion Teulu’r Eglwys

Sesiwn Siarad
Ymunwch â ni am sgwrs bob yn ail bore Sadwrn ar Zoom. Sesiwn ar
gyfer aelodau a ffrindiau Eglwys y Santes Fair – 11:00-11:45yb. Cyfarfod
nesaf 1af o Awst. Rhif Zoom yw 863 1973 0966, gyda’r cyfrinair:
970906. Neu cliciwch y linc isod:
https://us02web.zoom.us/j/86319730966?pwd=cUtwS0ViQkZqd3FmR
HJ2Z3J5TGFmdz09
Cewch ymuno ar y ffon hefyd – Ffoniwch 0203 481 5237 a defnyddio
rhif y cyfarfod - 863 1973 0966 a’r cyfrinair – 970906. Am fwy o
wybodaeth am beth sy’n digwydd yn ein plwyf yn ystod y cyfnod yma,
edrychwch ar ein gwefan a’n tudalen ar Facebook.
Cyfrannu
Cofiwch fod cyfle i chi gyfrannu’n ariannol at yr eglwys trwy ein gwefan
– eglwysfair.cymru

Trindod 7

Gweddi Eglwys y Santes Fair

Gwasnaethau ar y We

Arglwydd pob nerth a chadernid,
awdur a rhoddwr popeth sy’n dda:
planna yn ein calonnau gariad at dy enw,
cynydda ynom wir grefydd, maetha ni â
phob daioni, ac o’th fawr drugaredd cadw
ni ynddynt;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac
yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn
un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Arglwydd Iesu,
addewaist adeiladu dy eglwys.
Felly, os gweli di fod yn dda,
adeilada dy eglwys yn ein plith.
Cymorth ni i ddyfnhau ein
perthynas â thi, a chynydda’r nifer
o Gristnogion newydd sy’n addoli
yma trwy gydol y flwyddyn, er
mwyn dy anrhydedd yn y plwyf
hwn. Amen.

Hefyd am 5yh bob nos Sul drwy raglen Zoom. Bydd angen rhif y
cyfarfod – sef 964 3320 1895 – a’r cyfrinair, sef 1588. Gallwch ymuno
drwy ffôn hefyd: Ffoniwch - 0203 051 2874 ac wedyn rhowch rhif y
cyfarfod, wedyn yr allwedd #, wedyn 1588 wedyn # eto.

www.eglwysfair.cymru
Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth

@eglwysfair

Gweinidog: Parch. Mark Ansell, Fenton, Maes y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2HL.
01970 617184 eglwysfair@gmail.com
(Diwrnod bant arferol: Dydd Gwener)

Cynhelir gwasanaeth unedig bob bore dydd Sul am 11:00yb. Os ydych
chi, neu’ch ffrind, am dderbyn copi o’r gwasanaeth ar DVD neu CD am
ddim, rhowch wybod i ni.

Yn Eglwys y Santes Fair...
rydym yn creu cymuned sy’n caru’n

cymdeithas er mwyn cyflwyno Crist.

1 Brenhinoedd 6: 11-14; 23-38
11

12-13

Yna dyma'r ARGLWYDD yn dweud wrth Solomon:
“Os byddi di'n
byw fel dw i'n dweud, yn cadw fy neddfau, yn gwrando ar fy
ngorchmynion ac yn ufudd iddyn nhw, yna bydda i'n cadw'r addewid
wnes i i dy dad Dafydd. Bydda i'n byw gyda phobl Israel yn y deml yma
rwyt ti wedi'i chodi a fydda i byth yn troi cefn arnyn nhw.”
14

Felly, dyma Solomon yn gorffen adeiladu'r deml.

23

Yn y cysegr mewnol dyma fe'n gwneud dau gerwb o goed olewydd.
Roedden nhw'n bedwar metr a hanner o daldra. 24Roedd pob adain
yn ddau fetr a chwarter o hyd – pedwar metr a hanner o flaen un
25
adain i flaen yr adain arall. Roedd y ddau gerwb yr un maint a'i
gilydd, ac roedd siâp y ddau yr un fath. 26Roedd y ddau yn bedwar
27
metr a hanner o daldra. Dyma Solomon yn rhoi'r ddau gerwb ochr
yn ochr yn y cysegr mewnol, gyda'u hadenydd ar led. Roedd adain y
cyntaf yn cyffwrdd y wal un ochr i'r gell, ac adain y llall yn cyffwrdd y
wal ar yr ochr arall. Ac roedd ail adain y ddau gerwb yn cyffwrdd ei
28
gilydd yn y canol. Roedd y ddau gerwb wedi'u gorchuddio gydag aur.
29
Roedd waliau'r deml i gyd (waliau'r brif neuadd a'r cysegr mewnol)
wedi'u cerfio drostyn nhw gyda lluniau o gerwbiaid, coed palmwydd a
blodau agored. 30Roedd y llawr wedi'i orchuddio gydag aur (yn y brif
neuadd a'r cysegr mewnol).
31

Roedd drysau o goed olewydd i fynd i mewn i'r gell fewnol
gysegredig. Roedd pyst a lintel y drws yn bumochrog. 32Roedd y ddau
ddrws gyda cerwbiaid, coed palmwydd a blodau agored wedi'u cerfio
arnyn nhw, ac roedd y cwbl gyda haen o aur yn ei orchuddio. 33Roedd
pyst y drysau i fynd i mewn i brif neuadd y deml yn sgwâr, a'r rhain
hefyd wedi'u gwneud o goed olewydd. 34Ond roedd y ddau ddrws eu
hunain yn goed pinwydd. Roedd y ddau ddrws wedi'u gwneud o ddau
ddarn oedd yn plygu yn ôl ar ei gilydd. 35Roedd cerwbiaid, coed
palmwydd a blodau agored wedi'u cerfio arnyn nhw, ac roedd y cwbl
wedi'i orchuddio gyda haen o aur, hyd yn oed y gwaith cerfio. 36Roedd
y wal o gwmpas yr iard fewnol (sef yr iard agosaf at y deml ei hun)
wedi'i hadeiladu gyda thair rhes o gerrig wedi'u naddu, ac yna paneli
o goed cedrwydd.
37

Roedden nhw wedi dechrau adeiladu'r deml ym mis Sif, yn ystod
pedwaredd flwyddyn Solomon fel brenin. 38Cafodd pob manylyn o'r
gwaith ei orffen ym mis Bwl, sef yr wythfed mis, o flwyddyn un deg un
o'i deyrnasiad. Felly, roedd y deml wedi cymryd saith mlynedd i'w
hadeiladu.

Salm 75
1

Diolchwn i ti, O Dduw, diolchwn i ti; y mae dy enw
yn agos wrth adrodd am dy ryfeddodau.
2

Manteisiaf ar yr amser penodedig, ac yna barnaf yn
gywir.
3
Pan fo'r ddaear yn gwegian, a'i holl drigolion, myfi
sy'n cynnal ei cholofnau.
4

Dywedaf wrth yr ymffrostgar, “Peidiwch ag
ymffrostio”, ac wrth y drygionus, “Peidiwch â
chodi'ch corn;
5
peidiwch â chodi'ch corn yn uchel na siarad yn
haerllug wrth eich Craig.”
6
Nid o'r dwyrain na'r gorllewin nac o'r anialwch y
bydd dyrchafu, 7ond Duw fydd yn barnu— yn
darostwng y naill ac yn codi'r llall.
8

Oherwydd y mae cwpan yn llaw'r ARGLWYDD, a'r
gwin yn ewynnu ac wedi ei gymysgu;
fe dywallt ddiod ohono, a bydd holl rai drygionus y
ddaear yn ei yfed i'r gwaelod.
9
Ond clodforaf fi am byth, a chanaf fawl i Dduw
Jacob,
10
am ei fod yn torri ymaith holl gyrn y drygionus, a
chyrn y cyfiawn yn cael eu dyrchafu.

6

Y noson cyn yr achos llys, roedd Pedr yn cysgu.
Roedd wedi'i gadwyno i ddau filwr – un bob ochr
7
iddo, a'r lleill yn gwarchod y fynedfa. Yn sydyn
roedd angel yno, a golau'n disgleirio drwy'r gell.
Rhoddodd bwniad i Pedr yn ei ochr i'w ddeffro.
“Brysia!” meddai, “Cod ar dy draed!”, a dyma'r
cadwyni'n disgyn oddi ar ei freichiau.
8

Wedyn dyma'r angel yn dweud wrtho, “Rho dy
ddillad amdanat a gwisga dy sandalau.” Ac ar ôl i
Pedr wneud hynny, dyma'r angel yn dweud, “Tafla
9
dy glogyn amdanat a dilyn fi.” Felly dyma Pedr yn ei
ddilyn allan o'r gell – ond heb wybod a oedd y peth
yn digwydd go iawn neu ai dim ond breuddwyd oedd
10
y cwbl! Dyma nhw'n mynd heibio’r gwarchodwr
cyntaf a'r ail, a chyrraedd y giât haearn oedd yn
mynd allan i'r ddinas. Agorodd honno ohoni ei hun!
Wedi mynd drwyddi a cherdded i lawr y stryd dyma'r
angel yn sydyn yn diflannu a gadael Pedr ar ei ben ei
hun.
11

Dyna pryd daeth ato’i hun. “Mae wedi digwydd go
iawn! – mae'r Arglwydd wedi anfon ei angel i'm
hachub i o afael Herod, fel bod yr hyn roedd yr
Iddewon yn ei obeithio ddim yn digwydd i mi.”
12

Pedr yn dianc yn wyrthiol o'r carchar

Pan sylweddolodd hyn, aeth i gartref Mair, mam
Ioan Marc. Roedd criw o bobl wedi dod at ei gilydd i
weddïo yno. 13Dyma Pedr yn curo'r drws allanol, ac
aeth morwyn o'r enw Rhoda i ateb y drws. 14Pan
wnaeth hi nabod llais Pedr roedd hi mor llawen nes
iddi redeg yn ôl i mewn i'r tŷ heb agor y drws! “Mae
Pedr wrth y drws!” meddai hi wrth bawb.

1

15

Actau 12: 1-17

Tua'r adeg yna dyma'r Brenin Herod Agripa yn cam-drin
rhai o'r bobl oedd yn perthyn i'r eglwys. 2Cafodd Iago (sef
brawd Ioan) ei ddienyddio ganddo – drwy ei ladd gyda'r
cleddyf. 3Yna pan welodd fod hyn yn plesio'r arweinwyr
Iddewig, Ref dyma fe'n arestio Pedr hefyd. (Roedd hyn yn
4
ystod Gŵyl y Bara Croyw.) Cafodd Pedr ei roi yn y
carchar. Trefnwyd fod pedwar milwr ar wyliadwriaeth bob
sifft. Bwriad Herod oedd dwyn achos cyhoeddus yn erbyn
Pedr ar ôl y Pasg. 5Tra oedd Pedr yn y carchar roedd yr
eglwys yn gweddïo'n daer ar Dduw drosto.

“Ti'n drysu,” medden nhw. Ond roedd Rhoda yn
dal i fynnu fod y peth yn wir. “Mae'n rhaid mai ei
angel sydd yna,” medden nhw wedyn.
16

Roedd Pedr yn dal ati i guro'r drws, a chawson
nhw'r sioc ryfedda pan agoron nhw'r drws a'i weld.
17
Dyma Pedr yn rhoi arwydd iddyn nhw dawelu, ac
esboniodd iddyn nhw sut roedd yr Arglwydd wedi'i
ryddhau o'r carchar. “Ewch i ddweud beth sydd wedi
digwydd wrth Iago a'r credinwyr eraill,” meddai, ac
wedyn aeth i ffwrdd i rywle arall.

