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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 gyda Michael 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!

Gweddi Eglwys y Santes Fair

Hollalluog Dduw,

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.

dyro inni galonnau pur ac ewyllys
gadarn i’th addoli mewn ysbryd a
gwirionedd;
trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn
undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn
awr ac am byth. Amen.

Cyfrannu
Cofiwch fod cyfle i chi gyfrannu’n ariannol at yr eglwys trwy ein
gwefan – eglwysfair.cymru
Gwasanaethau
Cynhelir gwasanaeth Cymun Bendigaid yn yr eglwys am 9:45yb
ddydd Sul nesaf, 20fed o Fedi. Bydd angen bwcio eich lle o flaen
llaw trwy MyChurchSuite, neu swyddfa@stmikes.net, neu 01970
617184.
Diolchgarwch
Byddwn ni’n dathlu diolchgarwch eleni gyda gwasanaeth
arbennig ar Zoom am 5:00yh nos Sul 11eg o Hydref.
Gwasanaethau ar y We

Trindod 14
yr agorodd dy unig Fab inni ffordd
newydd a bywiol i’th bresenoldeb,

Newyddion Teulu’r Eglwys

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.
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.

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

cymdeithas er mwyn cyflwyno Crist.

Eseciel 20: 1-8, 33-44

Paid â chymryd gair y gwirionedd o'm
genau, oherwydd fe obeithiais yn dy
farnau.
44

25

Gwrthryfel Israel

41

1 Roedd hi'r seithfed flwyddyn ar ôl i ni gael ein cymryd yn gaeth i Babilon, ar y degfed diwrnod o'r
pumed mis. A dyma rai o arweinwyr Israel yn dod ac yn eistedd o mlaen i a gofyn am arweiniad gan
yr ARGLWYDD.

42

2 Dyma'r ARGLWYDD yn rhoi'r neges yma i mi: 3 “Ddyn, dywed wrth arweinwyr Israel, ‘Dyma mae'r
ARGLWYDD, y Meistr, yn ei ddweud: Dych chi eisiau i mi roi arweiniad i chi, ydych chi? Wel, mor sicr
â'r ffaith mai fi ydy'r Duw byw, gewch chi ddim arweiniad gen i, meddai'r Meistr, yr ARGLWYDD.’
4 “Ddyn, wyt ti'n barod i gyhoeddi'r farn? Wyt ti'n barod i gyhoeddi'r farn, a'u cael nhw i wynebu'r
pethau ffiaidd wnaeth eu hynafiaid? 5 Dwed wrthyn nhw, ‘Dyma mae'r ARGLWYDD, y Meistr, yn ei
ddweud: Pan ddewisais Israel a chyflwyno fy hun i ddisgynyddion Jacob, dyma fi'n tyngu llw ac yn
addo iddyn nhw, “Fi ydy'r ARGLWYDD, eich Duw chi.” 6 Dyma fi'n addo eu rhyddhau nhw o wlad yr
Aifft, a'u harwain nhw i wlad roeddwn i wedi'i dewis yn arbennig ar eu cyfer.Croes Tir lle roedd llaeth
a mêl yn llifo! Y wlad harddaf o'r cwbl i gyd! 7 Dwedais, “Rhaid i chi gael gwared â'r eilun-dduwiau
ffiaidd dych chi'n eu haddoli. Stopiwch lygru'ch hunain gydag eilunod yr Aifft. Fi ydy'r ARGLWYDD,
eich Duw chi.” 8 Ond roedden nhw'n tynnu'n groes i mi, ac yn gwrthod gwrando. Wnaethon nhw
ddim cael gwared â'i heilun-dduwiau ffiaidd, na throi cefn ar eilunod yr Aifft. Dyma fi'n bygwth
tywallt fy llid arnyn nhw, a dangos faint roeddwn i wedi gwylltio pan oedden nhw'n dal yn yr Aifft, 9
ond wnes i ddim. Doeddwn i ddim eisiau i fy enw da gael ei sarhau gan y bobl o'u cwmpas nhw. Rôn i
am ddangos sut un oeddwn i drwy ddod â nhw allan o'r Aifft.
33 Mor sicr â'r ffaith mai fi ydy'r Duw byw,’ meddai'r Meistr, yr ARGLWYDD, ‘Fi fydd yn frenin arnoch
chi, a bydda i'n tywallt fy llid, ac yn teyrnasu gyda nerth a chryfder rhyfeddol. 34 Bydda i'n dod â chi
allan o ganol y bobloedd, ac yn eich casglu chi o'r gwledydd lle dych chi wedi'ch gwasgaru. Ie, bydda
i'n tywallt fy llid gyda nerth a chryfder rhyfeddol. 35 Bydda i'n dod â chi allan i anialwch y
cenhedloedd, a bydd rhaid i chi wynebu cael eich barnu yno. 36 Yn union fel roedd rhaid i mi farnu
eich hynafiaid yn anialwch yr Aifft, bydda i'n eich barnu chi,’ meddai'r Meistr, yr ARGLWYDD. 37
‘Bydda i'n edrych ar bob un ohonoch chi'n ei dro, wrth i chi basio dan fy ffon fugail, ac yn eich dal chi
at amodau'r ymrwymiad rhyngon ni. 38 Bydda i'n cael gwared â phawb sy'n gwrthryfela a thynnu'n
groes i mi. Byddan nhw yn cael dod allan o'r wlad maen nhw ynddi ar hyn o bryd, ond gân nhw ddim
mynd yn ôl i wlad Israel! Byddwch chi'n gwybod wedyn mai fi ydy'r ARGLWYDD.
39 “‘Bobl Israel, dyma mae'r ARGLWYDD, y Meistr, yn ei ddweud wrthoch chi: “Ewch, bob un
ohonoch chi – ewch i addoli'ch eilun-dduwiau! Ond wedyn, peidiwch sarhau fy enw sanctaidd i
gyda'ch rhoddion a'ch eilunod. 40 Dim ond ar y mynydd dw i wedi'i gysegru – sef mynydd uchel Israel
– y bydd pobl Israel yn fy addoli i, ie, pawb drwy'r wlad i gyd. Bydda i'n eu derbyn nhw yno. Dyna ble
dych chi i ddod â chyflwyno rhoddion ac offrymau ac aberthau sanctaidd i mi. 41 Pan fydda i'n dod â
chi allan o ganol y bobloedd a'ch casglu chi o'r gwledydd lle dych chi wedi'ch gwasgaru, cewch eich
derbyn gen i fel arogl hyfryd eich aberthau. A bydd pobl y gwledydd yn gweld mai fi ydy'r Duw
sanctaidd sydd gyda chi. 42 Byddwch chi'n gwybod wedyn mai fi ydy'r ARGLWYDD, pan fydda i'n
gadael i chi fynd yn ôl i wlad Israel, sef y wlad wnes i addo ei rhoi i'ch hynafiaid. 43 Byddwch chi'n
edrych yn ôl ac yn gweld beth wnaethoch chi i lygru'ch hunain. Bydd gynnoch chi gywilydd eich bod
wedi gwneud pethau mor ofnadwy. 44 A byddwch chi'n deall mai fi ydy'r ARGLWYDD, am fy mod i
wedi delio gyda chi mewn ffordd oedd yn diogelu fy enw da i, a dim fel roeddech chi'n ei haeddu am
fod mor ddrwg a gwneud pethau mor ffiaidd!”’” Dyna neges y Meistr, yr ARGLWYDD.
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“A nawr dw i'n mynd i Jerwsalem. Mae'r Ysbryd wedi
dweud fod rhaid i mi fynd, er nad ydw i'n gwybod beth
fydd yn digwydd i mi ar ôl i mi gyrraedd yno. 23Yr unig
beth dw i'n wybod ydy mod i'n mynd i gael fy arestio a
bod pethau'n mynd i fod yn galed – mae'r Ysbryd Glân
wedi gwneud hynny'n ddigon clir dro ar ôl tro mewn
gwahanol leoedd. 24Sdim ots! Cyn belled â'm bod i'n
gorffen y ras! Dydy mywyd i'n dda i ddim oni bai mod i'n
gwneud y gwaith mae'r Arglwydd Iesu wedi'i roi i mi –
sef dweud y newyddion da am gariad a haelioni Duw
wrth bobl.

Salm 119: 41-48
Pâr i'th gariad ddod ataf, O ARGLWYDD,
a'th iachawdwriaeth yn ôl dy addewid;
yna rhoddaf ateb i'r rhai sy'n fy
ngwatwar, oherwydd ymddiriedais yn dy
air.
43

Cadwaf dy gyfraith bob amser, hyd byth
bythoedd.

Siaradaf am dy farnedigaethau gerbron
brenhinoedd, ac ni fydd arnaf gywilydd;

“A dyna dw i wedi'i wneud yn eich plith chi – dw i wedi
bod yn mynd o le i le yn pregethu am deyrnasiad Duw,
ond bellach dw i'n gwybod na chewch chi ngweld i byth
eto. 26Felly, dw i am ddweud yma heddiw – dim fi sy'n
gyfrifol am beth fydd yn digwydd i unrhyw un. 27Dw i
wedi dweud popeth sydd ei angen am y ffordd mae
Duw'n achub, a beth mae'n ei ddisgwyl gynnon ni.

47
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45

Rhodiaf oddi amgylch yn rhydd,
oherwydd ceisiais dy ofynion.
46

ymhyfrydaf yn dy orchmynion am fy mod
yn eu caru.
48

Parchaf dy orchmynion am fy mod yn eu
caru, a myfyriaf ar dy ddeddfau.
Actau 20: 17-38
Paul yn ffarwelio ag arweinwyr eglwys
Effesus
17

Ond tra oedd yn Miletus, anfonodd neges
i Effesus yn galw arweinwyr yr eglwys i
ddod draw i Miletus i'w gyfarfod.
18

Pan gyrhaeddon nhw, dyma oedd ganddo
i'w ddweud wrthyn nhw: “Dych chi'n
gwybod yn iawn sut fues i'n gweithio i'r
Arglwydd heb dynnu sylw ata i fy hun pan
oeddwn i gyda chi yn nhalaith Asia. 19Dych
chi'n gwybod am y dagrau gollais i, ac mor
anodd roedd hi'n gallu bod am fod yr
Iddewon yn cynllwynio yn fy erbyn i. 20Dych
chi'n gwybod mod i wedi cyhoeddi beth
oedd o les i chi, a mynd o gwmpas yn gwbl
agored o un tŷ i'r llall yn eich dysgu chi.
21
Dw i wedi dweud yn glir wrth yr Iddewon
a phawb arall fod rhaid iddyn nhw droi o'u
pechod at Dduw, a chredu yn yr Arglwydd
Iesu.

“Gofalwch amdanoch eich hunain, a'r bobl mae'r
Ysbryd Glân wedi'u rhoi yn eich gofal fel arweinwyr.
Bugeilio eglwys Dduw fel mae bugail yn gofalu am ei
braidd – dyma'r eglwys wnaeth Duw ei phrynu'n rhydd
â'i waed ei hun! 29Dw i'n gwybod yn iawn y bydd
athrawon twyllodrus yn dod i'ch plith chi cyn gynted ag y
bydda i wedi mynd, fel bleiddiaid gwyllt yn llarpio'r
praidd. 30Bydd hyd yn oed rhai o'ch pobl chi'ch hunain yn
twistio'r gwirionedd i geisio denu dilynwyr iddyn nhw'u
hunain. 31Felly gwyliwch eich hunain! Cofiwch mod i
wedi'ch rhybuddio chi ddydd a nos, a cholli dagrau lawer
am y tair blynedd roeddwn i gyda chi.
32

“Dw i'n eich gadael chi yng ngofal Duw bellach, a'r
neges am ei gariad a'i haelioni. Y neges yma sy'n eich
adeiladu chi a rhoi etifeddiaeth i chi gyda phawb arall
mae wedi'u cysegru iddo'i hun. 33Dw i ddim wedi ceisio
34
cael arian na dillad gan neb. Dych chi'n gwybod yn
iawn mod i wedi gweithio'n galed i dalu fy ffordd a
chynnal fy ffrindiau. 35Drwy'r cwbl roeddwn i'n dangos
sut bydden ni'n gallu helpu'r tlodion drwy weithio'n
galed. Dych chi'n cofio fod yr Arglwydd Iesu ei hun wedi
dweud: ‘Mae rhoi yn llawer gwell na derbyn.’”
36

Ar ôl dweud hyn i gyd, aeth ar ei liniau i weddïo gyda
nhw. 37Dyma pawb yn dechrau crio wrth gofleidio Paul
38
a'i gusanu. Roedden nhw'n arbennig o drist am ei fod
wedi dweud y bydden nhw ddim yn ei weld byth eto.
Wedyn dyma nhw'n mynd i lawr at y llong gydag e.

