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Gwasanaeth Unedig ar-lein
Ewch i’n gwefan a dewiswch Eglwys Fair ar-lein

5:00yh

Hwyrol Weddi ar Zoom gyda Mark yn arwain y myfyrdod

Croeso i Eglwys y Santes Fair!
Cynhelir y gwasanaeth nesaf yn yr
adeilad ddydd Sul 22ain o Dachwedd am
9:45yb.

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

Trydydd Sul y Deyrnas

Gweddi Eglwys y Santes Fair

Dad nefol,

Arglwydd Iesu,

y datguddiwyd dy fendigedig Fab i ddatod
gweithredoedd y diafol a’n gwneud ni’n blant
i Dduw ac yn etifeddion bywyd tragwyddol,
caniatâ i ni, a’r gobaith hwn gennym, ein
puro ein hunain fel y mae ef yn bur;

addewaist adeiladu dy eglwys.

fel, pan ddaw drachefn mewn nerth a
gogoniant mawr y gwneir ni’n debyg iddo ef
yn ei deyrnas ogoneddus a thragwyddol;
caniatâ hyn er mwyn dy Fab Iesu Grist, i’r
hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân y bo’r deyrnas, y
gallu a’r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.

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.

Nadolig
Cynhelir ein gwasanaeth Carolau i ddysgwyr ar-lein eleni. Ar ddydd Sul
20fed o Ragfyr am 3:00yh, ewch i Zoom, a dewis rhif y cyfarfod - 823
5885 7655. Cewch ymuno ar y ffôn hefyd – Ffoniwch 0203 051 2874
a’r rhoi’r rhif uchod mewn.
Cyfrannu
Cofiwch fod cyfle i chi gyfrannu’n ariannol at yr eglwys trwy ein gwefan
– eglwysfair.cymru
Gweddi
Ymunwch â ni ar Zoom i weddïo bob bore a nos yn ystod Tymor y
Deyrnas – 8yb a 8yh am 20 munud. 3-29 o Dachwedd. Cysylltwch â
swyddfa@stmikes.net ar gyfer y manylion cysylltu.
Gwasanaethau ar y We
Cynhelir gwasanaeth unedig ar-lein 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.

www.eglwysfair.cymru
Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth

Newyddion Teulu’r Eglwys

@eglwysfair

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

1 Brenhinoedd 1: 15-40
15

Felly dyma Bathseba'n mynd i mewn i ystafell y brenin. (Roedd y brenin yn hen
16
iawn, ac roedd Abisag, y ferch o Shwnem, yn gofalu amdano.) Dyma Bathseba'n
17
plygu i lawr o flaen y brenin, a dyma'r brenin yn gofyn iddi, “Beth sydd?” “Syr,”
meddai Bathseba, “Wnest ti addo o flaen yr ARGLWYDD mai Solomon, fy mab i,
fyddai'n frenin ar dy ôl di, ac mai fe fyddai'n eistedd ar dy orsedd di. 18 Ond nawr
mae Adoneia wedi'i wneud yn frenin, a dwyt ti, syr, yn gwybod dim am y
peth! 19 Mae wedi aberthu llond lle o wartheg, lloi wedi'u pesgi a defaid, ac wedi
gwahodd dy feibion di i gyd ato, ac Abiathar yr offeiriad a Joab, pennaeth y
20
fyddin. Ond gafodd dy was Solomon ddim gwahoddiad. Syr, mae Israel gyfan yn
disgwyl i ti, y brenin, ddweud wrthyn nhw pwy sydd i deyrnasu ar dy ôl di. 21 Syr,
os na wnei di, ar ôl i ti farw bydda i a Solomon yn cael ein trin fel troseddwyr.”
22

Tra oedd hi'n siarad â'r brenin, dyma Nathan y proffwyd yn cyrraedd. 23 Dyma
ddweud wrth y brenin, “Mae Nathan y proffwyd yma”, a dyma fe'n mynd i mewn
ac yn ymgrymu o flaen y brenin â'i wyneb ar lawr. 24 Yna dyma Nathan yn gofyn,
“Fy mrenin, syr, wnest ti ddweud mai Adoneia sydd i fod yn frenin ar dy ôl di, ac
mai fe sydd i eistedd ar dy orsedd di? 25 Achos heddiw mae wedi aberthu llwythi o
wartheg, lloi wedi'u pesgi a defaid, ac wedi gwahodd dy feibion i gyd, arweinwyr y
fyddin ac Abiathar yr offeiriad. A dyna lle maen nhw'n bwyta ac yn yfed gydag e
ac yn gweiddi, ‘Hir oes i'r Brenin Adoneia!’ 26 Ond wnaeth e ddim rhoi
gwahoddiad i mi, dy was di, nac i Sadoc yr offeiriad, na Benaia fab Jehoiada, nac i
dy was Solomon chwaith. 27 Ydy fy meistr, y brenin, wedi gwneud hyn heb
ddweud wrthon ni pwy oedd i deyrnasu ar dy ôl?”
Solomon yn cael ei wneud yn frenin
28

Yna dyma'r Brenin Dafydd yn dweud, “Galwch Bathseba yn ôl yma!” A dyma
hi'n dod a sefyll o'i flaen. 29 A dyma'r brenin yn addo iddi, “Mor sicr â bod yr
30
ARGLWYDD yn fyw, yr un sydd wedi fy achub i o bob helynt: fel gwnes i addo i
ti o flaen yr ARGLWYDD, Duw Israel, dw i'n dweud eto heddiw mai dy fab di,
Solomon, sydd i fod yn frenin ar fy ôl i. Fe sydd i eistedd ar yr orsedd yn fy lle
31
i.” Dyma Bathseba'n plygu'n isel o flaen y brenin, a dweud, “Fy Mrenin Dafydd,
boed i ti fyw am byth!”
32

Yna dyma'r Brenin Dafydd yn dweud, “Galwch Sadoc yr offeiriad, Nathan y
33
proffwyd a Benaia fab Jehoiada yma.” Wedi iddyn nhw ddod, dyma'r brenin yn
dweud wrthyn nhw, “Cymerwch fy ngweision i gyd gyda chi, rhowch Solomon i
farchogaeth ar gefn fy mul i, ac ewch â fe i lawr i Gihon. 34 Yno, dych chi, Sadoc yr
offeiriad a Nathan y proffwyd, i'w eneinio'n frenin ar Israel. Yna dych chi i
chwythu'r corn hwrdd a gweiddi, ‘Hir oes i'r Brenin Solomon!’ 35 Wedyn dewch
ag e yn ôl yma i eistedd ar fy ngorsedd i. Fe ydy'r un fydd yn frenin yn fy lle i. Dw i
wedi gorchymyn mai fe sydd i deyrnasu ar Israel a Jwda.” 36 A dyma Benaia fab
Jehoiada yn ateb y brenin, “Ie wir! Boed i'r ARGLWYDD dy Dduw di, fy meistr y
brenin, gadarnhau hynny. 37 Fel mae'r ARGLWYDD wedi bod gyda ti, fy mrenin,
bydd gyda Solomon hefyd. A boed iddo wneud y frenhiniaeth honno hyd yn oed
yn fwy llewyrchus na dy frenhiniaeth di, fy meistr, y Brenin Dafydd.”

38

Felly dyma Sadoc yr offeiriad, Nathan y
proffwyd a Benaia fab Jehoiada, a
gwarchodlu'r brenin (Cretiaid a Pelethiaid),
yn rhoi Solomon i farchogaeth ar ful y Brenin
Dafydd a mynd i lawr i Gihon. 39 Wedyn,
dyma Sadoc yr offeiriad yn cymryd y corn o
olew olewydd o'r babell ac yn ei dywallt ar
ben Solomon a'i eneinio'n frenin. Yna dyma
nhw'n canu'r corn hwrdd ac roedd pawb yn
gweiddi, “Hir oes i'r Brenin Solomon!” 40 A
dyma pawb yn ei ddilyn yn ôl i Jerwsalem, yn
canu offerynnau chwyth a gwneud cymaint o
stŵr wrth ddathlu nes bod y ddaear yn
atseinio.

Datguddiad 1: 4-18
4

Ioan sy'n ysgrifennu,

At y saith eglwys yn nhalaith Asia:
Dw i'n gweddïo y byddwch yn profi haelioni rhyfeddol a heddwch dwfn
gan Dduw, yr Un sydd, ac oedd ac sy'n mynd i ddod; gan yr Ysbryd cyflawn
5
perffaith sydd o flaen yr orsedd; a hefyd gan y Meseia Iesu, y tyst
ffyddlon, y cyntaf i gael ei eni i fywyd newydd ar ôl marw, a'r un sydd ag
awdurdod dros holl frenhinoedd y ddaear. Mae'n ein caru ni, ac mae wedi
marw droson ni i'n gollwng ni'n rhydd fel bod pechod ddim yn ein rheoli ni
ddim mwy. 6 Mae'n teyrnasu droson ni ac wedi'n gwneud ni i gyd yn
offeiriaid sy'n gwasanaethu Duw, ei Dad! Fe sy'n haeddu pob anrhydedd a
nerth, am byth! Amen!
7

Edrychwch! Mae'n dod yn y cymylau!
Bydd pawb yn ei weld –
hyd yn oed y rhai a'i trywanodd!
Bydd pob llwyth o bobl ar y ddaear
yn galaru o'i achos e.

Salm 89: 19-29
19

Gynt lleferaist mewn gweledigaeth wrth dy
ffyddloniaid a dweud,
“Gosodais goron ar un grymus, a dyrchafu un
a ddewiswyd o blith y bobl.
20

Cefais Ddafydd, fy ngwas, a'i eneinio â'm
holew sanctaidd;
21

bydd fy llaw yn gadarn gydag ef, a'm braich
yn ei gryfhau.
22

Ni fydd gelyn yn drech nag ef, na'r
drygionus yn ei ddarostwng.
23

Drylliaf ei elynion o'i flaen, a thrawaf y rhai
sy'n ei gasáu.
24

Bydd fy ffyddlondeb a'm cariad gydag ef, ac
yn fy enw i y dyrchefir ei gorn.
25

Gosodaf ei law ar y môr, a'i ddeheulaw ar
yr afonydd.
26

Bydd yntau'n galw arnaf, ‘Fy nhad wyt ti, fy
Nuw a chraig fy iachawdwriaeth.’
27

A gwnaf finnau ef yn gyntafanedig, yn
uchaf o frenhinoedd y ddaear.
28

Cadwaf fy ffyddlondeb iddo hyd byth, a
bydd fy nghyfamod ag ef yn sefydlog.
29

Rhof iddo linach am byth, a'i orsedd fel
dyddiau'r nefoedd.

Dyna fydd yn digwydd! Amen!
8

Mae'r Arglwydd Dduw yn dweud, “Fi ydy'r Alffa a'r Omega – Fi ydy'r Un
sydd, oedd, ac sy'n mynd i ddod eto, yr Un Hollalluog.”
Gweledigaeth o un fel person dynol
9

Ioan ydw i, eich cyd-Gristion. Fel chi dw innau hefyd yn dioddef, ond am
fod Duw yn teyrnasu, dw i'n dal ati fel gwnaeth Iesu ei hun. Rôn i wedi
cael fy alltudio i Ynys Patmos am gyhoeddi neges Duw a thystiolaethu am
Iesu. 10 Roedd hi'n ddydd Sul, ac roeddwn i dan ddylanwad yr Ysbryd Glân.
11
Yn sydyn clywais lais y tu ôl i mi, fel sŵn utgorn. Dyma ddwedodd:
“Ysgrifenna beth weli di mewn sgrôl, a'i anfon at y saith eglwys, sef
Effesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelffia, a Laodicea.”
12

Dyma fi'n troi i edrych pwy oedd yn siarad â mi, a dyma beth welais i:
saith canhwyllbren aur. 13 Yn eu plith roedd “un oedd yn edrych fel person
dynol.” Roedd yn gwisgo mantell hir oedd yn cyrraedd at ei draed a sash
aur wedi'i rwymo am ei frest. 14 Roedd ganddo lond pen o wallt oedd yn
wyn fel gwlân neu eira, ac roedd sbarc yn ei lygaid fel fflamau o dân.
15
Roedd ei draed yn gloywi fel efydd mewn ffwrnais, a'i lais fel sŵn
rhaeadrau o ddŵr. 16 Yn ei law dde roedd yn dal saith seren, ac roedd
cleddyf miniog yn dod allan o'i geg. Roedd ei wyneb yn disgleirio'n llachar
fel yr haul ganol dydd.
17

Pan welais e, dyma fi'n llewygu wrth ei draed. Yna cyffyrddodd fi â'i law
18
dde, a dweud wrtho i: “Paid bod ag ofn. Fi ydy'r Cyntaf a'r Olaf, yr Un
Byw. Rôn i wedi marw, ond edrych! – dw i'n fyw am byth bythoedd! Gen i
mae allweddi Marwolaeth a Byd y Meirw.

