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Dyddiadau Pwysig ar gyfer y Dyddiadur:
› Cyfarfod Pasg - Ebrill 10fed

› Cyfarfod Merched - Ebrill 25ain

› Trip Capel - Mai 4ydd

› Cyfarfod Eglwys - Mai 7fed

Rota
Agor a Chroesawu - Rhos 
Paned - Rhos a Delyth
Glanhau’r Adeiliad - Rhos a Delyth

Taflen y Mis

Mawrth, 2009

Yn awr, felly, nid yw’r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan 
gollfarn o unrhyw fath. Oherwydd yng Nghrist Iesu y 

mae cyfraith yr Ysbryd, sy’n rhoi bywyd, wedi dy 
ryddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth. 

Rhufeiniaid 8:1-2

Estyn allan yn 
Effeithiol i’r 

Gymuned gyda 
neges Berthnasol

Rydym yn meddwl ail ddechrau clwb y goleuni yn 
Rhiwlas yn ystod tymor yr Haf. Bydd cyfarfod i drefnu 

yn nhý Steff a Debs ar Mawrth 17.

Edrychwch ar daflen y mis ar y wefan - www.capelyffynnon.org
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Cyfarfodydd Mawrth

Suliau (10y.b. a 6y.h.)
1af - Dafydd Job (Cymun nos)

8fed - Derrick Adams
15ed - Dafydd Job (Cymun bore)

22ain - Dafydd Job  
29ain - Dafydd Job 

Cyfarfodydd Wythnosol

Dydd Mercher (12.30 yn y Capel)
4ydd - Cyfarfod Gweddi Lleol 

11ddeg - Cyfarfod Gweddi Lleol
18fed - Cyfarfod Gweddi Lleol
25ain - Cyfarfod Gweddi Lleol 

 
Dydd Iau (7.30 yn y Capel) 

5ed - Astudiaeth (Actau 11:19 - 30)
12fed - Cyfarfod Gweddi

19fed - Cyfarfod Cenhadol (Gethin UCCF)
26ain - Cyfarfodydd Cartref 

Defnydd o’r Adeilad
Bob nos Fawrth - Global Cafe

Nos Iau - Te a Tost
Bob Bore Mercher - Cyfarfod Gweddi Myfyrwyr

Cyfarfodydd Arbennig
Sul y 1af - Bore - Oedfa Gŵyl Ddewi, a cinio yn y capel 

Pwyntiau Gweddi:
۰ Diolch i Dduw am ei gariad tuag atom yn yr efengyl;
۰ Llythyr Gweddi James McMaster;
۰ Llythyr gweddi MEC;
۰ Cofiwch am ddatblygiadau’r wefan a chlwb y goleuni;
۰ Cofiwch hefyd am nifer o’r Eglwys sy’n ymgymryd a gwaith yn ystod y 
mis:

● Dafydd Job - Siarad gyda chwiorydd Llandudno, siarad yn swper gŵyl Ddewi yn 
Aberystwyth, Pregethu yn Aberystwyth a seminar yng Nghynhadledd CymruGyfan;
● Huw a Rachi - Clwb plant Llanberis (nos Sul am 7);
● Steffan - Cynhadledd Cymrugyfan a chynnal hyfforddiant gwersylloedd.

    Nid oes gennyf unrhyw arbenigedd yn yr iaith 
Cantonese, ond wedi darllen “Taming the Tiger” 
gan Tony Anthony, a gwneud ychydig o bori ar y Wê, 
dwi’n weddol sicr mai’r hyn a nodwyd yn y symbol i’r 
ochr yw’r gair “Cyfiawnder”. 
Y lythyren neu’r darluniad cyntaf yw’r un am “Oen” 

a’r ail yw’r un am “Fi” medd Tony Anthony a rhyfeddu y mae ar ddiwedd ei lyfr ar 
addasrwydd y symbol wrth ystyried yr Iawn a gafwyd yng Nghrist.

“Dyma Oen Duw, sy’n cymryd ymaith bechod y byd” meddai Ioan Fedyddiwr 
am Iesu. Gallwn ddychmygu sut y byddai’r Iddewon a glywodd ei eiriau yn 
cael eu hatgoffa’n syth o’r ddefod oedd yn rhan mor bwysig o’u traddodiad. 
Pob Pasg, byddent yn lladd oen fel rhan o’r cofio am y Pasg cyntaf pan 

achubwyd pob teulu oedd wedi taenu gwaed yr oen pasgedig ar fframiau eu drysau 
rhag y cleddyf anfonwyd gan Dduw i ladd yr Eifftiaid. Byddai‘r geiriau hefyd wedi 
atgoffa’r rhai oedd yn gyfarwydd ag Eseia 53 a’r cyfeiriadau at y Meseia fel ‘oen 
oedd yn mynd i’r lladdfa er mwyn dwyn pechodau llaweroedd’. 

“Myfi yw’r ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd” meddai Crist wrth Thomas. 
“Myfi yw bara’r bywyd” meddai eto –“caiff pwy bynnag sy’n bwyta o’r bara 
hwnnw fyw am byth. A’r bara sydd gennyf i’w roi yw fy nghnawd: a’i roi a 
wnaf dros fywyd y byd”.

Ac yn wir, Crist yw’r ffordd at faddeuant, y bara sy’n rhoi bywyd tragwyddol a’r Oen 
sydd wedi tywallt ei waed trosom i’n gwneud ni, y pechaduriaid mwyaf anghyfiawn yn 
gyfiawn o flaen Duw. 

Cyfiawnder i’r anghyfiawn – dyna ryfeddod yr Efengyl a chofiwn y ddau symbol am 
gyfiawnder yn y Cantonese. Ann


