
SUL Y BLODAU
Roedd gfir a gwraig wedi cael car
gweddol newydd, ac yn meddwl y byd
ohono. Dyma ffrind yn gofyn am ei
fenthyg. Eu car nhw oedd o, nhw oedd
wedi ei brynu, ac yn anfodlon iawn i neb
arall ei gael. Ond wedi pendroni dipyn,
roeddynt yn teimlo eu bod yn cael eu
harwain i’w roi o, a dyna wnaethant.

Aeth y ffrind yn y car i rali pobl ifanc
rhyw 30 milltir i ffwrdd, a defnyddiwyd
y rali honno gan Dduw i alw pobl ifanc
i’w waith. Beth am y car?

Roedd yn rhaid i’r Arglwydd wrtho.

Meddai Iesu Grist (Luc 18): “Pan
gyrhaeddwn ni Jerwsalem, daw’r
cwbwl y mae’r proffwydi wedi ei
ysgrifennu amdana i Mab y Dyn, yn
wir.”

Do mi ddywedwyd gan y Salmydd, a
chan broffwydi’r Hen Destament, yn
union yr hyn ddigwyddodd o Sul y
Palmwydd i’r atgyfodiad.

Cafodd Mab Duw ei anfon i’r byd i
wneud ewyllys ei Dad, yr ewyllys
honno y gwyddai amdani, drwy’r
ysgrythurau a thrwy gymundeb a’i
Dad ei hun. Hyd yn oed yn y diwedd
roedd yn fodlon plygu i ewyllys ei Dad,
“nid fy ewyllys i, ond yr eiddot Ti a
wneler.”

Mae nhw’n mynd am Jerwsalem, mae’r
wythnos fawr wedi dod, mae Iesu Grist
yn aros, ac yn anfon dau o’i ddisgyblion
i’r pentref agosaf, ac yn gofyn iddynt
ddod ag asyn iddo. Rhaid i ni gofio fod
asyn yn anifail ddigon drud yr adeg
honno ac mae’n debyg na fyddai’r
perchnogion ddim yn fodlon rhoi benthyg
asyn i neb yn enwedig, i ddieithryn. Ond
yr oeddynt i ddweud (yn ôl Beibl William

Morgan) “Y mae’n rhaid i’r Arglwydd
wrtho.” 

Tybed mai cyfeirio at Dduw mae’r adnod
yna, nid fel y mae’r Beiblau mwy modern
yn dweud “ mae ar y Meistr ei angen.”

Roedd hyn wedi ei drefnu cyn
dechreuad y byd, ac felly yr oedd yn
rhaid i Dduw wrth yr asyn.

Roedd dod i Jerwsalem ar gefn asyn yn
dangos mai Brenin oedd Crist, Mab
Duw, yn dod mewn heddwch. Byddai
brenhinoedd yr Hen Destament yn mynd
i ryfel ar gefn ceffyl, ond ar asyn byddent
yn mynd mewn heddwch. Meddai Salm
118:26 “Bendigedig yw a ddêl yn enw’r
Arglwydd”. (Beibl William Morgan) 

Mae’r un sy’n dod i gynrychioli’r
Arglwydd wedi’i fendithio’n fawr. Dod i

achub y byd fel Tywysog heddychlon ar
gefn asyn, yn enw’r Arglwydd.

Gwyddai Sechareia y byddai hyn yn
digwydd. “Wele dy frenin yn dyfod atat,
cyfiawn ac achubydd yw ef, mae efe yn
llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn, ac
ar ebol llwdwn asyn”.(B.W.M.) Roedd yn
rhaid i’r Arglwydd wrtho. 

Daeth Iesu Grist i mewn i Jerwsalem
fel brenin, a’r disgyblion a’r dyrfa yn
gweiddi “Bendigedig yw’r un sy’n dod
yn enw’r Arglwydd.” Dacw’r Meseia
yr oedd Duw wedi ei anfon i’r byd i
achub ei bobl, yn cael ei addoli ar
Sul y Palmwydd, “Hosanna yn y
Goruchaf”, ond gwahanol iawn oedd
y stori ar ddiwedd yr wythnos.

Duw yn cynnig achubiaeth i’w bobl
drwy Iesu Grist ei fab, a rheiny’n ei
wrthod. 

Wedi dod at Jerwsalem, mae Iesu’n
wylo, nid am ei fod yn gwneud
ewyllys ei dad ond am nad oedd
pobl Jerwsalem wedi gwir adnabod y
Meseia.

Dyna yw’r stori o hyd.

Mae’r Brenin yn marchogaeth i’n
bywydau eto, heddiw, a byddwn
ninnau’n gweld y darlun ond a
fyddwn yn credu? Hawdd iawn yw
addoli’r Brenin, heb ei ddilyn.

Aeth Iesu i’w groes i gyflawni
proffwydoliaethau, i farw dros ei bobl, ac
am fod yn rhaid i’r Arglwydd wrtho.
Dyna oedd yr unig ffordd.

Cyn llunio’r byd, cyn lledu’r nefoedd wen,
… fe drefnwyd ffordd yng nghyngor Tri
yn un, i achub gwael, golledig, euog,
ddyn.

Parch Olwen Williams, Tudweiliog
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Does neb ond Ef...

“Hosanna!
Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r
Arglwydd.
Bendigedig yw’r deyrnas sy’n dod,
teyrnas ein tad Dafydd;
Hosanna yn y goruchaf!”

Marc 11

Yn wyneb y datblygiadau Firws Corona
diweddara cytunwyd y dylem geisio
barhau i gyhoeddi’r Goleuad a’r Treasury
hyd y mae hynny’n bosib. Nid oes gan
unrhyw un ohonom bêl risial i’n
galluogi i ragweld datblygiad nac
effeithiau’r firws.
Ni fyddwn, fodd bynnag, yn anfon copïau

printiedig i’n darllenwyr yn y tymor byr.
Gan ein bod yn dibynnu mewn nifer fawr
o achosion ar wirfoddolwyr lleol i
ddosbarthu’r copïau, yn ôl y cyngor a
gawsom, nid yw’n briodol ein bod yn
peryglu iechyd ein gwirfoddolwyr na’n
darllenwyr trwy ddosbarthu na phostio’r
Goleuad yn ôl ein harfer.

Fe fydd copïau o’r Goleuad yn llawn ac
yn rhad a ddim i’w darllen ar wefan
Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Gofynnwn am eich amynedd wrth i ni
wynebu’r wythnosau nesaf gyda’n gilydd.

Edrychwn ymlaen at yr amser y bydd ein
gwasanaeth arferol yn cael ei adfer.

At holl ddarllenwyr y Goleuad
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Diolch i’r nifer ohonoch sydd wedi anfon gair i werthfawrogi’r gwasanaeth “bore Sul” a gynhwyswyd yr wythnos diwethaf.
Felly, gadewch i ni neilltuo tua 20 munud eto heddiw i ymdawelu ym mhresenoldeb yr Arglwydd Iesu Grist.

A chofiwch ar ddiwedd yr ugain munud i estyn am baned a ffôn er mwyn cael sgwrs a rhannu.

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

EMYN – Caneuon Ffydd 197
Molwn di o Dduw ein Tadau

GWEDDI

Gwahoddiad yr Arglwydd er ein lles, er
ei ogoniant, yn syml i bob yn ohonom
yw hyn.

“Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi
sydd Dduw.”

Arglwydd dwi’n credu dy fod ti yn
Dduw. 

Dwi’n cyffesu i ti ar yr un pryd nad ydw
i’n deall go iawn, prin yn medru
amgyffred, dy fawredd, dy allu, dy
ogoniant, dy gariad. 

Sut allwn i amgyffred mawredd dy
ogoniant? 

Dwi’n ymwybodol heddiw mai gwan
ydyw i. Mai cyfyng yw fy neall; mai byr
yw fy ngolwg ysbrydol. 

Caniatâ i mi “ddeall” trwy dy Ysbryd
Glân mymryn yn fwy amdanat fel
y medraf gymryd rhyw gam bach,
bach ymlaen yn fy nealltwriaeth
ohonot ti. 

Diolch nad mewn “teimladau” neu
“brofiadau” annelwig y down o hyd i
ti. Ond yn y lle cyntaf, diolchwn i ti dy
fod wedi rhoi i ni ddeall, meddwl, a’r
gallu i fyfyrio.

Diolch i ti yn dy Fab Iesu Grist bod
holl gyflawnder dy allu tragwyddol
wedi ei ddatguddio i ni. Fy ngweddi
heddiw ar fy rhan fy hun, ac ar ran
fy nghyd aelodau yn y capel, a
thros y bröydd hyn yw geiriau David
Charles

O! Na chawn i olwg hyfryd, Ar ei
wedd Dywysog Bywyd.

DARLLENIAD – Salm 46:

“Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i
ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder.
Felly, nid ofnwn er i’r ddaear symud ac
i’r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr,
er i’r dyfroedd ruo a therfysgu ac i’r
mynyddoedd ysgwyd gan eu
hymchwydd.

Y mae afon a’i ffrydiau’n llawenhau
dinas Duw, preswylfa sanctaidd y
Goruchaf. Mae Duw yn ei chanol,
nid ysgogir hi; cynorthwya Duw hi
ar doriad dydd. Y mae’r cenhedloedd
yn terfysgu a’r teyrnasoedd yn
gwegian; pan gwyd ef ei lais,
todda’r ddaear. Y mae ARGLWYDD y
Lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gaer
i ni.”

MYFYRDOD

Weithiau byddaf yn clywed pobl yn
dweud rhywbeth fel hyn.

“Chi’n gwybod – dwi’n meddwl mod i’n
dechrau colli fy nghof. Weithiau dwi’n
mynd i’r llofft i nôl rhywbeth ac ar ôl
cyrraedd yno, does gen i ddim syniad
pam es i yna yn y lle cyntaf!”

Mae pob un ohonom yn gwybod beth
yw anghofio pethau pwysig a chofio
pethau cwbl ddi-fudd. Cofio sgwrs
ugain mlynedd yn ôl ac anghofio rhestr
siopa ar y bwrdd.

Mae dawn arbennig gan rai i gofio cam
a wnaed iddynt ddegawdau yn ôl ac
anghofio cymwynas a wnaed iddynt
ddoe. 

Ac mae’r un peth yn wir yn ein
perthynas a’r efengyl. Mae’n gallu i
anghofio addewidion Duw tuag atom, i
anghofio cymeriad ac ymwneud yr
Arglwydd â ni yn rhyfeddol.

Dywedodd rhywun yn ddiweddar mai
gwerth pregethu yw ein hatgoffa o’r
pethau hynny am Dduw ac o air Duw
na ddylem eu hanghofio. 

Heddiw gadewch i ni graffu am foment
ar yr adnod gyntaf un yn y Salm er
mwyn cofio. 

“Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i
ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder.”

Realiti profiad bob un ohonom yw bod
adegau o “gyfyngder” yn sicr o ddod ar
ein traws. Lle “cyfyng” yw pan yr ydym
yn cael ein gwasgu gan amgylchiadau
allanol i fynd drwy fwlch, neu agoriad,
neu amgylchiad sy’n ein llethu’n llwyr.
Rhyw deimlad tebyg i ddafad yn cael ei
gorlannu yn erbyn ei ewyllys ydyw.
Cael eich gwasgu i sefyllfa nad ydych
am fod ynddo, na’i wynebu.

Ochr yn ochr â’r “cyfyngder” daw ofn
i’n llethu – ofn drosom ein hunain, dros
ein hanwyliaid, dros effeithiau tymor
byr a hir dymor y cyfyngder.

Ond gwrandewch ar brofiad y
Salmydd, a phrofiad pobl yr Arglwydd
ym mhob oes ac ym mhob
cenhedlaeth 

“Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i
ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder.”

Noddfa yw’r lloches pan fydd dihirod
yn ein bygwth, y ddinas mae’r euog yn
ffoi iddi pan fydd ein cydwybod yn ein
cyhuddo. Noddfa yw cysgod yn y
storm, lle diogel i guddio pan fydd
corwyntoedd bywyd yn chwyrlio o’n
hamgylch. 

Ond y mae’r Arglwydd yn “nerth”
hefyd.Yn nerth yn y storm, i wynebu’r
storm, i fod yn gryf yn ein hysbryd
a’n henaid pan fyddai’n rhwyddach
ildio ac anobeithio. Mae’n nerth
drwy’r cyfyngder ac yn nerth wedi’r
cyfyngder.

Ydy “mae Duw yn noddfa ac yn nerth i
ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder.”
Nid yw’n grintachlyd nac yn cadw cyfrif
– dim ond awydd a dymuniad a chysur
“parod”.

Gadewch i ninnau ddod â’n cyfyngder
ato Ef – yr Arglwydd Iesu Grist.
Gwrandewch ar yr addewid na ddylem
ei anghofio heddiw.

“Y mae’r Arglwydd yn agos. Peidiwch â
phryderu am ddim, ond ym mhob peth
gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i
Dduw trwy weddi ac ymbil, ynghyd â
diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw,
sydd goruwch pob deall, yn gwarchod
dros eich calonnau a’ch meddyliau yng
Nghrist Iesu.” Philipiaid 4

GWEDDI

Arglwydd Dduw, rwy’n diolch i ti
heddiw mai ti sy’n llywodraethu dros
bob dim a’th fod yn gymorth hawdd ei
gael mewn cyfyngder.

Dwi ddim yn ofn cyffesu i ti fod ofn
arna i ar brydiau. Dro arall, ar ôl
gwrando ar y newyddion ar y teledu
neu’r radio mae arswyd am ennyd yn
caethiwo fy nghalon. Ac nid dim ond
poeni amdanaf fy hun ydw i. Mae
meddwl am ganlyniadau posib dal y
firws Covid 19 ar fy nghyfeillion, fy
nghapel, fy mro yn ddychryn i mi. 

Rwy’n gweddïo dros fy nghyfeillion,
dros anwyliaid bregus, dros deulu a
phlant. Rwy’n gweddïo dros y
meddygon, y nyrsys, y gyrwyr
ambiwlans, glanhawyr yr ysbytai, dros
weithwyr cymdeithasol, dros bawb sy’n
gweithio oriau llethol o hir i’n diogelu.

Cyflwynaf i ti fy hun, gan weddïo y
byddi di yn noddfa, yn nerth, yn
gymorth parod beth bynnag a ddaw i’m
rhan.

Cadw fi yn Iesu Grist dy Fab yn eiddo i
ti.
Amen.
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Wyneb siriol fy Anwylyd

Bydd fersiwn llafar, llawnach ar gael o
edrych ar wefan Capel y Garn. (Mae
gwasanaethau eraill ar gael hefyd!!)
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Ai am fy meiau i?

Darllen: Eseia 53 ac Actau 8:26–40 (tud.
228 yn y Gwerslyfr)

Ai am fy meiau i 
dioddefodd Iesu mawr

pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef 
o entrych nef i lawr?

Cyflawnai’r gyfraith bur, 
cyfiawnder gafodd Iawn,

a’r ddyled fawr, er cymaint oedd, 
a dalodd ef yn llawn.

Dioddefodd angau loes 
yn ufudd ar y bryn,

a’i waed a ylch y galon ddu 
yn lân fel eira gwyn.

Bu’n angau i’n hangau ni 
wrth farw ar y pren,

thrwy ei waed y dygir llu, 
drwy angau, i’r nefoedd wen.

Pan grymodd ef ei ben 
wrth farw yn ein lle,

agorodd ffordd, pan rwygai’r llen, 
i bur drigfannau’r ne’.

Gorchfygodd uffern ddu, 
gwnaeth ben y sarff yn friw;

o’r carchar caeth y dygir llu, 
drwy ras, i deulu Duw.

JOHN ELIAS, 1774–1841
(Caneuon Ffydd, 482)

Rhyfeddod sydd wrth wraidd y
cwestiwn yn yr emyn hwn – un o rai
enwocaf John Elias o Fôn. Defnyddio
cwestiwn ei forwyn Mary a wnaeth John
Elias. ‘Ai am fy meiau i y dioddefodd
Iesu mawr?’ holodd un bore ar ôl i’w

meistr fod yn cadw dyletswydd deuluol
a darllen o Eseia 53. Cawn enghraifft
yma o sut y gall yr Ysgrythur siarad â
chalon yr unigolyn a’i chymhwyso’i hun
i’n sefyllfa ni. ‘Ond fe archollwyd ef am
ein troseddau ni, a’i ddryllio am ein
camweddau ni; roedd pris ein heddwch
ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y
cawsom ni iachâd’, meddai’r bumed
adnod o’r bennod. Wyddom ni ddim beth
oedd yn pwyso ar feddwl Mary, beth
oedd y ‘beiau’ yr oedd yn cyfeirio atynt,
ond mae yna draddodiad bod gan deulu
John Elias forwyn a arferai fod yn un o’r
‘copper ladies’ yng ngwaith Mynydd
Parys, yn llac iawn ei moesau, ond a
drodd yn rhyfeddol at Grist ac a olchwyd
yn lân ‘fel eira gwyn’. Os mai hon oedd
Mary, yna roedd hi eisoes wedi cael ateb
i’w chwestiwn, ond yn parhau i synnu
fod y fath waredigaeth yn bosibl. 
Darllen o’r bennod fawr hon o’r Hen

Destament (Eseia 53) sydd yn llawn o’r
Newyddion Da a ddaw yn amlwg yn y
Testament Newydd yr oedd yr eunuch
hwnnw oedd ar ei ffordd yn ôl at ei
frenhines yn Ethiopia yn ôl yr hanes yn
Actau 8, pan ddanfonwyd Philip, yr
Apostol, gan yr Ysbryd Glân at ei gerbyd
gan esbonio’i benbleth a’i gwestiwn
yntau: ‘Dywed i mi, am bwy y mae’r
proffwyd yn dweud hyn?’ (Actau 8:34).
Fe’i harweiniodd at wrthrych y bennod,
sef Iesu Grist: ‘Oen Duw sy’n cymryd
ymaith bechod y byd’ (Ioan 1:29).
Bedyddiwyd yr eunuch o Ethiopia yn y

fan a’r lle pan ddaeth i gredu’r
Newyddion Da am Iesu Grist, a
chyfeiriad at hynny a arferai fod yn y
trydydd pennill: ‘a ylch yr Ethiop du’,
ond bellach a aeth yn ‘galon ddu’ yn
Caneuon Ffydd.
Datguddir calon fawr Duw ei hun tuag

atom yn y bennod yma: iddo garu’r ‘byd
gymaint nes iddo roi ei unig Fab’ (Ioan
3:16). Ond allwn ni ddim profi ‘grym ei
gariad ef’, fel y sonia’r emyn, nes down
ninnau i sylweddoli, fel Mary, ein bod,
nid yn unig wedi torri ‘cyfraith bur’
Duw, ond hefyd ei galon. Does dim raid
inni ofni agor yr hyn sydd yn ein
calonnau ni i’r galon ddwyfol oherwydd
‘agorodd (Iesu) ffordd, pan rwygai’r llen
/ i bur drigfannau’r ne’’. Fel y dywed
Eseia wrth sôn am ganlyniadau aberth y
gwas (53:10–12), ‘fe lwydda ewyllys yr
Arglwydd yn ei law ef. Wedi helbul ei
fywyd fe wêl oleuni …’
Daeth i’r byd i ‘gyfiawnhau llawer, a

… dwyn eu hanwireddau’ (adn. 11), ac
mae’r mawl am hynny yn seinio drwy’r
emyn hwn wrth i ninnau barhau i
ryfeddu mai ‘am fy meiau i’ y gwnaeth
hyn a’n dwyn felly, ‘drwy ras, i deulu
Duw’.

GWEDDI

O Dad, oes yna unrhyw beth cyn
hardded â’r gras sydd yn maddau beiau?
Gofynnaf innau fy nghwestiwn i ti, ac ni
wn i am ddim na neb arall all dalu’r
ddyled fawr, er cymaint oedd, a gwneud
hynny yn llawn. Helpa fi i dderbyn
rhodd dy ras yn Iesu Grist – am nad oes
ateb arall i bechod. Yn ei enw Ef yr wyf
yn gofyn. Amen.

(Addaswyd o fyfyrdod ar yr emyn yn
Emynau’r Ffydd, Huw Powell-Davies,
Cyhoeddiadau’r Gair 2004)

Ebrill 3, 2020 Y Pedair Tudalen Gydenwadol tudalen 3Y TUDALENNAU CYDENWADOLy4t y4t

AR DAITH DRWY’R HEN DESTAMENT
Canllaw ar gyfer astudiaeth a thrafodaeth mewn grfip bychan, gan gynnwys

gwers oedolion yr ysgol Sul neu fel deunydd myfyrdod personol
(Seiliedig ar y gyfrol Geiriau Ffydd 3 gan y Parch. John Treharne,

sef gwerslyfr ysgol Sul yr oedolion am 2019/20)

Ddydd Sadwrn, 29 Chwefror, cynhal -
iwyd oedfa hynod fendithiol yng
nghapel Penuel, Caerfyrddin, gyda’r
Parch Geraint Tudur yn rhannu neges
rymus a heriol. Roedd yr oedfa wedi ei
threfnu gan Gyngor yr Ysgolion Sul i
ddathlu pen-blwydd beibl.net yn
ddeunaw oed ac i ddiolch am waith
Gobaith i Gymru.
Yn yr oedfa cyflwynwyd tysteb i’r

ddau ohonom gafodd y fraint o weithio
i Gobaith i Gymru am flynyddoedd
lawer. 
Rydym yn ysgrifennu i fynegi ein

diolch diffuant i bawb a gyfrannodd i’r
dysteb – roedd ei derbyn yn esgor ar
gymysgedd rhyfedd o deimlad o
annheilyngdod ac o ddiolchgarwch.

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr
haelioni pawb, ac yn diolch i Dduw am
y fraint o fod wedi cael ein cynnal i
wasanaethu achos Iesu Grist ymhlith y
Cymry Cymraeg.
Mae ein diolch hefyd i bawb

wnaeth ein helpu a’n hannog dros y
blynyddoedd, yn arbennig aelodau
Pwyllgor Gwaith gig. Rydym wrth ein
boddau fod ein gwefannau a’n
hadnoddau wedi eu trosglwyddo i ofal
Cyngor yr Ysgolion Sul, a’n gweddi yw
y bydd Duw yn bendithio gwaith y
Cyngor wrth iddynt ddatblygu eu
gweledigaeth newydd o ddarparu
adnoddau digidol o bob math at
wasanaeth yr eglwysi.

Gair o ddiolch a gwerthfawrogiad
gan Arfon Jones a Gwenda Jenkins, cyn-weithwyr Gobaith i Gymru

Dechrau Canu
Dechrau Canmol

(S4C)
Sul y Blodau, 5 Ebrill

Yr wythnos yma byddwn yn nodi Sul y
Blodau. Byddwn yn ymuno â
chynulleidfa Capel Penybont yn
Llandysul, dan arweiniad y cerddor
medrus Rhiannon Lewis a chawn
berfformiad gan Gôr Llanpumsaint.

Cofiwch hefyd am yr Oedfa sydd yn cael
ei darlledu ar S4C am 11:00 am fore Sul
yn ystod yr wythnosau hyn.



Mae llawer o weddïau i’w cael er mwyn
ein helpu i weddïo yn wybodus ar hyn o
bryd dros ynghanol y pandemig a’i
effeithiau. Cefais hyd i’r rhestr weddi yma
ar y we a oedd yn amlwg wedi ei llunio gan
berson oedd yn agos at y rhai sydd ar waith
yn gofalu ac yn lleddfu effeithiau’r haint
yma. Nid yw’r rhestr hon yn hollol
gynhwysfawr, wrth gwrs, ond mae’n lle da
i ddechrau. Fel credinwyr, credwn fod y
Duw sy’n plygu ei glust i wrando yn
clywed ein gweddïau i gyd, ac felly
gweddïwn:

1. Dros y rhai sy’n sâl a’r heintiedig:
Dduw, iachâ a helpa hwy. Cynnal hwy
mewn corff ac ysbryd. Atal ymlediad yr
haint.

2. Dros ein poblogaethau bregus: Dduw,
amddiffyn ein henoed a’r rhai sy’n dioddef
o glefydau cronig. Cofia’r tlawd a’r
diamddiffyn ym mhob gwlad.

3. Dros yr ifanc a’r cryf: Dduw, gad iddyn
nhw ystyried y rhybuddion angenrheidiol
i’w cadw rhag lledaenu’r afiechyd hwn yn
ddiarwybod. Wnei di eu hysbrydoli i
helpu?

4. Dros ein llywodraethau lleol, ac ar bob
lefel: Dduw, helpa ein swyddogion
etholedig wrth iddynt ddyrannu’r
adnoddau angenrheidiol ar gyfer brwydro
yn erbyn y pandemig hwn. Helpa nhw yn y
gwaith o ddarparu mwy o brofion.

5. Dros ein cymuned wyddonol, am
arweiniad yn yr ymchwil i ddeall y clefyd
a chyfleu ei ddifrifoldeb: Dduw, rho
wybodaeth, doethineb a llais perswadiol
iddynt.

6. Dros y cyfryngau, sydd wedi ymrwymo
i ddarparu gwybodaeth gyfoes: Dduw,
helpa nhw i gyfathrebu â difrifoldeb
priodol heb achosi panig.

7. Dros ddefnyddwyr y cyfryngau, sy’n
ceisio gwybodaeth: Dduw, helpa ni i ddod
o hyd i’r wybodaeth leol fwyaf defnyddiol
i’n harfogi i fod yn gymdogion da. Cadw
ni rhag pryder a phanig, a’n galluogi i
weithredu’r strategaethau a argymhellir,
hyd yn oed os yw’n costio i ni’n hunain.

8. Dros y rhai sydd â heriau iechyd
meddwl sy’n teimlo’n ynysig, yn bryderus
ac yn ddiymadferth: Dduw, gad iddyn nhw
dderbyn pob cefnogaeth angenrheidiol
iddynt.

9. Dros y digartref, sy’n methu ymarfer
protocolau pellhau cymdeithasol yn y
system lloches: y byddi’n eu hamddiffyn
rhag afiechyd, ac y bydd yna ddarparu
llochesi ynysu iddyn nhw.

10. Dros wledydd ar draws y byd sy’n
datblygu, sydd â chymaint o heriau gofal
iechyd eisoes: Dduw, tyn ni yn nes at ein
gilydd yn ein cyfrifoldeb dros wledydd
sydd heb yr un adnoddau gofal iechyd â
ninnau.

11. Dros genhadon Cristnogol ledled y
byd, yn enwedig mewn ardaloedd sydd â
chyfraddau uchel o’r haint: Dduw, rho
eiriau o obaith iddynt, a’u harfogi i garu a
gwasanaethu’r rhai o’u cwmpas.

12. Dros weithwyr mewn amrywiaeth o
ddiwydiannau sy’n wynebu diswyddo a
chaledi ariannol: Dduw, cadw nhw rhag
panig, ac ysbrydola dy eglwys i’w
cefnogi’n hael.

13. Dros deuluoedd â phlant ifanc gartref
hyd y gellir rhag-weld: Dduw, helpa famau
a thadau i bartneru gyda’i gilydd yn
greadigol i ofalu bod eu plant yn ffynnu.
Dros famau a thadau sengl, y bydd eu
rhwydweithiau cymorth yn tyfu.

14. Dros y rhieni na allant aros adref o’r
gwaith ond sy’n gorfod dod o hyd i ofal

i’w plant: Dduw, cyflwyna atebion
creadigol iddynt.

15. Dros y rhai sydd angen therapïau a
thriniaethau rheolaidd y mae’n rhaid eu
gohirio nawr: Dduw, helpa nhw i aros yn
amyneddgar ac yn bositif.

16. Dros arweinwyr busnes sy’n gwneud
penderfyniadau anodd sy’n effeithio ar
fywydau eu gweithwyr: Dduw, rho
ddoethineb i’r menywod a’r dynion hyn,
a’u helpu i arwain yn aberthol a thosturiol.

17. Dros fugeiliaid ac arweinwyr eglwysig
sy’n wynebu heriau pellter cymdeithasol:
Dduw, helpa nhw i ddychmygu ffyrdd
creadigol sut i fugeilio eu cynulleidfaoedd
a charu eu dinasoedd a’u hardaloedd yn
dda.

18. Dros fyfyrwyr coleg a phrifysgol, y
mae eu cyrsiau astudio yn newid, y mae eu
darlithoedd wedi’u canslo a’u symud, y
mae eu graddio yn ansicr: Dduw, dangos
iddynt, er bod bywyd yn ansicr, bod modd
iddynt ymddiried ynot ti.

19. Dros Gristnogion ym mhob
cymdogaeth, cymuned a dinas: Boed i’th
Ysbryd Glân ein hysbrydoli i weddïo, i roi,
i garu, i wasanaethu, ac i gyhoeddi’r
efengyl, er mwyn i enw Iesu Grist gael ei
ogoneddu ledled y byd.

20. Dros weithwyr gofal iechyd sydd yn y
rheng flaen, rydym yn diolch i ti am eu
galwad i’n gwasanaethu. Gweddïwn
hefyd:

Dduw, cadw nhw’n ddiogel ac yn iach.
Cadw eu teuluoedd yn ddiogel ac yn iach.

Dduw, helpa nhw i wybod yr hyn allan
nhw am ddiagnosis a thriniaeth y clefyd
hwn, yn ogystal â’r protocolau newidiol.

Dduw, helpa nhw i gadw meddwl clir yng
nghanol y panig o’u cwmpas.

Dduw, gwared hwy rhag pryder.

Y cyfan yn Enw mawr ein Gwaredwr Iesu
Grist, Amen.
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Daliwch i weddïo

Bydd patrwm bywyd wedi newid yn
ddirfawr i’r rhelyw ohonom yn
ddiweddar, wrth i ni hunanynysu ar ein
haelwydydd. Bydd hyn yn achosi
anghyfleustra i lawer, gyda gofid na
fedrwn gyflawni ein tasgau arferol.
Yn y cyfnod rhyfedd yma mae cyfle i ni

i gyd gymryd cam yn ôl o brysurdeb
bywyd bob dydd, ac efallai gyflawni
ambell dasg sydd wedi bod ar ein rhestr
‘i’w wneud rhyw ddiwrnod’ ers
blynyddoedd: darllen ambell lyfr a
brynwyd ond heb ei agor, gwylio ambell
ffilm na chafwyd cyfle i’w gwylio pan
ymddangosodd am y tro cyntaf,
ailgysylltu ag ambell ffrind neu aelod o’r
teulu, ymchwilio i hanes teulu, neu
gofnodi hanes teuluol a rhoi trefn ar hen
luniau.
Dros y blynyddoedd rwyf wedi cysylltu

ag amryw o bobl gan ofyn tybed oes
amser ganddynt i baratoi neu addasu neu
gyfieithu ambell fyfyrdod neu weddi, neu
fynd ati i gasglu deunyddiau a all fod o
fantais a gwerth i eraill. Tybed a fyddent
yn barod i gyfieithu neu addasu ambell
gyfrol drawiadol sydd gennym yma yn
Saesneg y byddai’n dda wrth fersiwn
Cymraeg ohoni? Yr ateb a gafwyd droeon
oedd y bydden nhw wrth eu boddau yn
gwneud, ond nad oedd amser yn caniatáu
hynny o gwbl ynghanol bwrlwm
gofalaeth a bywyd bob dydd! 
Wel, efallai mai rfian hyn yw’r amser

sy’n cynnig y cyfle hwnnw. Mewn cyfnod
pan nad ydym yn medru cyflawni cymaint
o’n gwaith arferol, tybed a oes yna rywrai
a fyddai’n barod i ystyried ein helpu i
ddatblygu deunyddiau y gellir eu
defnyddio gan eraill? Gall hyn fod yn

gyfle i ysgrifennu ambell oedfa neu
fyfyrdod y gellid eu rhannu yn y cyfnod
yma, neu baratoi deunyddiau defosiynol
i’w rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol:
ffilmiau byr, memes Cristnogol, cerddi
neu ddywediadau bachog. 
Mae gennym adnoddau hefyd yma

sydd wedi eu paratoi yn Saesneg y
byddai’n dda cael eu cyfieithu i’r
Gymraeg er mwyn eu rhannu ag eraill.
Beth am adnoddau i blant ac ieuenctid?
Oes gennych chi ddawn i baratoi
myfyrdodau byr a bachog, neu daflenni
gweithgaredd? A oes gennych chi
syniadau, neu efallai eich bod yn teimlo
bod angen rhyw adnodd arbennig?
Byddem wrth ein bodd yn clywed
gennych os ydych yn gallu ein helpu
mewn unrhyw fodd. 
Beth am gysylltu gydag Aled Davies:

01766 819120 neu aled@ysgolsul.com

Aled Davies,Cyngor yr Ysgolion Sul

Gwneud yn fawr o’n hamser
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Yn ystod y dyddiau diwethaf, wrth inni
fethu cynnal ein hoedfaon cyhoeddus yn
ein heglwysi, datblygwyd ffyrdd newydd
a gwahanol o ymgynnull i addoli, sef trwy
ffrydio a recordio oedfaon cyflawn a
myfyrdodau. Isod ceir rhestr o
dudalennau Facebook lle mae
gweinidogion ac eglwysi yn ffrydio
deunydd defosiynol yn fyw. Rwy’n sifir y
bydd mwy yn arbrofi gyda hyn, ac rydym
yn barod i gynnig cyngor ymarferol a
thechnegol ar sut i wneud hyn i bwy
bynnag sydd am ychydig o arweiniad.
Mae Rhys Llwyd, sy’n gweithio’n rhan
amser i Gyngor yr Ysgolion Sul am
drefnu ambell seminar fyw ar y we lle
bydd cyfle i ofyn am gyngor ganddo.
Bydd gwybodaeth am hyn ar ein gwefan.

Ar hyn o bryd rydym yn ymwybodol
o’r tudalennau Facebook isod sy’n ffrydio
deunydd yn fyw ar y Sul: (chwiliwch am
y tudalennau hyn drwy deipio’r penawdau
isod i mewn i focs ‘Chwilio’ ar Facebook)

Caersalem, Caernarfon
Capel y Priordy, Caerfyrddin
Capel y Morfa, Aberystwyth
Tabernacl, Caerdydd
Capel Cildwrn – Teledu Cildwrn
Eglwys Efengylaidd Ardudwy – Y Capel

Newydd
Capel y Ffynnon, Bangor
Capel Nant Clydach, Abertawe
Eglwys Gymraeg Canol Llundain
Eglwys Efengylaidd Aberystwyth
Bedyddwyr Cylch y Frenni
Blaenconin
Guto Prys ap Gwynfor
Capel Bethesda, yr Wyddgrug
Eglwysi Bro Aled

Mae gwasanaeth a myfyrdodau hefyd i’w
cael ar dudalen Facebook Capel y Garn,
Bow Street.

Hefyd, i’r sawl nad ydynt ar Facebook,
mae modd troi at Youtube lle mae’r
gwasanaethau yno ar gael unrhyw adeg
i’w gwylio.

Darlledwyd llawer o’r oedfaon hyn am y
tro cyntaf ddydd Sul, 22 Mawrth, ac mae’r
rhelyw o’r eglwysi hyn am geisio gwneud
hynny’n wythnosol. Diolch am bob un
ohonynt, yn cynrychioli enwadau a
thraddodiadau gwahanol yng Nghymru.
Mae llawer wedi mynd i ymdrech
wirioneddol i greu cynnwys defosiynol

bendithiol ac wedi cyflawni camp
dechnolegol hefyd. Mae hyn yn ymateb
gwych i argyfwng ein gwlad. Cofiwch
gysylltu os bydd gennych oedfa i’w
hychwanegu at y rhestr.

Dyma sianeli Youtube lle ceir oedfa
Gymraeg (bydd mwy o oedfaon yn
ymddangos ar y sianeli hyn dros yr
wythnosau nesaf):

Teledu Annibynwyr
Oedfa o Dª John Penry: Jill-Hailey
Harries sy’n arwain yr oedfa gyda
darlleniadau, emyn o fawl a gweddïau gan
Dyfrig Rees

Sianel ‘Salem Tonteg’
Oedfa Gymraeg o Salem, Ton-teg, dan
arweiniad Rosa Hunt yn edrych ar Ioan 9
a stori Iesu’n iacháu’r dyn dall

Sianel ‘Gofalaeth y Priordy, Cana a
Bancyfelin Sir Gâr’
Oedfa o gapel y Priordy yng Nghaer -
fyrddin o dan ofal Beti-Wyn James

Sianel ‘Stiwdiormans’, sef Ebeneser
Caerdydd
Oedfa Ebeneser, Caerdydd, o dan
arweiniad Alun Tudur yn seiliedig ar
Salm 46: Duw sydd noddfa a nerth i mi,
cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder

Sianel ‘Caersalem Caernarfon’
Oedfa o dan arweiniad Rhys Llwyd a thîm
addoli eglwys Caersalem Caernarfon

Sianel ‘Capel y Ffynnon’
Oedfa yng ngofal Dafydd Job o Gapel y
Ffynnon, Bangor, ar destun Luc 13:1–9

Sianel ‘Y Tabernacl, Llwynhendy’
Oedfa o dan arweiniad John Treharne o
gapel y Tabernacl, Llwynhendy

Sianel ‘Eglwys Gymraeg Canol Llundain’
Oedfa ddwyieithog o Eglwys Gymraeg
Canol Llundain dan ofal Rob Nicholls

Sianel ‘Eglwys Dewi Sant, Caerdydd’
Oedfa Gymraeg o Eglwys Dewi Sant,
Caerdydd, dan arweiniad Dyfrig Lloyd.

Sianel ‘Dafydd Huw’ sef Tabernacl,
Caerdydd
Dwy oedfa o gapel y Tabernacl,
Caerdydd, o dan arweiniad Rhys ab Owen
a Marc Jon Williams

Sianel ‘Aled Jones’
Myfyrdod gan Aled Jones, Undeb yr
Annibynwyr, ar Hosea

Sianel ‘Eglwysi Bro Aled’
Gwasanaeth byr dan arweiniad Rhodri
Glyn i foli Duw a myfyrio ar Iesu Grist yr
un y gallwn ddibynnu’n llwyr arno

Cofiwch hefyd am Yr Oedfa ar Radio
Cymru bob dydd Sul am 5.30 a 11.30, ac
sydd hefyd ar gael ar alw ar wefan Radio
Cymru yn dilyn hynny.

Bydd oedfa deledu hefyd yn cael ei
darlledu ar S4C bob bore Sul am 11.00
dros y misoedd nesaf. Bydd y gyntaf o
dan arweiniad John Gwilym Jones, a’r ail
o dan arweiniad Rhys Llwyd. Bydd yr
oedfaon hyn hefyd ar alw ar wasanaeth
S4Clic.

Mae tudalen Facebook Eglwys
Bresbyteraidd Cymru hefyd yn cynnwys
pregeth wythnosol yn y gyfres @ein
pregethwr gwadd heddiw yw ...

Bydd oedfa arbennig ar gyfer Sul y Pasg
gan Arfon Jones ar wefan
www.ysgolsul.com yn fuan, gyda
deunyddiau atodol ar gyfer dathlu’r Pasg,
ynghyd â phum ffilm Pasg a baratowyd
gan EBC.

Mae nifer o ffilmiau i blant hefyd ar gael
ar ein gwefan, i’w gwylio yn rhad ac am
ddim. Ewch i: www.gair.cymru/y-pasg-
tymhorau

Bydd y rhestr yma, gyda dolenni
uniongyrchol i’r oedfaon hyn i gyd ar
ein gwefannau: ysgolsul.com a
cristnogaeth.cymru

Cofiwch gysylltu os ydych am i ni restru
eich gwasanethau chi. Gyrrwch neges at:
aled@ysgolsul.com

Aled Davies, Cyngor yr Ysgolion Sul

Oedfaon ar y we



Un o ffefrynnau mawr Cymru yw
‘Calon Lân’. Cyfansoddwyd y geiriau
ar ddechrau degawd olaf y 19eg ganrif.
Daethant i amlygrwydd yn ystod
Diwygiad 1904/5 a thyfu’n boblogaidd
o hynny ymlaen. Ble bynnag y mae
nifer o Gymry’n ymgynnull – boed
mewn capel, cyngerdd, eisteddfod,
tafarn neu gae rygbi – gallwch fentro y
bydd canu ar ‘Galon Lân’. Mae’n ail
anthem genedlaethol Cymru i lawer. 
Awdur y geiriau yw Daniel James ac

mae Cymdeithas Calon Lân, a
sefydlwyd ym mis Mawrth 2018, yn
prysur geisio gwireddu nifer o
brosiectau amrywiol a chynhyrfus i
gofio canmlwyddiant ei farw ar 11
Mawrth 1920, ac nid 16 Mawrth fel
sydd ar ei garreg fedd. 
Cafodd Daniel James ei eni mewn

bwthyn yn Heol Llangyfelach, Lisbon,
Tre-boeth, Abertawe ar 23 Ionawr 1848,
yr ail o bump o blant i Daniel James,
saer maen, a’i briod, Mary. Collodd ei
dad yn ifanc a dechrau gweithio yn ei
arddegau cynnar er mwyn helpu i
gynnal y teulu. Dringodd i fod yn
bwdler yng ngwaith haearn Treforys.
Bu’n gweithio wedyn am flynyddoedd
yng ngwaith alcam Glandwr. 

Roedd y teulu’n addoli’n ffyddlon
yng Nghapel Annibynnol Mynydd-bach
yn Heol Llangyfelach (Canolfan Calon
Lân erbyn hyn). Yn awyrgylch y capel
hwnnw y codwyd y Daniel James ifanc.
Cafodd ei annog gan rai o aelodau hªn
y capel i astudio techneg ysgrifennu
barddoniaeth. Ymdrwythodd yng
ngwerslyfr barddonol David Watkin
Jones (Dafydd Morganwg), Yr Ysgol
Farddol (1869), a’i lyfr gramadeg, Yr
Ysgol Gymreig. Ei enw barddol
gwreiddiol oedd Dafydd Mynydd-bach
(ar ôl Mynydd-bach, ger Tre-boeth) ond
erbyn 1879 roedd wedi’i newid i
Gwyrosydd ar awgrym Dafydd
Morganwg 
Ymddangosodd llawer o’i gerddi

mewn cyfnodolion a phapurau newydd,
ac roedd yn boblogaidd fel telynegydd a

chyfansoddwr darnau adrodd.
Cyhoeddwyd Caneuon Gwyrosydd
(1885), Caniadau Gwyrosydd (1892) ac
Aeron Awen Gwyrosydd (1898), sef
pigion o’i holl waith. Cafwyd hefyd
gasgliad newydd o’i waith gan
Gymdeithas y Mabinogion, Abertawe,
wedi iddo farw. 
Yn fir ifanc, roedd yn arbennig o hoff

o fynd i’r King’s Head yn Nhre-boeth,
lle byddai’n eistedd ar gadair uchel yn
cyfansoddi darnau i’w ffrindiau’n
gyfnewid am ddiod. Ni wnaeth hyn
fawr o les i’w enw da ymysg aelodau’r
capel yn nyddiau twf y mudiad dirwest!
Mae’r gadair i’w chael o hyd. 
Bu dan orfod i symud o’i gynefin

wrth i’r diwydiant yng Nglandwr
ddirywio a chau. Ar ôl cyfnodau byr yn
gweithio yn ardaloedd Dowlais a
Thredegar, cafodd waith dan ddaear ym
Mlaengarw, ger Pen-y-bont ar Ogwr, ac
yna’n ddiweddarach yn un o byllau glo
Nixon Aberpennar, neu’r Mount fel y
byddai’n galw’r lle. Treuliodd ryw
ugain mlynedd yn y Mount, gan orffen
ei ddyddiau gwaith fel torrwr beddau yn
y dref. Ym 1918, dychwelodd i Dan-y-
lan, Treforys, i fyw gyda’i ferch
ieuengaf a’i gfir. Bu farw ddwy flynedd
yn ddiweddarach a’i gladdu ym
mynwent Capel Mynydd-bach gyda’i
wraig gyntaf a’i fab. Bu’n briod
ddwywaith ac roedd yn dad i wyth o
blant a llystad i bump. 
Mae’n debyg mai tra oedd yn byw

ym Mlaengarw y cyfansoddodd
Gwyrosydd eiriau ‘Calon Lân’. Tybed
ai cyfansoddi cân foesegol grefyddol a
wnaeth ar y dechrau ac i honno dyfu’n
emyn gweddigar ei naws? Hawdd deall
i’r geiriau apelio at werin bobl dlawd y
cyfnod. Wedi’r cyfan, roedd meddiannu
cyfoeth y byd y tu hwnt i’w
breuddwydion mwyaf ond gallent
freuddwydio ac erfyn am galon lân.
Dim ond un cyfeiriad sydd yn y geiriau
at Dduw ond mae’r ple am galon lân yn

un gwirioneddol ysbrydol, ac fel
Caneuon Ffydd (780), fe gyfrifwn y gân
yn emyn yn yr erthygl hon. 
Roedd pedwar pennill yn y darn

gwreiddiol ond nid yw’r trydydd yn
Caneuon Ffydd, sef:

Einioes frau yn ddu gan ofid
Fedd pleserau’r byd a’i glod; 
Ond ymchwyddo llanw gwynfyd 
Calon lân tra’r nef yn bod.

Mae Cydymaith Caneuon Ffydd yn
dyfynnu J. Henry Williams (‘Ar ei ben
bo’r goron’, 1906), sy’n honni mai
perygl yr emyn yw ei fod yn cuddio
Crist. Yn ôl Williams, ‘gweled Duw y
mae’r pur o galon ac nid gweled ei
hunan fel sydd yn yr emyn hwn’. 
Tybir mai Thomas Bedford Richards

(1856–1934), organydd am gyfnod yng
Nghapel Bethania, Blaengarw, oedd y
cyntaf i gyfansoddi tôn ar eiriau ‘Calon
Lân’. Ond cyfuniad arall sydd wedi
cydio a tharo’r nod! Credir i Daniel
James wahodd ei ffrind John Hughes
(1872–1914), yn wreiddiol o Benbryn,

Aberteifi, ond a godwyd o ddyddiau
cynnar iawn yn Abertawe, i gyfansoddi
tôn ar y geiriau. Ymddangosodd geiriau
a thôn John Hughes gyda’i gilydd yn
Seren yr Ysgol Sul yn 1899 a daeth y
cyfuniad yn boblogaidd yng
nghymanfaoedd canu’r cyfnod. Mae’r
geiriau hefyd yn cael eu canu bellach ar
y dôn Blaenwern gan William Penfro
Rowlands (1860–1937), arweinydd y
gân am gyfnod maith yn y Tabernacl,
Treforys. 
Er ein bod yn byw yn oes yr ‘Hymns

and Arias’, mae ‘Calon Lân’ yn rhan
bwysig o ddiwylliant ein cenedl o hyd.
Ychwanegwyd at boblogrwydd mwy
diweddar yr emyn drwy berfformiad
Only Boys Aloud ar Britain’s Got
Talent, datganiadau’r sêr Bryn Terfel a
Katherine Jenkins, a dehongliad
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Cofio Daniel James, ‘Gwyrosydd’ (1848–1920)

(parhad ar y dudalen nesaf)



GWEDDÏO BOB AMSER
Os mai cymundeb gyda Duw yw
gweddi, yna gall fodoli mewn ffurfiau
amrywiol. Rydym ni’n cynnal mathau
gwahanol o sgyrsiau gyda’n ffrindiau
a’n teuluoedd – yn amrywio o
negeseuon testun ac e-byst i sgyrsiau
sy’n mynd i bob man ac yn para’n hwyr
i mewn i’r nos. Mewn ffordd debyg,
does dim raid inni boeni am ddod o hyd
i amser penodol i Dduw bob dydd,
byddai hyn yn golygu gweld ein bywyd
gweddi fel rhywbeth gwahanol i
weddill ein bywyd. Y perygl yw gweld
ein bywyd gweddi fel rhywbeth ar
wahân i weddill ein bywyd.
Na, i’r Mab, mae popeth yn tarddu ac

yn llifo allan o’i gymundeb â’i Dad, ac
felly y dylai fod gyda ninnau. Pan ydym
ni’n gwybod bod pob tamaid o bob
dydd eisoes yn perthyn i Dduw a bod
inni gymdeithas gydag ef bob amser,
yna mae gweddi’n treiddio i mewn i
ganol y diwrnod cyfan mewn modd
mwy naturiol. Yna, fe fyddwch yn eich
cael eich hunain yn gweddïo mwy ac yn
fwy naturiol drwy gydol y dydd, a
hynny heb deimlo’r awydd i fod yn
orysbrydol ac i ganolbwyntio yr holl

amser. I mi, mae’n aneglur yn aml p’un
a ydw i’n gweddïo neu’n gweithio ar
ryw adeg penodol; mae’r ddau beth yn
digwydd yr un pryd. Hyd yn oed ar
adegau pan fyddaf wedi setlo i lawr dim
ond i weddïo, bron bob dydd fe fyddaf
yn profi’r Arglwydd yn ateb o leiaf un

o’m gweddïau am ddoethineb ac
arweiniad yn union syth, a byddaf yn
gorfod gwneud cofnod ohono cyn y
gallaf barhau i weddïo.
Mae inni gymdeithas efo Duw bob

amser. Ond, wedi dweud hynny, dim
ond pan fyddwn ni’n rhoi amser i’n
gilydd ac yn bod yng nghwmni ein
gilydd y mae ein perthynas efo’n gilydd
yn tyfu.
Dyma un ffordd y gallwn wella ein

hamser gweddi. Pan fyddwn ni’n mynd
yn ôl i feddwl am weddi fel
gweithgaredd goddrychol (abstract), fel
‘rhywbeth i’w wneud’, y duedd yw
canolbwyntio ar ‘y weddi’ fel
gweithgaredd – rhywbeth sy’n ei
gwneud yn beth hynod o ddiflas. Yn
hytrach, canolbwyntiwch ar yr un yr
ydym yn gweddïo iddo. Bydd atgoffa
ein hunain o’r hwn yr ydym yn dod o’i
flaen yn help mawr yn erbyn cael ein
tynnu i gyfeiriadau eraill a cholli’r gallu
i ganolbwyntio, ac mewn gwirionedd yn
newid y weddi. Dyna’n union sydd yn
digwydd yn y Salmau: maent wastad yn
torri ar draws eu deisyfiadau eu hunain
er mwyn sôn am ffyddlondeb a
thrugaredd yr Arglwydd ei hun. Felly
hefyd y dylem ninnau, o ganol -
bwyntio’n gyson arno ef, fod yn cael ein
hannog i weddi daerach a mwy
calonnog.

Wel, arno bo ’ngolwg bob dydd,
a’i daliad anfeidrol o werth;

gwir awdur, perffeithydd ein ffydd,
fe’m cynnal ar lwybrau blin serth: 

fy enaid, ymestyn ymlaen,
na orffwys nes cyrraedd y tir, 

y Ganaan dragwyddol ei chân,
y Saboth hyfrydol yn wir.

(THOMAS JONES, 1756–1820)
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trawiadol ond anarferol Cerys
Matthews (yn cyfuno tonau Calon Lân a
Blaenwern), ymgyrch ganu #calonlan i
annog a hyrwyddo Cymru yng
Nghwpan Rygbi’r Byd yn Siapan 2019,
a bwrlwm plant Ysgol Gynradd Hiakari
yn Kitakyushu yn morio’r cytgan adeg
yr un gystadleuaeth. Ar ben hynny,
cafodd datganiad rhai Aelodau
Seneddol o’r emyn yn Nhª’r Cyffredin
ychydig yn ôl dipyn o sylw! 
Arwydd o’r modd y mae apêl syml

geiriau Gwyrosydd wedi ennill eu
plwyf yng nghalon y Cymry oedd enwi
Parc Calon Lân ym Mlaenafon (a
agorwyd gan y newyddiadurwr Huw
Edwards yn 2008) ar ei ôl, a hefyd
Ysgol Gynradd Gwyrosydd a Heol
Gwyrosydd yn Abertawe. Mae coflech
iddo yn Neuadd Gymunedol Tre-boeth
(wedi’i gosod y tu mewn i’r adeilad
erbyn hyn). Hefyd cynhyrchwyd ffilm
animeiddiedig yn olrhain ei hanes gan
ddisgyblion Ysgolion Cymraeg
Tirdeunaw a Bryntawe ac Ysgol

Gwyrosydd. Y tu allan i Gastell
Aberteifi yng Ngheredigion mae
Palmant Calon Lân, er cof am John
Hughes, awdur y dôn sy’n priodi mor
effeithiol â’r geiriau. 
A dyma gloi drwy ddyfynnu ‘Calon

Lân’ fel y mae yn Caneuon Ffydd: 

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,
aur y byd na’i berlau mân, 

gofyn ’rwyf am galon hapus, 
calon onest, calon lân. 

Calon lân yn llawn daioni, 
tecach yw na’r lili dlos; 

dim ond calon lân all ganu, 
canu’r dydd a chanu’r nos. 

Pe dymunwn olud bydol 
chwim adenydd iddo sydd; 

golud calon lân, rinweddol 
yn dwyn bythol elw fydd. 

Hwyr a bore fy nymuniad 
gwyd i’r nef ar adain cân

ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
roddi imi galon lân.

Alun Charles
(O Bapur y Priordy, Mawrth 2020)

Cofio Daniel James
(parhad)

Yn ystod cyfnod y Grawys byddwn yn cyflwyno rhai penodau o lyfr Michael Reeves, Enjoying
your prayer life (10ofthose publishing) er mwyn ein hybu a’n helpu yn ein bywyd o weddi
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Llun gan Nathan Dumlao ar Unsplash

Cyfeiriad Golygydd 
Y PEDAIR TUDALEN

Huw Powell-Davies 

neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH

Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.

Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).

pedair.tudalen@gmail.com



Ffigwr dadleuol yw Jordan Peterson i
rai oherwydd ei critique o ryddfrydiaeth
a ffeministiaeth gyfoes. Yn sicr, dydi o
ddim yn “politically correct.” Ond
byddai eraill efallai yn ei ddisgrifio yn
“poetically correct.” 

TORRI SYCHED A NEWYN AM
Y GWIR

UN o ddatblygiadau mwyaf trawiadol ein
cyfnod yw’r cilio mawr rhag y cyfryngau
prif-lif a’r twf mewn cyfryngau newydd
megis U-Tube,
sy’n siarad ac yn
cyfathrebu gydag
unigolion mewn
modd mwy
uniongyrchol.

Mae’r sianelau
hyn fel petaent
yn drosiad, yn
ddarlun o’n
“heddiw” wrth i
hen ffurfiau ddod
i derfyn eu rhawd
mewn amryw
faes, a ffurfiau
newydd
ymddangos sy’n
cyflwyno
gwirioneddau
cyfoes, uniongyrchol i’n byw a’n bod yn y
presennol.

Ac mae hynny hefyd yn wir am y bywyd
ffydd gyfoes, fel ag a welir yn nhwf
poblogrwydd y siaradwr cyhoeddus a’r
awdur o Canada, Dr. Jordan Peterson.

Mewn oes sydd wedi seciwlareiddio
cymaint gyda’r byd-olwg rhyddfrydol wedi
coloneiddio cymaint o’r meddwl
cyhoeddus yn y gorllewin, Jordan
Peterson o bosib yw ffigwr pwysicaf
heddiw o ran mynegi gwrthsafiad i hyn oll.

Yr hyn sy’n hynod o ran y gwrthsafiad hwn
yw’r ffaith ei fod wedi ei seilio yn bennaf ar
y dreftadaeth Iddewig-Gristnogol.

Ond treftadaeth wedi ei ddehongli a’i
gyflwyno mewn ffordd fywiog ac ymarferol
newydd er mwyn ateb anghenion dyfnaf
unigolion heddiw.

Mae cyfres U-tube Dr Peterson: “The
Psychological Significance of the Biblical
Stories” a’r darlithoedd cyhoeddus sy’n
cyd-fynd gyda’r rhain wedi profi llwyddiant
rhyfeddol ers 2017.

Er enghraifft, mae ei fideo “An Introduction
to the Idea of God” wedi ei wylio gan 5
miliwn o bobol bellach.

A’i ddarlithoedd cyhoeddus ar y Straeon
Beiblaidd, sy’n aml yn ddwy neu dair awr
o hyd, yn denu cynulleidfa fawr pob tro-
sy’n llwyr wrthbrofi’r gred boblogaidd mai
dim ond yr arwynebol, a’r byr a’r bachog
sydd yn gallu dal sylw heddiw

Be sy’n hynod o ddiddorol hefyd yw’r ffaith
mai dynion yw 80% o’r gynulleidfa yn ei
ddarlithoedd a rheiny gan amlaf yn
ddynion ifanc rhwng 20 a 45.

Carfan ydynt sydd yn gwbl absennol yn
ein heglwysi traddodiadol, ond carfan sydd
yn amlwg yn newynu a sychedu am fwy o
ystyr yn eu bywydau, ac yn chwilio o’r
newydd am y gwir mewn cymdeithas sydd
fel tae’n prysur droi ei chefn ar hynny.

Mae Jordan Peterson yn siaradwr huawdl
rhyfeddol, yn tynnu ynghyd hanes,
seicoleg, gwyddoniaeth, athroniaeth,
esblygiad, a diwylliant i’w naratif sylfaenol
am werth arhosol straeon yr Hen
Destament.( Mae’n paratoi cyfres ar
Y Testament Newydd hefyd).

Y neges greiddiol sydd ganddo ydi nad
straeon amherthnasol yn perthyn i’r
gorffennol pell ydi’r straeon Beiblaidd o
gwbl. Ond straeon sy’n parhau i gyfleu
gwirioneddau mawr am y cyflwr dynol
heddiw, gyda mwy o gyfoeth, dyfnder ac
arwyddocâd iddynt nag a feddyliai neb
mewn gwirionedd.

Yr hyn a wna yw cymhwyso’r straeon ar
gyfer amgylchiadau heddiw gan
bwysleisio’r angen ar i unigolion geisio’r
gwir a gweithredu’r gwir yn eu bywydau
unigol.

Mae’n cadarnhau’r neges Gristnogol
sylfaenol am werth sofran pob unigolyn
ond yn mynnu hefyd fod rhaid i bob

unigolyn fod yn gyfrifol ac yn atebol am ei
weithredoedd ei hun.

Neges bwysig ac amserol mewn cyfnod
ble mae cymaint o bwyslais ar
hanfodolrwydd grwpiau (‘identity politics’)
a’r ymagweddu hwnnw wastad yn ceisio
rhoi’r bai ar sefydliadau a grymoedd eraill
am holl broblemau bywyd.

Gellid disgrifio Jordan Peterson fel Cristion
Dirfodol (Existentialist) ar un ystyr gyda’i
bwyslais ar weithredoedd pobol mewn
bywyd yn hytrach na’r hyn y maent yn
proffesu i’w gredu.

“Ceisiaf weithredu fel pe bai Duw yn
bodoli” meddai, wrth iddo ddatgan mai ei
reswm pennaf dros lynu wrth Dduw fel hyn
yw gweld be sy’n digwydd i gymdeithas
pan fo pobol yn cefnu ar Dduw. Sef naratif
mawr yr Hen Destament wrth gwrs.

Felly, be sy’ gan ffenomena Jordan
Peterson i’w ddysgu inni yma fel
Cristnogion yng Nghymru yn 2020?

Falle bod llwyddiant Jordan Peterson yn
dangos bod angen ystyried oes modd i’n
heglwysi ail-greu eu hunain fel y fforymau
addysgiadol/diwylliannol oedden nhw ar
un adeg yn ein hanes.

Hynny yw, eu bod yn gallu gweithredu fel
ffwlcrymau cymunedol ar gyfer trafod beth
yw byw a bod yn ystyrlon a chyfrifol yn ein
cyfnod ni heddiw. Bod ein heglwysi yn
gallu arwain y ffordd gyda hyn, yn enwedig
yn y cyfnod dryslyd ôl-Brexit sydd o’n
blaenau. 

Mae llwyddiant y model hwn o gyflwyno’r
straeon Beiblaidd mewn cyd-destun
modern sy’n cynnwys gwyddoniaeth,
hanes, diwylliant, seicoleg ayb yn
awgrymu nad ymneilltuo o’r byd cyfoes
yw’r ateb inni o gwbl.

Hynny yw, bod rhaid ymwneud â’r byd yn
ei holl agweddau gan wybod fod y neges
Gristnogol yn gallu dal ei thir yn dalog
ymhlith yr holl ddisgyblaethau eraill sy’n
dylanwadu ar bobol heddiw.

Mae’r Apostol Paul yn dweud yn un o’i
lythyrau: “na fydd ef yn gadael ei hun yn
ddi-dyst mewn unrhyw genhedlaeth.”

Mae’r tystion hyn yn gallu dod o bob
cyfeiriad ymhob cenhedlaeth. O
gyfeiriadau annisgwyl yn wir. A Jordan
Peterson yn brawf o hynny heddiw.

Aled Gwyn Job
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Jordan Peterson
(Gan Gage Skidmore – File:
Jordan_Peterson_by_Gage_
Skidmore.jpg, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=71482901)

Diolch yn Wrecsam
Daeth Carys Davies atom yn
ddiweddar i Gymdeithas y Chwiorydd
Capel y Groes Ebeneser. Bu Carys yn
sôn am gynllun Dorcas ac yn benodol
am y thema “Bara’r Bywyd.” Buom yn
brysur iawn, yn gwrando’n astud ac yn
gwneud gweithgareddau penodol.
Cawsom bnawn hyfryd iawn yn ei
chwmni, ac rydym yn edrych ymlaen
i’w hymweliad nesaf. Diolch yn fawr,
Carys.

Menna Davies



•  Wythnos nesaf – Dathlu’r Pasg •

GWELD IESU
Y mae bron pob un o’r hanesion yn y Testament Newydd am
brofiadau pobl o gyfarfod Iesu’n fyw ar ôl yr atgyfodiad yn cyfeirio
atynt yn ei weld. Mae eu hargyhoeddiad yn dilyn gweld – nid ei
weld yn ysbrydol nac ychwaith mewn dychymyg neu
ecstasi – ond ei weld â llygaid y corff. Mair yn yr
ardd, y disgyblion ar eu taith i Emaus, rhai wedi
ymgynnull yn yr oruwch-ystafell, Pedr ar lan y môr. 
Y mae un eithriad nodedig, sef hanes troëdigaeth
Paul ar y ffordd i Ddamascus. Clywed llais yn ei
gyfarch ac yn gorchymyn, “Dilyn fi,” fu’n gyfrwng i
ennill “Apostol mawr y cenhedloedd.” Dyna’r unig
enghraifft. 

Ond beth am ein cyfnod ni? Ydi pobl heddiw yn cael
profiadau o’r fath? 

Fe wn i am ddwy enghraifft, sef Hugh Montefiore –
aelod amlwg o deulu Iddewig, Sebag-Montefiore – a
ddaeth yn esgob Birmingham maes o law. Disgybl yn
Ysgol Rugby oedd ar y pryd. Rhyw brynhawn, yn
hollol annisgwyl, gwelodd Iesu yn ei ystafell yn yr ysgol ac yn
galw arno i’w ddilyn. Meddai am ei brofiad: “Yn y bore roeddwn yn
fachgen Iddewig; erbyn gyda’r nos roeddwn yn Gristion.”

Yr ail esiampl yw hanes Margaret, bu farw yn un-ar-bymtheg oed.
Cafodd sawl profiad yn ystod ei salwch o weld Iesu yn sefyll wrth
ei gwely. (Croniclwyd ei hanes a’r dylanwad a gafodd ar y pentref
mewn cyfrol o dan y teitl “Margaret” gan ei brawd-yng-nghyfraith,
Davidson Ross, a gyhoeddwyd yn y pumdegau.)

Pan drown at hanesion a búcheddau saint a chyfrinwyr y Canol
Oesoedd mae’r enghreifftiau yn fwy niferus, ond hefyd yn fwy
ffantastig ac yn hanesyddol amheus. Ond wedi dweud hynny rhaid
cydnabod mai’r weledigaeth o Dduw yw nod ac amcan defosiwn
ac addoliad y Cristion. Un a wnaeth astudiaeth fanwl o’r thema yw
K. E. Kirk yn ei gyfrol The Vision of God. Ond does neb yn dangos
pwysigrwydd y thema ym mywyd y Cristion yn fwy na
Phantycelyn; e.e. 

Iesu, difyrrwch f’enaid drud
Yw edrych ar dy wedd…

Beth yw ystyr “edrych ar ei wedd?” A yw’r ddawn i
weld Iesu gan bob un ohonom ond ei bod wedi ei
hesgeuluso gan y mwyafrif, ac o ganlyniad wedi
ei cholli’n llwyr? Neu ai sôn yr ydym am ddim
mwy na dychymyg, neu mynegiant o’r awydd a 
deimlodd David Charles:

O na chawn ni olwg hyfryd
Ar ei wedd dywysog bywyd....

Y mae sawl cwestiwn yn codi o hyn – cwestiynau
fyddai’n deffro diddordeb sawl un mewn seiat neu
ddosbarth ysgol Sul, sy’n mynd â ni at galon
crefydd.
Wedi’r cwbl y mae gwir grefydd yn ei hanfod yn

ymchwil am y Duw byw ac yn cynnwys y dyhead am “weld” Iesu
a’r dyhead hwnnw yn arwain at y math o ymchwil ysbrydol a
gysylltwn â gweddi, myfyrdod ac ymdrech ysbrydol i ddyfnhau
bywyd yr enaid. A dyna ble mae’r awydd i “weld” Iesu yn dangos
inni ein tlodi ysbrydol.
Ym mhen yr wythnos byddwn yn dathlu’r Pasg. Ar Sul y Pasg
byddwn yn atgoffa’n hunain o’r hanesion am ddilynwyr cyntaf
Iesu. Ar yr un pryd dylem fod yn addunedu i gymryd rhan yn
ymgyrch y ddynoliaeth fawr – ymgyrch sy’n ymestyn yn ôl dros y
canrifoedd ac a roddodd fod i holl grefyddau amryliw’r teulu dynol
– sef yr ymchwil am ddimeniswn ysbrydol bywyd, yr ymchwil am
Dduw.

Elfed ap Nefydd Roberts
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O hwnt ac yma

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

COLEG Y BALA 
Dirprwy Warden

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn edrych i sicrhau unigolyn
a fydd yn aelod o dîm Coleg y Bala, gan weithio a goruchwylio
y cyrsiau a gynhelir yn y Ganolfan, cynorthwyo’r Rheolwr wrth
ofalu am ymwelwyr Preswyl a dyddiol, ac ymestyn darpariaeth
y Coleg yn y gymuned a’r eglwysi cyfagos.

Lleoliad: Coleg y Bala, a bydd yn ofynnol i’r Is-Warden fyw ar
y safle yn y fflat sydd wedi’i ddarparu yn rhydd o
unrhyw gostau i’r gweithiwr.

Tymor: 2 flynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.
Posibilrwydd ymestyn y cyfnod trwy gytundeb.

Cyflog: Graddfa 18-22 (£21,003 – £23,077 pro rata), ynghyd
â fflat ddi-rent a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn
EBC.

Mae’r Swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl a dau
eirda boddhaol, a dylai un ohonynt fod yn cyflogwr blaenorol. 

Mae’n ofyniad galwedigaethol fod ymgeiswyr ar gyfer y swydd
hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Dyddiad Cau: 4yh, dydd Gwener 24 Ebrill, 2020

Dydd Gweddi’r Byd yng Nghapel Seion …
Daeth nifer dda ynghyd am baned a theisennau traddodiadol o
Zimbabwe. Fel arfer Olwen Jones a Magdalen Davies oedd y
cogyddion. Cafwyd tipyn o drafod a hwyl yn blasu’r gwahanol
ryseitiau. Diolch i’r ddwy. Thema’r oedfa eleni oedd “Cod dy
Fatras a Rhodia”, a’r darlleniad llawn o’r Testament wedi ei
gynnwys yn y rhaglen a’r myfyrdod yn pwysleisio tair berf
weithredol: cod, cymer, a rhodia. Diolch i Eirlys Williams, fel bob
amser, am greu arddangosfa chwaethus, liwgar o’r deunyddiau
a ddaeth i law. Esboniwyd arwyddocâd y llun ar y clawr, y faner,
y tair cannwyll a’r llwythau o fewn y wlad. Ina Williams

… ac yn y Garn
Cynhaliwyd gwasanaeth Dydd Gweddi’r Byd eleni yn y Garn
gyda chwiorydd o gapel Noddfa a hefyd Eglwys Llanfihangel
Genau’r Glyn oll yn cyfrannu. Cafwyd oedfa raenus a
chynulleidfa deilwng yn bresennol. Yma yn y llun gwelwn nifer
gyfrannodd i’r oedfa mewn gwahanol ffyrdd. Bydd ein gweddi
a’n dyhead am “Gariad”, am “gymod”, am “Heddwch” yn parhau
drwy’r flwyddyn.

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr
o angenrheidrwydd yn farn y golygydd na’r
Gymanfa Gyffredinol.

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau,
a.y.y.b. at y Parch. Ddr. R. Watcyn James,
Eryl, Capel Bangor, Aberystwyth SY23 3LZ.
e-bost: goleuad@ebcpcw.cymru

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac
argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon.
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