
Dechrau Mewn Tywyllwch

Wrth edrych ar hanes yr atgyfodiad yn yr efengylau byddaf
wrth fy modd gyda rhai o ddatganiadau Ioan. Mae’n dechrau
pennod 20 gyda’r geiriau, “Ar y dydd cyntaf o’r wythnos, yn
fore, tra oedd hi eto’n dywyll...” ac ar unwaith rydym yn
synhwyro fod y tywyllwch yn fwy na chyfeiriad at yr amser,
ond yn pwysleisio’r ymdeimlad fod popeth wedi troi yn dywyll
iawn yn hanes disgyblion a ffrindiau’r Iesu.

A ninnau eleni yn troi at hanes y Pasg mewn cyfnod o
dywyllwch yn hanes ein byd a’n gwlad mae darllen y stori
yn cynnwys neges arbennig i ni.

Mae Mair Magdalen yn
symud tua’r bedd yn llawn
galar a thristwch, a
chydymdeimlwn a phawb
yn y cyfnod eithriadol yma
sydd wedi colli rhai
annwyl ac sy’n teimlo bod
eu hanwyliaid wedi
eu claddu mewn
amgylchiadau llwm, fel yr
Iesu. Wrth ymdeimlo â
sefyllfa’r disgyblion yn
arwain at y Pasg gwelwn
eu bod o gwmpas yr un
bwrdd yn cael swper
gyda’r Iesu, ac wedyn yn
fuan iawn wedi iddo gael
ei gipio i’r ddalfa, wedi eu
gwasgaru mewn ofn.
Yn yr un modd efallai fod
nifer heddiw yn teimlo eu
bod wedi newid o
gymdeithasu i gael eu hynysu oherwydd pryder ac ofn. 

Darganfod y Goleuni

Yn Ioan 11 cawn hanes marwolaeth Lasarus a galar Mair a’i
chwaer Martha. Yn nhywyllwch eu galar roedd Iesu hefyd dan
deimlad ac yn benderfynol o ddisgleirio ei oleuni yn y sefyllfa.
Cyn iddo alw Lasarus allan o’r bedd roedd wedi cwestiynu’r
ddwy chwaer am eu ffydd gan fynegi “Myfi yw’r atgyfodiad a’r
bywyd. Pwy bynnag sy’n credu ynof fi, er iddo farw, fe fydd
byw.” 

Dychmygwn syndod a rhyfeddod ei chwiorydd wrth i Lasarus
ddod allan o’i fedd a’r Iesu yn dweud “Datodwch ei rwymau, a
gadewch iddo fynd.”

Ar fore atgyfodiad ein Ceidwad rhyfeddwn ninnau fod
cychwyn mor alarus o drist ac anobeithiol wedi troi yn
ddiweddglo gorfoleddus. Dyma mae ein Duw yn ei gyhoeddi

wrth yrru ei fab i’r byd i fod yn oleuni yng nghanol ein
tywyllwch.

Pan gyrhaeddodd Pedr a’r disgybl arall y bedd gwag y
gwahaniaeth cychwynnol rhyngddynt oedd eu parodrwydd i
gredu. Mewn amser fe welodd Mair a’r disgyblion i gyd y Crist
byw a threuliasant eu bywydau wedi hynny yn tystio i’r hyn a
welsant. 

Dewis Credu

Dyma ni yn 2020 yn gorfod gwneud dewisiadau o’r newydd
yng nghanol amgylchiadau brawychus ein dydd. A ydym fel

Thomas “Os na welaf ôl
yr hoelion ... ni chredaf fi
byth” neu fel Martha cyn
iddi weld atgyfodiad ei
brawd yn mynegi, “Ydwyf,
Arglwydd yr wyf fi’n credu
mai Tydi yw’r Meseia,
Mab Duw.” Mae ein dewis
yn mynd i newid ein gallu
i wynebu’r her sydd o’n
blaen. Mewn dyddiau
eithriadol mae ofn a
dychryn yn rhan anorfod
o’n sefyllfa meidrol –
mae gennym Geidwad
sydd yn medru
cydymdeimlo gan iddo
ddioddef ar y groes i’r
fath raddau ei fod yn
teimlo, “Fy Nuw, pam yr
wyt wedi fy ngadael?”
Ymddiried wnaeth yr
Iesu hyd y diwedd a

daeth y fuddugoliaeth fawr tros ein marwolaeth yn amlwg
ar fore ei atgyfodiad.

Boed i wir neges y Pasg ein hargyhoeddi. Er ein bod fel Mair
yn dechrau’r daith “tra oedd hi eto’n dywyll”, gadewch i ni
gerdded ymlaen mewn ffydd nes down i wybod am y gobaith
annherfynol a ddaeth i’n byd trwy atgyfodiad ein Ceidwad. 

Bydded i Dduw ein nerthu drwy bob ofn i gofio am brofiad y
disgyblion cyntaf: “Gyda’r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o’r
wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi lle’r oedd y disgyblion,
oherwydd eu bod yn ofni’r Iddewon. A dyma Iesu’n dod ac yn
sefyll yn eu canol, ac yn dweud wrthynt, “Tangnefedd i chwi!” 

Yn sicr does neb ond Ef yn gallu rhoi’r tangnefedd hwnnw
gan ein hargyhoeddi “Myfi yw’r Atgyfodiad”! 

Parch Marcus Wyn Robinson,
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol 
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Does neb ond Ef...

Myfi yw’r atgyfodiad Mawr
Myfi yw gwawr y bywyd;
Caiff pawb a’m cred medd, F’arglwydd Dduw,
Er trengi, fyw mewn eilfyd.

“Myfi yw’r Atgyfodiad”



Efallai fod rhai ohonoch yn ddigon hen
i gofio’r gân sy’n cychwyn gyda’r
geiriau uchod. Mynd i’r lleuad oedd
pendraw taith y cantorion, ond, yn ein
hanes ni fel Enwad dros yr wythnosau
diwethaf, mae Zoom wedi bod yn
gyfrwng i fynd a ni ar draws Cymru a
thu hwnt. Os nad yw’r gân, na Zoom yn
gyfarwydd ichwi, dyma’r cyfrwng
fidio-gynadledda yr ydym yn ei
ddefnyddio i gynnal pob math o
bwyllgor, is-bwyllgor a hyd yn oed
pwyllgor Sasiwn! 

Fel y gwyddoch, y mae’r Swyddfa yng
Nghaerdydd bellach wedi cau, gyda’r
staff bellach yn gweithio o’u cartrefi. Yn
hynny, yr ydym yn gweithredu yn debyg
iawn i’r modd mae’n heglwysi’n
gweithredu, yn cyfarfod dros y we, dros
y ffôn, yn trafod, yn gofalu a gweddïo,
heb fod yn llythrennol wyneb yn wyneb.
Ond, drwy’r cyfan, ac er fod yna newid
sylweddol, mae’r gwaith yn mynd
rhagddo. Mae’r Arglwydd wedi dangos
inni fod yna gyfleon annisgwyl yn y
cyfnod hwn. I mi, nid y lleiaf yw’r ffordd
y mae nifer cynyddol wedi “mynychu”
cwrdd gweddi ein cynulleidfa ni yn

Llandysul, wedi “bod” yn yr oedfa, a
wedi gwasanaethu Iesu drwy
ddarganfod ffyrdd o garu Duw a charu
cymydog yn dda yn ystod y dyddiau
diwethaf. I Eseia, nid anharddu wyneb
neu gwisgo sachliain yw’r ympryd sy’n
rhyngu bodd Duw, ond yn hytrach,
“rhannu dy fara gyda’r newynog...
dilladu’r noeth ... rhoddi o’th fodd i’r
anghenus a diwallu angen y cystuddiol,
yna y cyfyd goleuni i ti o’r tywyllwch...”
I ni, mae dod i garu Duw drwy’r
Arglwydd Iesu yn rhwym o arwain at
garu cyd-ddyn yn dda yn ystod y
cyfnod hwn. 

Mae’n anodd inni ar hyn o bryd wybod
beth fydd effaith y cyfnod hwn yn y
tymor hir, beth fydd ei effaith ar
deuluoedd, ar anwyliaid. Mae’n anodd
gwybod beth fydd ei effaith ar ein
heglwysi ac ar ein Cyfundeb. Yr wyf yn
ymwybodol iawn y bydd yna
ganlyniadau fydd yn heriol, a bydd y
cyfnod yma o newid sydyn yn sifir o
arwain at dirwedd newydd. Fel y
nodais, mae hynny yn digwydd i
raddau, a bydd angen inni weithio
ynghyd i ymateb i’r newid hwn. Fel y

gwyddoch, y mae ein gweinidogion, ein
gweithwyr gweinidogaeth a’n staff
cefnogol eisoes yn mynd ati i ymateb.
Yr ydym yn arbennig o ddyledus iddynt
oll am y cyfan y maent yn eu wneud.
Yn y cyfan, rwy’n gweddïo na fyddwn
yn caniatáu i’r cyfnod hwn fynd heibio
heb inni ddysgu, heb inni sylweddoli
fod yna ffyrdd amgen o fod yn bobl
Dduw yn ein cyd-destun, heb inni
groesawu ffordd newydd o fod yn
Gyfundeb, lle mae gwasanaethu ein
hunain, ein trefniadau, yn mynd yn
eilbeth i ymateb i, a gwasanaethu ein
cymunedau yn enw Iesu. 

Rai blynyddoedd yn ôl, rwy’n cofio’r
Parch Neil Kirkham, pan yn Gaplan y
Gymanfa, ein dysgu fod y gair
Tsieineaidd am argyfwng yn gyfuniad o
ddau air – perygl a chyfle. Mae’r haint
yma yn un arbennig o berygl, a diolch
am y ffordd y mae cynifer yn y
Cyfundeb wedi adnabod ei gyfleon
hefyd. Cyfle i godi’r ffôn, i wirfoddoli,
i addoli mewn ffyrdd gwahanol gyda’i
gilydd. Gweddïaf na fydd hynny yn cael
ei golli yn y dyhead i ddychwelyd i
fywyd fel ag yr oedd.

Parch Meirion Morris,
Ysgrifennydd Cyffredinol
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Un o’r pethau positif sydd wedi dod o’r argyfwng Corona hyd
yma yw’r ffordd y mae eglwysi a chapeli wedi mynd i’r
ymrafael â thechnoleg newydd er mwyn cadw mewn cysylltiad
efo’u haelodau – mae’r ddau Sul diwetha wedi ymdebygu i
rhyw gystadleuaeth rhwng yr eglwysi a’r enwadau i weld pwy
sy’n creu’r pethau mwyaf diddorol – ac mae’n ddifyr gweld
ystod safon y gwahanol arlwyon sydd wedi cael eu paratoi!
Yn Eglwys y Berth, Penmaenmawr, ychydig iawn o’r aelodau
sydd yn defnyddio’r we neu’r cyfryngau cymdeithasol ond mae
gan pawb ffôn. Y Sul diwethaf fe gawsom arbrawf drwy gynnal
gwasanaeth drwy gynhadledd ffôn – ac er mawr syndod a
chyffro llwyddodd yr aelodau i gyd namyn dwy i ffonio mewn –
yn cynnwys un aelod sydd wedi bod yn gaeth i’r tª
ers misoedd ac yn gweld isio mynychu’r oedfa.

Galwad ffôn o rhyw hanner awr oedd o – gan ddechrau efo
sgwrs swnllyd, llawn cyffro a hwyl cyn mynd rownd y cylch i
weld pwy oedd yno – ac yna rhannodd Pryderi Llwyd Jones
fyfyrdod heriol a chysurlon cyn i ni gael gair o weddi a chyd-
adrodd gweddi’r Arglwydd. Yr unig anfantais oedd methu tynnu
llun pawb i’w gynnwys efo’r pwt yma o erthygl!

Roedd yn brofiad reit emosiynol i mi – y tro cyntaf ers
pythefnos i mi deimlo’n rhan o grfip o bobl heblaw Tîm
Cymorth Cristnogol Cymru. Yn sicr, i bawb arall, dyna oedd y
cysylltiad cyntaf yr oeddynt wedi ei gael efo mwy nag un
person arall ers i’r cyfyngiadau ddod.

Mae bod yn rhan o gymuned a theulu mor bwysig – a does
dim byd yn rhwystro capeli ac eglwysi eraill sydd ag aelodaeth
nad ydynt yn dechnolegol-wybodus rhag dilyn esiampl Eglwys
y Berth. Agorwch gyfrif gyda’r Phone Co-op and Community
Network a byddant yn anfon yr wybodaeth angenrheidiol i gyd
atoch i gynnal eich cyfarfodydd. 

Gellwch wahodd pwy bynnag oedd i fod gyda chi ar y Sul i
arwain rhag gorfod torri cyhoeddiad!

Pob bendith i chi ar eich
cyfarfodydd – boed drwy
ddulliau technolegol
rhyfeddol – neu drwy
symlder cyffredin y teclyn
sydd wrth ochr neu ym
mhoced pawb! “Mewn
lawer dull a llawer modd y
llefarodd Duw”…!
(Hebreaid 1:1)

Parch Anna Jane Evans

Ffoniadaeth y Cysegr

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

Zoom, Zoom, Zoom



Wythnos 30 – Sul, 19 Ebrill

DANIEL

Deil i waredu, heb lesgáu, 
ei blant rhag llewod yn y ffau.

Felly gorchmynnodd y brenin iddynt
ddod â Daniel, a’i daflu i ffau’r llewod;
ond dywedodd wrth Daniel, “Bydded
i’th Dduw, yr wyt yn ei wasanaethu’n
barhaus, dy achub.” (Daniel 6:16;
tud. 255 yn y Gwerslyfr)

Darllen: Daniel 6:1–28

Gweddi: 
Deuwn yn llon at orsedd Duw,
ein Ceidwad digyfnewid yw; 
gwyrth ei drugaredd sydd o hyd
ar waith ynghanol helbul byd. Amen 

(Caneuon Ffydd, 9)

Ar fore’r Pentecost clywn Pedr yn tystio
i Atgyfodiad Iesu fel hyn:

“Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy
fwriad penodedig a rhagwybodaeth
Duw, ac fe groeshoeliasoch chwi ef
drwy law estroniaid, a’i ladd. Ond
cyfododd Duw ef, gan ei ryddhau o
wewyr angau, oherwydd nid oedd
dichon i angau ei ddal yn ei afael.”
(Actau 2:23–4)

Mae’r adlais yn gryf yn yr hanes dan
sylw y tro hyn. Daw gelynion y dyn
cyfiawn ynghyd mewn cynllwyn i
ddedfrydu Daniel i farwolaeth. Nid
oedd Peilat yn medru canfod ffordd o
ryddhau Iesu, ac felly hefyd mae dwylo
Dareius yn rhwym, ac fe deflir Daniel
i’r pydew at y llewod rheibus. Yn
Salm 22 (disgrifiad proffwydol o
farwolaeth Iesu) darllenwn ddwy waith
am safn y llew yn cau amdano: “y
maent yn agor eu safn amdanaf fel llew
yn rheibio a rhuo” (adn. 13, cymharer
adn. 21).
Yn achos Daniel daw angel i gau

safnau’r llewod, ac fe’i gwaredir. Nid
oedd safnau angau’n medru dal eu
gafael ar Iesu, a’r trydydd dydd fe ddaw
yn fuddugol rydd o enau’r bedd:

Ni allodd angau du
ddal Iesu’n gaeth 

ddim hwy na’r trydydd dydd
yn rhydd y daeth.

(Caneuon Ffydd, 764)

Mae’r stori’n gyfarwydd i ni o’n
mebyd, ond yn y stori a gyflwynir i
blant, tybed faint o bwyslais a roddir ar
gydsynio Daniel â’u cynllwyn?
Darllenwch adn. 10 eto: “Pan glywodd
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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)

Paratowyd gan y Parch. Hywel Rh. Edwards

Ceir rhestr gyflawn o’r holl
ddarpariaeth Gristnogol Gymraeg ar
bob cyfrwng – radio, teledu a
recordiadau – drwy ddilyn y ddolen
‘Cyfryngau a Ffilm’ ar wefan
www.Cristnogaeth.Cymru.

Yn ychwanegol at yr uchod, fe
lansiwyd llinell ffôn ar gyfer rhai
a hoffai glywed oedfa wythnosol:

Gwasanaethau dydd Sul EBC dros y
ffôn: 02920 101 564.
Hefyd, fe gawsom ein hatgoffa gan

Gyngor yr Ysgolion Sul fod pedair
tudalen Facebook ganddyn nhw sy’n
cynnig geiriau o anogaeth ac
ysbrydoliaeth:

Beibl Byw / 
Cristnogaeth Cymru
Tudalen a grëwyd yn
wreiddiol i helpu
pobl i ddarllen y
Beibl. Dros y
misoedd nesaf bydd
myfyrdodau Bob
dydd gyda Iesu gan Selwyn Hughes yn
ymddangos ar hon yn ddyddiol – ar hyn
o bryd yn dilyn llwybr y Pasg ac yna tan
y Pentecost yn ein harwain drwy hanes
yr Eglwys Fore.

Tudalen sy’n rhannu adnodau a darnau
o’r Beibl. Hanes y Pasg o beibl.net sy’n

cael ei rannu ar hyn o bryd, ac yna’r
Actau tan y Pentecost.

Gair o Weddi
Tudalen i rannu gweddi
ddyddiol yn y cyfnod
heriol hwn. Byddwn
yn rhannu gweddi
newydd a gwreiddiol
bob dydd, ac yn
cydweithio â Nick Fawcett, awdur
Gweddïau’r Pedwar Tymor, Does
Debyg Iddo Fe ayyb, i gyfieithu ei
weddïau dyddiol yntau.

Cyngor yr Ysgolion Sul /
Cyhoeddiadau’r Gair
Tudalen sy’n rhannu
newyddion / gwybodaeth
am fentrau newydd a
syniadau yw hon – gan
geisio rhannu beth mae’r
gwahanol enwadau a
mudiadau yn ei wneud
hefyd.

Chwiliwch a dilynwch y tudalennau
hyn ar Facebook!

Y Cyfryngau Cristnogol Cymraeg
Dechrau Canu, Dechrau Canmol,
Sul y Pasg, 12 Ebrill, am 7:30yh

Ymunwch â ni i gydganu a gwrando
ar rai o hoff emynau Gfiyl y Pasg.
Byddwn yn dathlu ac yn cydlawenhau
ar uchafbwynt y calendr Cristnogol –
atgyfodiad Crist. Fe gawn glywed
darlleniadau cyfarwydd o’r Beibl,
perfformiadau cerddorol gan Aled
Myrddin, Côr CF1 a Chôr Caerdydd,
a gwrando ar ambell stori a fydd yn
gwneud inni i gyd oedi, meddwl a
myfyrio am funud fach.

Cofiwch hefyd am oedfa deledu
Dechrau Canu ar fore Sul am 11 o’r
gloch.

(parhad ar y dudalen nesaf)

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



Ar glawr rhifyn diweddaraf
Y Traethodydd, sef rhifyn Ebrill 2020,
ceir llun o gyfrol bwysig iawn, sef The
Cambridge History of Welsh Literature,
a olygwyd gan Geraint Evans o
Brifysgol Abertawe a Helen Fulton o
Brifysgol Bryste, a’i chyhoeddi
y llynedd gan Wasg Prifysgol
Caer-grawnt. Nid yn aml y ceir
astudiaeth o bwys a maintioli hon yn
ymddangos o un o brif weisg
academaidd Lloegr, a hynny mewn
cyfres a gaiff sylw cydwladol. Mewn 35
pennod rhoddir sylw i holl rychwant
llên Cymru, o’r chweched ganrif hyd yr
unfed ganrif ar hugain, a sylw hefyd i
lên yn y ddwy iaith, a hynny gan doreth
o awduron hysbys ac, ysywaeth,
anhysbys (fe dybiwn i) i ddarllenwyr
Y Traethodydd. Yn ei erthygl-adolygiad
manwl a chynhwysfawr, dyma a
ddywed yr adolygydd:

Rhennir y penodau yn chwe adran
yn nhrefn amser, pob adran yn agor
â phennod ar gefndir hanesyddol a
chymdeithasol y cyfnod dan sylw.
Mae’r penodau’n gryno, a’r rhan
fwyaf ohonynt wedi eu rhannu’n
isadrannau i’n helpu. Darllenais hwy
fesul un bob dydd, yn chwilfrydig
am wybod beth ddôi nesaf, a chan
benderfynu’n gynnar fod rhaid cadw
meddwl hollol agored. A’r rheswm

arbennig am hynny yw fod yr
awduron un ai yn bobl ifainc neu yn
bobl ddfiad o wahanol fannau, a rhai
ohonynt y ddeubeth hynny. Yn wir
nid oes yma fawr mwy na hanner
dwsin y byddem yn eu galw’n ‘hen
lawiau’ neu’n ‘hoelion wyth’. 

Un o’r ‘hen lawiau’, ac un o’r mwyaf o

blith yr ‘hoelion wyth’, yw’r adolygydd
sef Dafydd Glyn Jones, ac eithriadol
ddiddorol yw darllen ei farn ef ar y
gyfrol hon. Yn ôl un arall o’r hoelion
wyth, sef M. Wynn Thomas, achlysur o
bwys cenedlaethol oedd cyhoeddi’r
astudiaeth, a gwych o beth yw cael
beirniad o bwys a maintioli Dafydd
Glyn i drin y mater gyda pharch
cyfaddas. 
Does dim amheuaeth na fydd

ffyddloniaid Y Traethodydd yn
gwerthfawrogi gweddill yr arlwy. Mae
yna gerddi gan y beirdd John Emyr a
Mary Burdett-Jones; dwy ysgrif o
nodwedd hanesyddol, y naill gan
D. Ben Rees ar yr hen ffefryn Williams
Pantycelyn, a Noel Gibbard ar y
Bedyddiwr John Jenkins o’r Hengoed,
awdur Gwelediad y Palas Arian; ac yna
ysgrif annwyl a diddorol gan Eryl Wynn
Davies yn trafod y Genhadaeth
Gymreig ym Misoram, ar sail ei
ymweliadau â’r cyfeillion yn yr
India a’r profiadau cyfoethog a gafodd
yno. 
Yn ogystal â’r erthygl-adolygiad

‘Hanes ein Llên trwy Wydrau Newydd’,
ceir adolygiad helaeth a manwl gan
John Glyn ar Argyfwng Hunaniaeth a
Chred: Ysgrifau ar Athroniaeth J. R.
Jones, sef Astudiaethau Athronyddol 6,
a olygwyd gan E. Gwynn Matthews, a’i
chyhoeddi gan y Lolfa. Unwaith eto,
astudiaeth fanwl yw hon ar wrthrych
sydd o ddiddordeb parhaus i
ddarllenwyr Y Traethodydd, ac un o
ffigyrau allweddol dadeni cenedlaethol
trydydd chwarter y ganrif o’r blaen, a
dwy ymdriniaeth lai, y naill gan
Goronwy Wyn Owen ar Cerddi Morgan
Llwyd, a Meilyr Powel, un o’n beirniaid
iau, ar gyfrol ddiweddar Aled Eirug,
Gwrthwynebwyr Cydwybodol yn y
Rhyfel Mawr. 
Mae’r rhifyn hwn o’r Traethodydd yn

ymddangos tra bydd ei darllenwyr
adref, yn ymochel rhag effeithiau’r
feirws COVID-19. Hoffwn ddiolch i
staff Gwasg Gomer, Llandysul, am
ofalu fod y rhifyn wedi cyrraedd y
cyhoedd cyn i’r cyfyngiadau
gwaethaf gael eu gweithredu. Os
hoffech archebu copi, gallwch wneud
hynny trwy gyfrwng y wefan:
www.ytraethodydd.cymru. Dilynwch ni
hefyd ar Drydar ac ar Facebook.
Y golygydd yw’r Dr D. Densil Morgan
(d.d.morgan@pcdds.ac.uk), Y Gilfach,
Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont
Steffan, SA48 7AJ. Am wybodaeth
ychwanegol gellwch gysylltu ag
Alice Williams (alice@ebcpcw.cymru),
Swyddfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd, CF14 1DD.

tudalen 4 Y Pedair Tudalen Gydenwadol Ebrill 10, 2020Y PEDAIR TUDALEN GYDENWADOLy4t y4t

Daniel fod y ddogfen wedi ei
harwyddo, aeth i’w dª. Yr oedd ffenestri
ei lofft yn agor i gyfeiriad Jerwsalem,
ac yntau’n parhau i benlinio deirgwaith
y dydd, a gweddïo a thalu diolch i’w
Dduw, yn ôl ei arfer.” Y mae’n fwriadol
yn herio cyfraith ddigyfnewid y
Mediaid a’r Persiaid, ac yn profi bod
cyfraith gras Duw yn drech na hi. Mae
gallu ein Duw, fel y mae Dareius yn
ymbalfalu tuag at gredu, yn drech na
dim all y byd ei daflu atom. Ein tasg ni
yw cadw ein llygaid arno a dal i alw ar
ei enw mewn ffydd yn wyneb yr heriau
mwyaf dieflig sydd ar ein gwarthaf.
Nid coronafirws oedd gelyn Daniel,

eto mae gwers ganddo i’w chynnig:
agorodd ffenestri ei lofft a gweddïo’n
gyson gyda diolch, “yn ôl ei arfer”. Os
ydym yn canolbwyntio ar y cyfyngder,
a’r anawsterau, hawdd yw digalonni a
diffygio. Tybed, yn hytrach, allwn ni
ganfod testun diolch yn y cyfnod anodd
yma? A allwn eiriol dros y gwan a’r rhai
sydd yng ngafael yr aflwydd,
bendithio’r staff meddygol a’r lliaws
cymorthyddion sy’n galluogi ein bywyd
i fynd yn ei flaen? 
A boed i ni gofio’r stori fwy: fod

Iesu wedi trechu angau a’r bedd, ei
Atgyfodiad yn ernes i ni o’r
gobaith sydd ymhlyg yn ei Gyfamod
Newydd:

Llyncwyd angau mewn buddugol iaeth.
O angau, ble mae dy fuddugoliaeth?
O angau, ble mae dy golyn? 

(1 Corinthiaid 15:54–5)

Trafod ac Ymateb:

1. “Daeth y bobl hyn gyda’i gilydd a
dal Daniel yn ymbil ac yn erfyn ar ei
Dduw” (adn. 11). Beth a ddywedid
amdanom ninnau mewn sefyllfa
debyg?

2. Nid oes modd osgoi meddwl am
farwolaeth ar adeg fel hyn.
Myfyriwch ar eiriau John Elias a
dysgwch ganddynt: 

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

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

(Caneuon Ffydd, 482)

3. Ystyriwch dysiolaeth Dareius yn
wyneb achubiaeth Daniel (Daniel
6:25–8).

AR DAITH DRWY’R HEN DESTAMENT (parhad)

Y Traethodydd
Rhifyn Ebrill 2020
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Mae’r Coronafirws yn effeithio arnom i
gyd. Ond mae cariad yn ein huno ac
‘Nid yw cariad yn darfod byth’
(1 Corinthiaid 13:8).
A ninnau ar drothwy’r Pasg bydd

llawer ohonoch yn meddwl ymlaen at
Wythnos Cymorth Cristnogol – ond,
wrth gwrs, mae’r firws COVID-19 wedi
rhoi stop ar honno yn ei ffurf arferol.
Mae iechyd a diogelwch ein cymunedau
a’n casglwyr ym mlaen ein meddyliau,
a rhaid atal unrhyw gasgliadau o ddrws
i ddrws a digwyddiadau torfol i godi
arian. 
Mae Cymorth Cristnogol, fel eglwysi

a chapeli ar lawr gwlad, yn ceisio ffyrdd
newydd o weithio ac o gysylltu efo’n
gilydd fel pobl drwy dechnoleg – ac
mae pethau cyffrous yn digwydd yn y
maes hwnnw wrth i ni ddysgu mwy.
Yn sicr, bydd pethau ar-lein yn

digwydd i roi cyfle i bobl gyfrannu a
chefnogi Wythnos Cymorth Cristnogol
– dros y ffôn, drwy neges destun ac ar-
lein. Yn ogystal â bod yn wythnos mor
bwysig i godi ymwybyddiaeth o achos y
tlawd yn fyd-eang ymhlith ein
cymunedau, Wythnos Cymorth
Cristnogol yw’r wythnos codi arian
fwyaf yn y Deyrnas Gyfunol, felly
rydym yn awyddus i wneud y gorau o’r

cyfle ac yn croesawu unrhyw syniadau
newydd gennych chi, bob un, am ffyrdd
newydd o ddangos ein cariad at
gymydog – dramor, adref ac fel
cymuned.

Ein hymateb rhyngwladol
Mae gan nifer o bartneriaid Cymorth
Cristnogol brofiad o gyfyngu lledaeniad
haint ac fe ddysgwyd sawl gwers, yn
arbennig yn Sierra Leone yn ystod yr
argyfwng Ebola. Rydym yn gobeithio y
bydd y gwersi hynny’n help i baratoi
cymunedau tlawd i wynebu bygythiad
COVID-19 mewn cymunedau lle mae
golchi dwylo a hunanynysu’n fwy o
freuddwyd nag o bosibilrwydd go iawn. 
I bobl sy’n byw mewn gwersylloedd

dyngarol neu mewn gwledydd heb ofal
iechyd digonol, mae ein partneriaid yn
mynd ati i weithio ar lefel gymunedol i
addysgu am y perygl a gosod
strwythurau yn eu lle i helpu i atal
lledaeniad yr haint. Mewn llefydd fel
Cox’s Bazaar, lle mae miloedd o
ffoaduriaid yn byw dan amodau heriol,
rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i
gynnig cyngor hylendid a golchi dwylo,
sicrhau bod cyfleusterau iechyd yn y
gwersylloedd ar gyfer arwahanu a rhoi
hyfforddiant i weithwyr iechyd. 

Gofynnwn am eich gweddïau dros y
gwaith hanfodol hwn – ac os hoffech
gyfrannu, gellir gwneud hynny ar-lein
neu drwy ffonio un o’r swyddfeydd yng
Nghymru: mae ein llinellau ffôn yn dod
yn syth i’n cyfrifiaduron adref tra mae’r
swyddfeydd ar gau. Rhif ffôn Swyddfa
Caerdydd yw 02920 844646, Swyddfa
Bangor 01248 353574 – neu
Gaerfyrddin 01267 237257. Nid ydym
yn gallu prosesu sieciau’n ddiogel ar
hyn o bryd, felly gofynnwn i
chi ddefnyddio ffordd amgen o
gyfrannu.
Mae gweddïau wedi cael eu

paratoi ar gyfer yr argyfwng ac
maent ar gael o’n gwefan:
https://www.christianaid.org.uk/get-
involved-locally/wales/coronafirws yn
Gymraeg a Saesneg. Plis gwnewch
ddefnydd ohonynt fel unigolion neu fel
teulu’r eglwys yn eich gwasanaethau
digidol gwahanol. 
Mewn cyfnodau fel hyn – cyfnodau

caled – byddwn yn darganfod ein bod
yn annatod glwm â’n gilydd. Mae
Coronafirws yn effeithio ar bob un
ohonom, ond mae cariad yn ein huno i
gyd.

Anna Jane Evans
Cydlynydd Rhanbarth

Nid yw cariad byth yn darfod
Cymorth Cristnogol yng Nghymru yn ymateb i newidiadau yn sgil COVID-19

Arglwydd Dduw, deuwn ger dy fron
unwaith eto mewn ffordd sydd yn
ddiarth i ni, ond credwn dy fod ti yma
gyda ni nawr a gyda phawb sy’n ymuno
â ni heddiw, ble bynnag y maent. Duw
sydd yn llond pob lle ac yn bresennol ym
mhob man wyt ti. Mae hynny’n dangos i
ni pa mor fawr wyt ti. Bydd pobl yn galw
arnat ti bob awr o’r dydd, o fannau
gwahanol ar draws ein byd, ac mewn
ieithoedd gwahanol; ond rwyt ti’n gallu
clywed ac yn gwrando ar bob un sy’n
galw ar dy enw, ac yn rhoi sylw i bob
gweddi a offrymir – gweddi cynulleidfa
a gweddi’r unigolyn. Wrth gofio hyn, ni
allwn ond dweud,

Pa dduw ymhlith y duwiau 
sydd debyg i’n Duw ni?

Mae’n hoffi maddau beiau,
mae’n hoffi gwrando’n cri.

Clyw ein gweddi heddiw wrth inni ddod

o’th flaen mewn cyfnod pan rªm ni fel
pe mewn anialwch, heb wybod ble i droi
– ‘mewn anialwch ’rwyf yn trigo’, fel yr
Iddewon gynt. Ond gad inni gofio iddynt
ddod allan o’r anialwch i fan gwell. Bu’r
Arglwydd Iesu mewn anialwch hefyd ac
yn wynebu anawsterau mawr, ond
gorchfygodd ef y cyfan a wynebodd yno
a dod allan yn fuddugoliaethus. Pan
deimlwn ni ein bod mewn anialwch
personol, dim ond inni alw ar ei enw ef,
fe ddaw atom i’n cysuro ac i’n harwain
ninnau allan hefyd.

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch,
fi, bererin gwael ei wedd,

nad oes ynof nerth na bywyd,
fel yn gorwedd yn y bedd:
hollalluog 

ydyw’r un a’m cwyd i’r lan. 

Am yr anialwch a grëwyd yn ein byd gan
‘firws corona’, gad inni fod yn ffyddiog

y down allan ohono, maes o law. Yn y
cyfamser, bydd yn agos at y cleifion sy’n
dioddef o’r dwymyn hon; cysura hwy,
a’r sawl sy’n gofidio am deulu a
ffrindiau; a bydd yn dyner gyda’r rhai
sy’n galaru ar ôl colli rhywun annwyl o’i
herwydd. Bendithia ac ymgeledda’r rhai
sy’n gofalu am y cleifion: y doctoriaid, y
nyrsys, y cynorthwywyr a’r gofalwyr; a
chymdogion parod eu cymorth. Mae rhai
yn mentro’u bywyd wrth ofalu am y
cleifion. Diolch amdanynt i gyd; ac
Arglwydd, ymgeledda hwynt a’u
gwneud yn hyderus ynot ti. Diolchwn
hefyd am y gwyddonwyr sy’n ceisio
ffordd o oresgyn y dwymyn; ysbrydola
hwy a rho iddynt weledigaeth.
Gwyddom, Arglwydd, y gelli di ddod

â daioni allan o ddrwg; clyw ein gweddi
ar ran y gymdeithas sydd ar chwâl
oherwydd y dwymyn, a hefyd ar ran ein
byd. Tyn ddaioni allan o’r amgylchiadau
hyn, fel bod gwledydd y byd yn agosáu
at ei gilydd ac yn cyfeillachu fel bod
unrhyw elyniaeth a all fodoli rhyngddynt
yn y dyddiau hyn yn cael ei dileu.
Clyw ein gweddi, a rhagora ar ein

deisyfiadau. Gofynnwn hyn oll yn enw
yr Arglwydd Iesu Grist. Amen.

Gweddi amserol
gan y Parch Hugh Matthews



DIBYNNU AR DDUW
Gweddi yw mwynhau bod y Tad yn Dad i
ni mewn gwirionedd. Ond beth yn union
mae’n ei olygu bod Duw yn Dad? Yn
gyntaf, mae’n golygu ei fod yn
tragwyddol genhedlu ei Fab. Y mae bob
amser yn rhoi bywyd ac yn tywallt ei
gariad ar ei Fab. Felly, fel Tad, ef yw
ffynhonnell pob bywyd, cariad a bendith.
A beth mae bod yn Fab yn ei olygu? Yn
dragwyddol, mae’r Mab yn cael ei
nodweddu fel yr un sy’n derbyn gan y
Tad. Os mai honno yn awr yw’r berthynas
yr ydym ni wedi ein dwyn i mewn iddi hi,
yna mae moli’r Tad fel y gwnaeth Iesu,
gofyn i’r Tad am bethau fel y gwnaeth
Iesu a dibynnu ar y Tad fel y gwnaeth Iesu
yn mynd i fod yn fwyd a diod i’n
cymundeb ni gydag ef. Trwy ddiolch iddo
a’i foli, yr ydym ninnau’n cydnabod ei
garedigrwydd a’i fawredd, ei fod yn
ddaionus a bod popeth da yn dod oddi
wrtho ef mewn gwirionedd. Trwy ofyn

iddo am bethau, yr ydym yn ymarfer ein
cred mai ef yn wir yw ffynhonnell pob
daioni ac na allwn ni hebddo wneud dim
sydd yn wirioneddol dda.
Os byddai Duw yn berson annibynnol

sengl, yna annibyniaeth fyddai’r peth
duwiol. Felly y byddem ni yn debyg iddo.
Ond fel y dibynna’r Mab bob amser ar y
Tad, dyna felly yw natur daioni
Cristnogol. Derbyn, gofyn a dibynnu
ydy’r pethau cyntaf a’r prif bethau am fod
yn Gristion. Pan na fyddwch chi’n
teimlo’n anghenus (ac felly heb fod
yn gweddïo llawer), y mae’n
bosibl ichi golli gafael ar yr hyn sy’n
bwysig mewn gwirionedd a chael eich
cyflyru i ymddwyn mewn ffyrdd
anghristnogol. Y ffaith yw y dylech chi
deimlo’n fwy anghenus fyth ac yn llai
hunanddibynnol wrth ichi dyfu fel
Cristion. Os nad felly y mae hi, yna dwi
ddim yn sifir a ydych chi’n tyfu yn
ysbrydol. Ond os byddwch chi’n
gwirioneddol deimlo eich angen i

ddibynnu ar Dduw, yna bydd gweddi yn
llifo’n syml o hyn.
Gweddi, felly, yw mwynhau gofal Tad

nerthol yn hytrach na chael ein gadael yn
ofnus mewn sefyllfa o unigrwydd lle mae
popeth yn dibynnu arnom ein hunain.
Gweddi yw gwrthbwynt llwyr hunan-
ddibyniaeth. Dyma ein ‘na’ i annibyniaeth
a’n ‘na’ i uchelgais bersonol. Dyma roi
ffydd ar waith – bod angen Duw arnoch
a’ch bod yn dderbynnydd anghenus.
Gyda hyn mewn golwg, yn hytrach na

mynd ar ôl yr eilun o fod yn gynhyrchiol,
gadewch inni fod yn blant dibynnol – a
gadael i’r prysurdeb a allai fod yn ein
cadw rhag gweddi fod yn ein gyrru i
weddïo. Dim ond wedyn – fel y Mab – y
gallwn ni fod yn wir gynhyrchiol.

Mae gennyf ddigon yn y nef
ar gyfer f’eisiau i gyd;
oddi yno mae y tlawd a’r gwael
yn cael yn hael o hyd.

(Eben Fardd, Caneuon Ffydd, 168)
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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

Mwynhau ein Bywyd Gweddi – 7

Mae bugail eglwys o Ogledd Iwerddon a
dderbyniodd driniaeth mewn Uned Gofal
Dwys ar ôl cael ei brofi’n positif am y
coronafirws wedi dweud wrth yr orsaf
radio a newyddion Cristnogol Premier am
y ffordd y bu i Dduw ei helpu drwy’r
profiad enbyd.
Fe aeth Mark McClurg o Eglwys Elim

Aards yn wael yr wythnos diwethaf a’i
yrru i’r ysbyty ar ôl cael trafferth gyda’i
anadlu. 
Nid oedd ei deulu’n gallu ymweld ag

ef, wrth gwrs, ond fe ddywedodd ei fod
wedi cyfarfod Duw mewn ffordd na
phrofodd erioed o’r blaen.
“Yn yr Uned Gofal Dwys, tra oedden

nhw’n rhoi’r cymorth anadlu ar waith ac
yn gweithio arnaf fi am dair neu
bedair awr, fe ddigwyddodd rhywbeth
nerthol,” dywedodd. “Fe weddïais,
‘Arglwydd, helpa fi.’ Doeddwn i erioed
wedi clywed llais clywadwy Iesu – ond
fe siaradodd efo mi y noson honno a
dweud, ‘Fab, yr wyt ti’n fwy na
choncwerwr.’

“Wnes i ddim sylweddoli y noson
honno bod ‘mwy na choncwerwr’ yn
golygu bod yna fwy nag un frwydr yn
digwydd. Roedd y noson honno mor
anodd. Roedd hi mor anodd anadlu.
Roeddwn i mor wan. Doedd gen i ddim
egni ar ôl i anadlu. Ond roeddwn i’n
gwybod, er y byddai pob brwydr yn
anodd, er fy mod i’n mynd at ymyl dibyn

marwolaeth, y byddwn fyw, ond roedd
hi’n mynd i fod yn frwydr.”

Dywedodd Mark fod ei frwydr wedi
dwysáu ar ôl y profiad hwn, ond eto iddo
weld Duw yn dod yn agos ato.
“Roedd y nyrsys yn dweud, ‘Mark,

anadla, anadla’n ddwfn.’ Dywedon nhw
wrth Claire (ei wraig) mai newyddion
drwg oedd ganddyn nhw ac felly’r cyfan
allwn i wneud o ngwely oedd dweud:
‘Arglwydd, helpa fi.’ Roedd fy llaw dde i
lawr ochr fy nghorff. Teimlais yr
Arglwydd yn dod i mewn i’r ystafell

honno, a gafael yn fy llaw. Doeddwn i
erioed wedi cael profiadau fel hyn o’r
blaen, ond fe’m tynnwyd yn ôl o afael
marwolaeth. Wnaeth Iesu mo ngadael i o
gwbl.”

Tra mae’r llywodraeth yn rhyddhau
ffigurau dyddiol am nifer yr achosion a’r
marwolaethau o ganlyniad i coronafirws,
mae’r rhan helaethaf o bell ffordd yn
gwella.
Mae hanes Mark wedi ei rannu bellach

ar draws y byd ac mae’n gobeithio troi’r
sylw yma a gafodd gan y cyfryngau yn
weddi, ac wedi dechrau cynnal
cyfarfodydd gweddi dyddiol ar-lein. 
“Rwy’n darllen o 2 Cronicl 7:14. Yno

mae’n dweud: ‘yna bod fy mhobl, a elwir
wrth fy enw, yn ymostwng ac yn gweddïo,
yn fy ngheisio.’ Ar ei diwedd mae’n
dweud: ‘fe wrandawaf o’r nef, a maddau
eu pechod ac adfer eu gwlad.’ Os oes
unrhyw un am weddïo 7:14 efo mi, dewch
i dudalen Facebook Aards Elim.”

Mae’r Parch Mark McClurg yn
hunanynysu ar wahân i’w deulu ond yn
gwella’n dda. Mae’n gobeithio gallu
gweld ei wraig a’i dri o blant ar ôl
cwblhau’r cyfnod angenrheidiol o ynysu.

(Gyda diolch i’r cylchgrawn Premier
Christianity am ganiatâd i gyhoeddi’r
erthygl hon. Gellir archebu copi caled o’r
cylchgrawn neu ddiweddariadau ar ebost
oddi ar eu gwefan: www.premier.org.uk)

Bugail yn brwydro’r Coronafirws ac yn clywed llais Duw
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Alun Lenny, Pregethwr Cynorthwyol gydag Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sydd wedi cyfansoddi’r weddi’r flwyddyn hon.
Diolch iddo am y gymwynas hon.



Cyfarfod â Christ
Yn ddiau profiad ysgytwol oedd hwnnw a gafodd Paul (neu
Saul fel y galwyd ef y pryd hynny) ar ei ffordd i Ddamascus i
erlid yr Eglwys Fore, a defnyddir yr ymadrodd “Damascene
Conversion” yn Saesneg hyd heddiw i ddisgrifio unrhyw
ddigwyddiad cyffelyb. Mae’n amlwg bod Luc yn ei ystyried yn
ddigwyddiad o bwys yn hanes cynnar yr Eglwys gan iddo ei
gofnodi deirgwaith yn Llyfr Actau’r Apostolion. Ar y llaw arall,
nid ymddengys fod hanesion mor glir yn Epistolau’r Apostol ei
hun yn cyflwyno’i brofiad mewn ffyrdd mor uniongyrchol. Eto,

wedi dweud hynny ceir
ychydig o fannau lle gellir
honni iddo brofi
datguddiad o Grist mewn
rhyw ffordd neu’i gilydd: yr
hyn a elwir yn y gyfrol dan
sylw yn “Christophany”.
Teitl llawn y gyfrol yw:
Paul’s Corporate
Christophany: An
Evaluation of Paul’s
Christophanic References
in Their Epistolary
Contexts (Eugene, OR:
Pickwick, 2019, 
978-1-5326-4528-0,
$30.00, xvii + 232 pb),
a’i hawdur yw Rob
A. Fringer, sydd erbyn
hyn yn Brifathro Coleg
Diwinyddol y Nasareniaid
yn Brisbane, Awstralia.

Ffrwyth ei waith ymchwil yng ngholeg ei enwad ym
Manceinion yw’r gyfrol – coleg uchel ei barch mewn
cylchoedd academaidd a chyfarfûm dros y blynyddoedd â
nifer o’u hathrawon athrylithgar. Gyda llaw, mae tarddiad yr
enwad efengylaidd hwn yn yr UDA yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg mewn Mudiad Sancteiddrwydd Wesleaidd
(Holiness Movement).

Mae’r awdur yn cyfyngu ei ddiffiniad o Christophany i
ymgyfarfyddiad cyntaf Paul â Christ. Dynoda dri man lle y
credir i’r apostol gyfeirio’n fwriadol at ddigwyddiad o’r fath,
sef Galatiaid 1.11-17, 1 Corinthiaid 9.1-2 a 16-17, a
1 Corinthiaid 15.1-11. Dywed yn Gal.1.12, er enghraifft, mai
“trwy ddatguddiad Iesu Grist” y derbyniodd yr Efengyl, ac yn
ad.16 bod Duw wedi “dewis datguddio ei Fab ynof fi, er mwyn
i mi ei bregethu ymhlith y Cenhedloedd”. Yna yn 1 Cor.15.5-8
mae’n rhestru’r rhai yr ymddangosodd y Crist atgyfodedig
iddynt, gan ei gynnwys ef ei hunan, gan ychwanegu iddo cyn
hynny fod yn “erlid eglwys Dduw” (ad.9). Dengys hynny y
trawsnewidiad yn ei hanes a weithiodd gras Duw ynddo. Mewn
dwy enghraifft bellach, sef Philipiaid 3.4-14 a 2 Cor.3.1-4.6,
darganfu Fringer gyfeiriadau anuniongyrchol at brofiad yr
apostol o ymgyfarfod â Christ.

Yn Phil.3.8 dywed iddo “ddal i gyfrif pob peth yn golled,
ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy
Arglwydd”, ac yn gynharach yn y bennod roedd wedi
gwrthgyferbynnu ei nodweddion personol cyn ei dröedigaeth
â’i sefyllfa yn awr wedi iddo “ennill Crist”. Mewn iaith fwy
blodeuog mae’n sôn ym mhenodau 3 a 4 yr ail Lythyr i
Gorinth am y profiad o ganfod gogoniant Duw “yn wyneb Iesu

Grist”, sy’n tra-rhagori ar yr hyn a brofodd Moses o dan yr hen
oruchwyliaeth.

Mae’r lluosog “ni” sy’n britho’r penodau hyn yn 2 Corinthiaid yn
arwain Fringer i ddangos y modd y mae Paul yn awyddus i
dynnu’i ddarllenwyr i mewn i rannu ei brofiad ef o’r Crist byw
ac i bwysleisio nad rhywbeth personol iddo ef yn unig ydoedd.
Yr oeddynt hwy hefyd i rannu yn y profiad hwnnw drwy
weinidogaeth yr Ysbryd Glân: “Ac yr ydym ni i gyd, heb
orchudd ar ein hwyneb, yn edrych mewn drych, ar ogoniant yr
Arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn
wir lun ohono ef. A gwaith yr Arglwydd, yr Ysbryd, yw hyn”
(3.18). Cyfranna dwy adran o’r Hen Destament, sef
Exodus 32-34 a’r darlun o Was yr Arglwydd yn Eseia 40-55,
rôl bwysig yn hyn gan eu bod yn cael eu hannog i fod yn
bobl y cyfamod ac yn weision i’r Gwas. Yn wir, drwy gydol ei
gyfrol rhydd yr awdur bwyslais neilltuol ar le canolog Llyfr
Eseia, ac yn arbennig penodau 40-66 ohono, ac yn fwyaf
neilltuol y darlun o’r Gwas Dioddefus ynddynt, er mwyn
dirnad ymwybyddiaeth Paul o’i alwad a’i genhadaeth.
Bwriadwyd i brofiadau Crist, y Gwas, gael eu trosglwyddo i’w
ddarllenwyr, gweision y Gwas, fel bod modd iddynt hwythau
hefyd gyfrannu i’w genhadaeth. Dyna a ddynodir yn nheitl
y gyfrol hon: profiad cyfunol o’r Crist yw’r nod. Mae
Cristnogion, fel yr apostol ei hun, wedi eu galw trwy ras
Crist (Gal.1.6; 5.13). Nid yw am ei ddyrchafu ei hun yn uwch
na’i gyd-gredinwyr: “Byddwch yn gyd-efelychwyr ohonof fi,
gyfeillion, a daliwch sylw ar y rhai sy’n byw yn ôl yr esiampl
sydd gennych ynom ni” (Phil.3.17). “Gweision Crist Iesu”
ydynt oll (gw. Phil.1.1).

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

Diolch i’r nifer ohonoch sydd wedi anfon gair i werthfawrogi’r gwasanaeth “bore Sul” a gynhwyswyd yr wythnosau 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 553
Yr Iesu Atgyfododd

GWEDDI

Ddyrchafedig, ogoneddus Dduw, goleua’r
cysgodion sy’n fy nghalon, a dyro i mi
ffydd gywir, hyder sicr a chariad, synnwyr
a dealltwriaeth, er mwyn i mi, Arglwydd,
gyflawni dy orchymyn sanctaidd a gwir.
Amen 
Ffransis o Assisi

DARLLEN – Mathew 28:1-10

Am hanes rhyfeddol ar ddiwedd gyrfa
ryfeddol.

Mewn cofiannau cyfoes byddai’n beth
rhyfedd iawn i ni, ac mae’n sifir yn gwbl
annerbyniol gan feirniaid llenyddol a
haneswyr eraill, pe bai’r awdur yn neilltuo
chwarter y cofiant i wythnos olaf bywyd y
gwrthrych. Dyna, fodd bynnag, mae
Mathew a’r efengylau eraill yn ei wneud.

Iddyn nhw wythnos olaf bywyd Iesu Grist
ar y ddaear yw’r rhan bwysicaf oll o’i
fywyd. Yn wir ei groeshoelio a’i atgyfodiad
yw pinacl yr hanes, uchafbwynt y
digwyddiadau a gofnodir ganddynt. Mae’r
cyfan yn arwain o Fethlehem i’r Groes. 

A dylem gofio’n barhaol, cyn belled â bod
y Testament Newydd yn y cwestiwn, y
dioddefaint ar y groes ar ddydd Gwener y
Groglith oedd y fuddugoliaeth fawr – dros
angau a’r bedd, dros bechod a gwrthryfel
y ddynolryw, dros Satan a drygioni.
Cyhoeddiad o’r fuddugoliaeth a enillwyd
oedd yr Atgyfodiad. 

Ac oedd, roedd y Cristnogion cynnar yn
gwybod pa mor od oedd sôn am Iesu’r
Atgyfodiad. Roedd y disgyblion wedi cael
trafferth i amgyffred beth oedd Iesu’n ei
ddweud am ei farwolaeth a’i atgyfodiad
cyn y Pasg. Wedi’r cyfan nid yw’r meirw
yn dychwelyd i fywyd drachefn.

Nid yw Iesu’n sôn am ei Atgyfodiad fel
parhad ei fywyd trwy ddylanwad ei
esiampl, neu ddysgeidiaeth neu ddefodau
crefyddol. I Iesu bedd gwag yr Atgyfodiad,
oedd, ac yw, y dystiolaeth angenrheidiol o
realiti ei holl haeriadau amdano’i hun, am
ei fywyd, am ei farwolaeth am ei
Arglwyddiaeth.

Cyhoeddodd yr Eglwys Fore bod yr
Arglwydd Iesu Grist ei hun yn Atgyfodiad
ac yn fywyd. Nid oedd pobl “ers talwm” yn
fwy hygoelus nac yn haws eu twyllo. Felly
fe ddeallwn pam y bu i’r Eglwys Fore

wynebu gwawd a dirmyg ac erledigaeth.
Wedi’r cyfan dydy bobl sy’n farw ddim fel
arfer yn dod yn fyw drachefn.

GWEDDI

Defnyddiwch emyn 549 Fe dorrodd y
wawr ar ddechrau’r weddi.

Arglwydd, a wnei di, drwy dy Ysbryd Glân
oleuo llygaid fy neall fel y gallaf heddiw
synhwyro mawredd ein proffes, aruthredd
ein cred, rhyfeddod cyhoeddiad ffydd dy
bobl ym mhob cenhedlaeth.

Maddau i mi fy amheuon, fy
anghrediniaeth, fy nryswch. Ond unwaith
eto tyrd atom mewn gras, mewn rhodd na
allaf byth ei haeddu, i ddatguddio dy
fawredd i ni.

A hynny drwy Iesu Grist

Amen.

MYFYRDOD

Ymddangosodd Angel i baratoi ffordd yr
Arglwydd ac i dywys Brenin y Gogoniant
ar ymdaith ei fuddugoliaeth. I unrhyw un
oedd yn gyfarwydd â hanesion ymwneud
Duw â’i bobl drwy’r Ysgrythurau Iddewig
roedd ymddangosiad angel yn rhagflaenu
gweithrediad neilltuol, uniongyrchol,
dramatig Duw. 

Ni chafodd genedigaeth wyrthiol Iesu ei
gyhoeddi heb gyhoeddiad ymwelydd
goruwchnaturiol, i Fair, i Joseff i fugeiliaid
ar fryniau Jwdea gerllaw Bethlehem. Ac
ar ddechrau ei weinidogaeth ar adeg ei
“demtio gan Satan” dywed Marc wrthym
am yr “angylion oedd yn gweini arno.”

Nid bygythiad gwag oedd ei air wrth i’r “llu
o filwyr” a’i fradwr agosáu. Fe allai’r Iesu
fod wedi galw ar “ddeuddeng lleng o
angylion” i ymyrryd pan gafodd ei ddal
yng ngardd Gethsemane. A hyd yn oed
yn ystod oriau ei ing a’i drallod, pan oedd
ei ddisgyblion yn cysgu “ymddangosodd
angel o’r nef iddo a’i gyfnerthu.”
(Luc 22:43)

Na, does dim amheuaeth nad yw’r hyn
sy’n cael ei ddisgrifio yn ein cyfeirio at
adnabod gweithgarwch neilltuol, penodol
gan yr Arglwydd Dduw ei hun.

Daeth Iesu Grist atom er mwyn diddymu
grym marwolaeth. Mewn oes, mewn
cyfnod lle mae ein meidroldeb a’n
marwoldeb yn drychiolaeth ac yn fwgan
i’n dychryn argyhoeddiad y Testament
Newydd yw bod Duw, yng Nghrist wedi

uniaethu ei hun â ni i ddiben arbennig.
Meddai’r Hebreaid, (2:14 ymlaen) “Felly,
gan fod y plant yn cydgyfranogi o’r un cig
a gwaed, y mae yntau, yr un modd, wedi
cyfranogi o’r cig a gwaed hwnnw, er
mwyn iddo, trwy farwolaeth, ddiddymu’r
hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y
diafol, a rhyddhau’r rheini oll oedd, trwy
ofn marwolaeth, wedi eu dal mewn
caethiwed ar hyd eu hoes...”

Yn ôl y garol Blygain Ar gyfer heddiw’r
bore,

Gorweddodd yn y beddrod / Er ein mwyn,
er ein mwyn, / I dynnu’r tamp o’i waelod
Er ein mwyn; / Yn awr mae ar ei orsedd /
Yn cynnig rhad drugaredd, / Maddeuant a
thangnefedd / Er ein mwyn, er ein mwyn,
/ I’r adyn mwyaf ffiaidd, / Er ein mwyn.

Daeth Iesu yn Emaniwel er ein mwyn,
yn Dduw gyda ni – a dyna ddathliad ein
Nadolig. Daeth Iesu Grist yn fuddugwr ar
bechod ar farwolaeth a’r bedd drosom- a
dyna ddathliad ein Pasg.

GWEDDI

Arglwydd yr ydym yn erfyn arnat, a wnei
di dywallt dy ras i’n calonnau er mwyn i ni
sydd wedi dy adnabod yn dy
ymgnawdoliad yn dy Fab Iesu Grist dy
adnabod bellach yn dy ddioddefaint, dy
aberth; yn awr gerllaw bedd gwag dysg i
ni dy adnabod fel concwerwr angau, fel
drws i fywyd, fel sail ein gobaith.

Gweddïwn drosom ein hunain, ein
hofnau, ein hanwyliaid, ein bröydd, ein
cymdogion, ein capeli, ein gweinidogion,
ein hysgolion Sul. Gweddïwn dros
ddoctoriaid, dros nyrsys, dros bawb sy’n
ein trin mewn awr o angen. Gweddïwn
dros arweinwyr cynghorau lleol, y
Cynulliad Cenedlaethol, arweinwyr yn yr
Alban, Yn Iwerddon, yn San Steffan.
Diolch am gwmni, am gyfeillion, am
drugaredd am nerth. Bydd yn agos at y
rhai trallodus, gofidus a galarus.

Ynot ti Arglwydd yr wyf yn ymddiried
heddiw. Rwy’n dyrchafu fy nghalon ger dy
fron. Paid â’m cywilyddio.

Dduw tragwyddol edrych arnom a
bendithia ni. Gwarchod ein cyrff, achub
ein henaid, cyfeiria ein meddyliau, a thyrd
â ni i’r nefol wlad, ein cartref tragwyddol,
lle rwyt ti, Dad, Mab ac Ysbryd Glan yn
teyrnasu, yn Un Duw, am byth. Amen.

EMYN – Caneuon Ffydd 509
O iachawdwriaeth gadarn


