yGOLEUAD
EGLWYS

BRESBYTERAIDD

CYFROL CXLVIII RHIF 17

CYMRU

yn calonogi
yn ysbrydoli
yn adeiladu

DYDD GWENER, EBRILL 24, 2020

Pris 50c

Gweddi o ddiolchgarwch
Arglwydd Iesu Grist,
Rhwygwyd a thrawsffurfiwyd llen Tywyllwch
Gan Oleuni disgleirwych dy bresenoldeb Di dy hun.
Wynebaist y diwedd mwyaf erchyll i’th fywyd dy hun
Er mwyn i ni ddechrau ar Fywyd newydd hardd.
Cilia ddyfnderoedd ein hanobaith
Yn natguddiad gobaith tragwyddol ei barhad.
Trechwyd marwolaeth gan Fywyd – gennyt ti dy hun.
Diolch i ti yr Hollalluog Dduw
Am yr efengyl Sanctaidd.
Pan oeddem ni mewn carchar tywyll, du
Rhoist i’n oleuni nefol
O Aed, O Aed yr hyfryd wawr ar led
Goleued daear lydan
Haleliwia. Amen.

Cais

waeth dywedwyd y byddai Ysbyty
Dinbych yn cau. Byddai hynny wrth
gwrs, yn golygu colli’r unedau roedd Dr
Jones wedi eu sefydlu er mwyn trin
problemau alcohol a chyffuriau. Byddai
llawer mwy o gleifion yn diweddu ar
y stryd heb yr unedau yn ysbyty
Dinbych.

Gwelsom yr wythnos diwethaf sut
y sefydlwyd CAIS (Cyngor Alcohol
Information Service) yn bennaf
drwy weledigaeth Dr Alun Jones.
Y tro hwn mae Carys L Roberts,
Llandudno yn olrhain datblygiad
y weledigaeth a’r gwasanaeth.

Ymdrechodd Dr Jones a swyddogion
CAIS i roi pwysau ar y swyddfa gartref
i roi arian i godi adeilad pwrpasol i
helpu cleifion oedd yn gaeth i alcohol a
chyffuriau. Mewn canlyniad adeiladwyd
Hafan Wen wrth ymyl ysbyty Maelor,
Wrecsam. Mae staff arbennig Hafan
Wen wedi cefnogi’r cleifion o
Ogledd Cymru a thu hwnt i ymwrthod
â sylweddau niweidiol sy’n eu
caethiwo.

Cam pwysig yn natblygiad Cais oedd
gwneud cytundeb efo Cymdeithas Tai
Eryri oedd yn fodlon cynnig dau dª yn
Llanrwst fel bod gan bobl gartrefi i
symud iddynt ar ôl gorffen eu cyfnod o
driniaeth.
Sylweddolodd CAIS mai’r ffordd
ymlaen oedd sicrhau partneriaeth efo
gwasanaethau gwirfoddol eraill, a
pherswadio cynghorau a’r llywodraeth i
fuddsoddi arian yn y gwaith.
Tyfodd y gwaith a chynyddodd y staff o
6 i 122. Erbyn 1993 roedd cleifion yn
troi at yr elusen am help efo
amrywiaeth o gyflyrau – yn sicr
alcoholiaeth, ond hefyd problem
cyffuriau, iselder a diweithdra. Roedd
rhyfel y Falkland wedi difetha bywydau
llawer a milwyr yn dod allan o’r lluoedd
efo amrywiol broblemau, felly cafodd
CAIS her newydd i ddelio gyda’r
dioddefwyr hyn.

Ond roedd llawer o’r cleifion oedd yn
troi at CAIS am help yn wynebu
amrywiaeth o broblemau cysylltiedig.
Rhaid oedd i CAIS ehangu a chynnig
gwasanaethau tu hwnt i wasanaeth
alcohol a chyffuriau.
Tyfodd yr elusen a phenodwyd Clive
Wolfendale yn brif weithredwr yn 2009.
Dyma fir oedd wedi treulio’r rhan fwyaf
o’i yrfa fel heddwas ym Manceinion ac
wedi gweld effaith andwyol problemau
alcohol, cyffuriau, digartrefedd a
diweithdra. O Fanceinion symudodd i
Landrillo yn Rhos a phenodwyd ef yn
ddirprwy Brif Gwnstabl Gogledd
Cymru. Ymroddodd i ddysgu’r Gymraeg
gan ddeall pwysigrwydd yr iaith a’r
diwylliant.

Yn sicr roedd canol y 1990 yn gyfnod
pryderus iawn i CAIS. I wneud pethau’n
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Erbyn hyn datblygodd CAIS yn elusen
dylanwadol iawn. Enillwyd grantiau gan
Ewrop a gan Llywodraeth Cymru i
ehangu’r ddarpariaeth er mwyn helpu’r
di-waith drwy brosiect mentora. Penodir
mentoriaid ar gyfer unigolion bregus ac
(parhad ar dudalen 2)
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Argyfwng Byd-eang

Yn ystod y dyddiau diwethaf yma ar
ddechrau’r argyfwng bu inni sylwi ar
ddau ymateb cwbl wahanol gan bobl
i’r argyfwng presennol. Bu i rai
heidio’n wyllt i’r archfarchnadoedd
gan reibio’r silffoedd o bob mathau o
fwydydd heb sylwi ar bris na
dyddiad. Caent eu gyrru ag un
meddwl hunanol, rhaid i mi gael,
d’oes wahaniaeth am neb arall. Fe
gofir yn hir am gri’r nyrs honno ar ei
ffordd adra o’r gwaith wedi diwrnod
blinedig yn gweini ar y gwael a’r
gwan. Yn ôl ei harfer galwodd yn yr
archfarchnad gerllaw i gael ei neges
arferol. Er ei braw roedd y silffoedd i
gyd yn llwm a gwag – brysiodd i fyny
ac i lawr rhwng y rhengoedd yn craffu,
fel hydd sychedig. Torrodd ei chalon a
chrïo. “Pa galon mor galed na thodd?”
Ond, diolch fyth, y mae ymateb arall i
argyfwng, y bobl dda hynny a wêl yn yr
argyfwng alwad a chyfle i gofio eraill,
yn arbennig yr oedrannus unig a’r

Cais

(parhad o dudalen 1)

mae’r mentor yn cynnig cyngor ac
anogaeth i ganfod gwaith. Gall yr
unigolion hyn gael profiad o weithio ar
brosiectau garddio, tacluso’r
amgylchedd a gwaith arlwyol.
Mae CAIS wedi cydweithio gyda’r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gyda
rheilffordd ucheldir Cymru i roi profiad
gwaith a chyfle i bobl ennill sgiliau i’w
paratoi ar gyfer gwaith parhaol.
Agorwyd tai bwyta ym Mae Colwyn,
Rhyl a Chaerdydd er mwyn cynnig
gwasanaeth a chreu gwaith.
Mae iselder yn broblem amlwg yn ein
cymunedau erbyn hyn ac mae’n
broblem sy’n effeithio ar bob oedran o’r
ifanc i’r hen, ac o’r tlawd i’r cyfoethog.
Adain o CAIS sy’n brysur iawn yw’r
adran sy’n cynnig help cwnsela.
Cafodd mwy na deg mil o bobl eu
cyfeirio i gael cymorth cwnsela yn
ystod y tair mlynedd diwethaf. Mae
CAIS hefyd yn cynnig cymorth i
weinidogion a’u teuluoedd sy’n wynebu
problemau iechyd meddwl ac
anawsterau eraill.

gwael a’r methedig. Yr alwad
ddigyflwyniad ar y ffôn – “ydach chi’n
iawn yna?”, “ydach chi isio rhywbeth?”,
“mi alwa’i heibio y prynhawn ‘ma.” Dyna
nodyn drwy’r drws ac arno stripen o
rifau ffôn, “cofiwch alw inni helpu.” Pwy
yw y rhai hyn? Samariaid dienw! Mae
hi’n syndod cynifer sy’n ymateb i air y
Mistar – “Dos a gwna dithau yr un
modd.”

Llun gan jbarsky0/ ar Pixabay

Fe’n daliwyd bawb mewn trychineb
byd-eang a daeth gair dieithr –
Coronafeirws – yn air beunyddiol ar
wefus ac mewn print. Diflannodd pob
normalrwydd o batrwm byw. Yn naturiol
yr ydym yn dyfalu ac yn gwrando’n
ddyddiol a oes ymwared yn unman.
Wrth ddyfalu fel hyn mi gofiais am
destun pennod yn un o lyfrau Henry
Fosdick: “A man is what he proves to
be in an emergency” – ei ymateb i
argyfwng a brofa beth yw’r dyn.

Sul ble y tyrra’r miloedd i gefnogi ei
tîm – pwy feiddiai gau y rhain –
y Coronafirws. Daeth gwyliau
cynamserol i bob ysgol a choleg, pob
eisteddfod fach a mawr i’w canslo
ynghyd â phob cyngerdd. A thybed a fu
o’r blaen gau ar bob capel ac eglwys?
Ac er bod capeli’n cau yn ddigon
cyffredin bellach, eto mi glywais ddau
neu dri’n dweud, “’doedd dydd Sul
ddim yr un fath heb gapel.” I’r gweddill
hynny a fyn le ar raglen eu bywyd i awr
o addoliad ar y Sul, yn sifir roedd yna
rywbeth mawr ar goll pan gollwyd y
capel.

Ond y dylanwad amlycaf ar ein bywyd
fu’r cyfyngiadau ar ein rhyddid i
gymdeithasu â’n gilydd. Bu raid cau
pob tafarn a chlwb nos a dydd, y
canolfannau mwyaf poblogaidd. Yn yr
un modd fe gaewyd pob bwyty a
gwesty, mannau eraill hynod o
boblogaidd i bobl gymdeithasu a’i
gilydd. Meddyliwch am derasau
meysydd pêl-droed ar y Sadwrn a’r
Erbyn hyn mae CAIS yn cydweithio’n
agos iawn gyda elusennau tebyg ac
mae rhai o’r rhain wedi dod o dan
adain CAIS.
Felly o hedyn bychan mae elusen
sylweddol wedi datblygu.
Mae unigolion gyda gweledigaeth yn
gallu gwneud gwahaniaeth, fel yn
achos y Dr Dafydd Alun Jones.
Gofynnwn i’r Eglwysi fu mor allweddol
yn sefydlu’r elusen i weddïo dros y
gwaith ac i helpu’n ymarferol drwy
wirfoddoli neu godi arian.
Agor di ein llygaid, Arglwydd
I weld angen mawr y byd,
Gweld y gofyn sy’n ein hymyl,
Gweld y dioddef draw o hyd:
Maddau inni bob dallineb
Sydd yn rhwystro grym dy ras,
A’r anghofrwydd sy’n ein llethu
Wrth fwynhau ein bywyd bras.
W. Rhys Nicholas 1914-96
Os am gymorth neu fwy o
wybodaeth ewch i wefan
www.cais.co.uk
neu ffoniwch 08450612112

Pan gaethfudwyd cenedl Israel i
Fabylon a dymchwel y deml yn
586 C.C., roedd yr Iddew
duwiolfrydig ar goll: “Pa fodd y
canwn gerdd yr Arglwydd mewn
gwlad ddieithr?” holodd un o’u
hemynwyr yn betrus. Yr oedd y
deml yn ganolog i grefydd yr Iddew
a bu’n gryn sgytfa iddynt ei cholli
yn y modd y gwnaed. Ond mae’n
rhyfedd fel y bu iddynt ymdrechu
dros y fath sioc diolch i ddewrder
moesol a gwelediad ysbrydol eu
harweinwyr, y proffwydi a’r offeiriaid
a’i harweiniodd i weld pwrpas Duw
yn y fath drychineb i’w bobl. I rai
ohonynt yr oedd y gaethglud a
dinistrio’r deml yn arwydd pendant fod
Duw wedi cefnu arnynt ac o ganlyniad
bu iddynt gofleidio crefyddau Babylon.
Ond yr oedd eraill a gredai fod Duw yn
dal yn ffyddlon i’w gyfamod a
chyfarfyddent i addoli ac i drafod a
seiadu y sefyllfa ddyrys. Byddent yn
darllen adrannau o ddysgeidiaeth y
proffwyd a’r cofnodion hanesyddol a
ddygent o’u gwlad i’r gaethglud. Y rhai
hyn oedd goreuon y genedl ac o’u
cymunedau y codwyd dynion gwir fawr
a ysbrydolodd y genedl yn y chweched
a’r bumed ganrif cyn Crist â
brwdfrydedd newydd ac a fuont
arweinwyr glew.
Ar daith i bregethu ym mis Rhagfyr
1918 dyma oedd profiad y Parchedig
J. T. Job, Abergwaun: “lleddf iawn oedd
fy nghalon i wrth feddwl am drueni’r
byd o dan glwyfau’r Rhyfel, a throes fy
nghalon at ddrws y Meddyg Da.” Alla’i
ddim meddwl am weddi fwy addas na’r
emyn a gyfansoddodd y bore hwnnw
wrth feddwl heddiw am drueni’r byd:
Cofia’r byd, o Feddyg da,
A’i flinderau;
Tyrd yn glau, a llwyr iachâ
Ei ddoluriau…
Parch Arthur Meirion Roberts

E-bost a’r Goleuad
Gall pwy bynnag sydd am anfon erthyglau
a lluniau i’r Goleuad wneud hynny ar:

goleuad@ebcpcw.org.uk
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AR DAITH DRWY’R HEN DESTAMENT

Gair o Weddi

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)

Ffydd yng nghymorth
Duw a’i gefnogaeth

Paratowyd gan y Parch. Hywel Rh. Edwards

Gwers 32 – Sul, 3 Mai

AMOS
‘nid oes ond gwae a nos o’th wrthod di’
(Caneuon Ffydd, 760)
‘Gwae y rhai sydd mewn esmwythyd yn
Seion, y rhai sy’n teimlo’n ddiogel ar
Fynydd Samaria’ (Amos 6:1)
Darllen: Amos 5:18–6:8; Salm 14;
Rhufeiniaid 3:10–26.
Gweddi
Maddau inni oll am gredu
mai nyni sy’n cynnal byd
a bod gwaith ein dawn a’n clyfrwch
dan dy fendith di o hyd:
gwelwn ffrwyth ein byw rhyfygus
wrth in heddiw syllu’n ôl;
argyhoedda ni o’n pechod,
tyn ni’n rhydd o’n balchder ffôl.
Amen.
(Caneuon Ffydd, 100)
Mor wahanol yw darllen yr adnod
rybuddiol hon a ninnau ynghanol pla
angheuol lle nad oes prin neb yn
esmwyth neu’n teimlo’n ddiogel. Er bod
y sefyllfa’n ein sobri, nid drwg o beth
yw rhoi sylw i un o rybuddion y Beibl.
Mae cyhoeddi rhybuddion Duw wedi
mynd allan o ffasiwn ers peth amser, ond
mae ein sefyllfa bresennol yn wers i ni
bod lle i rybudd, a lle hefyd i wrando ar
rybuddion ac ymateb yn briodol.
Rhybuddio oedd priod neges y bugail
o Tecoa, gan ddechrau â’r gwledydd
cyfagos ym mhennod 1 cyn troi at Jwda
ac Israel, teyrnas y gogledd.
Cyferbynnwch yr adnodau ar ddiwedd
pennod 5 â dechrau pennod 6. Fe welir
bod yr hunangyfiawn crefyddol yn ei
chael hi yn gyntaf, ac yna’r rhai
esmwyth yn Seion a Samaria – gwers
bwysig i’r rhai sydd am briodoli’r feirws
yma i farn Duw yn erbyn rhyw garfan, a
hefyd i’r ‘ffyliaid’ diystyriol o Dduw
‘sy’n ceisio pellhau’r dydd drwg’ ac ‘yn
gorwedd ar welyau ifori’.
Pam ‘ffyliaid’, meddech chi? Dyma
sut mae’r Salmydd yn diffinio fffil:
‘Dywed yr ynfyd yn ei galon, “Nid oes
Duw.” Gwnânt weithredoedd llygredig a
ffiaidd; nid oes un a wna ddaioni.’
(Salm 14:1 a 53:1). Nid anffyddiwr
athronyddol yw’r fffil yn gymaint â’i
fod yn anffyddiwr ymarferol, yn byw fel

pe na bai Duw yn bod, ac nad oes
canlyniad i’w fywyd a’i weithredoedd.
Dyma’r salm y mae Paul yn ei dyfynnu
wrth ddadlennu cyfiawnhad drwy ffydd
yn Rhufeiniaid 3:10–26, gan ddatgan:
“Ie, pawb yn ddiwahaniaeth,
oherwydd y maent oll wedi pechu, ac
yn amddifad o ogoniant Duw. Gan
ras Duw, ac am ddim, y maent yn
cael
eu
cyfiawnhau,
trwy’r
prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu,
yr hwn a osododd Duw gerbron y
byd, yn ei waed, yn aberth cymod
trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i
ddangos
ei
gyfiawnder
yn
ddiymwad, yn wyneb yr anwybyddu
a fu ar bechodau’r gorffennol yn
amser ymatal Duw.”
(Rhufeiniaid 3:23–5)
Sylwch sut y mae Paul yn gorffen yma
drwy ddweud bod Duw wedi ymatal
rhag dwyn ei farn ar bechod. Gyda’r
moddion i’n cyfiawnhau oddi wrth ein
pechod yn yr Iawn ar Galfaria trwy waed
Iesu, nid yw Duw bellach am edrych
heibio i’n pechod gan ei fod wedi
delio’n derfynol a chostus ag ef yn Iesu,
ei Fab. Cofiwch mai bod yn hirymarhous
yn ei drugaredd tuag atom y mae Duw o
hyd, gan roi cyfle inni edifarhau ac
ymddiried yn y pris a dalwyd a’r
prynedigaeth a ddaeth i’n rhan yn Iesu
Grist, ond does dim mynd heibio i
Ddydd y Farn.
Mae rhybuddion Amos felly’n rhai
amserol, a gobeithio bod gan fwy
ohonom glustiau i wrando a gras gan
Dduw i droi, gan gofio ein bod yn y
cyfnod yma dan gysgod y Groes a’r
Bedd Gwag yn disgwyl am y Sulgwyn.
Trafod ac ymateb:
1. ‘Ond llifed barn fel dyfroedd a
chyfiawnder fel afon gref’ (Amos
5:24). Onid yw’n rhyfedd mai’r rhai
uchaf eu cloch nad Duw y farn sydd
gennym, ond Duw cariad, yw’r rhai
sy’n galw am gyfiawnder a barn?
Trafodwch y berthynas rhwng gwir
gariad, cyfiawnder a barn. (Caneuon
Ffydd, 527)
2. A
ydych
chi’n
‘anffyddiwr
ymarferol’ – yn byw fel pe na bai
Duw yn bod?
3. Beth sydd gan y sefyllfa bresennol yr
ydym ynddi i’n dysgu am nesáu at
Dduw?

tudalen 3

Yn ein hofnau, Dduw,
bydd yn hyder i ni;
yn ein gwendid,
bydd yn gryfder i ni.
Yn ein braw,
bydd yn llonyddwch i ni.
Yn ein gwaeledd,
bydd yn iachâd i ni.
Yn ein dryswch,
bydd yn angor i ni.
Yn ein hansicrwydd,
bydd yn graig i ni.
Yn ein tywyllwch,
bydd yn oleuni i ni.
Yn ein galar,
bydd yn noddfa i ni.
Yn ein hanobaith,
bydd yn obaith i ni.
Yn ein storm,
bydd yn heulwen i ni.
Yn ein nos,
bydd yn ddydd i ni. Amen.
Nick Fawcett
Addasiad Cymraeg Ioan ac Owenna
Hughes (oddi ar y dudalen Facebook:
Gair o Weddi)

ATEBION POS
EMYNAU’R PASG
(o’r wythnos ddiwethaf)
AR DRAWS
1 CYDLAWENHAWN; 2 FYW;
3 CAERSALEM; 9 HOSANNA; 10 PREN;
11 GODODD; 13 GWAED; 18 DDRAIN;
21 DDRYLLIO; 22 FETHANIA; 26 PASG;
27 HOELION; 28 EBOL; 29 PALMWYDD;
30 CALFARÎ; 31 GETHSEMANE;
33 GWRAGEDD; 34 BICELL.
I LAWR
1 CWPAN; 4 ATGYFODODD;
5 GORFOLEDDWN; 6 HALELWIA;
7 PECHADURUS; 8 BRUDD; 12 ABERTH;
14 BALM; 15 BERAROGLAU;
16 MHRYNWR; 17 GALARWYR;
18 DIODDEF; 19 NEF; 20 EDEN;
23 ANGAU; 24 ANOBAITH;
25 GONCRWYD; 32 MAEN.

Cyfeiriad Golygydd
Y PEDAIR TUDALEN
Huw Powell-Davies

pedair.tudalen@gmail.com
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).
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DATGYSYLLTU EGLWYS LOEGR
YNG NGHYMRU, 31 Mawrth 1920
DDOE A HEDDIW
Yn wyneb cynnwrf o brotestiadau,
gwrthododd y ficer ganiatáu gwasanaeth
claddu Anghydffurfiol ym mynwent
Llanfrothen, Gwynedd, a hynny ym 1886
yn rhoi hwb i gyfreithiwr ifanc, David
Lloyd George, ennill sedd Caernarfon o
18 pleidlais ym 1890.
Yn yr un cyfnod anafwyd dros 80 (gan
gynnwys 35 o blismyn) ym Mochdre, Sir
Ddinbych, wrth brotestio yn erbyn talu’r
Degwm, protest a gefnogwyd gan Lloyd
George. T. E. Ellis a Thomas Gee a’i
bapur Baner ac Amserau Cymru.

Cododd Deddf Degwm 1836 ddicter
ffermwyr Anghydffurfiol yn Nyffryn
Tywi, Sir Benfro, Ceredigion ac yn y
gogledd at gael eu gorfodi i gynnal yr
Eglwys (‘Yr Hen Estrones’) tra oedd
disgwyl iddynt gynnal eu henwadau
dewisol o’u pocedi eu hunain. Roedd
hynny’n golygu cynnal aml arwerthiant
gorfodol o’u heiddo – mewn cyfnod o
ddirwasgiad, fel yn Iwerddon. Ateb y
Ceidwadwyr yn y Senedd oedd
pwysleisio dioddefaint yr offeiriaid yng
Nghymru, gan fod llawer o’r arian a oedd
yn ddyledus i’r Eglwys yn ffeindio’i
ffordd i goffrau lleygwyr pwerus ac roedd
talu cynnyrch amaethyddol i’r Eglwys i’w
gael yn y Beibl ac yn arfer ers canrifoedd.
Ond wrth i Ryddfrydwyr Cymru
dderbyn ‘nad oedd fawr obaith y
datgysylltid yr Eglwys yn Lloegr’
canolbwyntiwyd ‘ar ddatgysylltu’r
Eglwys yng Nghymru ... [a] gwthiwyd y
Ceidwadwyr – nad oeddynt yn eu
gwraidd yn fwy anghymreig na’r
Rhyddfrydwyr i sefyllfa lle’r oedd modd
eu portreadu fel plaid wrth-Gymreig,
datblygiad a fyddai’n taflu cysgod hir
dros wleidyddiaeth Cymru’ (John
Davies).
Ynghlwm â’r Degwm yr oedd Pwnc y

Tir, y berthynas rhwng y tenant
(Anghydffurfiol yn bennaf) a’r landlord
(Anglicanaidd yn aml). Erbyn y 1880au
roedd bron 90% o’r tir yn ffermydd
tenantiaid, ac anghydfod wedi dwysáu
gyda chau tir comin dros ddwy ganrif.
Roedd ansicrwydd daliadaeth tir a
‘throi allan’ yn bynciau lloerig yn
etholiadau 1859 ac 1868 yn ymgyrchoedd
T. E. Ellis a Lloyd George. ‘Wales was a
nation of non-Conformists,’ honnodd y
Prif Weinidog Rhyddfrydol Gladstone yn
y 1880au, er yng nghyfrifiad 1851
dynodwyd fod llai na 50% yn mynychu
unrhyw addoldy (K. O. Morgan) a
phapurau’r enwadau’n pardduo dirywiad
amlwg yn wyneb y diwydiannu, y
seciwlareiddio a’r syniadau newydd am
esblygiad.
Yr ‘Hen Gorff’ – y Methodistiaid –
oedd gryfaf yn y gogledd a’r gorllewin; yn
ail yr Annibynwyr, yn Sir Gâr a
Morgannwg, a’r Bedyddwyr yn drydydd
ond yn cryfhau.
Adfywio oedd hanes Anglicaniaeth yn
y cyfnod hwn. Codwyd tua 350 o eglwysi
rhwng 1851 ac 1910, dyblodd nifer y
cymunwyr, sefydlwyd dros 1000 o
ysgolion eglwysig gan y Gymdeithas
Genedlaethol erbyn 1870 (300 gan yr
Anghydffurfwyr) a chynydodd nifer yr
offeiriaid i dros 1,500. Wedi cyfnod o
Seisnigo, ni chafodd unrhyw glerigwr diGymraeg ei ddyrchafu’n esgob rhwng
1870 ac 1920.
Gyda thwf yn y galwadau dros
ddatgysylltu wedi’r chwyldroadau yn
America (1776) a Ffrainc (1789), dyrys
fu’r ceisiadau ym Mhrydain a Chymru.
Methiant fu ymgais Aelod Seneddol
Dinbych, Watkin Williams, ym 1869 a
Lloyd George a’i ffrindiau ym 1894–5,
pan wrthwynebwyd y Mesur gan yr
Arglwyddi.
Hyd yn oed wedi llwyddiant ysgubol y
Rhyddfrydwyr yn Etholiad 1905 a
dylanwad Diwygiad 1904/5 yng
Nghymru, ni fu fawr o sylw i’r pwnc.
Ysgafnhaodd Deddf 1891 ychydig ar
denantiaid wrth sicrhau mai’r landlord
oedd i dalu’r degwm, a throdd y sylw at
sosialaeth a seciwlariaeth, a hynny cyn
dylanwadau’r rhyfel ym 1914.
Llwyddwyd erbyn Medi 1914 i
ddedfrydu, wedi hir ymgyrchu a
gwrthwynebu, ond gyda’r rhyfel yn torri
penderfynwyd gohirio gweithredu’r
Ddeddf Datgysylltu tan 1920. Trefnwyd
i’r plwyfi ar hyd y Gororau ddewis aros yn
Eglwys Loegr, neu, fel plwyf Llansilin
(cynefin y Canon Patrick Thomas),
ymuno â’r Eglwys yng Nghymru.
Sicrhau fod pob enwad yn gyfartal

oedd nod datgysylltu, gan ddileu unrhyw
ddylanwadau gwleidyddol ar eglwys. Ond
egwyddor arall ynghlwm â hyn oedd
dadwaddoli, sef dileu statws ac unrhyw
waddolion – arian neu eiddo a adewir yn
incwm parhaol. Collodd esgobion
Cymru’r seddau yn Nhª’r Arglwyddi.
Sicrhaodd deddf 1919, sef y Welsh
Church Temporalities Act (oherwydd y
chwyddiant yn ystod y Rhyfel Mawr)
filiwn o bunnoedd i Gomisiynwyr yr
Eglwys, gan leddfu llach y Datgysylltu.
Amddifadwyd yr Eglwys yng Nghymru o
£48,000 y flwyddyn, a thros amser
(oherwydd y cymhlethdodau) trosglwyddwyd dwy filiwn a hanner o
bunnoedd, bron, i’r Cynghorau Sir a bron
filiwn i Brifysgol Cymru.
Sefydlwyd Corff Cynrychioliadol i
weinyddu eiddo’r Eglwys a Chorff
Llywodraethol i reoli polisïau a chredo.
Cysegrwyd A. G. Edwards yn Archesgob
yn Llanelwy ar 1 Mehefin 1920, gan
wireddu breuddwyd Gerallt Gymro a
rhyddhau esgobion Cymru o’r llw i
Archesgob Caergaint. Maes o law,
sefydlwyd y chwe esgobaeth bresennol
yng Nghymru. Erbyn heddiw, y dalaith
Gymreig yw un o’r rhai hynaf o dros
ugain o daleithiau hunanlywodraethol
Cymuned Anglicanaidd y Byd – ac sydd
wedi profi arweiniad gan un o gynarchesgobion Cymru.
Agorwyd y drws i ailgydio ac ehangu,
os dymunir, weledigaeth ac etifeddiaeth
crefyddwyr o Gymru fel William Morgan,
William Salesbury, y Ficer Prichard,
Griffith Jones, Pantycelyn, y Diwygwyr
Methodistaidd ac Ann Griffiths.

Fel y dyfarnodd John Davies,
gwireddwyd, efallai, ddyhead un fel W. J.
Gruffydd am gytundeb yn lle meithrin
‘chwerwedd enwadol ... ar draul ...
canolbwynto ar gydymwybyddiaeth o
dreftadaeth genedlaethol’. Gallwn fyfyrio
ar gyfraniadau tri o gyfoeswyr a ffrindiau
agos, sef yr Archesgob George Noakes, y
Canghellor a’r Armeniad Anrhydeddus
Patrick Thomas ac Archesgob Caergaint,
Rowan Williams.
Malcolm M. Jones
(allan o ‘Bapur y Priordy’,
mis Mawrth 2020)
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Wythnos Cymorth Cristnogol
10–16 Mai 2020 – yn wahanol, ond heb ei chanslo!
Ar 16 Ebrill fe gyhoeddodd Amanda Mukwashi, Prif Weithredwraig Cymorth
Cristnogol, wrth holl gefnogwyr Cymorth Cristnogol y bydd wythnos Cymorth
Cristnogol eleni yn cael ei chynnal ar-lein ac na fydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb
na chasglu amlenni o ddrws i ddrws yn digwydd.
Fe fydd Cymorth Cristnogol yn canolbwyntio ar baratoi cymunedau er mwyn
cyfyngu ar effeithiau COVID-19 ar rai o gymunedau tlotaf ein byd. Rydym yn cael
ein hannog ganddi i weddïo dros y gwaith hanfodol hwn ac i gefnogi drwy
gyfrannu’n ariannol. (Gol.)
Unwaith y flwyddyn y bydd Wythnos
Cymorth Cristnogol yn digwydd – ond
mae effeithiau newid hinsawdd ar rai o
bobl dlotaf y byd yn barhaus. Tydi’r
heriau hyn ddim wedi eu canslo
oherwydd y Coronafirws chwaith, ac felly
mae gwaith Cymorth Cristnogol yn
parhau. Eleni, bydd Wythnos Cymorth
Cristnogol yn edrych yn wahanol
oherwydd yr addasu y mae’n rhaid inni i
gyd ei wneud oherwydd COVID-19.
Os gwelwch yn dda, ewch i’n gwefan
i
weld
y
cyngor
diweddaraf:
h t t p s : / / w w w. c h r i s t i a n a i d . o r g . u k /
about-us/christian-aid-week/ coronavirusguidance neu cysylltwch â’n swyddfeydd
i siarad ag aelod o staff. Nid yw Wythnos
Cymorth Cristnogol wedi ei chanslo –
ond bydd yn rhaid inni weithio’n wahanol
iawn.
‘Rydym yn dioddef’
Un wraig sy’n profi’r gwaethaf o’r
argyfwng hinsawdd ydi Rose, sy’n 67.
Mae Rose yn nain ac yn arweinydd
profiadol yn ei phentref. Bu farw ei gfir
ddegawd yn ôl. Mae’n byw gyda’i
hwyrion ac yn talu am eu haddysg drwy
weithio fel labrwr.

Yn y sychder difrifol hwn, ni all Rose
dyfu’r llysiau sydd eu hangen arni, ac
mae’n llwglyd yn aml. Bob bore, heb fawr
ddim bwyd, mae’n cychwyn ar ei thaith
hir a pheryglus, gan gerdded chwe awr i
gasglu dfir. Wrth iddi gerdded, mae ei
chorff yn gwegian. Teimla’n lluddedig yn
yr haul poeth, ac mae’r caniau dfir yn
drwm iawn. Dal i fynd a wna, er bod ei
choesau’n brifo. Byddai ei hwyrion yn
marw heb ddfir a bwyd.
‘Mae’r sychder yn ddrwg iawn,’
meddai. ‘Rydym wedi cael tri mis hir heb
ddfir, a bellach rhaid cerdded pellter
maith. Rydym yn dioddef.’
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‘Mae gen i gryfder a nerth’
Be sy’n digwydd pan nad yw’r chwilio
am ddfir yn llenwi pob eiliad o fywyd?
Gallwn ganfod yr ateb yn Florence:
gwraig sydd wedi trawsnewid ei bywyd
yn sgil cael argae yn llawn o ddfir yn ei
hymyl. Rai blynyddoedd yn ôl, bu farw
gfir Florence, a’i gadael yn weddw. Ar y
pryd, doedd dim dfir ar gael i dyfu
cnydau. Roedd raid iddi hithau gerdded
am oriau i gasglu dfir. ‘Roedd bywyd yn
druenus,’ meddai.
Newidiodd pethau i Florence pan
weithiodd un o bartneriaid Cymorth
Cristnogol, Anglican Development
Services – Eastern (ADSE), sydd â seiliau
ffydd, gyda’i chymuned i adeiladu argae,
dim ond 30 munud i ffwrdd o gartref
Florence.
Trwy ddefnyddio dfir o’r argae, mae
Florence yn tyfu tomatos, nionod a tsilis
ar ei fferm. Mae ei phlant yn bwyta llysiau
iach a maethlon, ac mae digon ar ôl i’w
gwerthu.
Gyda gwên hyfryd, dywed, ‘Rwyf yn
cael fy nghynnal gan yr argae. Mae fy
mywyd wedi ei newid. Rwy’n hapus
iawn. Gallwch weld hynny yn fy wyneb:
mae fy wyneb yn disgleirio. Mae gen i
gryfder a nerth.’
Os gwelwch yn dda, cyfrannwch yr
Wythnos Cymorth Cristnogol hon
(10–16 Mai). Pob punt a godir, pob
gweddi a offrymir, pob gweithred a wneir:
maent i gyd yn fynegiant o’n cariad a’n
trugaredd Cristnogol, a’n cred fod pob
bywyd yn gyfartal ac yn werthfawr yng
ngolwg Duw.
Gyda’n gilydd, gallwn roi stop ar yr
argyfwng hinsawdd hwn, a rhoi cyfle i
ferched dewr fel Rose i ffynnu.
Ymunwch â ni yn Wythnos Cymorth
Cristnogol. Cyfrannwch yn caweek.org

Yn y gyfres hon 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 – 9
YR YSBRYD YN EIN GWNEUD YN GRIST-DEBYG WRTH INNI WEDDÏO
Rhywbeth arall y mae’r Ysbryd yn ei
wneud yw ein trawsffurfio i fod yn
debyg i Grist. Mae’n ein helpu i fod yn
ddibynnol ac yn weddigar, ac wrth ein
dwyn i mewn i berthynas y Tad a’r Mab
mae’n dod â ni i rannu bywyd Duw a’i
bwrpas. Dechreua ein dyheadau
adleisio rhai Duw; daw ei angerdd yn
eiddo i ni, ac felly dechreuwn rannu ei
gariad a’i drugaredd tuag at ei bobl a’i
fyd. Yn sgil hyn fe ddown yn rhai sydd
yn eiriol dros eraill ac felly’n offeiriaid,
fel ein harchoffeiriad mawr, Iesu, sy’n
byw bob amser i eiriol drosom

(Hebreaid 7:21–5). Fe weithia’r Ysbryd
ynom i’n gwneud yn fwy tebyg i Grist
yn hyn o beth.
Ceir adeg fach diddorol yn Mathew 9
sydd wedi fy nharo’n ddiweddar: ‘A
phan welodd ef y tyrfaoedd tosturiodd
wrthynt am eu bod yn flinderus a
diymadferth fel defaid heb fugail. Yna
meddai wrth ei ddisgyblion, “Y mae’r
cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn
brin; deisyfwch felly ar Arglwydd y
cynhaeaf anfon gweithwyr i’w
gynhaeaf.” ’ (Mathew 9:36–8)
Pam tybed y bu i Iesu ofyn i’w

ddisgyblion weddïo hyn? Oni fedrai
wneud hynny ei hun? Ond mae am
iddyn nhw ymuno efo fo, i fod yn gydweithwyr a chyfranogwyr yn y bywyd
dwyfol, trugarog, gwasanaethgar,
cenhadol y mae’n ei rannu â’i Dad yn yr
Ysbryd.
Gad imi fyw, ynghanol pob rhyw bla,
Dan gysgod clyd adenydd Iesu da;
A’m tegwch gwir fel olewydden wiw
O blaniad teg daionus Ysbryd Duw.
(Caneuon Ffydd, 756;
anad. [Ann Griffiths, efallai])
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‘Meddylfryd yr Eglwys yng Nghymru yn Seisnig o hyd’
Ganrif union ers datgysylltu’r Eglwys mae un cyn-ficer yn dweud nad yw’r
Eglwys yng Nghymru wedi manteisio ar ei hannibyniaeth ac “mai
meddylfryd Prydeinig a Seisnig sydd ganddi”.
Mewn sylwadau ar raglen Bwrw Golwg,
Radio Cymru, dywedodd Aled Jones
Williams fod yr eglwys wedi colli pob
cyfle i fagu a meithrin anian ac ysbryd
Cymreig.
Dywedodd llefarydd ar ran yr Eglwys
yng Nghymru eu bod yn cefnogi bywyd
yng Nghymru mewn ffordd real a
sylweddol.

darganfyddais mai Eglwys Loegr oedd
yma o hyd.
“A dyna fel y bu a hyd y gwelaf fel y
mae. Yr oedd enghreifftiau o Gymreictod,
enghreifftiau llachar iawn ambell un, ond
enghreifftiau oeddynt.
“Ac enghreifftiau oeddynt, nid
oherwydd yr Eglwys, ond er gwaethaf yr
Eglwys.”
‘Angen gweddïo dros y Frenhiniaeth?’

Mae Aled Jones Williams yn gofyn: “A
oes angen i eglwys yng Nghymru weddïo
dros y Frenhiniaeth o hyd?”
Wrth gyflwyno’i sylwadau, dywedodd
Aled Jones Williams: “Yn fy ieuenctid yn
eglwys Llanwnda, ger Caernarfon, fy
nhad yno’n berson, Cymraeg oedd iaith
pethau, prydferthwch y Llyfr Gweddi
Gyffredin a Beibl William Morgan a
glywyd.
“Ond rhith oedd hynny. Pan euthum i
Goleg
Mihangel
yn
Llandaf,

Llanw yn y Cartref
Gyda chymaint o ddigwyddiadau a
gwyliau Cristnogol wedi eu canslo dros y
Pasg ac am fisoedd i ddod oherwydd yr
ymateb i’r feirws COVID-19, mae Gfiyl
Spring Harvest sydd yn cynnal wythnos o
wyliau Cristnogol yn Skegness a thair
wythnos ym Minehead bob blwyddyn
wedi gwneud apêl am gymorth ariannol i
geisio adfer peth o’r £1.5 miliwn o golled
a fydd yn cael ei hwynebu oherwydd

Ychwanegodd: “Newid côt ddigwyddodd,
nid newid calon. Meddylfryd Prydeinig a
Seisnig oedd – ac sydd – ganddi.
“A oes angen i eglwys yng Nghymru
weddïo dros y Frenhiniaeth o hyd? O!
enghraifft bach ydy hwnna, dywedir. Yn
yr enghreifftiau bach y dywedir y gwir.
“Efallai nad yw sefyllfa’r Eglwys yn
wahanol i nifer o sefydliadau Prydeinig
eraill yn y wlad. Ond rhoddwyd iddi gyfle
i fagu a meithrin anian ac ysbryd
Cymreig. Collodd y cyfle yn racs.”
Tra’n dymuno’n dda i’r Eglwys ar ei
chanfed pen blwydd, dywedodd Aled
Jones Williams hefyd nad oes yn rhaid i’r
Eglwys yng Nghymru fynd i Loegr i
chwilio am esgobion – mae yna ddigon o
rai abl yng Nghymru, meddai.
‘Cefnogi mewn ffordd real’
Wrth ymateb i’w sylwadau, dywedodd
llefarydd ran yr Eglwys yng Nghymru ei
bod yn “cefnogi ac yn cyfranogi ym

canslo’r digwyddiadau. Nid yw colled
Gfiyl Llanw – Dathlu’r Atgyfodiad i’w
gymharu â’r swm hwnnw, eto i gyd mae’n
sylweddol oherwydd y blaendaliadau
oedd wedi eu talu am y gwersylla yn
Ninbych-y-pysgod.
Nodyn cadarnhaol yw fod Llanw a Spring
Harvest wedi cynnal digwyddiadau byw
ar lein sydd ar gael i’w gwylio eto ar
Facebook ac Youtube. Yn nigwyddiad
Llanw yn y Cartref nos Fawrth, 14 Ebrill,
fe gafwyd rhannu stori gan Delyth
Dempsey, gweddïo gan Anna Hughes,
moliant a chyflwyniad i gân y Pasg gan
Meilyr Geraint a neges o lyfr y Salmau
gan Derek Rees. Hyn i gyd cyn cynnal
cwis yn hwyrach yn y nos ar gyfer y rhai
a fyddai wedi arfer bod yno yng nghwmni
ei gilydd. Ond fe gafodd llawer mwy o
bobl o bob cwr gyfle i ymuno nag a fyddai
yn teithio i Ddinbych-y-pysgod yn
arferol. Dymunwn fendith ar y gwyliau
hyn wrth iddynt orfod rhoi popeth i oedi
am flwyddyn ac y bydd mwy fyth o
ddiddordeb y flwyddyn nesaf. (Gol.)

mywyd ein gwlad mewn ffordd real a
sylweddol mewn pob ffordd bosib”.
“Yr ydym yn mynegi ein hunaniaeth
ym mywyd eglwys y plwyf, ond hefyd yn
mynegi ein hunaniaeth Anglicanaidd –
hunaniaeth sydd wedi ei rhannu gyda’r
teulu byd-eang,” meddai.
Wrth ymateb ar Bwrw Golwg,
dywedodd Enid Morgan, a oedd ymhlith y
merched cyntaf i gael eu hordeinio gan yr
Eglwys yng Nghymru: “Roedd y
sefydliad uwchben yn dal yn Seisnig iawn
… ac eto mi ddaeth G. O. Williams yn
esgob arni, a rhywsut fe lywiodd a newid
ansawdd, a fuodd yna res o esgobion a
wnaeth eu gorau glas i newid y sefydliad
fel y mae Cymru a chymdeithas wedi
newid.
“Y bywyd Cymraeg lleol sydd yn
bwysig ac wrth gwrs mae’r gymdeithas
Gymreig wedi dirywio.
“Dwi’n tueddu i gytuno nad ydi mynnu
esgobion o Loegr ddim yn help er bod
gweld esgobion yn ferched yn llawenydd
mawr.”
Dywedodd Aled Edwards, Prif
Weithredwr Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng
Nghymru: “Yr hyn sy’n ein gwneud yn
genedl gyfoes ffres, fyw ydi ein bod ni’n
fwy nag un peth, a’r hyn sy’n ein gwneud
ni yn eglwys sydd yn cynrychioli’r genedl
ydi ein bod ni’n adlewyrchu mwy na’r un
peth hwnnw.
“Oni bai am eglwyswyr mawr
Elisabethaidd, fyddai yna ddim iaith
Gymraeg heddiw.”
(Gyda diolch i BBC Cymru Fyw am
ganiatâd i ailgyhoeddi’r erthygl hon oddi
ar eu gwefan, 12.4.20)

Dechrau Canu
Dechrau Canmol
Sul, 26 Ebrill
Yr wythnos yma, Lisa Gwilym fydd yn
cyflwyno emynau o bob rhan o Gymru a
chawn fwynhau perfformiad unigryw o’r
emyn-dôn Bryn Myrddin.
Cofiwch hefyd am oedfa Dechrau Canu
Dechrau Canmol am 11 fore Sul ar S4C.

Oedfa deledu – gwerthfawrogiad
Os ydych wedi gwerthfawrogi cael
gwasanaeth Cymraeg ar y teledu ar fore
Sul (a Gwener y Groglith), yna beth am
anfon gair o werthfawrogiad at S4C i
ddweud hynny ac i ofyn iddynt ystyried
parhau â’r ddarpariaeth yma ar ôl i’r
cyfwng presennol fynd heibio? Gellir
ysgrifennu at y cwmni, anfon neges
ebost at: ymholiadau@S4C.cymru neu
adael neges ar eu gwefan o dan y
pennawd ‘cysylltwch â ni’. (Gol.)

Y Goleuad
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Ffydd… a diwylliant
Geiriau a’u hystyron
Cwta fis sydd yna ers i mi ysgrifennu
am beidio â phoeni am gamdreiglo
‘biliwnyddion’, am fy hoffter o’r gair
“cefndeuddwr” a difyrrwch diawl y wasg:
peidio â bod ofn “niwed” a pheidio â bod
ofn newid.

Mae’n debyg mai “pen blwydd hapus”
yw un o donau mwyaf adnabyddus y
byd. Pwy feddyliai y byddai ei chanu hi
bellach yn cynnig yr union ystod amser i
chi olchi eich dwylo’n drylwyr. Chlywyd
erioed mohoni mor aml.

Daeth newidiadau mawr i’n rhan ni i gyd
yn ystod y mis diwethaf yma. A daeth
newidiadau i ran llawer o eiriau yn
ogystal.

Y rhwystredigaeth o fod ar ben ein
gilydd, yn ysu am lonyddwch, tra ar yr
un pryd am gadw’n teulu yn agos ac yn
ddiogel.
Y gyfraith yn mynnu na chewch chi
ddianc rhag partner sy’n eich cam-drin.
Cysylltu unigrwydd a phobl hªn, sydd, er
yn fwy bregus, yn dygymod ag
unigrwydd yn well na phobl ifanc unig
sydd heb lawer o brofiad o fyw y tu allan
i gysur y nyth a’r “giang”.
A hyn i gyd tra’n bod ni’n gwbl
ymwybodol mai problem “orllewinol” yw
unigrwydd ac mai moethusrwydd yw’r
gofod i ynysu a’r sebon i olchi dwylo,
pan fo miliynau’n llythrennol yn byw ar
benna’i gilydd, yn filiwn mewn milltir
sgwâr, ac yn gwbl ddiamddiffyn.

Mae geiriau fel cesyg eira’n casglu
trwch newydd o ystyr o’u cwmpas bob
dydd.
Ystyriwch: “smai?/shwmae?” “ti’n ok?”,
“iechyd da!” “cadw’n iawn?”.

A be wnawn ni o’r gorchymyn i beidio
mynd o’r tu arall heibio? Onid hwnnw
yw’n hunfed gorchymyn ar ddeg
bellach?

Pethau oedd bedair wythnos yn ôl yn
ddim mwy na geiriau llanw’n byw bob
dydd, sy bellach yn drwm o ystyr.
Ymadroddion bach wedyn nad oedd dim
ystyr lythrennol iddyn nhw bron, bob un
yn bwrw’i gysgod bach erbyn hyn: “cadw
hyd braich” (neu ddwy neu dair), “gweld
o bell” (a dim nes na hynny), “wela’i di”
(gobeithio).
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Pob gair ac ymadrodd wedi magu
bloneg, fel finnau, o fod dan glo yn y
dyddiau rhyfedd hyn.
Ac wedyn mae yna baradocsau eraill.
Yr unigrwydd o fod ar ben eich hun, er
mai ynysu’n hunain yw’r ddelfryd.

Haelioni ym
Mhort Talbot
Yma gwelwn lun
o Meurig Sheen
yn derbyn ein
cyfraniad ni tuag
at apêl ei
fab sy’n estyn
cymorth i bobl
ddioddefodd yn
enbyd oherwydd
llifogydd.
Margaret Jones

Hwnna yw un o baradocsau mawr y
cyfnod hwn. Esiampl Crist bob tro oedd
cyffwrdd â’r afiach. Dyma weithred
ymarferol oedd yn chwalu’r muriau
rhwng y “ni” a “nhw”. Sut mae bugeilio
mewn cyfnod lle nad ydyn ni’n cael
cyffwrdd, yn cael cadw cwmni i’r unig,
yn cael ymweld â’r afiach, yn cael
cysuro’r sawl sy mewn profedigaeth?
Mae’r Gair a geiriau, fel haenau
archeolegol, yn magu ystyron newydd.
Efallai bod rhaid i ni beidio mynd o’r tu
arall heibio ond yn hytrach aros ar yr
ochr arall. Rhaid chwilio am ffyrdd o
gynnig “cwtsh heb dwtsh” chwedl Caryl
Parry-Jones. Dwi’n rhyfeddu wrth siarad
gyda theulu a ffrindiau ein bod ni’n
llwyddo i lenwi’r tawelwch gyda geiriau,
yn treulio amser yn dweud nad oes
gynnon ni unrhyw beth i’w ddweud, yn
gwneud rhywbeth gwerthfawr allan o
ddim. Mae geiriau yn gallu cyffwrdd.
Arwel Rocet Jones

Drwmio ym Mangor … a Masnach Deg yn y Felinheli

Cafwyd sesiwn drymio hwyliog a swnllyd iawn yn y clybiau
CIC gyda Mr Ifan Emyr.

Clwb CIC Felin wedi bod yn dysgu am fwydydd masnach
deg ac wedi coginio cyri i’w rhieni gyda chynhwysion
masnach deg.
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
Unwaith yn rhagor carwn eich gwahodd i dreulio ychydig o amser gyda mi’n ymdawelu ym mhresenoldeb yr Arglwydd.
Nid yw pawb yn medru derbyn popeth ar-lein. Cofiwch am bobl felly a chofiwch y gallwch rannu’r “gwasanaeth” dros y ffôn
gyda chyfaill a rhannu yng nghymdeithas yr Eglwys. Dau neu dri, a chwmni’r Iesu yn y canol. Dyna’r cyfan sydd ei angen!

“I obaith bywiol....”
GWEDDI
Arglwydd Bywyd, Arglwydd pob bywyd,
yr Arglwydd sy’n cyfrannu Bywyd, y
Tad, Mab ac Ysbryd Glân, a ddoi di
atom heddiw i ddeffro ynom obaith
newydd a gweledigaeth newydd a
chyfrannu i’n heneidiau sicrwydd
etifeddiaeth gadarn a diogel trwy
atgyfodiad Iesu Grist. Amen.
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Iesu, Ti yw ffynnon bywyd...
DARLLENIAD – 1 Pedr 1:1-12
MYFYRDOD
Os ydym wedi teithio dramor o gwbl,
neu edrych ar arferion diwylliannau
gwahanol ar y teledu, mae’n sifir ein
bod wedi meddwl bod arferion
cenhedloedd eraill yn ddieithr ac yn
“od”. Ac i lawer ohonom mae’r
wythnosau hyn o hunan ynysu
oherwydd Cofid 19 yn od.
Mae’n “od” bod yn ein cartrefi heb fedru
mynd yn rhydd o gwmpas ein
gorchwylion fel o’r blaen. Mae’n od
methu siopa, yn od i fethu teithio,
methu trefnu gwyliau, methu mynd i
oedfa, ac mae’n od i lawer eu bod yn
treulio gymaint o amser yn yr ardd!
Ond meddyliwch am foment am brofiad
Tony Bullimore. Roedd yn cystadlu yn
Ras y Vendee yn 1996-97. Golygai
hynny hwylio ar ei ben ei hun o
gwmpas y byd. Yng nghanol Môr y De
cododd storm enfawr a ddifethodd
waelod ei gwch yr Exide Challenger a’i
thaflu ben i waered. Mewn munud, ar
amrantiad, fe ganfu ei hun yn
“ddieithriad” mewn amgylchiadau na
fwriadwyd i’r un bod dynol oroesi
ynddo. Er i adroddiadau’r newyddion
awgrymu ei fod wedi collI ei fywyd yn y
storm, llwyddodd am bedwar dydd a
nos ynghanol y ddrycin a’r dyfroedd
rhewllyd i ganfod ffordd i fedru anadlu
mewn poced o awyr o fewn y cwch.
Pan achubwyd ef gan long o lynges
Awstralia dywedodd ei fod yn teimlo ei
fod wedi “ei eni o’r newydd.” Trodd
cysgod marwolaeth yn fywyd. Anobaith
yn troi yn obaith. Meddyliwch am y wefr

a’r rhyfeddod pan glywodd sfin cwch
yn cyrraedd a lleisiau’n ei sicrhau ei fod
ar fin gael ei achub. Diau ei fod wedi
dweud rhywbeth fel, “Bendigedig fyddo
capten HMAS Adelaide am fy achub!
Ac at “ddieithriaid sydd ar wasgar” yn
eu gwlad eu hunain (1 Pedr 1:1) a’i
ddiwylliant eu hunain yr ysgrifennodd
Pedr. Yr hyn achosai’r “dieithrwch” oedd
bod Duw ei hun wedi torri i mewn i’w
bywydau. Yr oeddynt yn “etholedigion
yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad”, wedi
eu neilltuo “trwy waith sancteiddiol yr
Ysbryd” i berthynas arbennig “i fod yn
ufudd i Iesu Grist ac i’w taenellu a’i
waed.” (ad 1-2)
Mae’n anorfod y bydd i bob Cristion
deimlo’r “dieithrwch” hwn yn ei brofiad.
Ac yn sicr fe fydd pobl nad ydynt yn
rhannu’n argyhoeddiad yn ystyried ein
cred a’n hyder yn od! Yn Iesu Grist
mae stori wahanol gennym, bywyd
gwahanol, gwerthoedd gwahanol,
cyfeiriad gwahanol, dyheadau
gwahanol. Pobl a brofodd alluoedd
tragwyddoldeb yn torri i mewn i’n
heddiw ydym. Ac y mae’n dyheadau
am gyfiawnder, heddwch a chyflawnder
adferiad Duw yn ein gyrru’n ddyddiol i
weddïo, “deled dy deyrnas, gwneler dy
ewyllys, megis yn y nef, felly ar y
ddaear hefyd...”
A dyma, yn ôl Pedr, sut mae adnabod
effeithiau’r bywyd newydd hwn.
Dechreua gyda chân o fawl.
“Bendigedig fyddo Duw a Thad ein
Harglwydd Iesu Grist.” Nid gyda grfin y
ddaear ond gyda ffrwydrad o ryfeddod
y daw’r profiad o ras atom. Nid oes
unrhyw ymffrost yn perthyn i ni am ein
cyflawniad o ddyletswyddau crefyddol
gerbron Duw. Pobl sydd wedi derbyn
“o’i fawr drugaredd” ydym
Pobl ydym sydd wedi derbyn “gobaith
bywiol” yn Iesu Grist. Mae’n obaith sy’n
fyw ynddo’i hun. Mae’n obaith sy’n
cyfrannu bywyd i’r rhai a gaiff ei
feddiannu ganddo. Mae’n ddechrau
newydd i ni pan fydd gobaith yn trechu
anobaith, goleuni yn trechu’n
tywyllwch, a grym y tragwyddol yn
meddiannu’n presennol. Mae Pedr, fel
yr Arglwydd Iesu Grist ei hun, yn
disgrifio hyn fel profiad o gael “ein geni
o’r newydd i obaith bywiol”.

Yn wahanol i bob peth arall a feddwn
mae’r “etifeddiaeth” y cawsom ein galw
iddo yn etifeddiaeth na ellir na’i difrodi,
na’i difwyno, na’i difa. Mae’n saff. Mae’n
ddiogel, mae’n ffrwydrol, yn fyrlymus
wahanol. Mae wedi ei chadw i ni gan
ras Duw ac ym meddiant Duw.
Nid ffantasi yw sail ein hyder. Cadernid
ein gobaith yw “atgyfodiad Iesu Grist
oddi wrth y meirw”. Fe wyddai holl
awduron y T.N. bwysigrwydd y bedd
gwag. Nid i ffurf newydd o grefydda y
cawsom ein galw iddo ond i obaith
bywiol a’i sail, ei chadernid, ei grym
gorchfygol yw Atgyfodiad yr Arglwydd
Iesu Grist yn y byd ac ynom yn y byd.
GWEDDI
I ddechrau beth am dreulio ychydig o
amser yn ail-ddarllen yr adnodau.
Gadewch i ni ofyn i’r Arglwydd ddangos
i ni o’r newydd gyfoeth yr etifeddiaeth
sy’n cael ei gynnig i ni drwy ffydd.
Arglwydd Iesu Grist, diolch am dy fawr
drugaredd, diolch i Ti am dy allu mawr,
diolch i ti am dy goncwest mawr, diolch
i ti am dy gariad mawr. Caniatâ i
minnau o’r newydd ganfod y gobaith a
ddaw i’n heneidiau wrth i mi brofi o’th
drugaredd di drwy Atgyfodiad Iesu
Grist.
Gweddïwn am ffrwydrad o’r gobaith
hwn yn ein heglwysi, ein gwlad, ein
byd, ein bro. Gweddïwn dros ein
teuluoedd, ein hanwyliaid.
Gweddïwn dros y rhai sydd mewn
llywodraeth – dros rai sy’n gwybod
mwy na ni am yr heriau sy’n ein
hwynebu ond sy’n ei ffeindio’n anodd i
ddod i benderfyniad. Rho iddynt dy
ddoethineb di.
Gweddïwn dros feddygon, nyrsys,
gofalwyr o bob math. Gweddïwn dros
bobl fregus eu hiechyd corfforol,
meddyliol ac ysbrydol.
Cyflwynwn y cyfan i’th law dirion di yn
Iesu Grist.
Gweddi’r Arglwydd, Ein Tad
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O Gorfoleddwn oll yn awr
Y FENDITH

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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