
Mi fydd yr haneswyr yn eich plith yn
ymwybodol iawn nad oes fawr sy’n
newydd o dan yr haul. 

Yn wir, er fod amgylchiadau yn newid,
er fod ffurfiau allanol y sialensau yr
ydym yn eu hwynebu yn newid, eto,
mae pobl yr Arglwydd, ym mhob
cenhedlaeth wedi dygymod. Un o’r
pethau calonogol am y cyfnod hwn yw
darganfod y dygymod rhyfeddol sy’n
nodweddu gweinidogaeth amryw byd
o’n heglwysi. Mae ein harweinwyr wedi
cymryd eu dysgu yn gyflym i
ddefnyddio’r cyfryngau sydd ar gael i
“fugeilio” pobl, ac i rannu defosiwn,
gweddi a phregeth! 

Bellach, cynhelir oedfaon Zoom gyda
300 yn bresennol ar y sgrin yn un o’n
heglwysi, oedfaon ar Facebook gyda
dros 4 mil o bobl wedi gwylio rhyw ran
o’r oedfa yn un arall, heb sôn am
gyfarfodydd gweddi, astudiaethau
Beiblaidd, cyrsiau Alffa, ysgolion Sul a
Clybiau Ieuenctid. Mae sôn fod un
cylch, Cylch Llundain, am gael
Gymanfa Ganu rithiol! 

Mewn sefyllfa sy’n newid a datblygu
mor gyflym, peth bach yn wir fu’r angen
inni hefyd ail-feddwl sut mae’r
Cyfundeb yn gweithredu yn ystod y
cyfnod hwn. Mae unrhyw Enwad sy’n
meddu Llawlyfr Trefn a Rheolau mor
helaeth, sydd â llond cypyrddau o
bolisïau a gweithdrefnau ar gyfer pob
math o sefyllfaoedd, yn medru diogelu
fod prinder pwyllgorau neu gyfarfodydd
enwadol yn anhawster, ond heb fod yn
rwystr anghyffredin. Mae’r rhan fwyaf
o’r penderfyniadau a wnaed, ac a
wneir yn fater o ddilyn Rheolau neu
weithdrefn, gydag ond ychydig
o angen wynebu unrhyw sefyllfa
newydd. 

Wedi dweud hynny, yr ydym yn
ymwybodol iawn fod angen sicrhau
atebolrwydd priodol, ac i’r graddau ag
y mae hynny yn bosibl, diogelu fod yr
atebolrwydd hwnnw yn gorwedd
gydag amrediad eang o bobl. Mi fydd
angen gwneud mwy na dilyn
gweithdrefnau hyd yn oed yn ystod y
cyfnod hwn. Mi fydd penderfyniadau o
ran parhau i gyllido gweinidogaethau,
penderfyniadau am y Cyfraniad

Gweinidogaeth a Chenhadaeth,
penderfyniadau am weinyddiad
effeithiol yr Elusen yn ein perthynas
â’r Comisiwn Elusennau a nifer o rai
eraill. 

I ateb y gofyn hwn, yn achos y
Gymanfa Gyffredinol, y Bwrdd a’r
Adrannau y mae’r Ymddiriedolwyr wedi
penderfynu y dylai pob penderfyniad/
trafodaeth angenrheidiol fod yn eiddo
yr Ymddiriedolwyr. Mi fydd hyn yn cael
ei weithredu am gyfnodau o dair
wythnos, gydag eitem ar agenda pob
cyfarfod i benderfynu os oes angen
ymestyn y weithdrefn. I sicrhau
amrediad digonol o leisiau, y maent
hefyd wedi cynyddu nifer yr
Ymddiriedolwyr Cyfetholedig, gan
ychwanegu Cyn-lywyddion y Gymanfa
dros y degawd diwethaf. Y maent wedi
gwneud hyn, yn unol â Rheol 3.4.6.1,
gan gymryd cyfrifoldeb am y
gweithgarwch y maent yn arferol wedi
eu dirprwyo i’r Gymanfa, ei Bwrdd a’r
Adrannau. 

Ni fydd hyn yn effeithio ar y
Gymdeithasfa na’r Henaduriaethau gan
fod y Llawlyfr Trefn, yn wahanol i achos
yr Adrannau a’r Bwrdd, eisoes yn nodi
fod gan y rhain Bwyllgorau Brys i
ddiogelu parhad eu gwaith. 

Ni fydd y weithdrefn chwaith yn newid y
ffordd y mae’r elusennau cysylltiol,

Elusen Coleg y Bala, Coleg Trefeca a’r
Adran Hyfforddiant yn gweithredu. 

Gan fod gan yr Adran Bensiwn hefyd ei
Hymddiriedolwyr ei hun, ni fydd yn
effeithio ar weithgarwch arferol yr
Adran honno. Yn ymarferol, mi fydd y
penderfyniadau fyddai’n arferol yn cael
eu cymryd gan Fwrdd y Gymanfa, yr
Adran Adnoddau, yr Adran
Gweinidogaethau, yr Adran Eglwys
Fyd-eang a’r Adran Gyhoeddi, pe cyfyd
angen, yn cael eu trin gan yr
Ymddiriedolwyr. Byddaf yn anfon at yr
eglwysi, y Taleithiau a’r Henaduriaethau
fanylion y weithdrefn dros-dro yr
wythnos hon, gan gynnwys rhestr o’r
Ymddiriedolwyr.

Cyfrifoldeb arall fydd yn rhan allweddol
o weithgarwch y grfip fydd llywio ag
annog trafodaeth yn y Cyfundeb wrth
inni ystyried ein sefyllfa bresennol, ac
wrth inni baratoi at, ag ymateb i unrhyw
newidiadau yn y rheolau presennol o
du Senedd Cymru a Senedd San
Steffan. 

Yr ydym yn awyddus i fod yn
rhagweithiol, gan geisio darganfod llais
ein haelodau a’n harweinwyr er mwyn
bwydo hyn i mewn i’r trafodaethau
presennol am y ffordd ymlaen. Credwn
fod gan yr Eglwys yn gyffredinol, a’n
Heglwys ni yn benodol gyfrifoldeb i
siarad yn y sgwâr cyhoeddus wrth i
bolisïau gael eu ffurfio. Ar yr un pryd, yr
ydym am ymgynghori ar senarios
gwahanol sy’n debyg o ddod i’r golwg
wrth i strategaeth ddod allan o’r cyfnod
yma effeithio arnom ni ag ar ein pobl.

Fel cam cyntaf i hyrwyddo’r drafodaeth,
mi fydd yna holiadur yn cael ei anfon at
yr Eglwys erbyn dechrau yr wythnos
nesaf, gan wahodd sylwadau ag
awgrymiadau, ond yn fwy na hynny,
gwahodd ein Heglwys i adlewyrchu ar
y man lle yr ydym, a sut y gwelwn
lwybr at geisio symud yn bwyllog at ail-
sefydlu patrwm bywyd cyfun yr eglwysi.
Os na welwch y wybodaeth, cofiwch
gysylltu â ysgrifennydd eich eglwys,
eich gweinidog, neu â Ysgrifennydd
eich Henaduriaeth a cewch gopi caled
drwy’r post. 

Parch Meirion Morris
Ysgrifennydd Cyffredinol
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2 Y Goleuad Mai 8, 2020

Prin bod angen ei ddweud! Mae’n ddyddiau
anodd yng nghysgod Covid 19 i bob capel ac
Ysgol Sul a chlwb plant. Ac nid llai anodd yw
hi i dîmoedd Agor y Llyfr sydd yn ymweld â’r
Ysgolion.
Ond yn lle hel meddyliau am yr hyn na allem
ei wneud yr ydym yn cynnwys adroddiad o
gylch Bangor a thîm Agor y Llyfr. Digwyddodd
hyn cyn yr ymneilltuo gorfodol!

Ar fore Dydd Gwener, 13 Mawrth, gwahoddwyd
Ysgol Gynradd Glanadda Bangor i berfformiad o
stori’r Pasg yng Nghapel Berea Newydd.
Cyflwynodd tîm Agor Y Llyfr (cyfrwng Cymraeg),
Bangor olygfeydd o’r Swper Olaf, Gardd
Gethsemane, y Croesholiad a’r Atgyfodiad. Daeth
y stori’n fyw i’r plant wrth iddynt gymryd rhan
mewn gweithgareddau amrywiol oedd yn
atgyfnerthu’r stori. 

Diolch i bawb gymrodd ran.
Owain Davies

Gol. Oes gennych chi storïau am sut y mae
Agor y Llyfr wedi bod yn ddefnyddiol yn eich
bröydd? Gadewch i ni glywed gennych er mwyn
i ni fedru edrych ymlaen i’r hyn fydd yn bosib
ym mhen y tymor hwn. 

ADNOD AC EMYN
Gwrandewch ar ddarlleniad o’r Beibl a chanwch!

https://vimeo.com/409267774

Cyfrol o bwys ac o ddiddordeb i
ddarllenwyr y Goleuad

Fel y gfiyr holl
ddarllenwyr cyson y
Goleuad mae’r Athro
John Tudno Williams
wedi cyfrannu
adolygiadau yn
gyson i golofn y Silff
Lyfrau yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. 

Yn awr cyhoeddwyd
gan Wasg Prifysgol
Cymru cyfrol swmpus
o’i eiddo sy’n dwyn y
teitl Diwinyddiaeth
Paul: Gan Gynnwys
Sylw Arbennig i’w
Ddehonglwyr Cymreig. Pris y gyfrol yw £17.99.

Y mae ar gael yn awr i’w archebu fel copi caled
neu eLyfr ar wefan y wasg neu drwy Gwales:
https://www.gwasgprifysgolcymru.org/book/
diwinyddiaeth-paul

Cydymdeimlo
Derbyniwyd neges gennym am
farwolaeth y Parch Ronald Wyn
Roberts. Cynhaliwyd gwasanaeth ei
gynhebrwng o dan ofal y Parch
Marcus Wyn Robinson. Estynnwn
ein cydymdeimlad diffuant gyda Bet
a’r teulu. Gobeithiwn gael cynnwys
teyrnged lawnach yn fuan.

Agor y llyfr ac agor y bedd!



Gwers 34 – Sul, 17 Mai

‘Rhoi awdwr bywyd i farwolaeth
a chladdu’r atgyfodiad mawr.’

(Caneuon Ffydd, 337)

JONA

“A threfnodd yr ARGLWYDD i bysgodyn mawr lyncu Jona; a
bu Jona ym mol y pysgodyn am dri diwrnod a thair noson.”
(1:17; tud. 270 yn y Gwerslyfr)

Darllen: Jona 1:1–4:11

Gweddi:
Dwed dy fod yn eiddo imi,
mewn llythrennau eglur, clir;
tor amheuaeth sych, digysur,
tywyll, dyrys, cyn bo hir;
’rwy’n hiraethu am gael clywed
un o eiriau pur y ne’,
nes bod ofon du a thristwch
yn tragwyddol golli eu lle.

(Caneuon Ffydd, 340)

Mae’n sifir i ni glywed hanes Jona lawer tro yn ystod ein
plentyndod, a rhyfeddu at ei hynt a’i helynt. Beth fyddech
chi’n ei ddweud yw’r peth mwyaf annisgwyl yn yr hanes i
gyd? Efallai ein bod yn neidio’n syth at y ‘pysgodyn mawr’ a
lyncodd Jona. Peidiwch â phryderu fawr dros y cwestiwn ai
pysgodyn neu forfil ydoedd: fe ellir cyfieithu’r gwreiddiol yn
‘greadur y môr’ gystal â dim. 
Jona druan, fawr o ffansi ganddo ufuddhau i orchymyn Duw

ar iddo fynd i Ninefe a chyhoeddi gair Duw yn ei herbyn.
Sylwch ar y cyfochredd yma, ‘Cod, dos i Ninefe’ (1:2 a 3:2),
ochr yn ochr â Duw yn trefnu byd natur: ‘A threfnodd yr
ARGLWYDD i bysgodyn mawr lyncu Jona’ (1:17);
‘A threfnodd yr ARGLWYDD Dduw i blanhigyn dyfu dros
Jona … trefnodd Duw i bryfyn nychu’r planhigyn, nes iddo
grino … trefnodd Duw wynt poeth o’r dwyrain’ (4:6–8). Mae
Duw yn disgwyl yr un ufudd-dod i’w orchymyn gan Jona ag y
mae’n ei ddisgwyl gan y greadigaeth mewn ymateb i’w
orchymyn.

Efallai mai’r ail syndod yw ymateb pobl Ninefe a’u brenin
i’r rhybudd ar iddynt edifarhau. Peth rhyfedd yw gras Duw: nid
yw’n dilyn ein rhagfarnau a’n ffyrdd ni o feddwl. Sylwch ar
ddiwedd Pennod 3: ‘“Bydded iddynt wisgo sachliain a galw yn
daer ar Dduw. Bydded i bob un droi oddi wrth ei ffordd
ddrygionus ac oddi wrth y trais sydd ar ei ddwylo. Pwy a fiyr
na fydd Duw yn edifarhau eto, ac yn troi oddi wrth ei ddig
mawr, fel na’n difethir ni?” Pan welodd Duw beth a wnaethant,
a’u bod wedi troi o’u ffyrdd drygionus, edifarhaodd am y drwg
y bwriadodd ei wneud iddynt, ac nis gwnaeth.’ 
‘Shuv’ yw’r Hebraeg yma am ‘edifarhau’, sef ‘troi yn ôl’.

Efallai ein bod yn synnu at ymateb Jona ym Mhennod 4: mae’n
dangos ochr ddiflas i’w gymeriad gan iddo ddigio wrth Dduw
am drugarhau wrth bobl Ninefe. Synnwch mor fawr yw
trugaredd Duw yn yr adnod olaf.

Syndod arall, efallai, yw clywed Iesu’n defnyddio stori
Jona, ei bod yn arwydd o’i farw a’i atgyfodi’r trydydd dydd
(gweler Mathew 12:38–42; 16:4). Nid rhyw ymateb
mympwyol mo’i eiriau, ond cadarnhau trefn dragwyddol
trugaredd Duw i’r holl ddynolryw. A dyna’r syndod gafodd
Jona, ymhell cyn i Pedr dderbyn ei weledigaeth yn Jopa, “Yr
hyn y mae Duw wedi ei lanhau, paid ti â’i alw’n halogedig”
(Actau 10:15): fod yr Efengyl a gras Duw i’r holl genhedloedd.
A do, fe gyflawnwyd yr arwydd mawr y trydydd dydd pan
gododd Crist o’r bedd yn fyw, Halelwia.

Trafod ac ymateb:

1. A oes tuedd ynom ni i feddwl fel Jona, mai i bobl fel ni y
mae gras Duw, ac nid i bobl fel nhw?

2. A gawsoch chi eich synnu gan ras Duw tuag atoch? Ydych
chi wedi ‘troi’ ato mewn gwirionedd?

3. Myfyriwch gydag Ann Griffiths ar y ‘lockdown’ gafodd
Iesu a sut y daeth yn rhydd: Caneuon Ffydd, 337.
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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

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
Dechrau Canu Dechrau Canmol

Sul, 10 Mai
Ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol, fe gawn ni glywed
sut mae’r elusen yn dod â phobl ar draws y byd at ei gilydd i
ymladd firws Covid-19.

Bydd Oedfa deledu Dechrau Canu Dechrau Canmol am
11:00yb yn cael ei harwain gan y Parch. Owain Llyr Evans,
Caerdydd.

Eicon Rwsiaidd o’r ddeunawfed ganrif gan Tobolsk



• Darllenwch y daflen ar sut i gynnal gwasanaeth ar-lein
Wythnos Cymorth Cristnogol ar caweek.org/virtualresources

• Ebostiwch y ddolen i’r Trefn Gwasanaeth at eich cynulleidfa
fel y gallant ei brintio neu ei lawrlwytho cyn y gwasanaeth:
https://www.christianaid.org.uk/get-involved-locally/wales/
coronafirws

Ceir nifer o awgrymiadau ar y wefan hefyd sut i ymuno yng
ngweithgaredd ar-lein Cymorth Cristnogol a sut i rannu e-
amlenni casglu â’ch eglwys, eich teulu a’ch ffrindiau.

Trefn y Gwasanaeth
Cyflwyniad – croeso i’n haddoliad.

Heddiw yw Sul cyntaf Wythnos Cymorth Cristnogol. Fel llawer
o weithgareddau’r eglwysi ar hyn o bryd, mae Wythnos
Cymorth Cristnogol yn cael ei threfnu mewn ffordd wahanol ac
yn ddigidol eleni. Yn ystod yr amser hwn efo’n gilydd cawn
gyfle i ddarllen a gwrando, i ganu a gweddïo, a chofio a
chydnabod ein bod yn rhan o gymuned fyd-eang. Rydym yn
gymdogion ymhell ac agos sy’n mynd drwy’r pandemig
Coronafirws gyda’n gilydd. Boed i’r hyn a brofwn gyda’n
gilydd ein huno mewn mawl a gweddi fel un teulu dynol – ar
wahân ond gyda’n gilydd ym myd Duw, ein cartref cyffredin. 

(Dylai pawb ddarllen y geiriau mewn print trwm.)

Gweddi ymgynnull 

Duw’r Ddaear gyfan, bydd gyda ni nawr ym mhob un o’n
cartrefi wrth i ni gysylltu â’n gilydd. Adeilada ni yn dª
ysbrydol, yn offeiriadaeth sanctaidd, yn cynnig aberth
mawl derbyniol i ti, trwy Iesu Grist ein Harglwydd
atgyfodedig a’n hiachawr. Amen 

Emyn: Deuwn yn llon at orsedd Duw
(Caneuon Ffydd, 9)

Cyflwyniad i’r emyn – efallai ei bod yn rhyfedd canu’r geiriau
‘Deuwn yn llon at orsedd Duw’ mewn cyfnod lle nad ydym yn
cael dod gyda’n gilydd i’r eglwys, ond ar yr adeg hon yn fwy
nag erioed rydyn ni’n dysgu nad adeilad mo’r eglwys ond ni –
y bobl. Mae Pedr yn ei lythyr yn ein galw’n ‘feini sanctaidd’.
Er ein bod ar wahân, gallwn dyfu ynghyd i fod yn dª ysbrydol
lle mae cariad yn trigo ac yn cael ei fyw drwy ein bywydau bob
dydd. 

Gweddi o gyffes a maddeuant 

Cyflwyniad: Sawl gwaith ydych chi wedi golchi eich dwylo
heddiw? (Rhannwch atebion pawb drwy’r ‘chat’ neu mewn
trafodaeth) Rydyn ni’n dod â’n gweddïau o gyffes gan gofio
pwysigrwydd defodol golchi dwylo yn y Beibl. Mae’r weithred
o olchi dwylo yn yr Ysgrythur yn cael ei chyplysu’n aml gyda
diniweidrwydd ac ymolchi o bechod (Gw. Ecsodus 30:17–21,
Salm 26:6, Job 9:30, Mathew 27:24, Iago: 4:8 fel rhai
enghreifftiau.) Efallai yr hoffech fynd â’ch dyfais at y sinc wrth

i ni gydweddïo – neu dewch â phowlen o ddfir, sebon a thywel
i’ch ymyl ond nid rhy agos at eich cyfrifiadur! Fel arall,
gallwch ymuno a gwylio’r ddefod o olchi dwylo (mae modd ei
ddweud mewn 20 eiliad ond gall gymryd 30.) 

Wrth i ni agor y tap, agorwn ein calonnau i ti, O Arglwydd.
Wrth i ni wlychu ein dwylo, adnewydda ein meddyliau er
mwyn i ni gael ein trawsnewid. Wrth i ni fwytho’r sebon
rhwng ein bysedd a thros ein dwylo, golch ni rhag popeth all
ein niweidio ni a niweidio eraill. Symud ymaith yr
euogrwydd cudd a’r cywilydd sydd mor aml yn ein
gwahanu oddi wrthyt ti. Ac wrth i ni rinsio ein dwylo,
ymddiriedwn yn dy ras di sy’n gorlifo ac sy’n gwneud
popeth yn newydd. Amen. 

Cyflwyniad i’r darlleniad: Salm 31

Mae’r Llithiadur yn nodi saith adnod o’r salm hon ar ein cyfer
heddiw ond gan fod geiriau’r Salmydd yn cyfleu cynifer o’r
emosiynau rydym yn eu profi yn ystod y cyfnod anodd hwn, fe
gymerwn amser i ddarllen a gwrando ar y Salm gyfan –
24 adnod (gan ddibynnu ar y platfform a ddefnyddir, gellid cael
naw llais gwahanol yn darllen pennill yr un, h.y. adnodau 1–2,
3–5, 6–8, 9–10, 11–13, 14–18, 19–20, 21–2, 23–4). 

Saib i fyfyrio a gweddïo (dewisol) 

Oedd yna unrhyw adnodau neu ymadroddion wnaeth eich taro,
unrhyw ymadroddion sy’n help i chi yn y dyddiau dyrys yma?
(Gellir rhannu’r rhain yn y ‘chat’ neu eu trafod. Dewch â’r
cyfnod i ben gyda gweddi sy’n cydio’r themâu a’r pwyntiau
gododd yn ystod y drafodaeth.) 

Darlleniad o Efengyl Ioan 14:1–14 

Cyflwyniad i’r darlleniad
Mae hwn yn ddarn o’r ffarwél hir a roddodd Iesu dros y swper
olaf ychydig wedi iddo olchi traed y disgyblion â’i ddwylo ei
hun. Er ein bod bellach ar bumed Sul y Pasg, mae gan y geiriau
yma ddwyster a grym i’n nerthu a’n herio ar Sul Wythnos
Cymorth Cristnogol. Gadewch i ni wrando ar Air Duw. 

(Gofynnwch i rywun ddarllen Ioan 14:1–14.) 

Emyn: Distewch, cans mae presenoldeb Crist
(Caneuon Ffydd, 600)

(Tawelwch) 

Pregeth/ Neges (Mae nodiadau pregeth ar y ddau ddarlleniad ar
gael ar: caweek.org/about-us/christian-aid-week/ coronavirus-
guidance.) 

Ymateb – Edrychwch ar eich dwylo. Edrychwch yn ofalus. Pa
olwg bynnag sydd gennych o’ch dwylo, maent yn sicr o fod yn
lân yn ystod y cyfnod hwn o olchi dwylo cyson i atal lledaeniad
y Coronafirws. Mae ein dwylo’n wirioneddol ryfeddol: yn rhan
annatod o gymaint o’r hyn a wnawn a sut yr ydym yn gwneud
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Trefn Gwasanaeth
Wythnos Cymorth Cristnogol

Cafodd y gwasanaeth hwn ei lunio yng ngoleuni’r pandemig Coronafirws i’w ddefnyddio mewn gwasanaeth ar-lein
yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol (Mai 10–16). Fe’i rhoddir yma fel y gall ein darllenwyr gael mynediad ato

a bod yn rhan ohono.

(parhad ar y dudalen nesaf)



pethau, hyd yn oed yn yr amser yma o bellhau cymdeithasol.
Mae’r Salmydd yn sôn am gyflwyno’i ysbryd i ddwylo Duw ac
am amserau yn llaw Duw. Mae hefyd yn disgrifio’i ddyhead i
gael ei achub o ddwylo ei elynion ac o rwyd guddiedig sy’n
bygwth ei ddal. 

Mae ein dwylo’n bwysicach fyth yn y dyddiau hyn o bellhau
cymdeithasol. Efallai ein bod yn dyheu am gael gafael yn llaw
rhywun annwyl nad ydym yn cael cyffwrdd â hwy. Rydyn ni’n
gweddïo dros ddwylo meddygon i ddwyn iachâd a chysur.
Rydyn ni’n ddiolchgar am ddwylo sy’n llenwi silffoedd ac sy’n
dosbarthu nwyddau a phost. Ac rydym yn fwyfwy amheus o
bopeth y mae ein dwylo’n eu cyffwrdd sy’n dod o’r tu allan i’n
cartrefi. 

Yr Wythnos Cymorth Cristnogol hon rydym hefyd yn ystyried
sut na all ein dwylo fod yn segur. Er nad ydym yn dosbarthu
amlenni nac yn gweini Brecwast Mawr, na’r un o’r pethau eraill
y byddwn yn arfer eu gwneud yr wythnos hon, gall ein dwylo
barhau i estyn yn rhithiol at ein cymdogion ar draws y byd –
cymdogion mewn gwersylloedd ffoaduriaid ac mewn
amgylchiadau byw cyfyng, cymdogion heb gyfleusterau
digonol i olchi dwylo, cymdogion sy’n wynebu effeithiau
dinistriol Coronafirws â llai fyth o adnoddau meddygol na’r hyn
yr ydym ninnau wedi brwydro i’w cael yma. Rydyn ni’n estyn
allan gan roi ein dwylo at ei gilydd mewn gweddi dros ein
cymdogion – a chan ddal ein dwylo’n agored gerbron Duw
wrth i ni ddatgan ein hangen a’n consýrn dros eu lles hwy a’n
lles ni ein hunain. Rydyn ni hefyd yn estyn allan drwy gymryd
rhan yn yr Wythnos Cymorth Cristnogol ddigidol trwy wneud
cyfraniadau ar-lein a rhannu hanesion gan bartneriaid Cymorth
Cristnogol sy’n gweithio ar lawr daear i fod yn ddwylo a thraed
cariad ar waith. 

Os hoffech wneud cyfraniad i gefnogi cymunedau bregus
gellwch wneud hynny ar-lein ar: caweek.org/payin.

Gadewch i ni weddïo gyda’n gilydd gan ddefnyddio’n dwylo
agored. 

Gweddi o alar ac eiriolaeth

Dduw ein noddfa, down atat gyda dwylo agored, rhai ohonom
â chalonnau’n llawn cwestiynau, rhai ohonom wedi ein cleisio
gan brofedigaeth, rhai ohonom yn bryderus am beth sydd o’n
blaen, pob un ohonom wedi ein dychryn gan ddigwyddiadau’r
flwyddyn hon. Tyrd yn agos atom yn awr ym mhob un o’n
cartrefi wrth i ni osod ein cwestiynau a’n gobeithion gonest i’th
ddwylo agored, atgyfodedig a chreithiedig Di. 

Dduw, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi. 

Gyda gonestrwydd y Salmydd, cwestiynau dwfn Job a galarnad
y proffwydi, down ger dy fron â’n cwestiynau neu ein
distawrwydd. 

(Cydiwch yn eich bys pwyntio, ac mewn tawelwch gofynnwch
y cwestiwn sydd drymaf ar eich calon neu eisteddwch mewn
tawelwch gerbron Duw. Daliwch y tawelwch gyda’ch gilydd.) 

Dduw, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi. 

Clyw gri ein calonnau, Arglwydd, yn dawel ac ar goedd, dros
gymdogion sydd wedi colli anwyliaid ymhell ac agos. Cysura’r
rhai sydd yn wynebu poen absenoldeb, a dal yn agos atat bawb
sy’n dioddef ar eu pennau eu hunain. 

(Cydiwch yn eich bys canol a gweddïwch am gysur i’r rhai yr
ydych yn eu hadnabod sydd mewn galar neu eisteddwch mewn
tawelwch gerbron Duw. Daliwch y tawelwch gyda’ch gilydd.) 
Dduw, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi. 

Yn y cyfnod hwn o Basg, adnewydda ni gyda gobaith yr
atgyfodiad. Er i wylo barhau i’r nos, daw llawenydd yn y bore. 

(Daliwch eich bys modrwy, ac yn y tawelwch dywedwch wrth
Dduw beth yw eich gobaith pennaf i’r dyfodol neu eisteddwch
mewn tawelwch gerbron Duw. Daliwch y tawelwch gyda’ch
gilydd.) 

Dduw, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi. 

Ar y Sul Wythnos Cymorth Cristnogol hwn, gweddïwn dros a
gyda chymunedau ar draws y byd sydd fwyaf bregus i’r
Coronafirws. Gweddïwn dros bobl sy’n byw mewn
gwersylloedd ffoaduriaid a slymiau dinesig heb lawer o
gyfleusterau hylendid – rhai nad ydynt yn gallu golchi eu
dwylo’n rheolaidd ac nad oes ganddynt fawr o gyfle i bellhau
na hunanynysu oddi wrth eraill. Gweddïwn dros bartneriaid
Cymorth Cristnogol sy’n gweithio i ddarparu sebon a bwcedi, i
gyfathrebu gwybodaeth glir a chywir, i godi llais y
mwyaf bregus a sicrhau eu bod yn cadw mor ddiogel ag sy’n
bosibl. 

(Daliwch eich bawd wrth i chi weddïo dros y mwyaf bregus, y
rhai agosaf at galon Duw, neu eisteddwch mewn tawelwch
gerbron Duw. Daliwch y tawelwch gyda’ch gilydd.) 

Dduw, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi. 

Dros y rheini ohonom sy’n hunanynysu, sy’n teimlo weithiau
fel petaem yn gwneud dim, atgoffa ni ein bod i gyd yn gwneud
ein rhan ac yn achub bywydau drwy aros adref. 

(Cydiwch yn eich bys bach a gofynnwch i Dduw am yr hyn
sydd ei angen arnoch, neu eisteddwch mewn tawelwch gerbron
Duw. Daliwch y tawelwch gyda’ch gilydd.) 

Dduw, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi. 

Gweddïwn am ddoethineb ac adnoddau i’r rhai mewn
awdurdod lleol a chenedlaethol i bob gweithiwr rheng flaen ac
allweddol yma yn y Deyrnas Gyfunol, Iwerddon ac ar draws y
byd. 

(Dewch â’ch dwylo ynghyd a gweddïwch dros y gweithwyr
rheng flaen a gwirfoddolwyr, a thros bartneriaid Cymorth
Cristnogol sy’n gweithio i helpu eraill ar hyd a lled y byd, neu
eisteddwch mewn tawelwch gerbron Duw. Daliwch y tawelwch
gyda’ch gilydd.) 

Dduw, yn dy drugaredd, clyw ein gweddi. 

Fel yr ydym wedi curo dwylo i ddiolch iddynt, fe gurwn ein
dwylo nawr mewn mawl o’th greadigaeth ryfeddol ac mewn
gobaith bod blagur gyntaf byd newydd posibl yn dod i’r golwg. 

(Curwch eich dwylo mewn mawl at ogoniant cread Duw ac
mewn gobaith am bosibiliadau byd newydd.) Dduw yn dy
drugaredd, clyw ein gweddïau i gyd. Amen.

Emyn: Efengyl tangnefedd (Caneuon Ffydd, 844)

Gweddi’r Arglwydd 

Bendith i gloi 

Wrth i ni fynd yn ôl i’r byd go iawn a golchi ein dwylo eto,
gadewch i ni rannu’r fendith gyda’n gilydd. 

Boed i bresenoldeb y Crëwr eich adfywio, boed i gysur y
Mab eich adnewyddu, boed i ysbrydoliaeth yr Ysbryd eich
adfer i fod yn gariad ar waith, hyd yn oed o bell, yn ein
cymdogaeth, ymhell ac agos, y dydd hwn ac am byth, Amen 

Casgliad wrth adael – gallwch gyfrannu ar-lein yn:
caweek.org/payin
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Trefn Gwasanaeth Cymorth Cristnogol (parhad)



Mwynhau Bywyd Duw
Rwy’n gobeithio y gall y gwirioneddau
hyn eich annog. Nid gweithred
oddrychol ddigyswllt yw gweddi –
dyma brif ymarfer ffydd. Drwyddi rwyf
yn ymarfer y gred fod yr Hollalluog yn
Dad ewyllysgar a charedig imi, a’i fod,
o’m derbyn yn y Mab, am fy nghlywed
a’m bendithio. Dyma lle rydym yn deall
bod pob person y Drindod drosom yn
ein gwendid. Mae ein harchoffeiriad
mawr yn llawn cariad brawdol tuag
atom. Wedi ei demtio’i hunan, nid yw’n
ein dirmygu ninnau am gael ein temtio
ond y mae’n trugarhau wrthym ac yn
dymuno ein helpu.
Mae’r Mab yn rhoi’r hawl inni

ddod yn hyderus yn ei enw fel plant
wedi eu derbyn. Yna, mae’r Tad a’r
Mab yn rhoi inni eu Hysbryd yn
benodol er mwyn ein helpu ninnau i
fwynhau bod yn blant, hynny yw, i

fwynhau bywyd cariadus, allblyg y
Duw yma.
Felly ymarfer dy ffydd a gweddïa!
Fe fyddai’n wych os gallet ti rfian

ddod o hyd i le i fod ar dy ben dy hun er
mwyn treulio amser gyda’n Tad gan
feddwl am dy gymundeb â Duw. Ystyria
sut bethau ydy dy weddïau di mewn
gwirionedd. Efallai ei bod yn amser
mynd ati i asesu’r sefyllfa drosot dy
hun: os mai gweddi yw prif ymarfer
ffydd, pam nad wyt ti’n gweddïo?
Bydd yn onest. Gallai’r rhesymau fod
yn ddadlennol. Wyt ti’n teimlo nad
yw’r amser gennyt ti? Mae’n
debyg bod hynny’n dadlennu dy
hunanddibyniaeth. Wyt ti ddim yn
gweld y Tad fel un yr wyt ti am dreulio
amser gydag ef? Mae hynny’n
ddadlennol, ac fe fyddi di angen golwg
newydd ar ogoniant Crist er mwyn
aildanio ffydd. Ydi hi’n bosibl dy fod yn
cael trafferth yn y bôn i gredu mai

byd Duw yw hwn mewn gwirionedd?
Gall diffyg gweddi fod yn arwydd o’r
ffordd honno o feddwl yn aml.
Meddylia am y peth. Ond wrth iti
fyfyrio, bydded iti gael dy galonogi gan
un o’r Salmau:

Fe gynnal yr ARGLWYDD bawb
sy’n syrthio, a chodi pawb sydd wedi
eu darostwng. Try llygaid pawb
mewn gobaith atat ti, ac fe roi iddynt
eu bwyd yn ei bryd; y mae dy law yn
agored, ac yr wyt yn diwallu popeth
byw yn ôl d’ewyllys. Y mae’r
ARGLWYDD yn gyfiawn yn ei holl
ffyrdd ac yn ffyddlon yn ei holl
weithredoedd. Y mae’r ARGLWYDD
yn agos at bawb sy’n galw arno, at
bawb sy’n galw arno mewn
gwirionedd. (Salm 145:14–18, fy
mhwyslais i)

Gyda hyn mewn golwg, gad inni fynd i
ymarfer ein ffydd a gweddïo!
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Dyma’r olaf yn y gyfres hon sy’n 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 – 11

Daw’r geiriau o enau Saunders Lewis
yn ei ddrama Siwan, ac ers
canmlwyddiant ei eni yn 1993 dywedaf
y geiriau sy’n destun i’r ysgrif hon
bob dydd o’m byw. Ac ers
dyddiau’r Coronafirws yr ydym yn
hynod ymwybodol o’r neges eirias,
ddigyfaddawd. Ymffrostiai dyn
byrbwyll o’r Unol Daleithiau y noson
o’r blaen ar y teledu na fedrai’r firws
wneud dim byd ag ef. Ynfytyn – bron
cynddrwg ag Arlywydd y wlad fawr
honno. Meddyliwch amdano am gadw
ymfudwyr allan o’r Unol Daleithiau –
dyna yw ei fam ef a mam aml un arall.
Nid oes neb yn gallu dianc rhag yr
anghenfil anweledig a gafodd ei eni a’i
fagu filoedd o filltiroedd oddi wrthym.
Mae’r gelyn hwn wrth law y funud 
hon. 
Gwyddom y gall amodau byw mewn

gwlad fawr fel Tsieina wahodd y fath
haint gan fod y dull modern a’r ffordd
gyntefig o fyw yn bodoli ochr yn ochr
â’i gilydd. Yr ofn sydd gennyf fi yw y
byddwn, yn y blynyddoedd sydd i ddod,
yn gorfod wynebu ar gyfnodau fel hyn,

cyfnod pan fydd clefydau heintus o’r
Dwyrain Pell yn peryglu bywyd
gwledydd mwy sobr Cyfandir Ewrop, a
gwleidyddion y Gorllewin yn methu
rheoli’r sefyllfa. 
Er bod 10 Downing Street wedi

ceisio cuddio cyflwr enbydus y Prif
Weinidog Boris Johnson pan ddaeth y
firws heibio iddo, buan y sylweddolwyd
nad oedd modd gwneud hynny. Yr
union funud y dywedwyd yn y cyfarfod
â’r newyddiadurwyr fod Johnson yn
eistedd i fyny ac yn mwynhau ei hun,
dyna pryd y rhuthrwyd ef i uned gofal
dwys Ysbyty Sant Thomas i gael
ocsigen i’w gynorthwyo i anadlu.
Roedd ei fywyd yn y fantol. Os oes
rhywun a all ddweud, ‘Fy mod yn fyw
sydd fawr ryfeddod’, Boris Johnson yw
hynnw. Gwn na fydd ef byth eto’n
gwarafun i’r Gwasanaeth Iechyd
Cenedlaethol gael adnoddau at ei waith
tyngedfennol. 
Mae darllen enwau’r merched a’r

bechgyn dewr a dawnus sydd wedi colli
eu bywydau ar wardiau’r ysbytai ers
dyfodiad Covid-19 yn ein gwneud yn

ostyngedig iawn. Dyma aberthu eu
bywyd hwy eu hunain er mwyn gwella
eraill. Dyma arwyr ein hoes, a bydd yn
rhaid dathlu’r fuddugoliaeth pan ddaw
hi er cof amdanynt hwy. Ie, pa bryd y
daw hi? Mewn tri mis? Chwe mis?
Blwyddyn a hanner, meddai’r doeth,
cyn daw’r gwyddonwyr meddygol o
hyd i’r belen fach a all wella pobl o’r
haint. Mae’r ateb yn llaw Duw a’i
wyddonwyr a’i ymchwilwyr. Mae
heddiw fel ddoe bellach yn wybyddus,
ond nid yw yfory yn ogystal. 
Cefais fy nghysuro yn y gwewyr

mawr a brofwn o weld Gruffudd Owen,
Bardd Plant Cymru, yn ysbrydoli plant
Blynyddoedd 5 a 6 Ysgol Gynradd
Gymraeg Llwyncelyn yn y Rhondda.
Dyma’r gerdd ar y Gwanwyn:

Dyma hi’n dod, y Gwanwyn! 
Mae hi fel merch fach
sy’n rhedeg yn chwim
ac mae blodau yn tyfu yn ôl ei throed.

Mae ei gwallt yn felyn 
fel cennin Pedr
a’i dillad yn fyrdd o egin egnïol –
rwy’n teimlo ei dwylo oer.

A’i chalon gynnes
yn lledu hyd llethrau’r cwm, 
rwy’n ysu am gael ei chwmni annwyl
eto eleni.

Dyma hi’n dod, y Gwanwyn!

Covid-19
‘Rhodd werthfawr yw bywyd i bawb ohonom’ 

Gan D. Ben Rees



Pan glywais am y cwrs yma gwelais y byddai o fudd i mi, gyda
chyfle i drafod arwain astudiaethau Beiblaidd, adeiladu ac arwain
tîm, angladdau, hunan ofal a rheoli straen, iechyd a diogelwch yn
ogystal ag ymweliad â Charchar Caerdydd. A’r lleoliad yng
Ngholeg Trefeca yn abwyd arall – canolfan o’r radd flaenaf ym
Mharc Cenedlaethol godidog Bannau Brycheiniog. Cawsom
gyfleusterau ardderchog ynghyd â chroeso a gwasanaeth “pum
seren” y staff tan arweiniad Mair Jones.
Daeth pedwar ar ddeg ohonom ynghyd. Arweiniwyd ni i ddechrau
gan Parch Eifion Roberts i ddeall mwy am Wasanaethau Angladd.
Cyfeiriodd at y berthynas allweddol rhwng y rhai sy’n galaru, y
trefnwr angladdau a’r gweinidog, ac fe’n cyfeiriwyd at y
gwasanaeth angladd yn yr argraffiad diweddaraf o Lyfr
Gwasanaethau EBC. Cawsom ein cyfeirio at lyfrau defnyddiol i
ddarllen yn ein hamser ein hunain am y pwnc yma, a phob pwnc
yn ystod y cwrs. 

Yna cawsom gyflwyniad am strwythur EBC, cyn clywed
Parch Richard Brunt ar weinidogaeth ddinesig. Rhannodd ei
brofiadau o weinidogaethu mewn dinasoedd yn Tsieina a
Llundain, ac am weithgareddau capeli EBC yn Llundain yn
hyrwyddo neges yr Arglwydd ac yn cynnal cymuned Gristnogol.
Cyfeiriodd at Ras y Capeli, Agor y Llyfr, Dosbarthiadau Dysgu

Cymraeg a chynllun sy’n agor drysau’r capeli i gynnig gofal i’r
digartref. 
Aeth Parch Wayne Adams â ni i faes adeiladu ac arwain tîm, yng
nghyd-destun yr eglwys leol, yn seiliedig ar Ysgrythurau megis
Luc 10:1-23 ac 1 Pedr 2:4-10. Pwnc perthnasol iawn i ymgeiswyr
y weinidogaeth, ac arweinwyr lleyg. Parch Elfryn Jones
arweiniodd y sesiwn Iechyd a Diogelwch – maes pwysig ac yn
gyfrifoldeb pob aelod capel ac eglwys. Cyfeiriodd at reolau tân ac
asesiadau risg ac at y camau bychain dylem eu cymryd i gadw
pawb yn ddiogel. Iechyd personol oedd pwnc ola’r prynhawn gan
Llinos Morris sef hunan ofal, iechyd meddwl a rheoli straen. Mae
mor bwysig bod gweithwyr Cristnogol yn derbyn gofal fel maent
hwy yn gofalu am eraill. Y mae’n bwysig i bob un fod â chlust i
wrando, a lle i droi am gefnogaeth a gofal. 
Dechreuodd bore Mercher yn trafod Sut i arwain Astudiaeth
Feiblaidd yng nghwmni Jos Edwards, Cymdeithas y Beibl.
Dangosodd sut gellir astudio’r Beibl mewn grfip, gan ei gyflwyno,
ei ddarllen a’i wneud yn ddealladwy, ac yna ysgogi trafodaeth.
Bryn Williams wnaeth ein harwain wedyn ar sut i baratoi pregeth.
Cawsom bregethau gan ddau fyfyriwr, a chyfle i ddadansoddi eu
cynnwys. Karen Hayward gyda’i gfir Ian oedd wedyn yn sôn am
Sgiliau Gwrando, a daeth dydd Mercher i ben gyda swper mewn
bwyty lleol.
Fore Iau roeddem yn ffarwelio â Choleg Trefeca i deithio i Garchar
Caerdydd. Cawsom groeso arbennig gan Nick, Andrew a Steven,
tîm Caplaniaeth y carchar, wnaeth ein tywys o amgylch yna rhoi
sgwrs i ni yng nghapel y carchar. Clywsom am eu gwaith pwysig
yn gofalu, cefnogi a pharatoi carcharorion ar gyfer gadael a
dychwelyd i’w cymunedau. Ymunodd un carcharor â ni i sôn am ei
brofiadau yn y carchar, a sut mae’r Gaplaniaeth yn ei gynorthwyo. 
Bu cyfle i ni rannu’n hargraffiadau ac uchafbwyntiau’r cwrs cyn i ni
droi am adref. Roedd yn amlwg bod pawb wedi elwa, ac yn
edrych ymlaen yn barod at y cwrs nesaf yn yr haf. 

Rhys Bebb Jones
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“Arfogi ac Ysgogi Arweinwyr Newydd
i Eglwys Bresbyteraidd Cymru”
Cwrs Ymgeiswyr ac Arweinwyr Newydd (Wythnos 2) Coleg Trefeca

Diolch i Elfyn Pritchard am rannu rhai o
syniadau Adrian B Smith ar yr Atgyfodiad
yn rhifyn Ebrill 17 o’r Goleuad. Byrdwn y
math yma o ddehongliad mwy “ysbrydol”
ydi dweud wrthym “cewch gadw’r cysur
ond rhaid i chi ildio’r sylwedd”. 

“‘Cewch gadw’r cysur bod Iesu’n fyw ond
rhaid i chi beidio credu’r hanesion am ei
atgyfodiad corfforol”. Dyma’r gosodiad:
“Yr atgyfodiad yw’r dull gymerwyd gan
Paul a’r efengylwyr i gadarnhau (esbonio)
bod Crist yn ein plith mewn gwedd
newydd o fywyd …”.

Mae’n wir fod presenoldeb yr Arglwydd
gyda’i bobl yn wirionedd gogoneddus ond
y mae mwy i’r Atgyfodiad na hyd yn oed
hynny (neu esboniad arno!). Er enghraifft,
cymerwch yr adnod “Yr hwn a
draddodwyd dros ein pechodau ni, ac a
gyfodwyd i’n cyfiawnhau” (Rhuf. 4: 25).
Rhan hanfodol o waith achubol yr
Arglwydd trosom oedd yr Atgyfodiad, a
hynny y tu allan i brofiad personol unrhyw
Gristion. Trwy hyn yr aeth i arfer pob
awdurdod yn y nef ac ar y ddaear (Math.
28: 18) ac y gorseddwyd Ef ar ddeheulaw’r
Tad (Rhuf. 8: 34).

Yn ei atgyfodiad tynnodd yr Arglwydd Iesu

ei bobl (gan gynnwys ti a fi) ar ei ôl.
Dywed Paul “Felly, os cyfodwyd chwi
gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd
uchod ... (Col. 3:1). Hynny yw, os ydych yn
wir Gristnogion gofalwch fyw fel
Cristnogion. Nid yn unig y daw bywyd
newydd yng Nghrist i ni yn awr oherwydd
atgyfodiad Crist ond gwarentir atgyfodiad
arall yn yr amser a ddaw. (Darllenwch
bennod ogoneddus 1 Cor 15.) Fel hyn y
dywed Wayne Grudem yn ei esboniad ar
1 Pedr 1: 3. (Wayne A. Grudem, 1 Peter
Tyndale New Testament Commentaries
1988, tud. 61)

Mae atgyfodiad Crist oddi wrth y meirw yn
sicrhau i’w bobl cyrff atgyfodedig newydd
a hefyd bywyd ysbrydol newydd. Nid yw
Cristnogion yn yr Oes bresennol yn
derbyn cyrff newydd ond y mae Duw yn
caniatáu ar sail atgyfodiad Iesu
ysbrydoedd wedi’u hadnewyddu
(renewed spirits). Felly yn ysbrydol mae
credinwyr wedi cael eu “cyfodi gyda
Christ” (Col. 3: 1; Eff. 2: 6; c.f. Rhuf. 6:
4, 11)*

Beth am yr hanesion am ymddangosiadau
yr Arglwydd ar ôl ei atgyfodiad? Sonia
Adrian Smith am y gair ophthe a gyfieithir
“ymddangosodd”. (Ceir y gair amryw o

weithiau yn rhestr y tystion a grybwyllir
gan Paul yn 1 Cor 15: 5–8.) Dywedir gan
Adrian Smith bod hwn yn air a ddefnyddid
i gyfleu gwelediad mewnol ysbrydol yn
hytrach nag ymddangosiad corfforol. 

(Y fan hyn rydym ni y rhai na fedrant ond
y nesaf peth i ddim Groeg dan anfantais
fawr! Ond mae llyfrau ar gael i’n helpu a
mentraf esboniad gan fod yn barod i gael
fy nghywiro os oes rhaid). 

Ystyr llythrennol y gair ydi gwelwyd (gan
Pedr a.y.y.b). Er bod y gair yn cael ei
ddefnyddio yn y ffordd a ddisgrifir uchod
(fel yn Gymraeg e.e. “lle’r oeddwn gynt yn
ddall ‘rwy’n gweld yn awr” yn emyn W
Rhys Nicholas, 791 C.Ff) nid bob tro o bell
ffordd. Yn yr achosion lle y defnyddir i nodi
ymddangosiadau Crist onid yw’n fwy
naturiol ei ddeall yn y ffordd syml
uniongyrchol? Yn bendant y mae yr
hanesion a gawn yn yr efengylau yn
cadarnhau hynny.

• Mae llawer o gwestiynau y mae’n
amhosibl eu hateb ac yr ydym yn gorfod
cytuno bod yma ddirgelwch mawr. Ond
serch hynny, y mae yma sicrwydd mawr,
a chysur mawr. Diolch iddo!

David Owens

Cyfodi wnaeth i’n cyfiawnhau… Yr Atgyfodiad
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Yn ystod y cyfnod hwn gwerthfawr yw oedi a threulio amser yn myfyrio ar air Duw yng nghwmni’n gilydd.
Yr ydym yn dilyn awgrymiadau gan y Llithiadur Diwygiedig Cyffredin ar gyfer y Sul.

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

1 Pedr 2: 2-10
Y maen bywiol a’r genedl sanctaidd
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MYFYRDOD
(Byddai o fudd i ni ddarllen Mathew
21: 33-46, a Salm 118:22 ymlaen)

Cefais flas yn ddiweddar ar gyfres Mynd
am dro ar S4C. Roedd y syniad o bobl
yn tywys dieithriaid ar daith o gwmpas
llwybrau oedd yn gyfarwydd iddynt yn
syml ac yn ddiddorol. Ar ambell i lwybr
ceid golygfeydd o fynydd-dir a chwarel,
a nentydd a choedwigoedd. Ac yn
gymysg gyda’r golygfeydd roedd y
tywysydd yn sôn am ychydig o hanes
neu arwyddocâd rhyw olygfa, neu
dirwedd. Am dirlun oedd yn ymddangos
yn sefydlog roedd llawer iawn o
amrywiaeth oedd yn wrthgyferbyniol. 

A phrofiad nid annhebyg yw cael ein
tywys gan Pedr ar daith i adnabod
tirwedd newydd ein ffydd.

Cofiwn hyn – roedd Pedr yn siarad efo
Cristnogion cynnar nad oeddynt yn
Iddewon – hy nid oedd ganddynt stôr o
wybodaeth am yr ARGLWYDD. Ac nid
oedd yr un ohonynt wedi cyfarfod na
gweld Iesu Grist erioed. Fel Iesu Grist ei
hun, mae Pedr am i’r rhai ddaeth i gredu
ynddo ddeall gymaint â hyn. Bod
patrwm ymateb pobl i Iesu Grist boed ar
Sul y Blodau lle’r roedd y dorf yn canu
eu hosanna wrth ei groesawu, neu yn
Nameg y Tenantiaid (Mathew 21:42)
bod Salm 118 yn gefnlen i ddeall
bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu
Grist. Ef yw’r “maen a wrthododd yr
adeiladwyr”.

Mae Pedr yn dechrau drwy ein herio.
Ydych chi’n barod ar gyfer y daith o fod
yn Gristion fel dieithryn, fel rhywun sydd
a’i fywyd yn cael ei brofi yn y pair, fel
rhywun sydd wedi ei eni o’r newydd, fel
rhywun sy’n pwyso ar air diogel yr
Arglwydd? 

Iawn. Felly, y peth cyntaf dwi am i chi
wybod am y daith heddiw yw hyn. Nid
oes le i ddrygioni, twyll, rhagrith,
cenfigen na siarad bychanus. Dyna her i
bob yr un ohonom yn syth!

Yn sydyn mae’n newid y darlun.
Babanod newydd ein geni ydym, sydd

wedi profi tiriondeb yr Arglwydd. Daeth
profiad real, a dechrau newydd i’n
bywydau. Sut mae babi bach yn tyfu ac
yn “cynyddu” meddai? Wel, trwy flysio
am laeth ei fam, wrth gwrs. Plentyn claf
yw’r plentyn nad yw’n “blysio” am ei
fwydo’n gyson! Mae Cristion yn tyfu
drwy flysio am laeth ysbrydol pur sef
“gair Duw” (1:23-24). Gwantan yw’r rhai
nad ydynt yn blysio nac yn tyfu mewn
iachawdwriaeth.

Ac yna mewn cyfres o ddarluniau, a
chyfeiriadau at yr Ysgrythurau Iddewig,
mae Pedr yn disgrifio ymateb pobl i Iesu
Grist. Ef yw’r “maen bywiol”. Mae’n fyw,
mae’n awdur bywyd mae’n dod â
gobaith bywiol (pennod 1). Mae’r
gwrthgyferbyniadau yn y darlun ei hun
yn rhyfeddol. Carreg – oer. Maen caled
wedi ei naddu. Eto mae Hwn yn fyw ac
yn dwyn bywyd. Yng ngolwg Duw mae’n
“etholedig a chlodfawr.” Mae wedi ei
ddewis ac yn haeddu ei ganmol. Ef sydd
ar ganol holl fwriadau Duw. Ond yng
ngolwg y byd – un “gwrthodedig gan
bobl” ydyw. 

Y mae Iesu Grist ym mwriadau Duw yn
garreg sylfaen, yn gonglfaen na chawn
ein siomi ynddo. Ac er i bobl eraill ei
ddibrisio mae’n gonglfaen diogel i holl
amcanion a bwriadau Duw. Yr un yw
ansawdd y garreg enfawr sy’n gonglfaen
y Deml a’r garreg yn ein hesgid sy’n
achosi cloffni! Bydd rhai yn cloffi
oherwydd Iesu Grist ac yn tramgwyddo
wrth haeriadau’r efengyl, ac yn arbennig
am le canolog Iesu Grist yn adferiad y
greadigaeth.

Gwahanol yw ein hymateb ni sy’n credu
ynddo. Yr ydym yn cael “dod ato,” ac
wrth gael ein gosod ar sail y gonglfaen
bywiol down ninnau’n “Deml”, yn dª
ysbrydol bywiog a bywiol. Yr ydym ar yr
un pryd yn offeiriaid sy’n offrymu
aberthau ysbrydol a chymeradwy yn
Iesu Grist. 

Os yw ein crefydda ynghlwm wrth
adeilad, neu os ydym yn oddefol yn ein
disgwyliad mae Pedr am i ni ail-ystyried!

Ac yna mae Pedr yn aralleirio geiriau o
Exodus 19. Mae’r eglwys meddai, yn
Iddewon a chenedl-ddynion, yn
greadigaeth newydd Duw, ac yn
gyflawniad bwriadau Duw. Nid ydym fel
plant Hosea yn ddieithriaid i ddaioni
Duw. 

Na, yr ydym yn genedl sanctaidd, yn hil
etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn
bobl briodol i Dduw, yn bobl Dduw, yn
rhai a brofodd drugaredd. Yr un rhai
sydd i ymwrthod a drygioni, twyll,
cenfigen a siarad bychanus yw’r rhai
sy’n cyhoeddi ac yn hysbysu yn eu
bywydau “gweithredoedd ardderchog yr
Un a’ch galwodd chwi allan o dywyllwch
i’w ryfeddol oleuni ef.” Goleuni a
thrugaredd yn ein profiad sy’n cael ei
amlygu mewn goleuni a thrugaredd yn
ein moesau. Gadewch i ni roi ein bryd
mewn gair a gweithred i “adeiladu” ar y
sylfaen gadarn a osododd Duw.

GWEDDI

Arglwydd Dduw, fe’th geisiaf di eto
heddiw. Fel llawer i un arall dwi’n teimlo
ar goll yn y byd fel ag y mae hi. Salwch
a salwch a dioddefaint a marwolaeth
yw’r cyfan a glywn o’n cwmpas heddiw.
Maddau i mi pan fu heintiau’n cerdded
ar draws rhannau eraill o’r byd na
thalasom sylw i’r niferoedd na’r
dioddefaint. 

Helpa fi heddiw i adnabod ac adeiladu
fy mywyd arnat ti – y maen dewisol,
diogel a dymunol. Rho nerth i mi
adeiladu fy mywyd – ei ffydd, ei
ganolbwynt a’i werthoedd ar ryfeddod yr
Arglwydd Iesu Grist.

Wrth godi ac wrth orffwyso, mewn storm
a daeargryn – diolch nad yw sylfaen
diogel dy ras yn Iesu Grist yn ysgwyd
ddim. 

Maddau i mi fy meiau a’m gwrthryfel.
............. Diolch bod maddeuant yn bosib
yn a thrwy Iesu Grist. Cyflwynaf i ti eto
fy anwyliaid ............. cyflwynaf i ti fy
nghyd aelodau yng nghapel ................
cyflwynaf i ti yr ysgol leol ...............
cadw’r athrawon a’r plant yn dy law
............. cyflwynaf i ti fy meddygfa leol
........... diolch am y rhai sy’n gweithio
yno. Cyflwynaf i ti gynghorwyr Sir,
Aelodau Cynulliad, Aelodau
Seneddol. Bendithia’n gwlad a’n byd. A
thrugarha.

GWEDDI’R ARGLWYDD
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Y FENDITH

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