
Wrth ymdrin â’r sefyllfa bresennol mae
rhaid wrth gamau ymarferol ac ysbrydol. 

Y cam ymarferol nesaf i ni fel Cyfundeb
fydd ceisio dod i farn am sut y dylem
baratoi i’r dyfodol, er nad oes unrhyw
sicrwydd am ba bryd y bydd ein sefyllfa
yn newid. Wedi gwrando ar ein
Llywodraethau yma yng Nghymru ac yn
Llundain maent eisiau symud tuag at
lacio’r cyfyngiadau ond dim ond pan
mae’n ddiogel i wneud hynny. Yn sicr
rydym yn credu fod y perygl i’r
boblogaeth oherwydd y firws hwn yn ein
gorfodi i fod yn flaengar yn ein gofal tros
eraill. 

Credwn yn ganolog mai da fyddai cynnal
ymgynghoriad yn ein plith gan wahodd
eich barn am sut orau i symud ymlaen i’r
dyfodol. Ein bwriad felly yw cychwyn
trafodaeth ar yr hyn y gwelwn fel y math
o amgylchiadau fyddai’n ein bodloni ei
bod yn briodol i symud at gynnull eto,
ac, yn ychwanegol, pa wersi y medrwn
eu dysgu o’r cyfnod yma fydd yn ein
harfogi ar gyfer ein dyfodol. 
O ran y bwriad cyntaf, mi fydd angen

ystyried pa oblygiadau ymarferol fydd i’r
ail-gychwyn yma, megis pa adeiladau,
pa bobl, pa amodau ymarferol a.y.y.b.
O ran yr ail fwriad, mae’n debyg mae un
o’r ymadroddion sydd wedi ei arfer yn
gyffredin iawn dros yr wythnosau
diwethaf yw “nad ydym am ddychwelyd
i’r hen ‘normal’.” 

Yr ydym am eich gwahodd i ymateb i
holiadur fydd yn cael ei ddosbarthu i’n
heglwysi a’n llysoedd. Efallai bydd rhai
ohonoch yn medru trefnu sgwrs ar
Skype neu Zoom i ddechrau taflu
syniadau oddi amgylch. Y bwriad fydd
casglu’r sylwadau hyn i gyd, gan
wahodd yr Ymddiriedolwyr canolog i
lunio ymateb ar sail y cyfraniadau
amrywiol.

Er nad ydym yn gwybod am ba hyd y
bydd y mesurau presennol mewn grym,
yr ydym yn awyddus i fwydo i mewn i’r
trafodaethau lle bo hynny yn bosibl ac yn
briodol. Yr ydym yn awyddus i wneud
hynny ar bwys barn ein haelodau. Felly
pan ddaw’r holiadur i’ch sylw a fyddwch
mor garedig a gyrru eich ymatebion i’r

Ysgrifennydd Cyffredinol erbyn yr 31ain
o Fai 2020.

Fe welodd y penwythnos diwethaf
ddathliad 75mlynedd y “VE Day” ac wrth
greu gwasanaeth a chafodd ei ddarlledu
yn y Saesneg Radio Wales tynnais sylw
at y genhedlaeth ryfeddol honno a
wynebodd chwe blynedd o ymdrech
caled. Rhaid oedd cadw’r tywyllwch bob
nos i amddiffyn yn erbyn y bomio,
rhannu’r bwyd oedd ar gael, ymuno
gyda’r lluoedd arfog, neu weithio ar y tir
neu mewn ffatri i gynnal holl ymdrechion
y wlad. Diolchwn am ddyfalbarhad
cenhedlaeth a ddysgodd hunan
ddisgyblaeth a sut i aberthu er mwyn eu
teuluoedd a’u cymuned. Dim syndod i
ddiwrnod y fuddugoliaeth droi yn barti o
ddiolchgarwch a llawenydd!

Yn eu cyfnod tywylla cafodd lawer nerth
o’r ffydd fod eu Ceidwad tragwyddol yn
cofio amdanynt. 

Rhyfeddwn at eiriau Paul yn y llythyr at
yr Effesiaid “Gan hynny, ymarfogwch â
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Mae hi’n fis Mai. Rhywsut, mae’r dyddiau wedi mynd yn
wythnosau, a’r wythnosau yn prysur fynd yn fisoedd. Mis Mai.
Mis y mêl. Mis wythnos Cymorth Cristnogol. 

Fel mewn llawer o drefi a phentrefi, mae pwyllgor diwyd
Cymorth Cristnogol a’u cefnogwyr yn arfer bod yn brysur iawn

ym Mhwllheli yr adeg yma o’r flwyddyn. Ond eleni, gan na ellir
cynnal yr un gweithgarwch ag arfer i gefnogi’r ymdrech, rydw i
wedi penderfynu ceisio codi arian mewn ffordd wahanol. Rydw i
wedi gosod sialens i mi fy hun i redeg 120km dros fis Mai i godi
arian at Cymorth Cristnogol.

Er fod y byd i gyd dan gwmwl y Coronavirus, mae angen y tlawd
yr un, os nad yn waeth. Mae pobl gwledydd tlotaf y byd yn
wynebu diffyg dfir glân, bwyd a gofal iechyd yn barod. Mae rhai
yn ddigartref. Mae rhai yn byw gyda chyflyrau iechyd fel HIV yn
barod.

Wrth i raddfa heintio gyda’r Coronavirus gyflymu, bydd y bobl
yma’n profi ei effaith yn fawr iawn. Mae Cymorth Cristnogol yn
gweithio gyda’u partneriaid lleol i geisio lleihau effaith
Coronoavirus yn rhai o gymunedau mwyaf bregus y byd.

Buaswn yn gwerthfawrogi eich gweddïau am ddygnwch a
chryfder i gyrraedd y nod o 120km, ond yn bennaf i godi
gymaint â phosib i gynorthwyo’n cymdogion ar draws y byd.
Mae’n bosib’ cyfrannu trwy fynd i dudalen “Just Giving” trwy
ddilyn y cyswllt yma: https://www.justgiving.com/fundraising/
nia-williams28 neu trwy yrru siec i mi wedi ei gwneud i ‘Nia
Williams’ i : Glasgoed, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich gweddïau, eich cefnogaeth
a’ch anogaeth.

Nia W. Williams, Pwllheli

Sialens 120km at Cymorth Cristnogol

Ymgynghori ac Arfogi

(parhad ar dudalen 7)



Gogyfer atebion – Sylwer fod ph, II, ch,
dd, ff, th, yn defnyddio DAU sgwâr.
Defnyddir rhain hefyd: x, j,

I LAWR:
1. Rhan o deyrnas Og yn Basan (5)
2. Tref fwyaf ogleddol yn Israel (3)
3. Tref a gipiwyd gan y Philistiaid,

adeg brenin Dafydd (6)
6. Talaith Rufeinig yn yr hen

Iwgoslafia, bu Paul yno (8)
7. Tref y pechaduriaid a ddinistriwyd

yn llwyr (7)
8. Gogledd-ddwyrain Iran yn ôl y

wasg Saesneg? (5)
11. Lle pell anfonwyd Jona iddo (6)
13. Enw arall ar Edom (4)
14. Mynydd yn Sichem (4)
15. Un o’r saith eglwys ysgrifennodd

loan atynt (12)
20. Tref cartre’r lesu (8)
24. Prif ddinas Elam (4)
25. Aberthfan plant, dyffryn Hinnon (6)
27. Un o gopaon Mynydd Nebo (5)

AR DRAWS:
4. Twr gwylio (5)
5. Porthladd yn Creta (6)
9. Is-afon yn llifo i’r lorddonen o’r

dwyrain, yn derfyn tir Ammon (6)
10. Lleoliad ffynnon Jacob (6)
12. Un o fryniau Jerusalem (5)

16. Porthladd yn yr Eidal, glanfa llong
Paul (7)

17. Jona yn hanu oddi yma – dau
anifail? (10)

18. Enw cynnar ar Jerusalem (5)
19. Porthladd ar Ynys Lesbos (8)
21. Talaith Rufeinig yng Ngogledd

Groeg (9)
22. Tref ger Delta’r Afon Nil (8)
23. Enw arall ar Fôr Galilea (9)

26. Cartref Elias yn Gilead (6)
28. Dinas ar lan Yr Ewffrates yng

Ngogledd Syria (9)
29. Daeth yn brif-ddinas i Asyria yn

nheyrnasiad Senacherib (6)
30. Yr enw Rhufeinig a Groegaidd ar

Jwda (5)

Geraint Jones, Treffynnon

Atebion yr wythnos nesaf!
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Pôs
Llefydd yn y Beibl

Golchwch eich dwylo yw’r cyngor
cyson ond galla’i ddim â chlywed y
geiriau hynny heb weld y pregethwr
grymus hwn yn llenwi ei bulpud yn
Ebeneser, Caerdydd, yn pwyso dros yr
ymyl a gwneud ystum golchi dwylo
wrth ddynwared gweithred Pontius
Pilat. 

Y Parchedig Emlyn Jenkins oedd ein
gweinidog ni pan oeddwn yn blentyn yn
y 50au. Safai’r capel ar Paradise Place,
y tu cefn i siop Woolworth ar Stryd y
Frenhines. Neuadd Fwyd M&S sydd ar
y safle bellach. Roedd galw mawr
amdano fel pregethwr cyrddau mawr a
rhyfeddem ni blant at ei huodledd a’r
modd yr ynganai eiriau fel

pechadurusrwydd a chyhuddo rhai am
fod yn llamsachus. Roedd ganddo ddull
o beidio â gorffen brawddegau, eu
gadael i ni eu cwpla. Pan ddeuai
myfyrwyr o’r Coleg Coffa i bregethu
clywyd nhw ar brydiau yn ceisio’n
aflwyddiannus ei ddynwared!

Roedd y Genhadaeth yn agos at ei
galon a byddai’n gyson ddyfynnu
galwad y Proffwyd Eseia, “Yn y
flwyddyn y bu farw’r Brenin Useia …
Pwy a anfonaf a phwy a â drosof fi?”
Ac yna taranai “Wele fi. Anfon fi,” nes
bo Ebeneser yn diasbedain.

Roedd gweinidogaeth i blant hefyd yn
flaenoriaeth ganddo. Mewn oedfaon ar

ein cyfer roedd disgwyl i ni gymryd
rhan a byddai yntau’n sôn am rai fel
Elizabeth Fry, am Dr Barnado a Helen
Keller, am William Wilberforce ac Albert
Schweitzer. 

Mae meddwl amdano a chofio
amrywiaeth y pynciau a gâi sylw
ganddo wedi bod o gymorth mawr i mi
wrth i finnau geisio cynnal oedfaon.
Ymunai â ni wrth y ford amser te rhwng
yr Ysgol Sul ac oedfa’r hwyr a’n
diddanu â jôcs ofnadwy fel hon am
frechdan: “Lettus alone!”. Roeddem
wrth ein bodd yn ei gwmni. 

Rhoddai bwys ar gydweithio ag
addoldai eraill y dre a byddai’n trefnu
cyfnewid pulpudau. Trwy hynny deuem i
adnabod y gweinidogion eraill a
theimlo’n rhan o’r gymuned Gristnogol.
Roedd bod dan ei weinidogaeth mewn
oedfa gymun yn brofiad nad anghofir.
Mewn capel dan ei sang, llawr a galeri,
mewn tawelwch llwyr a dim ond sfin
camau diaconiaid yn cario’r elfennau,
caem gofio aberth ein Harglwydd Iesu. 

Yn gefn iddo, wrth gwrs, yr oedd ei
briod a’i fab ond hefyd gyfeillach o bobl
weddigar, hynaws, caredig ac
ymroddgar. Diolch amdanynt bob un ac
am yr Efengyl a drosglwyddwyd mewn
modd mor effeithiol.

Dim ond gair i ddiolch…
Yn dilyn ysgrifau y Parch Ddr. Elfed ap Nefydd Roberts, a’r Parch Ddr.
Ben Rees yn y Goleuad mynegodd nifer eu gwerthfawrogiad o rai a fu’n
ddylanwad arnynt. Tipyn yn fwy anodd yw eu perswadio i roi eu
gwerthfawrogiad ar bapur i’w gyhoeddi!

Ond yr ydym yn sicr bod gan nifer helaeth ohonom bobl na chawsom gyfle
i ddiolch iddynt am eu gofal a’u gwasanaeth. Felly, beth am fanteisio ar y
cyfle i anfon Dim ond gair i ddiolch ar dudalennau’r Goleuad.
Heddiw, mae’r Parch Lona Roberts, Caerdydd yn diolch am gyfraniad y
Parchedig Emlyn Jenkins (1912-2002).
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Gwers 35 – Sul, 24 Mai

‘Pa Dduw sy’n maddau fel tydi?’ 
(Caneuon Ffydd, 216)

MICHA

“Pwy sydd Dduw fel ti, yn maddau
camwedd,

ac yn mynd heibio i drosedd gweddill
ei etifeddiaeth?

Nid yw’n dal ei ddig am byth,
ond ymhyfryda mewn trugaredd.
Bydd yn tosturio wrthym eto,
ac yn golchi ein camweddau,
ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y
môr.” (Micha 7:18–19)

Darllen: Micha 1:1–5; 6:1–8; 7:14–20

Gweddi:

O maddau’r holl gamweddau mawr 
ac arbed euog lwch y llawr; 
tydi yn unig fedd yr hawl 
ac ni chaiff arall ran o’r mawl: 
pa dduw sy’n maddau fel tydi 
yn rhad ein holl bechodau ni? Amen.

(Caneuon Ffydd, 216)

Onid yw’n codi hiraeth ynoch am gael
bod yng nghanol cynulleidfa yn morio’r
emyn mawreddog hwn: “Duw mawr y
rhyfeddodau maith …” Darllenwch neu
canwch y geiriau, dros ein sefyllfa, ein
gwlad a’n byd. Mae’r cyfuniad o’r
geiriau a’r dyhead yn y dôn yn cyffroi’r

union bethau oedd yng nghalon
Micha pan oedd yn ysgrifennu ei
broffwydoliaeth. Ydi, mae’n cyhoeddi
barn ar Samaria a Jerwsalem, ond mae
hefyd yn cyhoeddi cyfiawnder Duw.
Dwi’n hoff o’r mynegiant ym Meibl
William Morgan: “Dangosodd efe i ti,
ddyn, beth sydd dda: a pha beth a gais
yr ARGLWYDD gennyt, ond
gwneuthur barn, a hoffi trugaredd, ac
ymostwng i rodio gyda’th DDUW?”
(Micha 6:8)
Dyma grynhoi gwir grefydd: mae’n

trawsnewid ein bywyd yn llwyr i
adlewyrchu’r gras a’r trugaredd a
dderbyniwn, a’u troi’n weithredoedd
gwylaidd o gyfiawnder.
Mae Micha yn ysgrifennu yn y

cyfnod cyn y gaethglud, adeg Ahas, un
o’r brenhinoedd gwaethaf, a Heseciea,
un o’r rhai gorau. Eto, drwy’r llyfr
cawn mai’r un yw’r broblem, sef y
galon ddynol, sy’n mynegi ei hun ar ei
gwaethaf wrth orthrymu’r tlawd, mewn
balchder a hunangyfiawnder. Brithir y
farn yma ag adnodau gobeithiol,
Meseianaidd megis 4:1–8, lle cawn y
darlun o’r cenhedloedd yn tyrru i
fynydd yr Arglwydd, “a thorrant eu
cleddyfau yn sychau, a’u gwaywffyn
yn bladuriau: ac ni chyfyd cenedl
gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni
ddysgant ryfel mwyach … a ninnau
a rodiwn yn enw yr ARGLWYDD
ein DUW byth ac yn dragywydd”
(4:3&5; BWM). Yna, yr ateb a

roddwyd i’r doethion adeg geni’r
Meseia hirddisgwyliedig: “A thithau,
Bethlehem Effrata … ohonot ti y daw
allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel;
yr hwn yr oedd ei fynediad allan o’r
dechreuad, er dyddiau tragwyddoldeb”
(5:2; BWM).
Does ryfedd, felly, i’r proffwyd

orffen â’r perorasiwn rhyfeddol a gawn
yn ein hadnodau y tro hwn. Mae’n
cydnabod mai Duw sy’n barnu ydyw,
ond bod ei drugaredd yn drech na’i lid.
I ni sy’n edrych yn ôl gyda phersbectif
y Cyfamod Newydd a’r datguddiad
llawn o ras yn Iesu, nid yw’r geiriau’n
cario’r un ergyd, efallai. Cofiwch, fodd
bynnag, mai cyfnod cyfraith Moses a’r
iawn drwy aberthau yn y deml yw hwn,
ond yn gyson drwy’r Hen Destament,
fel yn achos Micha, cawn bobl Dduw
yn cael golwg, er efallai’n aneglur, ar y
drefn a oedd yn dod drwy fywyd,
marwolaeth, atgyfodiad ac eiriolaeth
Iesu dros bechaduriaid.
Wrth i ni brofi anwadalwch dyn,

grym anweladwy’r feirws sydd ar
gerdded yn ein byd, myfyriwch ar
neges obeithiol y proffwyd Micha,
trowch y myfyrdod yn eiriolaeth ac ie,
fel yn yr emyn, yn fawl.

Trafod ac ymateb:

1. Pa dduw sydd gennych chwi?
Duw Micha, sy’n gyfiawn ac eto’n
maddau camwedd heb ddal dig am
byth, ynteu un ar eich llun a’ch
delw eich hun?

2. Yn wyneb y newyddion
apocalyptaidd a gawn bob dydd, a
oes cysur i’w gael yn addewidion
Dydd yr Arglwydd?

3. Gweddïwch eiriau Emyn 673 yn
Caneuon Ffydd, “Fy ngorchwyl yn
y byd ...” fel modd o wynebu
heriau ein hoes a’n galluogi i
ymostwng i rodio gyda’n Duw.

Mai 15, 2020 Y Pedair Tudalen Gydenwadol tudalen 3Y PEDAIR TUDALEN GYDENWADOLy4t y4t

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

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

sef gwerslyfr ysgol Sul yr oedolion am 2019/20)

Paratowyd gan y Parch. Hywel Rh. Edwards

Llythyr
Annwyl Olygydd,

O ganlyniad i gyfyngiadau yn sgil
haint Covid-19, mae’n dda gweld
nifer o arweinwyr enwadau eglwysig
yn arloesi gyda dulliau gwahanol o
gyfathrebu, Bydd llawer o’r farn bod
y datblygiad i’w groesawu’n fawr a
bod gan ddulliau digidol o gysylltu le
hanfodol yng nghenhadaeth eglwysi
i’r dyfodol. 
Wrth ymateb yn groesawgar a

ffafriol i ddigideiddio yn ystod y
cyfnod cau i lawr, dywedodd rhywun

mor dda fydd cael dychwelyd i’w
capel. 
Dywedais wrthyf fy hun, mae’n

debyg nad oes dim o’i le ar hynny.
Fodd bynnag, daeth i’m meddwl y
gall ymlyniad afresymol i eglwys
benodol wneud dau beth: ein cadw yn
y gorffennol, a’n gwahanu yn lle ein
cyfannu? 
Penderfynais groniclo fy nheim -

lad au mewn un bennill fach: 

Dychwelyd i hen wahanfur
yw cri sawl Cristion pybyr;
am y tro, cawn gadw ffydd
trwy ddull digidol newydd.

Eifion Wynne, Rhuthun

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
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Noa – Caewyd Noa a’i deulu mewn
cwch am flwyddyn, bron, gan fyw yng
nghanol drewdod a sfin anifeiliaid

amrywiol. Nid
peth rhwydd
oedd cadw sw
ar y mor! Ond
rhoddodd Duw
fwa’r arch yn

arwydd gweledol o’r cyfamod a
sefydlodd â phob creadur byw ac a
ddefnyddir heddiw ynghanol y feirws
Corona fel arwydd o ddiolchgarwch a
gobaith. 

Joseff – Carchar -
wyd Joseff ar
gam-gyhuddiad .
Gostyngwyd y dyn
ifanc balch hwn
mewn carchar
tywyll, du am
ddwy flynedd. Ond
cofiodd Duw ef ac
fe’i dyrchafodd i
fod yn brif
weinidog yr Aifft. 

Paul – Gosodwyd Paul dan house arrest
gan y Rhufeiniaid. Ond yn ystod y
cyfnod hwn ysgrifennodd ei lythyrau at

yr Effesiaid, y Philipiaid, y Colosiaid a
Philemon. Am gampweithiau! 

Ioan – Alltudiwyd
Ioan i ynys Patmos.
Ond yn ystod ei
ynysiad derbyn -
iodd ddatguddiad
mawreddog. Dyma
gynnwys llyfr ola’r
Beibl. 

Martin Luther –
Cipiwyd Martin
Luther gan ei
ffrindiau i’w gadw’n
ddiogel rhag ei
elynion yng nghastell
Wartburg yn yr
Almaen am ddeg
mis. Ond yn ystod y
cyfnod hwn cyfieithodd y Testament
Newydd i’r Almaeneg. Am orchest! 

Amy Carmichael
– Gorfodwyd i’r
genhades hon o
Iwerddon dreulio
ugain mlynedd
olaf ei hoes yn ei
gwely yn India.
Ond parhaodd i
ddylan wadu ar y
gwaith cenhadol
trwy ei gweddïau,

ei geiriau a’i hysgrifau. Gelwid hi’n
dyner gan y plant y bu’n eu helpu yn
Amma (Mam). 

Corrie Ten Boom –
Carcharwyd y fenyw
hon o’r Iseldiroedd yng
Ngwersyll Cryn hoi
Ravensbruck yn ystod
yr Ail Ryfel Byd. Ond
goroesodd y profiad
erchyll a theithio o
gwmpas y byd yn sôn
wrth bobl am gariad anorchfygol Crist.
Llwyddodd, trwy’r cariad hwnnw, i
faddau i’w gelynion, er mor galed oedd
hynny.

Richard Wurmbrand – Carcharwyd y
gweinidog hwn o Romania gan y

Comiwnyddion am
gyfanswm o bedair
mlynedd ar ddeg
oherwydd ei ffydd
ddiysgog yng Nghrist.
Dioddefodd lawer o
blaid ei Feistr. Ond
daeth trwy’r profiad
ofnadwy, a phledio
achos ei gyd-

Gristnogion oedd wedi dioddef
erledigaeth gan Gristnogion cyffyrddus
y byd.

Johnny Cash –
Treuliodd y canwr
hwn fis diflas yn
gwneud cold turkey yn
ei gartref wrth ddod
oddi ar gyffuriau oedd
yn ei gaethiwo.
Profodd wewyr corff -
orol a meddyliol mewn
ystafell ar ei ben ei hun. Ond canodd
ganeuon oedd yn cwmpasu ffydd
bersonol a chyfiawnder cymdeithasol.

Joni Eareckson Tada – Torrodd y
fenyw hon ei chefn wrth neidio i ddfir

bas â’i phen yn
gyntaf. O ganlyniad i
hyn, fe’i cyfyngwyd
i gadair olwyn fel
quadriplegic. Ond
llwyddodd i baentio
lluniau, recordio
caneuon, ysgrifennu
llyfrau a theithio’r
byd yn sôn am Grist.

Gwelwn oddi wrth yr achosion hyn bobl
a ddioddefodd wahanol fathau o
gyfyngiadau: ‘Ond yn y pethau hyn i
gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr
trwy’r hwn a’n carodd ni’ (Rhufeiniaid
8:37). Trodd rhwystrau yn gyfleon.
Gall cyfnod dan glo fod yn un
cynhyrchiol iawn!

Peter H. Davies

(Lluniau: Wikimedia)

DEG DAN GLO
Shwd y’ch chi’n ymdopi â bod dan glo (lockdown)? Peth annisgwyl ac annymunol yw
i sawl un. Ond rhydd gyfle i ni feddwl am ffyrdd creadigol o dreulio’n hamser.
Gall pobl golli tymer o fyw dan draed ei gilydd. Ond gallant hefyd ailddarganfod
gwerth y teulu.
Gall fod o gymorth inni gofio am eraill y bu’n rhaid iddynt fyw dan glo a’r ffyrdd y

daethon nhw i ben â’r fath gyfyngiad. Yn eu plith roedd Cristnogion a garcharwyd
oherwydd eu ffydd yng Nghrist. Ystyriwn rai enghreifftiau:

Dechrau Canu Dechrau Canmol
Sul, 17 Mai

Neges Heddwch ac Ewyllys Da, Urdd Gobaith Cymru

Yr wythnos yma, byddwn yn clywed gan bobl ifanc ar draws Cymru am Neges
Heddwch ac Ewyllys Da, Urdd Gobaith Cymru eleni. A Ryland fydd yn siarad â Phrif
Weithredwr yr Urdd, Sian Lewis. Daw’r canu mawl o bob rhan o Gymru, a chawn
fwynhau perfformiad gan Miriam Isaac.

Cofiwch hefyd am oedfa Dechrau Canu, Dechrau Canmol ar S4C ar fore Sul am
11:00. Y Sul hwn, y Parch. Nan Wyn Powell-Davies o’r Wyddgrug fydd yn cloi
wythnos Cymorth Cristnogol gydag oedfa’n seiliedig ar wasanaeth wythnos
Cymorth Cristnogol.



Thema neges eleni yw dyhead
pobl ifanc i weld y byd yn
gwrando ac yn dysgu o argyfwng
feirws Covid-19. 

Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys
Da yn unigryw i Gymru, ac wedi
ei hanfon bob blwyddyn ers 98 o
flynyddoedd – dyma’r unig neges
o’i fath yn y byd.

Mae’r Urdd yn gofyn am eich
cefnogaeth i helpu pobl ifanc
Cymru ar 18 Mai i wneud hon y
neges fwyaf mewn hanes.

Bydd y neges yn cael ei chyhoeddi
o gyfrifon cymdeithasol Urdd Gobaith Cymru ddydd Llun,
18 Mai, ac rydym yn gofyn i chi wneud o leiaf un o’r tri pheth
canlynol:

1. Aildrydarwch neu bostio’r neges ar eich cyfrifon cyfryngau
cymdei thasol ar 18 Mai gydag emoji baner eich gwlad /
emoji o’r byd / eich hoff emoji, a’r hashtag #heddwch2020

2. Paratowch ymateb i’n neges ni – gall hyn fod ar ffurf llun/
geiriau / gair o gefnogaeth/ lluniau / fideo / cân, gan
ddefnyddio’r hashtag #heddwch2020 neu ei ebostio at:
heddwch@urdd.org

3. Anogwch eich ffrindiau a’ch
cysylltiadau ar draws y byd i
ymateb

Helpwch yr Urdd

Helpwch Gymru

Helpwch ein pobl ifanc i gyrraedd
15 miliwn o bobl mewn 50 o wledydd
ar draws y byd yn 2020!

Am fwy o fanylion e-bostiwch:
heddwch@urdd.org

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi at
wefan y neges. Bydd y neges hefyd yn
cael ei chyhoeddi yma yn y tudalennau

cydenwadol yr wythnos nesaf: https://www.urdd.cymru/cy/
neges-heddwch-eleni/
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cynnal y Gwasanaeth Cwnsela Eglwysig
sydd ar gael ar draws Cymru i’r holl
Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd.

cynnal the Churches’ Counselling Service
available throughout Wales for all
Clergy Ministers of Religion and their Families.

Rhif ffôn/Phone number 07796464045
E-bost/E-mail wynfordellisowen@cais.org.uk

Gair o weddi
Gweddi dros y rhai hynny sy’n cefnogi
eraill a’r rhai hynny sy’n meddwl
amdanynt eu hunain yn unig.

Ar yr adeg yma o argyfwng, Dduw,
gelwi arnom i gyd-dynnu,
fel teuluoedd,
fel ffrindiau,
fel cymunedau.
Diolch i ti am y rhai hynny sy’n arwain y ffordd yn gwneud
hynny:
perthnasau’n cynorthwyo anwyliaid,
cymdogion yn cynorthwyo cymdogion,
grwpiau cefnogol yn ymestyn at ddieithriaid,
unigolion yn ymateb i gyflwr y bregus.
Diolch yn arbennig heddiw am ymdrechion siopau ac
archfarchnadoedd i wneud hynny,
gan drefnu amseroedd agor a danfon i’r rhai mwyaf bregus.
Maddau i’r rhai calon-galed hynny sy’n meddwl amdanynt
eu hunain yn unig –
pobl sy’n ddigydwybod, yn prynu’n orffwyll,
sy’n gwagio silffoedd,
heb ddim ystyriaeth i’r rhai hynny sydd mewn cymaint mwy
o angen na nhw eu hunain.
Maddau i’r rhai calon-galed,
y barus,
yr hunanol
sy’n rhoi eu hunain yn gyntaf
a ddim yn malio am neb arall.
Heria a chywilyddia’r fath ymddygiad,
a chefnoga ymdrechion pawb sy’n ceisio dangos trugaredd,
consýrn
a gofal
i’r rhai hynny sydd yn anabl i helpu eu hunain.
Rydyn ni i gyd yn hyn hefo’n gilydd –
annog pob un ohonom i sylweddoli hynny. Amen.

Nick Fawcett
Addasiad Cymraeg Ioan ac Owenna Hughes

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd – 18 Mai 2020

Stopio’r Cloc ac Ailddechrau



Ar hyn o bryd nid yw ysgolion Sul,
clybiau plant, grwpiau ieuenctid a CIC
yn cyfarfod, na chwaith undebau
Cristnogol mewn ysgolion. Am y tro,
nid yw’n bosib cyfarfod wyneb yn
wyneb, ac yn naturiol mae hynny yn
ofid ac yn siom i ni gyd. Yn aml, mae’r
cyfleoedd hyn i gydweithio, cydganu,
cydchwarae ayyb yn rhan o ddatblygiad
yr unigolyn a hefyd yn chwarae rhan
bwysig ym magwraeth ysbrydol yr
unigolion hynny. Ond, er nad oes modd
cyfarfod wyneb yn wyneb, dros yr
wythnosau diwethaf datblygwyd ffyrdd
newydd o gyrraedd plant ac ieuenctid
gyda newyddion da yr efengyl, wrth
gyflwyno storïau oesol y Beibl. Bu’n
gyfnod y Pasg, a chafwyd cyfle i
atgoffa ein plant o’r hanes am y bedd
gwag a’r Iesu atgyfodedig, a bellach
edrychwn ymlaen at y Sulgwyn wrth
ddathlu’r Pentecost. 
Felly, mewn cyfnod o hunanynysu,

cofiwn am y cyfle euraid yma i rannu
storïau Beiblaidd a’u neges gyda’n
plant.

Er nad oes ysgol Sul yn cyfarfod yn
gyhoeddus ar hyn o bryd, mae
adnoddau’n cael eu datblygu’n gyson i
gefnogi cynnal sesiwn anffurfiol yn y
cartref gyda phlant. Mae Helen Oswy
Roberts a Delyth Murphy rhyngddynt
yn paratoi gwers ysgol Sul syml, gyda
stori, llun a phos, a neges gryno a
gweddi. Mae’r rhain ar ein gwefan
(www.ysgolsul.com), gyda gwers
newydd yn ymddangos bob wythnos.
Hefyd, mae criw o weithwyr plant o
dan gyfarwyddyd Andy Hughes o Saint
y Gymuned yn paratoi pecyn clwb plant
yn y cartref sy’n llawn syniadau stori,
crefft, gemau a chaneuon, ac mae modd
lawrlwytho’r pecyn wythnosol yma o’n
gwefan. Bydd nifer o eglwysi yn cynnal

gwersi ysgol Sul ar Zoom ar gyfer
teuluoedd, ac un eglwys sy’n cynnig
hyn i blant dros Gymru yw cylch Bro
Dinbych – mae mwy o wybodaeth ar eu
tudalen Facebook.
I blant sydd adre ar hyn o bryd mae

ap Beiblaidd Arwyr Ancora yn dal ar
gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am
ddim; mae’n cynnwys 10 cwest
Beiblaidd drwy gyfrwng gemau a
heriau. Mae adnoddau Amser Beibl yn
ddelfrydol ar gyfer ffydd yn y cartref
hefyd: mae modd argraffu taflenni
gwersi addas ar gyfer pob oed o dan 5
hyd at 16 oed – dros 500 o daflenni i
gyd.

Daeth ymweliadau Agor y Llyfr
mewn ysgolion i ben am y tro. Ond eto,
gall y storïau yma gael eu rhannu â
phlant ym mhob man ar unrhyw adeg.
Beth am i rieni ddarllen y storïau yma
i’w plant, neu beth am alwad ffôn
reolaidd gan daid neu nain i ddarllen
stori cyn amser gwely? Mae digon o
Feiblau lliw ar gael. Os hoffech brynu
Beibl lliw, mae modd gwneud hynny
ar-lein a derbyn copi yn y post; ewch i
www.gwales.com i weld y dewis
sydd ar gael. Cofiwch hefyd fod yna
CDs ar gael o Beibl y Storïwr, â’r
hanesion yn cael eu darllen gan Martyn
Geraint, Wynford Ellis Owen ac eraill.
Mae yna dros 150 o ffilmiau pum
munud ar gael hefyd – ac mae modd
lawrlwytho’r rhain o’n gwefan am 49c
yr un, neu mae modd prynu DVD

yn cynnwys y casgliad cyflawn o’n
gwefan.

Mae Jack Newbould, sy’n gweithio i
MIC, yn paratoi ffilmiau crefft a stori
wythnosol i blant ar ei sianel YouTube
Teyrnas y Teulu, ac mae gan Eleri
Davies o fudiad Trobwynt gyfres o
sgyrsiau ieuenctid ar dudalen YouTube
Trobwynt. Mae cyfres o adnoddau
teuluol gan Esgobaeth Bangor yn
Gymraeg hefyd ar gael, sef ‘Wrth y
bwrdd gyda’n gilydd’, ac mae’r
rheini’n ymddangos bob wythnos ar eu
tudalen Facebook. Diolch i’r llu o bobl
sy’n gweithio’n ddyfal i baratoi’r
adnoddau newydd hyn ar gyfer ein
plant.

Cofiwch gysylltu os oes gennych
syniadau i’w rhannu, fel y gallwn eu
hychwanegu at y rhestr o adnoddau
sydd ar ein gwefan www.ysgolsul.com.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
gwybodaeth:

http://www.ysgolsul.com/
?page_id=2551

Aled Davies
Cyfarwyddwr/Director
Cyngor yr Ysgolion Sul /
Cyhoeddiadau’r Gair
aled@ysgolsul.com
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Cyflwyno’r Beibl i’n plant a’n hieuenctid
mewn cyfnod heriol



Fel y bu inni ddarllen yn Y Goleuad,
Ionawr 24 eleni, y ffigwr Beiblaidd y
byddwn yn ei drafod nesaf fel rhan o faes
llafur dosbarthiadau’r oedolion yn ein
hysgolion Sul yw Abraham. Cynhyrchodd
yr Athro Gareth Lloyd Jones gyfrol hynod
ddarllenadwy amdano. Rhydd y rhan
fwyaf o’i ofod i drafod y tair pennod ar
ddeg yn Llyfr Genesis sy’n darlunio ei
hanes o’i ddechreuadau yn Ur y
Caldeaid hyd ei farw yng ngwlad
Canaan yn fir oedrannus. Mewn pedair
pennod ar ddiwedd y gyfrol trafodir y
modd yr ymdriniwyd â’i gymeriad a’i
ddylanwad yng nghyfnod y gaethglud a
gwasgariad yr Iddewon, yn yr Apocryffa,
y Testament Newydd ac yn y tair
crefydd lle mae iddo ran allweddol.
Cyfeirir at hynny’n gyson drwy gydol y
gyfrol, ac, yn wir, bu’n ffigwr y bu
hawliai’r tair crefydd, Iddewiaeth,
Cristnogaeth ac Islam, arno yn aml yn
achos rhaniadau a chynnen yn hytrach
na chymod. Geilw’r awdur arnom i droi’n
ôl at yr hanesion yn Genesis yn hytrach
na’r deunydd diweddarach amdano ar
draws y tair crefydd, a chred mai felly y
daw cyfraniad Abraham fel y “patriarch
eciwmenaidd”, sef is-deitl ei gyfrol, i’r
golwg. Cyhoeddir Dehongli Bywyd
Abraham gan Cyhoeddiadau’r Gair am
£8.99.

Yn ddiweddar
bûm yn pori
hefyd mewn
cyfrol sy’n trafod
y modd yr
ymdrinnir ag
Abraham, ei
hanes a’i
gymeriad a’i
arwyddocâd
mewn rhychwant
o lenyddiaethau
Iddewig,
Cristnogol a
hefyd seciwlar yn yr hen fyd cyn ac yn
fuan wedi dechrau’r cyfnod Cristnogol.
Mae’n cynnwys un cyfraniad ar ddeg i
gyd. Ei enw yw Abraham in Jewish and
Early Christian Literature (LSTS, 93;
London: T & T Clark, 2019, tt. xi + 247.
£85.00. ISBN 978-0-5676-7552-1), ac

wedi’i olygu
gan ddau
ddarlithydd
o Brifysgol
Glasgow,
Sean A.
Adams a
Zanne
Domoney-
Lyttle.

Nid oes ofod
yma ond
yn unig i
gyfeirio at dri
o’r cyfraniadau

hyn. O safbwynt ffeministaidd yr ymdrinia
Domoney-Lyttle â’r hanesion yn Llyfr
Genesis. Tafolir ef fel priod a thad a’i gael
yn brin: nid yw’n gyson na theg yn ei
ymdriniaeth â’i ddau fab, Isaac ac
Ismael, a dadleuir y dibrisir cyfraniadau
ei bartneriaid, Sara, Hagar a Cetura, ill

tair yn famau boddhaol, yn sgil pwyslais
patriarchaidd yr hanesion am Abraham
fel gfir allweddol yn y dasg o sicrhau
parhad ac estyniad yr addewidion
cyfamodol a fyddai’n diogelu dyfodol yr
hen genedl. Trosglwyddo’r etifeddiaeth
dirol drwy ei ddisgynyddion gwrywaidd a
gaiff y brîf sylw yn Genesis hyd yn oed
ar draul ei rôl fel tad.

Yr unig fan yn Efengyl Ioan lle y cyfeirir
at Abraham yw ail ran pennod 8:31-59.
Defnyddiwyd y disgrifiad ynddi o’r
Iddewon fel plant y diafol dros y
canrifoedd fel arf i’w cystwyo. Eithr mae’n
rhaid ystyried pwy yn union a gaiff eu
galw felly yma. Fel Gareth Lloyd Jones
mae Joshua W. Jipp yn dynodi’r rhai a
gondemnir gan Iesu fel “yr Iddewon oedd
wedi credu ynddo” (ad.31) ac sydd
bellach wedi cilio oddi wrtho. Y rhain,
felly, ac nid yr Iddewon fel cenedl yw
“plant y diafol” (ad.44). Nid ydynt yn wir
etifeddion Abraham. Byddai ei blant yn
sifir o’i efelychu drwy arddangos
lletygarwch i Iesu (Ioan 1:11-12) a
gweithredu yn ôl ei air (8.39). Gyda llaw,
mae’r ddau ysgolhaig yma’n dilyn
sylwadau a wnaeth Catrin H. Williams ar
y bennod mewn ysgrif a gyhoeddwyd yn
2015.

Chwery Abraham ran amlwg hefyd yn
Llythyrau Paul ac yn ei gyfraniad ef i’r
gyfrol dan sylw canolbwyntia Chris Tilling
ar ddwy bennod yn arbennig, Rhufeiniaid
4 a Galatiaid 3. Wrth ystyried yn
feirniadol rhai o’r dehongliadau mwyaf
dylanwadol diweddar, megis rhai N.T.
Wright, D.A. Campbell a John Barclay,
myn bwysleisio mai ceisio ymateb yn
fugeiliol i gwestiynau a gorddwyd gan ei
wrthwynebwyr y mae’r apostol wrth
ddefnyddio Abraham fel esiampl o ffydd.
Eto nid y patriarch fel y cyfryw yw craidd
ei safbwynt ond yr hyn a wnaeth Duw yn
Iesu Grist. Ffydd yn hynny a bwysleisir
wrth gyfeirio at Abraham: “Y mae pobl
ffydd yn cael eu bendithio ynghyd ag
Abraham, un llawn ffydd” (Gal. 3.9). 

John Tudno Williams
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Y Silff Lyfrau

Dalier Sylw 
Afraid dweud na chynhelir Cynhadledd

Fforwm Ffydd (Undeb Athrofa’r Bala) yn
Seilo, Llandudno ar Fai 19eg eleni.

Fodd bynnag, edrychwn ymlaen, mewn
ffydd, i gynnal y Gynhadledd yn

Seilo, Eglwys Unedig Llandudno
ar Fai 18 fed, 2021.

Y thema fydd “Gobaith y Cristion”.

Siaradwyr:

Gobaith a Iaith â Diwylliant:
Mr Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg 

Gobaith a Iechyd Meddwl:
Dr Elin Ellis Jones, Ymgynghorydd

Seiciatryddol

Gobaith a’r Eglwys:
Y Parch Evan Morgan

Cofiwch nodi’r dyddiad newydd!

Parch Megan Williams

holl arfogaeth Duw, er mwyn i chwi
fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac
wedi cyflawni pob peth, sefyll yn
gadarn”( Effesiaid 6:13). Trwy gydol ei
weinidogaeth wynebodd yr apostol
dioddefaint ac anawsterau lu, gan
deimlo ei fod weithiau yn gorfod
gwrthwynebu “pwerau ysbrydol
drygionus.” Mewn unrhyw gyfnod o
ansicrwydd ac ofn pa gynghorydd gwell
na’r hwn sydd wedi wynebu’r brwydrau
o’n blaen.

Mae’r firws Covid-19 yn rhywbeth
anweledig i ni ond yn ddieflig ei effaith,
yr “invisible mugger” meddai’n Prif
Weinidog sydd wedi gorfod ei wynebu.
Yn wyneb yr hun oll a wynebwn
gadewch i ninnau geisio derbyn
arfogaeth ein Duw.

Mae’r darlun yn disgrifio’r math o
arfogaeth oedd yn cael ei wisgo gan
filwyr Rhufeinig y cyfnod ac yn ein
harwain i feddwl am yr hyn oll sydd yn
angenrheidiol: 1- Gwirionedd yn wregys
(h.y gwirionedd yr Arglwydd nid “fake

news”!), 2- Cyfiawnder yn arfwisg (drwy
ras ein Duw), 3- Cyhoeddi Efengyl
tangnefedd (drwy nerth Ei Ysbryd),
4- Tarian Ffydd ( yn diffodd y saethau
tanllyd), 5- Helm iachawdwriaeth (mae
Duw am ein cadw’n ddiogel hyd
dragwyddoldeb), 6- Cleddyf yr Ysbryd
(sef gair Duw – na all neb ei wrthsefyll),
7- Ymrowch i weddi (gan weddïo bob
amser yn yr Ysbryd). A tydi hyn oll ddim
ond yn grynodeb o “holl arfogaeth Duw”!

Gyfeillion annwyl, mae ein natur yn
gymhleth. Mae rhai wrth wynebu caledi
yn canolbwyntio ar ofn ac yn dioddef ym
mhob ffordd. Mae eraill, er eu gwendid,
yn meddu ffydd ac yn ceisio ymddiried
yn yr Arglwydd, nes daw’r fuddugoliaeth.
Wrth gofio cenhedlaeth a gafodd ei brofi
yn nhywyllwch rhyfel gan oroesi yn y
diwedd, efallai y dylem dderbyn
gwahoddiad y gair i weddïo gan geisio
“holl arfogaeth Duw” a gyda’r sicrwydd
tragwyddol mae “Digon i ti fy ngras i;
mewn gwendid y daw fy nerth i’w
anterth”!

Bydded tangnefedd.

Parch Marcus Wyn Robinson,
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol

Ymgynghori ac Arfogi
(parhad o dudalen 1)
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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…

EMYN – Caneuon Ffydd 323
Mawr oedd Crist 

GWEDDI

Fugail da, trwy’r hwn y caiff y rhai colledig
eu ceisio a’u harwain i’r gorlan; portha ni a
chawn ein digoni; iachâ ni, ac fe gawn ein
gwneud yn gyfan; arwain ni fel y cawn fod
gyda thi, yr hwn sydd gyda’r Tad a’r
Ysbryd Glân yn teyrnasu, yn Un Duw, yn
oes oesoedd Amen.

MYFYRDOD – 1 Pedr 3:8-22
Dioddef o achos cyfiawnder

Mae’n debyg y byddai’r rhan fwyaf
ohonom yn dymuno cael byw bywydau
diogel, cyfforddus, moethus gydag aur y
byd a’i berlau man. Byddai’r rhan fwyaf
ohonom yn dymuno meddwl bod bobl
eraill yn ein hoffi, neu o leiaf yn ein
parchu. Ac yn sicr fyddwn ni ddim am fyw
dan wrthwynebiad ac erledigaeth. 

Byw yr ydym mewn cartrefi gyda sylfaen
ddiogel. Byw mewn tai ydym ac nid mewn
pebyll yn teithio o le i le. 

I lawer ohonom, y gwir yw hyn – nad
ydym yn gyfforddus efo “newid”. Mae
newidiadau diweddar mewn technoleg a’r
newidiadau a orfodwyd arnom oherwydd
Cofid 19 yn gwneud i ni deimlo’n ansicr.
Ond mewn gwirionedd tanlinellu mae’r
pandemig ddiweddaraf i ni fod bywyd yn
ei hanfod yn golygu newid am ei fod yn ei
hanfod yn ansicr. Hunan dwyll oedd ein
“sicrwydd” a’n “diogelwch”
ymddangosiadol.

Yn ei lythyr mae Pedr yn cyfarch pobl
sydd yn “ddieithriaid” yn eu gwlad eu
hunain. Yn bobl sydd â gobaith bywiol
ynddynt, yn feini bywiol mewn Teml fywiol,
oedd wedi sylfaenu eu bywydau ar ben
conglfaen bywiol a osodwyd gan yr
Arglwydd Dduw ei hun. Mewn moes,
mewn ffydd, mewn disgwyliad am a ddaw,
fel y gwelsom eisoes, roedd eu bywydau
yn ddatganiad, yn hysbyseb, yn
gyhoeddiad bod Bywyd newydd wedi torri
i mewn i’w bywydau.

Ac i’r graddau hynny, mae’r adnodau sydd
o’n blaenau’n gwbl berthnasol i ni heddiw.
Mewn byd gwrthwynebus i ffydd y
Cristion*, mewn byd diobaith, mewn
amser pan yr ydym fel aelodau yn ein
capeli yn teimlo’n hunain yn fach o ran
nifer ac yn ddiymadferth, sut ydym i fyw
ac ymagweddu?

Mewn gair, beth mae Pedr am ei ddweud
wrth ei gynulleidfa yw hyn. Peidiwch ag

edrych ar nifer yr erlidwyr, eu “grym” na’i
gallu i ddifa. Peidiwch ag edrych ar yr
amgylchiadau allanol. Peidiwch ag edrych
ar eich niferoedd bychain chwi. Yn
hytrach, 

• Sancteiddiwch Grist yn Arglwydd. Hynny
yw, edrychwch ar Iesu a dysgu beth yw
ystyr byw bob amser o dan ei
Arglwyddiaeth Ef – golyga hynny edrych
ar Iesu nid ar yr Ymerawdwr, yr
Ymerodraeth na’r erlidwyr.

• Canolbwyntiwch ar beth ydych yn
hytrach na beth sy’n digwydd ar ein
cydwybod yn hytrach nag edrych ar ein
gwatwarwyr. ad 14, 16,17.

• Edrychwch ar arwyddocâd eich ffydd-
dysgwch, plymiwch ddyfnderau’r gobaith
a osodwyd ynom fel y gallwch gyfleu’r
“gobaith” a’ch meddiannodd. Unwaith
eto “addfwynder a pharchedig ofn” sydd
i nodweddu’n hymwneud gyda phobl
nad ydynt yn rhannu’n ffydd. Sut allwn
ni ddysgu heb ddarllen y Beibl, heb
weddïo’n ddyddiol, heb geisio mynegi’r
gobaith hwn i eraill?

• Edrychwch ar effaith a rhinwedd
marwolaeth Iesu Grist. Un waith ac am
byth dioddefodd drosom i’n cyflwyno i’r
Arglwydd. Roedd arwyddocâd neilltuol
i’w ddioddefaint. Ond cofiwch mai
pendraw ei aberth oedd ei atgyfodiad a’i
ddyrchafiad. Hyd yn oed os cawn ein
galw i ddioddef dros ein ffydd, neu golli
popeth mewn ffydd, pendraw ein
dioddefaint, trwy Grist, fydd ein
hatgyfodiad ninnau hefyd gydag ef.

• Peidiwch â meddwl bod eich nifer yn
ddibwys. Nifer fach a achubwyd yn yr
Arch gyda Noa. Nid y rhif ond yr
achubwr a glendid eich moesau sy’n
bwysig.

• Os edrychwn ar ein hamgylchiadau, ein
rhwystrau neu ein gwrthwynebwyr, yna
yr amgylchiadau, y rhwystrau a’r
gwrthwynebwyr fydd yn ffurfio ynom
natur ein cred, hyder ein gobaith a
chymeriad ein tystiolaeth. Byddwn fel
praidd o ddefaid yn cael ein tarfu’n
rhwydd.
Mae Sancteiddio Crist yn golygu mai Ef
sy’n ffurfio cred, ein disgwyliad a’n
gwerthoedd. Golyga hyn yn ymarferol
ein bod, trwy Iesu Grist, yn “bwrw
ymaith fudreddi yn ein gwerthoedd a’n
hymwneud gyda phobl eraill a thrwy
hynny ein bod yn meithrin cydwybod
dda tuag at Dduw. Mae “calon lan yn
llawn daioni” yn decach na’r lili dlos!

Nid i amherthnasedd nefolaidd y’n
galwyd. 

I’r Cristion y mae i obaith tragwyddol
effeithiau ymarferol mewn glendid moes,
gonestrwydd, gobaith addfwyn, a hyder
parchus. Nid gan y byd, ond gan Iesu
mae’r gair olaf.

Beth felly am feddwl o’r newydd am hyn?

A ydym yn sancteiddio Crist yn ein
calonnau? A ydyw ef yn cael llywodraethu
a ffurfio ein cred, ein gobaith, ein hofnau,
ein ddoe a’n yfory? Beth tybed i ni yw
cael byw gydag addfwynder, parchedig
ofn a chydwybod lan? A tybed a yw Iesu
Grist mor fawr yn ei golwg a’r darlun
ohono a geir yn ad. 22? Yno gwelwn yr
Iesu sydd wedi ei atgyfodi yn llywodraethu
a phob angel, nerth a gallu yn plygu iddo.
Ai dyna sail ein ffydd a’n gobaith heddiw?

GWEDDI

Arglwydd Iesu Grist, dwi’n cydnabod o dy
flaen bod ffenestr fy nealltwriaeth o’r byd,
o ras, ohonot ti, yn fach iawn- mor fach â’r
sgrin dwi’n darllen y weddi hon arno.
Cyfyng yw fy neall, gwantan yw fy ffydd,
arwynebol yw fy ymddiriedaeth. Arglwydd
Iesu, a wnei di ddangos i mi nad y
ffenestri bach sy’n ffurfio realiti go iawn.
Gad i mi o’r newydd gael golwg newydd
ar dy ogoniant, dy allu, dy frenhiniaeth,
mawredd y taliad a wnaed drosom, a’r
fraint ryfeddol ein bod yn cael dod atat
drwyddo Ef. Ac yn yr un modd dysga fi o’r
newydd fod gonestrwydd, a chydwybod
lân, bod geirwiredd, bod gostyngeidd -
rwydd, bod addfwynder yn werthoedd
tragwyddol bwysig. Maddau i mi eto.

Cyflwynaf i ti’ rhai sy’n cael eu herlid
heddiw oherwydd eu ffydd ynot ti.
Cyflwynaf i ti eu herlidwyr. Cyflwynaf i ti’r
rhai sy’n galaru ... y rhai sy’n dioddef …
y rhai sy’n ofnus … Cyflwynaf i ti fy
nheulu … y fro … meddygon, nyrsus a
phawb arall sy’n ein gwarchod mewn
dyddiau blin.

I ti Arglwydd y perthyn mawl a gogoniant,
yn oes oesoedd, yn dy eglwys a thrwy’r
nef, yn dy Fab Iesu Grist, Amen
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* Os ydych am ddarllen ymhellach
cliciwch ar y ddolen
https://www.theguardian.com/world/
2019/may/02/persecution-driving-
christians-out-of-middle-east-report

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.


