
Dwi’n ymwybodol, fel mae rheolau’r wlad
yn dechrau newid, hynny yw, rhagor o
sefydliadau yn cael agor a rhyddid i
deithio o fewn ein gwlad, bod nifer
ohonom dal yn nerfus ac yn ansicr. Mae
hynny i’w ddisgwyl wrth reswm. Mae’r
feirws dal o gwmpas a rhaid bod yn
wyliadwrus o hyd am amser hir eto yn ôl
y sôn. Ond eto, mae’n bwysig ein bod ni
fel Eglwys yn
barod o hyd i
annog ac
er yr holl
bwyslais i
gadw 2 fetr ar
wahân, ein
bod yn agos
ac yn dangos
consyrn.

Gwefr oedd gyrru lawr i’r gorllewin i weld
fy nheulu yr wythnos diwethaf ond
profiad rhyfedd gan nad oeddwn wedi
gyrru ar y draffordd am fisoedd. Yn wir
roeddwn yn ansicr, er fy mod yn yrrwr
profiadol, ac am yr hanner awr cynta’
roeddwn yn gyndyn iawn i fynd dros
45 o filltiroedd yr awr! Cyrhaeddais
Pen-y-bont ar Ogwr a phoeni wedyn na
welwn Sir Gâr tan nos, felly dechreuais
gyflymu! Ail fagu hyder ar ôl ei golli a
cholli’r arferiad.

Boed i ni fel Eglwys gofio annog ac i
agosáu at bawb sydd wedi colli hyder.
Mae nifer enfawr wedi colli anwyliaid,
nifer wedi colli swyddi a busnesau. Boed
i ni nawr sefyll ochor yn ochor â nhw a
rhannu’r gofid ac agosáu mewn oes o
bellter.

Cynnydd mewn crefydd

Beth sydd wedi bod yn ddiddorol yw
rôl crefydd yn y pandemig yma. Mae
ystadegau, mae’n debyg, yn dangos bod
dros chwarter o boblogaeth ein gwlad
wedi ‘logio mlaen’ a dod o hyd i
ddeunydd crefyddol neu addoliad.
Mae hwn yn rif uchel iawn o feddwl beth
yw rhif aelodaeth Eglwysig yng
Nghymru. Gobeithiwn yn fawr ein
bod ni fel Eglwys wedi gallu cynnig
cysur, gobaith a sicrwydd yn y cyfnod
clo yma gyda’i holl anawsterau a
hunllefau.

Annog a Chynllunio

Nawr mae’n rhaid mynd ati i gynllunio
eto. Go brin y bydd pethau yn mynd nôl
i’r ‘normalrwydd’ oedd ym mis Mawrth.
Ond fe wnawn ni eto wynebu hyn yng
nghwmni’n gilydd a’n Gwaredwr. Byddwn
yn annog ein gilydd byddwn yn agos i’n
gilydd.

Daliwch ati

Gyda’r holl sylw yn ddiweddar ar
ymgyrch allweddol ‘Mae bywydau du o
bwys’, meddyliais am eiriau Harriet
Tubman a frwydrodd yn erbyn
caethwasiaeth yn ystod troad y ganrif
ddiwethaf: ‘if you are tired, keep going; if
you are scared, keep going; if you are
hungry, keep going: if you want to taste
freedom, keep going.’

Ie, rydyn ni’n cario ymlaen a byddwn yn
dysgu cymaint o’r cyfnod yma.
Fe welwn sut rydym fel Eglwys wedi
gallu bod yn berthnasol a chynorthwyo
yn ein cymunedau. Teimlwn ein bod ni ar
gael yn haws, nid yn unig i’n haelodau
ond i bobl yn ein cymunedau. Mae pobl
yn edrych am bobl, mudiadau a ffordd o
fyw llai cystadleuol ac ymosodol. Yn
edrych am bobl yn fwy tynner a charedig
yn hytrach na rhai sy’n fodlon sathru ar
eraill. 

Croeso a gwasanaeth

Dydw i ddim wedi gallu mwynhau llawer
o deledu yn y cyfnod yma. Rwy’n ei
gweld yn anodd i ganolbwyntio, ond des
ar draws rhaglen o’r enw ‘Remarkable
places to eat’ (eironig gan ein bod

methu mynd mas i fwyta o gwbl!) Roedd
y ddau gyflwynydd ym Marrakesh mewn
bwyty a chyn profi’r bwyd dyma Fred
Sirieix yn sôn am a chanmol y
gwasanaeth. Daw hyn mewn dwy ran,
meddai – ‘service and hospitality.
‘Service is what you do, bringing the tea
and food to the table’ and hospitality is
how you’re made to feel…made to feel
at home, and feel good.’ Dyma ein tasg
ni fel Eglwys wrth wasanaethu a gofalu
am ein cyd-ddyn.

Perygl a chyfle

Soniodd y Pab Francis yn ddiweddar fod
pob creisis yn cynnig peryg a chyfle.
Mae cyfle nawr i weld y tlodi yn ein byd,
cyfle i gydnabod yr holl weithwyr mewn
swyddi oedd yn cael eu bychanu yn y
gorffennol ond nawr yn cael eu gweld yn
amhrisiadwy. Fel dywedodd Maureen
wrtha i pan roedd yn gweithio ar y til ar
ddechre hyn i gyd – ‘yesterday we were
unskilled workers today we’re key
workers.’ Mae cyfle nawr, nid jest i glapio
ond i gydnabod yn ariannol ac i
werthfawrogi.

Rhaid atgoffa’n hunain o hyn nawr wrth
fynd ati i annog ac i fod yn agos at bawb
yn eu gwaith, eu gofid a’u hansicrwydd.

Hanfodion eglwys

Fel dywedodd Nadia Bolz Weber
gweinidog Lutheraidd yn yr UDA.
‘When we strip
away the
clutter of what
has become
known as
“church” the
fussiness,
institutional
power,
committee
meetings and
arguments about the colour of the carpet
in the sanctuary  what is left is all the
sustenance we need: simple bread,
wine, water, words and of course
Jesus…’

Daliwch ati i annog gyda’n diolch.

Parch Evan Morgan
Darpar Lywydd y Gymanfa Gyffredinol
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Annog a chadw’n agos

(Harriet Tubman 1822-1913)



Llyfr ar gyfer darllenfa neu ddesg yn yr
eglwysi plwyf oedd Beibl 1588,
campwaith William Morgan. Roedd yn
gyfrol fawr, drom, o 1122 o dudalennau:
cyfrol ffolio (‘ffolio bychan,’ yn iaith
llyfryddiaethwyr, ond mater cymharol
yw’r ansoddair ‘bychan’), y treuliodd
William Morgan gryn flwyddyn yn
Llundain yn gwylio’i hargraffu gan
ddirprwyon di-Gymraeg Christopher
Barker, yr argraffydd brenhinol. 

Bernir bod rhwng 800 a 1000 o gopïau
wedi’u printio, i’w gosod (yn unol â
Statud 1563), ochr yn ochr â’r Beibl yn
Saesneg, ym mhob eglwys blwyf yng
Nghymru ac yn rhannau Cymraeg
esgobaeth fawr Henffordd. Roeddent i’w
darllen nid yn unig mewn gwasanaethau
cyhoeddus ond hefyd yn breifat gan
unrhyw un digon llythrennog a ddymunai
fynd i’r eglwys ar gyfer hynny. Yr oedd
ysgogiad Protestannaidd i hynny, wrth
reswm, sef galluogi pob un i glywed neu
ddarllen am ‘fawrion weithredoedd Duw’
yn ei iaith ei hun. Yr oedd iddo hefyd ei
ochr wleidyddol, sef annog y Cymry
uniaith i gymharu’r ddau gyfieithiad ac
felly ddysgu Saesneg. Nid oedd ‘cymal
iaith’ bondigrybwyll y Ddeddf Uno wedi’i
lwyr anghofio.
Beth bynnag am y Statud, gellir
dychmygu effaith Beibl William Morgan
ar ein hynafiaid di-Saesneg. Yng
ngeiriau cofiadwy Gwenallt (er gwaetha’r
anwybyddu ar gyfraniad Salesbury), yn
ei foliant i’r Esgob (Gwreiddiau, t. 50): 

A gras syfrdanol i’r Cymry oedd clywed
am y tro cyntaf

Y Tad, y Mab a’r Ysbryd yn parablu yn
Gymraeg. 

Chwarter canrif a mwy yn ddiweddarach,
ac mae’n hawdd credu y byddai copïau
yn eglwysi’r bröydd Cymraeg yn dangos
olion traul, yn arbennig gan nad oedd y
papur ym mhrintiad Beibl 1588 o’r
ansawdd gorau. Yn ardaloedd mwy
Seisnig y ffin, ar y llaw arall, tebyg mai
eu hanwybyddu fu tynged llawer o’r
Beiblau Cymraeg, a’u bwrw i bydru
mewn cornel laith. Ategir hyn oll gan y
gfir a fu’n bennaf cyfrifol am sancsiynu
a sicrhau cyhoeddi argraffiad newydd y
Beibl yn 1620, sef yr Esgob Richard
Parry, olynydd William Morgan yn
Llanelwy. Mewn cyflwyniad Lladin i’r
gyfrol, dywed ef mai un o’r rhesymau
dros yr ymgymeriad oedd bod ‘y Beiblau
sydd yn y rhan fwyaf o’n heglwysi naill
ai ar goll neu wedi treulio, heb fod neb,
hyd y gallwn i gael ar ddeall, yn meddwl
am argraffu rhai newydd’. 

Ond yr oedd rheswm arall yn sbardun
pwysig hefyd. Yn 1611 cawsai fersiwn
newydd o’r Beibl Saesneg ei gyhoeddi,
‘Beibl y Brenin Iago’ (KJB: King James
Bible) neu’r ‘Fersiwn Awdurdodedig’
(AV: Authorized Version), fel y cyfeirir ato
yn fynych. Roedd y gyfrol honno yn
ffrwyth gwaith manwl dros hanner cant o
ysgolheigion Beiblaidd, yn gweithio
mewn chwe thîm neu ‘gwmni’, dau yr un
yn Westminster, Rhydychen a
Chaergrawnt. Yn eu plith gwelir rhai o’r
enwau amlycaf yn hanes crefyddol a
diwylliannol Lloegr yn eu dydd, dynion o
ddysg enfawr fel Lancelot Andrewes a
John Rainolds, George Abbot a Henry
Savile. Eisoes cawsid sawl cyfieithiad o’r
Beibl i’r Saesneg, a’r mynegiant yn eu
fersiynau o’r Testament Newydd a’r

Pumllyfr yn ddyledus yn fynych i waith
arloesol William Tyndale (dienyddiwyd
1536), ‘tad y Beibl Saesneg’. Y mwyaf
cyfarwydd o’r cyfieithiadau Saesneg
erbyn dechrau’r ail ganrif ar bymtheg
oedd Beibl Genefa (arg. 1af, 1560) a
Beibl yr Esgobion (arg. 1af, 1568). Ond
dymuniad y Brenin Iago oedd cael
fersiwn unffurf a fyddai’n gwasanaethu
gofynion crefyddol a gwleidyddol y
deyrnas, yn offeryn cymodi rhwng
pleidiau uchel – ac isel – eglwysig o’i
mewn, ac yn gosod safon cydymffurfiol
ar gyfer addoliad yn y llannau. 

Yn ddigwestiwn, bu Beibl Saesneg 1611
yn symbyliad i’r gwaith diwygio ar gyfrol
William Morgan a esgorodd ar Feibl
1620. Anerchir y Brenin Iago gan
Richard Parry yn ei gyflwyniad, a dywed
iddo farnu ‘nad oedd dim y gallwn ei
gyflawni a oedd yn fwy teilwng ynddo’i
hun, nac yn fwy derbyniol gan fy Nuw a
chan fy Mrenin, nac ychwaith yn fwy
priodol ar gyfer iachawdwriaeth y
Cymry, na’m bod â’m holl egni yn ceisio
gwneud yn achos fersiwn Cymraeg y
Beibl yr hyn sydd eisoes wedi’i wneud
mor llwyddiannus yn achos y Beibl
Saesneg [1611]’.

Ceir yr argraff o ddarllen cyflwyniad yr
Esgob Parry mai ef ei hun yn unig a fu
wrthi’n paratoi Beibl 1620. Meddai, ar ôl
cyfeirio at waith ei ragflaenwyr – Richard
Davies, William Salesbury, William
Morgan: ‘Trois i fy llaw at eu
cyfieithiadau hwy, yn enwedig yr olaf
[h.y., Beibl 1588], a lle’r ymddangosai
fod angen, ymgymerais ag atgywerio’r
hen adeilad, megis, â gofal o’r newydd.’

Ond y mae pob tystiolaeth, ac eithrio
cyflwyniad Richard Parry, yn pwyntio at
fir arall a fu, o leiaf, yn rhannu’r gwaith
â’r esgob. Dr John Davies, Mallwyd,
oedd hwnnw, un o’r ysgolheigion mwyaf
a welodd Cymru erioed. Byddir yn sôn
mwy amdano yr wythnos nesaf.

(I’w barhau)

Ceri Davies
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‘Am gael hwn yn iaith ein mamau’:
Cofio Beibl 1620 (II)

Yr Esgob Richard Parry
By Llywelyn2000 – Gwaith yr uwchlwythwr, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62840374

Dr John Davies



Gwers 2

Y gfir gwahanglwyfus

Gweddi
Arglwydd, byddwn yn cydnabod yn aml
ein bod yn teimlo’n annigonol ac yn ddi-
werth. Gwared ni rhag bod yn hunanol a
helpa ni i geisio mwy o’th gwmni a’th
fendith. Amen.

Darllen
Mathew 8:1–4 (Marc 1:40–45; Luc
5:12–16)

Cyflwyniad
Yn ddifyr iawn, ceir llawer o gymer -
iadau sy’n ymddangos yn hanesion
iacháu yr Efengylau na wyddom ddim
o’u henwau na’u cefndir, ond i’w stori
fod yn fodd i’r darllenwyr weld mwy o
Iesu. Roedd y gwahanglwyf yn gyffredin
yn y wlad, ac yn glefyd nad oedd modd

ei wella. Ar hyd hanes, roedd yn
gwahanu pobl oddi wrth eraill, a hyd at
ganol yr 20fed ganrif nid oedd triniaeth
i’r cyflwr. Ceir hanes arall am Iesu yn
iacháu deg o wahangleifion yr un pryd,
naw Iddew ac un Samariad. Mae i’r
hanes hwnnw neges ddyfnach ynglªn â
salwch ac angen yn dwyn y dioddefwyr
o dras wahanol ynghyd, nes bod yr
afiechyd yn clirio, a bod y rhwygiadau
cenedlaethol yn ailymddangos. (Luc
17:11–19)
Mae’n sifir y byddai gweld

gwahangleifion yn olygfa gyffredin ym
Mhalesteina, a bod eu hofnau a’u
hunigrwydd yn gwbl ddealladwy. Tybed
faint o gleifion oedd mewn unrhyw
gymdogaeth ym Mhalesteina yng
nghyfnod Iesu ar y ddaear? Pwy all
ddweud, ond bod yr efengylwyr yn
dangos cleifion felly’n dod at Iesu ac yn
gofyn am lanhad. Pan ddangosir Iesu yn
cyffwrdd y cleifion hyn ac yn dewis eu
hiacháu, roedd yr efengylwyr yn dweud
llawer am Iesu. Fyddai neb cyfrifol yn
gwneud hynny, ond roedd y disgyblion
yn gwybod fod Iesu’n fwy na’r afiechyd
ac yn ei gyffyrddiad yn medru adfer y
claf. 
Elfen arwyddocaol arall yn yr hanes

hwn, fel yn iacháu’r Deg Gwahan -
glwyfus, yw fod Iesu yn cymell y sawl a
iachawyd i gydnabod eu bod wedi cael
iachâd drwy ewyllys Duw, a bod angen
i’r claf ymweld â’r ganolfan grefyddol
Iddewig i ddangos hynny’n gyhoeddus. 

Myfyrdod
Ar hyd y canrifoedd ac ar draws
cymunedau, bydd pobl yn ymwybodol
o’u hunigrwydd a’u hanobaith. Efallai
nad dioddef o gyflwr y gwahanglwyf
fyddai sefyllfa pawb, ond yr un yw’r
gofid a’r unigrwydd gyda chyflyrau
eraill. Bydd yr eglwys ym mhob cyd-
destun am ddweud fod Iesu yn
cydymdeimlo â’r unig a’r dolurus ac yn
ymateb i’w gofyn hwy. Pwy a fiyr beth
yw ing person arall: boed oherwydd
gofid meddygol, emosiynol neu
gymdeithasol? Mae’n hawdd dychmygu
bod y person ynghanol y stori angen
rhywun arall i ddeall ac i ymateb yn
gadarnhaol. Ym mhob hanesyn fel hyn
yn y Testament Newydd, mae Iesu yn
gwneud gwahaniaeth i fywyd yr
unigolyn ac yn adfer y person. 

Elfen erall yw fod y dioddefwr yn
ddienw, fel pe bai’r efengylwyr am
ddweud wrth y sawl a fyddai’n darllen y
deunydd nad oes unrhyw un yn ddienw
ac yn ddieithr i Iesu. Byddwn yn cerdded
heibio’r lliaws bob dydd, ac yn aml, ni
fyddwn yn gwneud unrhyw ymdrech i
gydnabod y sawl sy’n cerdded tuag atom
ar y stryd neu mewn tª bwyta. *Nid
dieithriaid mohonom ar ein taith drwy
fywyd, ond pererinion yn rhannu’r
ffordd, yn gyd-ddibynnol am gwmnïaeth
ac angen perthyn i eraill.* 
Trydedd elfen yr hanes yw fod y claf

wedi adnabod Iesu ac yn dweud bod
croeso i’r Iesu ei wella. Ein cyfle ni, bobl
y ffydd, yw cyflwyno Iesu i eraill a’u
hannog i wahodd Iesu i mewn i’w byd ac
i wneud y gwahaniaeth. Byddwn yn
ddigon parod i gynnig arbenigwr a all
wella cyflyrau o salwch neu ein
cynorthwyo i ddatrys gofidiau ariannol.
*Faint o gymeradwyo Iesu a wnawn i
eraill?* *Tybed pa fath o wahaniaeth a
wêl ein cyfeillion ynom ni wedi i ni
wahodd Iesu i ddylanwadu ar ein bywyd
a’n gwella.* 

Gweddi 
Arglwydd, byddwn yn gyson yn dy
wahodd i fewn i’n bywydau ac i’n
gwella. Cydnabod ei aflendid a wnaeth y
gwahanglwyfus, a chydnabyddwn
ninnau hefyd fod staen y byd ar ein
bywydau ac angen i ni gael ein glanhau.
Canwn gyda’r emynydd: ‘Golch fi’n
burlan yn y gwaed / a gaed ar Galfarî’, a
galw allan ‘Syr, os mynni, gellir fy
nglanhau’. Amen.

Trafod ac ymateb:

• Yn y dyddiau hyn o bellhau
cymdeithasol, trafodwch ffyrdd o
‘gyffwrdd’ â rhai sydd mewn
unigrwydd amlwg a heb fod mor
amlwg, ac ewch ati i weithredu ar un
ohonynt os na wnaethoch yn barod.

• Trafodwch y tair brawddeg sydd wedi
eu nodi â * *.
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Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd –
Yr Efengylau

Cyfres o astudiaethau Beiblaidd ar gyfer y cartref neu grfip
gan y Parch. Denzil I. John

Mae fideo o’r deunydd i'w weld yn yr adran ‘Gwersi Ysgol Sul i Oedolion’
ar sianel deledu www.cristnogaeth.cymru

Sianel deledu TCC
Bellach, aeth mis heibio ers sefydlu
sianel deledu Gristnogol Gymraeg ar
wefan cristnogaeth.cymru. Y newydd -
ion da yw fod yna bellach dros 1,000 o
eitemau Cristnogol Cymraeg ar gael i’w
gwylio ar y sianel. Mae dros 30 o
sianeli gan eglwysi o bob enwad
a thraddodiad yng Nghymru, sy’n
cynnwys dros 300 o oedfaon Cymraeg
cyflawn. Fodd bynnag, mae llawer mwy
nag oedfaon ar y sianel, ac erbyn hyn
mae dros 700 o eitemau amrywiol a
gwahanol yno.
Gwelwyd y byd Cristnogol Cymraeg

yn gwneud llawer o bethau newydd a
chreadigol iawn yn ystod y misoedd
diwethaf, a braf yw cael rhannu llawer o
hynny ar TCC. Mae yna wersi ysgol Sul
i blant ac oedolion, astudiaethau
Beiblaidd, myfyrdodau ar emynau,
darllen iadau Beiblaidd a gweddïau
creadigol. Mae adran helaeth i blant,
sy’n cynnwys cartfins, sianel grefft,
sianel caneuon gyda symudiadau, yn
ogystal â sgyrsiau i ieuenctid am y
ffydd. 
Ceir sianel o ddarlithoedd, ac un arall

yn rhannu tystiolaeth gan Gristnogion
Cymraeg. Digon o gynnyrch felly, a
hwnnw yn tyfu’n ddyddiol. Ewch i
www.cristnogaeth.cymru/tcc i bori a
gwylio.

Cyfeiriad Golygydd 
Y PEDAIR TUDALEN

Huw Powell-Davies 

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

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

Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad

(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).

pedair.tudalen@gmail.com



Ar ddechrau’r mis hwn, cynhaliwyd y
gyntaf o oedfaon Cymraeg mewn
eglwys wladol yn Llundain yn dilyn
cyfyngiadau Covid-19. Y bore hwnnw,
cynhaliodd yr offeiriad oedfa yn y dull
traddodiadol, a’r un pryd recordiodd
fideo ohono’i hun ar gyfer cynulleidfa
na allai fod yn bresennol. Ymunodd tua
30 o addolwyr yn y gwasanaeth yn yr
adeilad y bore hwnnw, ond drwy
gyfrwng technoleg roedd ei gynulleidfa
yn llawer ehangach.
Term poblogaidd heddiw i

ddisgrifio’r defnydd o ddau gyfrwng yw
‘hybrid’. Yr hyn ddaw i’m meddwl
gyntaf pan welaf y gair yw ceir hybrid,
sef cerbydau sy’n redeg ar gyfuniad o
fathau gwahanol o danwydd, boed
drydan, betrol, disel, neu hyd yn oed
nwy hydrogen. 
Tra’n deall dyhead rhai am gael

dychwelyd i’w haddoldai ar y Sul wedi’r
cyfyngiadau yma yng Nghymru, mae’n
ffaith fod bugeiliaid eglwysi, ar hyd a
lled Cymru, yn gweld y niferoedd
mwyaf o addolwyr naill ai pan fyddant

yn cynnal oedfa gymun yn eu pulpudau
eu hunain, neu ar adegau arbennig fel
oedfaon teuluol neu wasanaethau
diolchgarwch a’r Nadolig.
Yn dilyn cyfyngiadau Covid-19,

rydym oll wedi gorfod newid ein
ffyrdd wrth fyw ein bywydau o
ddydd i ddydd. Er bod y cyfyngiadau
wedi eu llacio rhywfaint, mae’r
ansicrwydd o wybod pryd y cawn
ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd
yn dal i’n gofidio i ryw raddau. Fe
ychwanegir at yr ansicrwydd pan
glywn rai’n darogan y gall Covid fod
efo ni am amser hir, neu fod raid paratoi
ar gyfer ail don bosib o’r pandemig yn
yr hydref.
Ddiwedd 2019 penderfynais fod yn

ddi-enwad. Un o’r rhesymau dros
wneud hynny oedd fy mod yn credu bod
enwadaeth yn amherthnasol yn 2020.
Petai rhywun yn gofyn i mi pam fy mod
yn Fethodist sy’n arddel Calfiniaeth yn
hytrach na Methodist sy’n arddel
Wesleaeth, neu pam nad ydw i’n
Annibynnwr neu Fedyddiwr, fy ateb

fyddai ‘gan mai yn y traddodiad hwnnw
y cefais fy magu’. 
Felly, fel un sydd bellach yn edrych

oddi allan ar enwadau Cymru, bydd yn
ddiddorol gennyf weld sut y byddant
hwy a’r Eglwys Wladol yn ymateb i
ganllawiau Llywodraeth Cymru ar
ailagor addoldai. Hyd yma nid yw
Llywodraeth Cymru wedi cynnig
unrhyw fath o amserlen bendant, mwy
na chaniatáu ailagor o dan amodau
cyfyng a phenodol iawn ar gyfer gweddi
bersonol neu gynnal angladdau neu
briodasau. 
Gwn am un enwad sydd wedi

datgan mai cyfrifoldeb swyddogion/
ymddiriedolwyr ac offeiriaid lleol fydd
gwneud penderfyniadau yn y pen draw. 
Clywais am un eglwys anghydffurfiol

yn Ynys Môn sydd eisoes wedi
penderfynu na fydd hi’n agor ei drysau
eleni. O ddarllen am y drafferth, neu’r
‘ffaff’ (a defnyddio gair poblogaidd
arall), sydd yn rhaid i eglwysi eu dilyn
yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru i
baratoi at ailagor, gallaf ddeall pender -
fyniad yr eglwys hon ym Môn i beidio
ailagor eleni, yn arbennig os yw
mwyafrif llethol ei haelodau dros 70
oed!
Daw sawl cwestiwn i’m meddwl ar

ailagor addoldai. Ymhlith y pennaf
ohonynt yw: tybed a fydd arweinyddion
enwadol yn dilyn eu cwys eu hunain a
chynnig cyfarwyddiadau ar wahân, fel y
gwelwyd droeon yn y gorffennol wrth i
newidiadau cyfreithiol orfod digwydd
yn sgil diwygio deddfau seneddol ac ati? 
Y tro hwn, nid oes achos i unrhyw

eglwys nac enwad i weithredu ar wahân,
oherwydd fe ddysgodd pawb yn fuan
nad oes gan haint Covid-19 unrhyw
ffiniau. Yr un yw ei effaith ar bawb yn
ddiwahân, waeth pa gapel, eglwys neu
enwad. 
Yn sicr, un o effeithiau cadarnhaol

y pandemig yw dod â phobl a
chymunedau yn nes at ei gilydd. Amser
a ddengys a fydd hyn yn esgor ar newid
meddylfryd ymhlith rhai sy’n coleddu
ymlyniad cul at adeilad, gapel neu
enwad penodol. Ers dechrau’r
pandemig, mae sawl un wedi gwneud y
sylw fod yr haint wedi dangos mai “pobl
sy’n gwneud eglwys, nid adeilad”.
Bydd cymryd agwedd ‘hybrid’ a

chyfunol at y sefyllfa, drwy gadw rhai o
elfennau traddodiadol ein haddoliad a’r
un pryd ddal gafael yn y dulliau
electronaidd newydd a ddefnyddiwyd
mor llwyddiannus gan weinidogion, yn
cael ei gwerthfawrogi’n fawr iawn, yn
arbennig ymhlith aelodau oedrannus yn
eglwysi’r fro sy’n colli mynychu
oedfaon y Sul oherwydd afiechydon neu
anableddau.

Eifion Wynne, Rhuthun

Gyda’r siopau llyfrau wedi bod ar gau
ers pedwar mis, a’r cyfle i arddangos
ein llyfrau yn brin iawn, rydym yn
cynnig bargeinion arbennig. Ceir
detholiad o lyfrau i blant, ieuenctid ac
oedolion am brisiau arbennig – a hynny
dros y cyfnod clo tan ddiwedd Awst.

Cynnig Beibl Lliw i Blant
Rhwng nawr a diwedd Awst 2020 mae
gan Gyngor yr Ysgolion Sul gynnig
arbennig lle mae modd archebu 8 o’n
Beiblau lliw i blant ac ieuenctid (pris
arferol rhwng £12.99 a £17.99) am £10
yr un – gyda chludiant yn rhad ac am
ddim.

Y Beiblau sydd wedi’u cynnwys yn y
cynnig arbennig yw:

Beibl Bach i Blant
Beibl Bach Stori Duw
Beibl Lliw Stori Duw
Beibl Newydd y Storïwr
Beibl Newydd y Plant
beibl.net mewn 365 o storïau
Y Beibl Graffig
Beibl Blociau

Cynnig llyfrau stori plant, ieuenctid
ac oedolion
Hefyd, mae modd prynu detholiad o’r
8 llyfr isod (pris arferol £4.99–£9.99)
am £4 yr un – gyda chludiant yn rhad ac
am ddim. Y teitlau sydd yn y cynnig
arbennig yw:

Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu
Llyfr Sticeri Anferth Beiblaidd
Lliwio Llyfr y Llyfrau
Beibl Odl y Plant
Blas ar y Beibl
Blas ar Gristnogaeth Cymru
Hoff Weddïau
Cân, f’enaid, Cân

Mae modd archebu a thalu ar lein, a
byddwn yn anfon y llyfrau atoch drwy’r
post. Ewch i wefan www.ysgolsul.com i
archebu.

Aled Davies
Cyngor yr Ysgolion Sul /
Cyhoeddiadau’r Gair
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Cynigion arbennig haf 2020

Addoli wedi Covid



Fel testun ar gyfer eu datganiad,
fe ddewiswyd yr adnod: Y mae’r
ARGLWYDD yn gweithredu cyfiawnder
a barn i’r holl rai gorthrymedig. (Salm
103:6)

“Mae cyfeddiannu ardaloedd o’r fath
yn mynd yn fwriadol groes i gyfraith
ryngwladol yn ogystal â nifer o
gytundebau rhyngwladol a phender -
fyniadau Cyngor y Cenhedloedd Unedig

a’i Gyngor Diogelwch. Mae hefyd yn
mynd yn erbyn cyngor y Llys Cyfiawnder
Rhyngwladol (2004) a Phedwerydd
Cynulliad Geneva (1949),” medd y
datganiad. “Yr ydym yn galw ar y
gymuned ryngwladol i weithredu ar frys
er mwyn ymateb yn uniongyrchol i’r
weithred unochrog hon.”
Mae’r datganiad yn cydnabod bod y

sefyllfa argyfyngus bresennol wedi ei
gwreiddio mewn cymhlethdod hanes -
yddol. “Ni ellir byth orfodi heddwch gan
un ochr, na’i ennill trwy ddulliau trais,”
medd y testun. “Yr ydym yn barod i
gydsefyll ac yn cynnig ein cefnogaeth yn
y ddealltwriaeth fod Duw bywyd yn ein
galw i weithredoedd o gyfiawnder dros
bawb a orthrymir.”
Addawodd y mudiadau hyn y byddent

yn parhau i weddïo ac i weithio fel
lladmeryddion, gan annog eu heglwysi
ledled y byd i wneud yr un modd. “Yr
ydym yn galw am obaith a ffyddlondeb
sy’n ysbrydoli gweithredu yn hytrach na
chaniatáu peidio â gwneud dim,” medd y
datganiad. “Ymrown i barhau i weithio
dros heddwch hirdymor a gwirioneddol
yn y Wlad Sanctaidd.”
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Tanseilio heddwch a chyfiawnder ym Mhalesteina –
datganiad gan yr eglwysi

Mewn datganiad ar 29 Mehefin fe fynegwyd consýrn mawr ynghylch
bwriad llywodraeth Israel i gyfeddiannu (annex) tiroedd Palesteinaidd sydd
wedi eu meddiannu ganddynt ar Lan Orllewinol Israel. Mynegwyd y consýrn
yn gryf mewn datganiad ar y cyd gan Gyngor Eglwysi’r Byd, Cymundeb
Eglwysi Diwygiedig y Byd, Cynghrair ACT (Action for Churches Together)
a Ffederasiwn Lutheraidd y Byd.

Llun: Albin Hillert/WCC

Ar 20 Gorffennaf fe fydd beibl.net
newydd ar gyfer pobl ifanc yn cael ei
lansio gan Gymdeithas y Beibl. Mae hwn
yn Feibl newydd sbon sy’n defnyddio
testun poblogaidd beibl.net ac a
ddatblygwyd mewn cydweithrediad â
phobl ifanc. Mae’n Feibl safonol, clawr
caled, sy’n benodol ar gyfer pobl ifanc, yn
yr iaith Gymraeg ac yn llawn gwybodaeth
a ffeithiau diddorol. 

Yn ogystal â thestun llawn beibl.net,
ceir y canlynol:

• dolenni i 30 fideo (sydd ar gael ar
YouTube) sy’n dadbacio themâu o’r
Beibl;

• cannoedd o elfennau rhyngweithiol
drwy’r Beibl i gyd sy’n eich annog i
gloddio’n ddyfnach;

• gofod gwag er mwyn medru ysgrif -
ennu, dwdlan a thynnu lluniau ar y
dudalen;

• cyflwyniad un dudalen i bob llyfr yn y
Beibl, sy’n esbonio am beth mae’n sôn
a sut mae’n ffitio i mewn i’r stori fawr;

• 32 tudalen liw o bethau allweddol i’w
dysgu am y Beibl;

• help gyda phynciau anodd, a gofod i
gadw nodiadau personol.

Dyma Feibl sy’n helpu pobl ifanc i ganfod
eu hymatebion eu hunain i neges oesol y
Beibl mewn ffordd sy’n berthnasol i’w
bywydau.
Ydych chi’n adnabod unrhyw bobl

ifanc Cymraeg eu hiaith fyddai’n hoffi
gwybod mwy am y Beibl? Cymerwch gip
ar beibl.net – i bobl ifanc, Beibl newydd i
ieuenctid, ar gael yn Gymraeg. Y bwriad
yw helpu pobl ifanc i edrych, meddwl,
dysgu, lliwio, gweithredu, creu – ac i’r
cyfan apelio at unrhyw berson ifanc,
waeth pa ddull o ddarllen y Beibl sy’n

cael ei ffafrio ganddynt. Ein dymuniad yw
cyflwyno’r Beibl iddynt mewn ffordd
sy’n berthnasol a diddorol, ac mewn iaith
sy’n ddealladwy iddyn nhw.
Mae Beibl.net – i bobl ifanc ar gael am

£19.99. Fodd bynnag, mae modd i
eglwysi a grwpiau ieuenctid cael copïau
tan ddiwedd Awst am y prisiau canlynol
trwy Gyngor yr Ysgolion Sul:

1–2 gopi – £18 yr un
3 chopi neu fwy – £15 y copi.

Mae hyn yn bosib drwy gronfa nawdd
Cyngor yr Ysgolion Sul a beibl.net.
Rhaid i bob archeb gyrraedd Cyngor yr

Ysgolion Sul cyn 30 Awst 2020. 
Gellir trefnu i’w cludo i fannau

strategol yn rhad ac am ddim, neu codir
£5 yr archeb i’w postio trwy wasanaeth
cludwr (courier).
I archebu, cysylltwch ag Aled Davies:

aled@ysgolsul.com neu 01766 819120.

beibl.net i bobl ifanc

Nid dyma’r unig Feibl i ieuenctid fydd
yn cael ei gyhoeddi yr haf hwn. Mae
Cymdeithas y Beibl yn adrodd bod
fersiwn Ffrangeg hefyd ar gael yn awr,
yn dilyn cyhoeddi argraffiadau mewn
Almaeneg ac Iseldireg yn 2019.
‘Yr ydym wedi ein cyffroi bod cymaint
o bobl ifanc yng Nghymru a Lloegr ac
ar draws Ewrop yn gallu cael
mynediad at y Beibl rhyfeddol hwn,’
meddai llefarydd ar ran y Gymdeithas.



Darganfuwyd croes farmor hynafol
y tybir ei bod hyd at 1,200 o
flynyddoedd oed yn ardal fynyddig
Karakoram yng nghalon mynydd -
oedd yr Himalaya. Mae hyn yn
tystio bod Cristnogaeth wedi
cyrraedd gogledd Pacistan yn
gynnar o’r Dwyrain Canol.

Daeth tri ymchwilydd o
Brifysgol Baltistan ynghyd â
mynyddwyr lleol o hyd i’r groes
hynafol, sy’n mesur 2.1 wrth 1.8
metr, yn ymyl eu gwersyll mynydda
cychwynnol yn yr ardal hon sy’n
ffinio â Tsieina, Affganistan ac
India, a’r rhan fwyaf o’i thrigolion yn
Foslemiaid. Tybir mai ‘Croes Kavardo’,
yw’r fwyaf a ddarganfuwyd ar yr holl
gyfandir ac mae’n pwyso pedair
tunnell.

‘Clod i Dduw, mae hyn yn fy
ngwneud yn llawen iawn,’ oedd ymateb
un arweinydd Cristnogol Pacistanaidd.
‘Fe fydd yn anogaeth fawr i Gristnogion
yn Pacistan er mwyn dangos bod ein
ffydd wedi bod yma ers llawer o
genedlaethau.’

Yn ôl amcan-ddyddiadau cychwyn -
nol, mae’r groes rywle rhwng 1,000 a
1,200 o flynydd oedd oed. Os yw’r rhain
yn cael eu profi’n gywir, fe fydd yn
profi hynafiaeth Cristnogaeth yn ardal
fynyddig yr Himalaya lle mae
Cristnogion yn lleiafrif sy’n cael eu
herlid a’u gyrru i’r cyrion heddiw.

Arferai’r lleoliad ger pentref Kavardo
fod ar lwybr masnachu’r ‘ffordd sidan’
a gysylltai Tsieina a Phacistan. Nododd
y tîm ymchwil fod y ffordd roedd y
groes wedi ei cherfio yn debyg i

gerfiadau Bwdistaidd traddodiadol,
gan awgrymu bod y Cristnogion a’i
cerfiodd yn ddychweledigion o’r
grefydd honno.

Gwelir Cristnogaeth yn Pacistan
fel crefydd sydd wedi ei chyflwyno
yn weddol ddiweddar gan genhadon
Gorllewinol, ac mae anwybodaeth
gyffredinol am ei bodolaeth hynafol
cyn-Islamaidd. Mae pob tystiolaeth
gorfforol o fodolaeth Cristnogaeth
yn Pacistan ers yn gynnar mewn
hanes yn anogaeth fawr i’r
Cristnogion gorthrymedig a geir
yno heddiw.

Yn eu llythyr gweddi ar gyfer mis
Gorffennaf, mae mudiad Barnabas, sy’n
gweithio ymysg y Cristnogion hyn yn
Pacistan, yn diolch i’r Arglwydd am yr
arwydd hwn o gariad tragwyddol ein
Gwaredwr Iesu Grist, gan weddïo: ‘ar
i’w ddarganfyddiad godi calonnau
Cristnogion ledled daear, yn enwedig
ein brodyr a’n chwiorydd yng ngogledd
Pacistan sydd yn sefyll yn gadarn er
gwaethaf gwrthwynebiad parhaus a
gwahaniaethu sy’n digwydd ar sail eu
ffydd’.
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Sul, 19eg Gorffennaf
Oedfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb

gyda’r Parchedig Rhodri Glyn
yn arwain

–––––––––––––––––––––––––––––

Caniadaeth y Cysegr
Sul, 19fed Gorffennaf

7:30yb a 4:30yp

Y Parchedig R. Alun Evans sy’n
cyflwyno Saith ar y Sul, is-gyfres
Caniadaeth y Cysegr. Heddiw,
cantorion eglwysi undebol
Llangennech sy’n dewis eu hoff
emynau o gymanfa a gynhaliwyd yng
nghapel Salem yn y pentref.

Oedfa Radio Cymru

Oedfa Radio Cymru am 12:00yp,
19 Gorffennaf yng ngofal

Y Parchedig Catrin Roberts,
Caerdydd.

Arwydd o bresenoldeb Cristnogol ym mynyddoedd yr Himalaya
– darganfod croes sy’n fil o flynyddoedd oed

Llun: Cronfa Barnabas

Bob blwyddyn cyflwynir medalau Gee
er ffyddlondeb i’r ysgol Sul i’r sawl
sy’n dal i fynychu ac wedi cyrraedd 75
oed. Ers rhai blynyddoedd bellach,
Cyngor yr Ysgolion Sul sy’n
gweinyddu’r cynllun hwn, a hynny
mewn cyd weithrediad â chynrych -
iolwyr o deulu’r diweddar Thomas a
Susannah Gee. 

Mewn cyfnod arferol, byddem wedi
bod yn derbyn enwebiadau hyd at
ddiwedd Mehefin, ac yna’n cyflwyno’r
medalau mewn dau gyfarfod, un yn y de
a’r llall yn y gogledd. Dros y misoedd
diwethaf rydym wedi derbyn rhai
enwebiadau ar gyfer eleni, ac mae nifer
o ofalaethau wedi cysylltu’n bryderus
am y sefyllfa oherwydd y Coronafeirws
gan esbonio pa mor anodd oedd trefnu
enwebiadau yn lleol ar hyn o bryd pan
nad oes modd inni dod at ein gilydd. 

Mae nifer wedi mynegi consýrn
ynghylch pa mor briodol fyddai cynnal
cyfarfodydd eleni, ac erbyn hyn mae
pwyllgor Cyngor yr Ysgolion Sul wedi
penderfynnu mai gohirio am flwyddyn
sydd raid. Felly, fe fydd cyfle i enwebu
ar gyfer y seremoni nesaf bellach yn
agored tan ddiwedd Mehefin 2021.
Bydd yr enwau sydd eisoes mewn llaw

yn sefyll, a byddwn yn cysylltu â’r
eglwysi i nodi hynny, gan esbonio yr un
pryd, os oes rhywun sydd wedi ei
enwebu mewn oed mawr neu’n fregus,
y byddai modd cyflwyno medal yn lleol
trwy’r gweinidog lleol ar unrhyw adeg.
Heblaw hynny, edrychwn ymlaen at
gyflwyno medalau yn dorfol yn 2021,
gan gynnwys tair medal anrhydedd i
Catrin ac Ifan Roberts, Caerdydd, a
Nigel Davies, Caerfyrddin, am eu
cyfraniadau arbennig i weithgarwch yr
ysgol Sul yng Nghymru.

Medalau Gee 2020/21 am ffyddlondeb

Medalau Gee yn barod i’w cyflwyno



Mae’n debyg mai un o’r llyfrau y bu
mwyaf o ddarllen arno yn ystod y
cyfnod hwn o ynysu yw nofel Albert
Camus, Y Pla, a gyhoeddwyd gyntaf yn
1947.Rwy’n cofio’n dda bregeth
drawiadol gan Cynwil Williams yng
nghyfarfod pregethu Nasareth, Talybont,
Ceredigion, dros hanner can mlynedd
yn ôl ac yntau ynddi’n tynnu sylw
arbennig at y gyfrol hon. Bûm innau’n ei
hailddarllen yn y cyfnod rhyfedd hwn.

Edrydd hanes tref Ffrengig Oran yn
Algeria dros gyfnod o bron i flwyddyn
ym mhedwar degau’r ganrif ddiwethaf
wedi iddi gael ei tharo gan bla difrifol a
laddodd lawer o’i thrigolion ac a barodd
iddi gael ei hynysu’n llwyr oddi wrth
weddill y byd mawr. Adroddir yr hanes
gan sylwebydd sy’n anhysbys hyd oni
ddatguddir pwy ydyw ar ddiwedd y llyfr:
ymddengys mai’r prif gymeriad ydyw,
sef y meddyg Bernard Rieux, sy’n
arwain y frwydr i ennill goruchafiaeth ar
y pla difäol. Ar yr un pryd mae ei briod
yn gynnar yn y nofel yn cael ei chludo
mewn trên i sanatoriwm bellter i ffwrdd.
Yr arwyddion cyntaf bod rhywbeth mawr
o’i le yw darganfod llygod mawr ymhob
man yn farw ac yna canfuir llu o
achosion o ddoluriau crawnllyd ar bobl
yr ardal. Fel yn ein profiad ni yma,
cyndyn iawn yw’r awdurdodau ar y
cychwyn i gydnabod bod dim o’i le, ond
yn y man penderfynir bod yn rhaid torri
pob cysylltiad rhwng y dref â gweddill y

wlad. Yn naturiol y mae hyn yn creu
cryn drafferthion i lawer un, a
chanolbwyntir yn arbennig ar achos un
o’r prif gymeriadau, Rambert,
newyddiadurwr yn ymweld â’r dref sy’n
cael ei ddal yn gaeth yno gan hyn oll.
Ceisia bob ystryw i ddianc oddi yno i
gael bod gyda’i gariad ym Mharis, ond
ar y funud olaf mae’n
penderfynu aros
gyda’r brodorion i’w
cynorthwyo yn y
frwydr yn erbyn yr
haint am fod yn well
ganddo les eraill yn
hytrach na’i
hapusrwydd ei hunan.

Anffyddiwr oedd Camus a dyna’n wir
yw’r prif gymeriad Rieux hefyd, ond
rhydd le i safbwyntiau crefydd yn ei
bortread o’r Tad Pabyddol Paneloux. Yn
ei bregeth fawr gyntaf yn yr eglwys
gadeiriol mae’n datgan mai melltith
wedi’i ddanfon gan Dduw ar drigolion y
dref yw’r pla. Ar yr un pryd dywed fod
Duw yn bresennol i
gynnig cymorth a
gobaith. Yn nes
ymlaen yn y nofel
mae i’w weld wrth
wely plentyn yn
marw o’r haint -
golygfa wir
ddirdynnol yw hon.
Ni atebir ei weddi ar
i Dduw arbed y
bachgen, ac wedi’r
farwolaeth dywed
wrth y meddyg nad
yw’n bosibl egluro
mewn modd synhwyrol farwolaeth
plentyn di-fai mewn byd a lywodraethir
gan Dduw cariadus, ond ar yr un pryd
bod yn rhaid derbyn y sefyllfa. Mewn
pregeth bellach haera fod marwolaeth
o’r fath yn brawf ar ein ffydd. Ychydig
ddyddiau’n ddiweddarach mae’n cael ei
gymryd yn wael: mae’n gwrthod
cymorth meddyg am ei fod yn ymddiried
yn Nuw’n unig, ond marw’n fuan wedyn
a wna. 

Drwy gydol y stori pwysleisir mor
ddiymadferth yw’r cymeriadau unigol i
atal lledaeniad yr haint. Ymhen amser
mae pobl yn dechrau diflasu ar y sefyllfa
ac yn arbennig eu caethiwed, ac yn wir
cyll trwch y boblogaeth ddiddordeb
mewn bywyd ei hun. Yna, wedi hirlwm y
misoedd dan glo, o’r diwedd gwelir yr

haint yn araf gilio ac
agorir pyrth y dref
unwaith yn rhagor.
Dyfarniad yr awdur ar
ddiwedd ei nofel yw
bod mwy o bethau
i’w hedmygu mewn
pobl nag sydd o
bethau i’w dirmygu.

Credir mai alegori a gyflwynir yn y llyfr
hwn o gyfnod dirdynnol yn hanes
Ffrainc pan oresgynnwyd y wlad gan yr
Almaenwyr am rannau helaeth o’r ail
ryfel byd. Y pla, felly, a gynrychiolai’r
Gestapo a holl rym gormesol y Natsïaid.
Gwyddys i Camus ei hun gymryd rhan
weithredol yn y Resistance iddynt. Fe’i

disgrifiwyd gan Roy
Lewis fel ‘dyn a’i
lygaid yn agored i
drasiedi bywyd, ond
a gynigiai obaith’. 

Campwaith yn ddiau
yw’r gyfrol hon. Er
nad yn yr iaith
wreiddiol y’i
darllenais mae
cyfieithiad
ardderchog Stuart
Gilbert (Penguin
Modern Classics) yn
llifo’n ystwyth a’r

disgrifiadau manwl treiddgar o bobl a
lleoedd yn taro deuddeg yn gyson. Dro
ar ôl tro fe’n hatgoffir o ddigwyddiadau
ac agweddau ynglªn â’r haint sy’n
gyfarwydd i ni yn ein hargyfwng
presennol. Tybed ai gormod yw disgwyl i
ni, ac yn arbennig i’n llywodraethwyr,
ddysgu oddi wrth hanes plâu’r
gorffennol?

John Tudno Williams
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Y Silff Lyfrau

‘A gwyddai yntau, hefyd, am
beth y meddyliai’r hen fir wrth
i’w ddagrau lifo, a meddyliodd
ef, Rieux, hyn hefyd: bod byd di
gariad yn fyd marw, a phob
amser fe ddaw awr pan gaiff
person ddigon ar garchar, ar ei
waith, ar ei ymrwymiad i
ddyletswydd, a’r cyfan a ddyhea
amdano yw wyneb ei gâr, gwres
a rhyfeddod calon gariadus.’

‘Y cyfan allaf ei haeru yw hyn:
bod ar y ddaear heintiau a
phlâu a bod yna ddioddefwyr,
a’n bod gymaint â bod hynny’n
bosibl i beidio ag ymladd o
blaid heintiau.’

GWEDDI GAN CYMORTH CRISTNOGOL

Wedi’r cloi mawr
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Un peth yw bod yn obeithiol am y tiroedd a’r had a’r heuwr. Ond beth sy’n digwydd pan fydd gelyn ar waith gyda’i Efrau?

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

Gobaith y Deyrnas

Ni all disgyblion Iesu Grist fod yn bobl
ddi-Obaith. Fe allwn gael ein siomi mewn
amgylchiadau, mewn sefyllfaoedd, gan
bobl. Fe allwn ddigalonni neu
gwangalonni ar brydiau. Ond mae’r
Deyrnas wedi dod yn agos yn Iesu Grist.
Mae’r Un a ddwedodd fod pob awdurdod
yn y nef a’r ddaear yn ei feddiant ar
waith – yn y byd ac yn ein bywydau. Yn y
gyfres hon, sy’n dilyn darlleniadau a
awgrymir gan y Llithiadur Diwygiedig
Cyffredin, buom yn sylwi bod disgyblion
Iesu i fod yn ddisgyblion sy’n gwneud
disgyblion. Byddai anawsterau a
gwrthwynebiadau yn dod i ran ei eglwys,
ynghyd â chroeso a derbyniad a gwobr.
Cawsom wahoddiad grasol i ddod at
Iesu Grist i ddysgu ganddo a derbyn
‘gorffwystra i’ch eneidiau.’ Credwn ‘ni
rwystra gallu Uffern gref/ddibenion Iesu
mawr.’ 

EMYN: 308 – Newyddion braf a ddaeth
i'n bro

GWEDDI

O Dad nefol, yr hwn a’n creodd, yr hwn
sy’n darparu pob rhodd ddaionus, yr hwn
a ddaeth i’n plith yn dy Fab a’r hwn sy’n
parhau i ddod atom drwy’r Ysbryd Glân.
Cawsom gyfle newydd i’th addoli ac i
nesáu atat ti am dy fod wedi ein cynnal
hyd y foment hon. Addolwn di. Cyffeswn
di yn Arglwydd. Clodforwn di fel ein
prynwr. Sanctaidd Arglwydd, maddau i ni
drwy Iesu Grist ein holl ddyledion, ein
pechodau a’n gwrthryfel. A chyflwynwn i
ti weithgarwch y dydd fel y bydd i bopeth
a wnawn droi yn ogoniant i ti. Amen.

DARLLEN: Mathew 13:24-30 –
Dameg yr efrau ymysg yr ªd 

Gwelsom yr wythnos diwethaf bod yr
eglwys i fod fel yr ‘heuwr’ – yn hau’r
neges am garedigrwydd Duw. Clywsom
fod ‘tiroedd’ gwahanol a derbyniad
gwahanol i’r gair. Deallwyd hefyd bod
cynnydd y Deyrnas yn amhosibl i’w
rwystro. Bydd cynhaeaf. Bydd ffrwyth.
Ond os ydym yn onest mae yna bethau
yn hanes yr eglwys sydd hefyd yn
wrthun, a gwnaed ffydd yr Eglwys yn
esgus i’r pwerus harneisio Arglwydd y
Nef i’w hagenda fydol. Beth wnawn ni
pan fydd ‘drain ac efrau’n bla’ (Caneuon
Ffydd 259) yn yr eglwys heddiw? Lle
mae gobaith y Deyrnas wyneb yn wyneb
a hyn? Ateb Iesu i ni sy’n gwangalonni
yw hyn. Fe fydd ffrwyth. Hyd yn oed

os oes yna elyn ac efrau yn bygwth.
Bydd didoli. Bydd cynhaeaf. Bydd
gogoniant.

DARLLEN: Mathew 13:36-43 –
Egluro dameg yr efrau

Nodwn heddiw bod:–

• Modd deall heb ddeall. Mae’n amlwg
nad oedd y disgyblion yn deall ergyd y
ddameg oedd Iesu wedi’i adrodd. Peth
da i ninnau heddiw, yn yr un modd, yw
chwilio am ‘eglurder’ ganddo. Mae
mantais gennym dros y disgyblion.
Mae gennym bron i 2,000 o
flynyddoedd o fod â’r gair yn dyst, a
ffydd a myfyrdod yr Eglwys yn gefn i
ni. Y doethineb hwnnw – ffydd,
cyffesion ffydd, esboniadau’r
canrifoedd, emynau – yw’r hyn a elwir
yn ‘draddodiad’ yr Eglwys. Ond gallwn
ninnau, fel y disgyblion, ofyn i’r
Arglwydd, ‘eglura i ni ddameg yr
efrau yn y maes’ gan wybod bod ei
Ysbryd Glân wedi ei roi i ni yn
Ysbryd y Gwirionedd i’n tywys ni at
Iesu Grist.

• Ehangder a chyfyngder i’r gwaith.
Mae Iesu’n dweud mai Ef, Mab y dyn
yw’r gwir ‘heuwr’ a bod yr hyn a heuir
ganddo yn ‘dda’. Ei ‘faes yw’r byd.’ Nid
oes gwlad na chyfandir, na chylch, na
maes, na sffêr o fywyd y tu allan i’w
Arglwyddiaeth. Ond mae hefyd yn glir
mai’r Eglwys – y rhai sy’n ddisgyblion i
Iesu, sy’n ei arddel yn Arglwydd, yn ei
wasanaethu a’i addoli a’i garu- yw prif
‘faes’ ei amaethu. ‘Plant y deyrnas’ yw’r
had da yn y byd. (ad 38) Mawr yw ein
braint yn Iesu Grist. Mawr yw ein
diolch a mawr yw ein cyfrifoldeb.

Ar hyd oesoedd cred, yn sicr ers y
diwygiad Protestannaidd, ac yn
bendant yn y ‘traddodiad’
Methodistaidd yr ydym yn perthyn iddi
bu’r egwyddor o eglwys weledig ac
eglwys anweledig yn hanfodol i’n
dealltwriaeth o natur eglwys. Golyga
hynny nad yw pob un sy’n perthyn i’r
eglwys weladwy o angenrheidrwydd
yn perthyn i’r Eglwys guddiedig sy’n
hysbys i Dduw ei hunan, ac ef yn unig
sydd a’r hawl i farnu rhyngom.

Ni ddylai fod yn syndod i ni os ceir o
fewn yr eglwys weledig ‘efrau’, rhai
sy’n ymddangos ar y cychwyn yn
debyg iawn i’r ªd gwerthfawr. Ond
mae Arglwydd y Deyrnas yn adnabod
y gwir a’r gau. Yr efrau yn ogystal a’r
ªd.

• Bod gelyn sydd am ddifetha gwaith
y Deyrnas. Mae’n glir bod Iesu’n
dysgu bod ‘plant yr Un drwg’ ar waith
yn y byd ac yn yr eglwys. Caiff ei
enwi fel ‘y diafol’. Yr un sy’n enllibio, yn
pardduo, sy’n cyhuddo, ac sy’n
elyniaethus i fwriadau Duw.
Ond gelyn wedi ei drechu ydyw.
Perthyn y cynhaeaf a’r gair olaf i Fab y
dyn.

• Bod dydd o ddidoli ac o gyflawni.
Nid gan ddrygioni, na’r un drwg mae’r
hawl i ddifetha. Bydd adfer. Bydd
ffrwyth. Bydd llawenydd. Bydd, fe fydd
‘y rhai cyfiawn yn disgleirio fel yr haul
yn nheyrnas eu Tad.’ Drwy’r Beibl i gyd
edrychir ymlaen am gyflawniad
addewidion Duw am ‘nef newydd a
daear newydd.’ (Eseia 65:17) Daw oes
‘… “Ni wnânt ddrwg na difrod yn fy holl
fynydd sanctaidd,” medd yr Arglwydd.’
Gobaith yr eglwys yw y daw dydd pan
fydd holl waith iachusol, gwaredigol
Duw wedi ei gwblhau ym mhob cwr o’r
ddaear. Daw awr pryd y cawn glywed
cyflawniad y bwriad gwreiddiol yn
Genesis, ac a ddifethwyd gan ein
gwrthryfel, ond a gafodd ei adfer yn,
a thrwy, Iesu Grist. ‘Wele y mae
preswylfa Duw gyda’r ddynoliaeth:
bydd ef yn preswylio gyda hwy,
byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a
bydd Duw ei hun gyda hwy yn Dduw
iddynt. Fe sych bob deigryn o’i llygaid
hwy ac ni fydd marwolaeth mwyach,
na galar, na llefain, na phoen. Y mae’r
pethau cyntaf wedi mynd heibio.’ Bydd
ffrwyth. Bydd cynhaeaf. Pobl obeithiol
yw eglwys Iesu Grist.

EMYN: 821 – O gwawria ddydd ein
Duw

GWEDDI
Arglwydd Iesu Grist, caniatâ i minnau’r
gallu heddiw i ddeall dy air i ni. Caniatâ i
minnau’r ‘weledigaeth fawr a’m try o’m
crwydro ffôl.’ Ysbryd Duw, yr hwn wyt yn
ymsymud ar y tryblith mawr, cwblha dy
waith. Deled dy Deyrnas.

Deled dy deyrnas i’n byd … i’n gwlad …
i’n bro … i bob maes ac i bob sffêr.
Mewn llywodraeth ac mewn addysg;
mewn celfyddyd a cherddoriaeth a
llenyddiaeth. Deled dy deyrnas.

Gweddi dawel.

GWEDDI’R ARGLWYDD.
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