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Gwneud pob ysgol yn destun gweddi
Beth sydd ar eich rhestrau gweddi fel
unigolion, fel eglwysi wrth i chi addoli neu
fel grwpiau gweddi? Gweddïau dros
gleifion, y profedigaethus, y newynog,
cenhadaeth yn lleol a byd-eang…?

iddo) yn ein gwahodd i weddïo dros ein
hysgolion lleol. Wrth i’r ysgolion ailagor ym
mis Medi gan wynebu heriau newydd,
mae’r gweddïau hyn yn mynd i fod hyd yn
oed yn fwy allweddol.

Ydych chi’n cynnwys ysgolion?

Mae Pray for Schools wedi paratoi nodwr
llyfr i’n hannog i ymuno yn y genhadaeth
hon, a’r bwriad oedd i anfon un i bobl
eglwys gyda phostiad canolog Swyddfa
EBC. Ond yna daeth Coronafeirws! Fe fydd
y cardiau yn cael eu hanfon allan pan fydd
hynny’n bosib, ond yn y cyfamser rwy’n
cymryd y cyfle hwn trwy’r Goleuad a’r
Treasury i’ch gwahodd YN AWR i ddechrau
gweddïo. Mae angen i ni gymryd hyn o
ddifri – mae gweddi daer rhywun sydd â
pherthynas iawn gyda Duw yn beth grymus
ac effeithiol.(Iago 5.16) ac mae angen
gweddi ar eich ysgolion lleol.

Mae Pray for Schools yn fudiad sy’n
gweithredu yn y pedair gwlad sy’n rhan o’r
Deyrnas Unedig, a’r bwriad yw gweld pob
ysgol yn destun gweddi, ac mae
gwahoddiad i ni, fel aelodau EBC, i ymuno
yn y don enfawr hon o weddi.
Rydyn ni’n gwybod am yr heriau sy’n
wynebu ysgolion, y pwysau gwaith ar
athrawon, yr anawsterau sy’n wynebu
disgyblion oherwydd anghenion addysgol
neu bywyd ar yr aelwyd, y trafferthion sy’n
codi wrth geisio trefnu ysgolion yn wyneb
toriadau ariannol a chostau sy’n cynyddu’n
gyson. Dros y misoedd diwethaf gwelwyd
pwysigrwydd ysgolion a’r staff oherwydd
effeithiau’r pandemig coronafeirws.
Gwelsom fel mae ysgolion yn chwarae rhan
allweddol wrth gadw plant yn ddiogel,
darparu bwyd a gofal a sicrwydd, heb
anghofio’r gwaith addysgu ardderchog.
Mae’n plant wedi colli’r profiad o fynd i’r
ysgol er iddynt ymateb yn bositif. ‘Grêt, dim
ysgol!’ wrth i’r cyfnod clo ddechrau.

Diolch.

Mae angen gweddi dros yr holl weithwyr
sy’n rhan o fywyd ysgol, a dros y
disgyblion, ac mae’r mudiad Pray for
Schools (y mae Undeb y Gair, Saint y
Gymuned ac Agor y Llyfr yn bartneriaid

Cadw cyswllt
Efallai yr hoffai darllenwyr y Goleuad glywed
am y gwaith gwirfoddol a wnaed gan ein
blaenor David Johns ers cyn y cyfnod clo.
Bu’n anfon rhaglenni bach allan i blant y
capeli drwy dudalen facebook y capel er
mwyn iddynt wybod eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi ac nad ydynt yn angof ar yr
adegau hyn. Mae’r hyn mae’n ei baratoi yn
cynnwys storiau beiblaidd, caneuon, a hwyl
gyda chymeriadau mae wedi eu creu. Mae
plant ac oedolion fel ei gilydd yn mwynhau’r
negeseuon ac maent wedi cyrraedd cyn
belled ag America, Seland Newydd, Canada
a Nigeria. Ein plant yw dyfodol ein heglwys a
gobeithio y gallwn ysbrydoli eraill i ymdrechu
dros y plant.
Yn y llun gwelwn David Johns, Arth y Beibl a
‘Dippy’ y ci.
Bydded i Dduw fendithio’i waith.
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Y Goleuad

‘Am gael hwn yn iaith ein mamau’:
Cofio Beibl 1620 (III)
Un o awduron Cymraeg mwyaf diddorol
y cyfnod modern cynnar, a chyda’r
mwyaf anghofiedig, yw’r Piwritan
helbulus Charles Edwards, awdur Y
Ffydd Ddi-ffuant. Mewn pennod ar
‘Helynt Cymru er pan gyfieithwyd yr
Ysgrythurau yn Gymraeg’, dywed
Charles Edwards yn glir mai ‘drwy
gynhorthwy y Doctor [John] Dafies o
Fallwyd’ y dug yr Esgob Richard Parry y
gwaith o ddiwygio’r Beibl i ben. Dyna
hefyd dystiolaeth llu o feirdd a fu’n hael
eu moliant i John Davies. Un o
ddirgelion hanes y Beibl Cymraeg yw
tawedogrwydd Richard Parry ynglªn â
chyfraniad hanfodol yr ysgolhaig mawr a
oedd nid yn unig yn glerigwr yn ei
esgobaeth ond hefyd yn frawd-yngnghyfraith iddo. Bydd pawb a
ddarllenodd Sgythia (2018), nofel y
diweddar Gwynn ap Gwilym am
brofiadau John Davies yn ystod y
deugain mlynedd y bu’n rheithor
Mallwyd, yn gwybod mai un o themâu’r
llyfr campus hwnnw yw dibristod
yr Esgob o lafur Davies. Efallai fod
Sgythia wedi gwneud am enw
da Richard Parry am byth, fel
Shakespeare a’r Brenin Rhisiart y
Trydydd!

Nid yw, mewn gwirionedd, yn destun
syndod mai at John Davies y troes
Richard Parry ar gyfer y gwaith manwl o
baratoi’r Beibl diwygiedig. Roedd profiad
Davies fel cyfieithydd a’i wybodaeth am
hanes y Beibl Cymraeg yn unigryw.
Gwyddys, bron i sicrwydd, iddo dreulio
cyfnod – cyn mynd i Rydychen yn
fyfyriwr – yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant,
yn cynorthwyo William Morgan gyda’r
dasg o gopïo llawysgrif Beibl 1588 yn
barod i’w dwyn i Lundain ar gyfer
printio’r gwaith. Yn 1594, ar ôl graddio,

Llun John Davies
Llewelyn 2000. Creative Commons Attribution-Share
Alike 4.0 International.

dychwelodd i Lanrhaeadr at William
Morgan, ac yna’i ddilyn yn 1595 i’r De,
pan benodwyd Morgan yn esgob
Llandaf. Ei swydd oedd gweithredu fel
caplan ordeiniedig, neu ysgrifennydd
personol, yr Esgob, ac ymhlith y
pwysicaf o’i orchwylion oedd ategu
diddordebau llenyddol William Morgan,
yn arbennig paratoi rhagor o lyfrau print
ar gyfer anghenion ysbrydol ei gydGymry.
Yn 1599 cafwyd ganddynt olygiad
newydd o’r Llyfr Gweddi Gyffredin, a’r
bwriad wedyn oedd gweld cyhoeddi
fersiwn cywiredig o’r Testament Newydd
(adran ym Meibl 1588 y siomwyd
Morgan gan nifer y gwallau argraffu
ynddi). Gorffennwyd y gwaith ar hwnnw
wedi i Morgan symud, a John Davies
gydag ef, i esgobaeth Llanelwy yn 1601,
a throsglwyddwyd y llawysgrif i’r
argraffydd Thomas Salisbury a weithiai
yn Llundain. Ysywaeth, ni chyflawnwyd y
bwriad o ddwyn y gwaith hwnnw drwy’r
wasg. Daeth pla ar Lundain yn 1603, a
chollwyd y llawysgrif pan ffodd Thomas
Salisbury o’r ddinas. Y dyddiau hyn
gallwn gydymdeimlo, ond – un o
drasiedïau hanes ein llên – ni chafodd
William Morgan ei ddymuniad a gweld y
Testament Newydd wedi’i argraffu fel yr
hoffai.
Yn hyn i gyd roedd John Davies wrth
ochr William Morgan, yn ei eiriau ei hun
yn ‘gynorthwywr annheilwng’ i’r Esgob.
Er ei ddiymhongarwch, roedd ei
gymwysterau’n ddihafal. Roedd yn feistr
ar yr ieithoedd beiblaidd, Groeg a
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Hebraeg (yn ogystal â Lladin, yr
ysgrifennodd lawer ynddi). Yng nghwmni
William Morgan cafodd hefyd gyfle i
gryfhau seiliau’r ysgolheictod a
arweiniodd at gyhoeddi, yn nes ymlaen
yn ei yrfa, ddau o’r llyfrau pwysicaf
erioed yn hanes dysg Gymraeg, sef ei
Ramadeg Cymraeg (1621) a’r Geiriadur
Cymraeg a Lladin (1632), gweithiau lle y
tynnai ar wybodaeth ryfeddol am
gynnyrch y traddodiad barddol yng
Nghymru.
Ni ellid, felly, ddychmygu neb
cymhwysach na John Davies i weithio
ar y Beibl diwygiedig a arfaethid gan
Richard Parry. O ran y gwahaniaethau
rhwng Beiblau 1588 a 1620, mae’n
amlwg (ar wahân i gywiro gwallau
argraffu) fod yn y fersiwn diweddarach
ymgais bendant i safoni a rheoleiddio’r
Gymraeg ac i ffurfioli’r orgraff. Anelir at
fanylder a chysondeb, yn enw cyfieithu
manwl gywir (e.e., hepgor adferfau
megis ‘yna’ neu ‘hefyd’, lle nad oes
adferf cyfatebol yn y gwreiddiol).
Gwelsom eisoes (wrth drafod un adnod,
Salm 55: 22) fod dylanwad Beibl
Saesneg 1611 ar rai o’r dewisiadau a
wnaed o ran geirfa. Mae ôl y Beibl
hwnnw’n fawr iawn yn y penawdau (o
air neu ddau) a osodwyd uwchben pob
colofn o brint a hefyd yn y cynwysiadau
sydd o flaen pob pennod unigol: mae’r
rhain i gyd yn gyfieithiadau o’r hyn a
geir yn y Beibl Saesneg.
Dylanwad y Beibl hwnnw a roes inni
hefyd, yn Gymraeg, un o’r mwyaf
cysegredig o enwau priod, sef ‘Calfaria’
– yn Luc 23: 33, yr unig adnod lle’r
ymddengys. Er nad yw Luc, yn wahanol
i’r tri efengylydd arall, yn rhoi (ac yn
cyfieithu) yr enw Aramaeg ‘Golgotha’
(‘Lle’r Benglog’), gwyddai William
Salesbury a William Morgan mai at
hynny y cyfeiriai wrth ddefnyddio’r enw
Groeg kranion (‘penglog’), ar ei ben ei
hun, ar gyfer y fan: ‘y Penglocva’ sydd
gan Salesbury (1567), ‘y Benglogfa’ gan
Morgan (1588). (Buasai Salesbury yn
fwy manwl-gywir fyth yn 1551, yn
Kynniver llith a ban, gyda ‘y Pengloc’ yn
syml.) Ond ‘Calvary’, yn seiliedig ar
Calvaria (gair Lladin y Fwlgat, yn y
pedair efengyl, am ‘Golgotha’: daw o’r
Lladin calva, ‘scalp’) oedd dewis
cyfieithwyr Beibl Saesneg 1611 – fel eu
rhagflaenwyr, o Tyndale ymlaen – ar
gyfer yr adnod yn Luc, ac fe’u dilynwyd
ym Meibl Cymraeg 1620. ‘Y Benglog’,
yn gwbl gywir, sydd gan Y Beibl
Cymraeg Newydd a chan Beibl.net.
(I’w barhau)
Ceri Davies

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

goleuad@ebcpcw.org.uk
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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
Gwers 3

Y Phariseaid a’r Sadwceaid
Gweddi
Nefol dad, plygwn ger dy fron gan geisio
dy fendith feunyddiol yn ein bywyd. Wrth
i ni ddarllen dy air heddiw, cymorth ni i
werthfawrogi’r heriau a wynebai’r
Phariseaid a’r Sadwceaid yn eu dydd.
Boed i ni gadw ein golwg ar Iesu o hyd,
gan ddeall mai credu yn ei berson a
rhannu yn ei bwrpas ef yw diben ein
bywyd. Amen.
Darllen: Mathew 16:1–12; Luc 18:9–14
Cyflwyniad
Ymddangosodd sect y Phariseaid tua
chanrif a hanner cyn geni Iesu. Roedd yr
Helenistiaid wedi cyflwyno credoau
anghonfensiynol ac anghydffurfiol o
safbwynt y traddodiad Iddewig, a
chododd y sect dduwiol a bucheddol hon
fel amddiffynwyr y ffydd. Ar sawl gwedd,
roeddent yn awyddus i adfer y grefydd
Iddewig a’i diwygio, a gellir canmol a
gwerthfawrogi hynny. Tybir bod y
Phariseaid yn bobl ddosbarth canol ag
amcanion da a chrefyddol. Yn anffodus,
roeddent yn canolbwyntio ar y gyfundrefn
a’r credoau o safbwynt dynol, ond heb
feddwl beth oedd gwir anian a bwriad
Duw. Hwy a gasglodd y dogfennau
ynghyd a’u galw’n Talmud. Hon oedd y
ddogfen awdurdodedig a ddehonglai’r
ddeddf Iddewig, ac aeth y pwyslais ar
bwysigrwydd manylion yr is-gymalau yn

hytrach na’r neges sylfaenol, sef bod
Duw yn gariad cyfiawn a chyflawn.
Camgymeriad y Phariseaid oedd codi mur
o gwmpas y ddeddf er mwyn ei diogelu
rhag ymyrraeth ddynol, heb weld eu bod
hwythau’n ddynol ac yn barod i’w
cyfiawnhau eu hunain.
Sect wahanol oedd y Sadwceaid, yn
blaid y deml, ac roeddent yn debycach o
fod yn uchelwyr, uchel-ael y drefn
Iddewig. Prin yw’r cyfeiriadau Beiblaidd
atynt, ac nid oes cyfeiriad iddynt yn
Efengyl Ioan o gwbl. Aethant allan at Ioan
Fedyddiwr yn yr anialwch (Mathew 3:7)
ac mae Iesu yn galw’r Sadwceaid a’r
Phariseaid yn ‘bobl ddrygionus ac
annuwiol’. Ni allai’r Sadwceaid dderbyn
fod Iesu wedi atgyfodi, gan iddynt fynnu
aros gyda’r ddysgeidiaeth fod Sheol, sef
‘trigfan y meirw’ yn aros am y meirw, ac
yn fan tywyll, ar wahân i Dduw.
Derbyniai’r Phariseaid fod atgyfodiad yn
bosibl, ac er bod cefndir a daliadau’r
sectau hyn mor wahanol, roeddent am
weld gwahardd Iesu o lwyfan byd.
Myfyrdod
Dywedir weithiau am bobl unllygeidiog
nad oes neb sy’n fwy dall na’r sawl sy’n
dewis peidio gweld, a rhyfeddod y ddwy
sect grefyddol yma yw iddynt weld Mab
Duw fel bygythiad i’w gwaith a’u
gwerthoedd. Mae’n sifir eu bod yn gwbl
ddidwyll yn eu daliadau a’u bod yn
awyddus i fod yn deyrngar i’w ffydd.
Mae’n debyg fod eraill wedi ymddangos
ar lwyfan hanes yn tybio mai hwy oedd y

Sul, 26ain Gorffennaf

Caniadaeth y Cysegr

Oedfa
Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb
gyda’r Parchedig Huw George
yn arwain.

Sul, 26ain Gorffennaf

Daw’r gyfres o wasanaethau ar fore
Sul ar S4C i ben gyda’r un hwn. Os
ydych wedi gwerthfawrogi eu cael ac
yn awyddus iddynt barhau ym mis
Medi, beth am anfon gair at S4C yn
nodi hynny. (Manylion cyswllt ar eu
gwefan, neu drwy ffonio’r Wifren
Gwylwyr: 0370 600 4141).

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
Pontarddulais a’r Hendy sy’n dewis eu hoff
emynau o gymanfa a gynhaliwyd yng
nghapel Hope-Siloh yn y Bont.
Oedfa Radio Cymru
Oedfa Radio Cymru am 12:00yp,
26 Gorffennaf yng ngofal
Maggie Ogunbanwo, Pen-y-groes.
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Meseia, ond i’r Phariseaid a’r Sadwceaid,
sef gwarchodwyr y grefydd Iddewig,
brofi’n wahanol.
Serch hynny, pan ddaeth Iesu i’w
byd, nid oeddent yn ei adnabod. Nid
cyfundrefn yw Cristnogaeth ond
perthynas ag Iesu, y Duwdod mewn
cnawd. Mae’n berygl i bob crefydd
dybio’i bod, wrth warchod y gyfundrefn,
yn gwarchod y ffydd. Nid dyn a greodd y
ffydd; rhodd Duw yw hi, er cynnal pobl
a’u cymodi â Duw. Mae’n berygl parhaus
i Gristnogion o bob traddodiad enwadol
ddyrchafu eu dehongliad o’r ffydd, gan
wneud eu daliadau fel pe baent o Dduw,
ac nid yn ymateb i Dduw. Mae angen i ni
fod yn agored i dderbyn ein bod
weithiau’n camddeall Gair Duw, am ein
bod yn gwisgo sbectol o waith dyn ac nid
yn gweld drwy ddatguddiad dwyfol.
Gweddi
Trugarha wrthym, o Dduw, pan fyddwn
yn hawlio ein bod yn gwybod yn well nag
unrhyw un arall. Dyro i ni wyleidd-dra a
gostyngeiddrwydd ger dy fron di ac yng
ngfiydd pobl eraill. Maddau inni, pan
fyddwn yn ymddangos fel y crefyddwyr
hunangyfiawn a geisiai reoli gwaith y
deml, heb wasanaethu dy deyrnas di.
Amen.
Trafod ac ymateb:
• A oes unrhyw rinwedd mewn canmol
ein hunain gerbron Duw? Meddyliwch
am enghreifftiau lle byddwn yn gwneud
hynny (Luc 18:11–12).
• A oes modd bod yn ddidwyll yn ein
ffydd ac eto’n anghywir yn ein
hymarfer ohoni a’n dysgu arni (Mathew
16:12)?
• Aeth llawer o’r hyn sy’n ‘gyfundrefnol’
am ein crefydd ar goll yn ystod y
pandemig – adeiladau a rheolau a
phwyllgorau etc. Faint o frys sydd
arnom i’w cael yn ôl?
• Ydych chi’n credu bod pobl
hunangyfiawn, ‘Phariseaidd’, yn gallu
cael eu newid? Pwy sy’n gallu eu newid
nhw? (Philipiaid 3:6,7 ac Actau 9:1–9)

Cyfeiriad Golygydd
Y PEDAIR TUDALEN
Huw Powell-Davies

pedair.tudalen@gmail.com
neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH
Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.
Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).
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O droi at Efengyl Ioan, gellid dadlau i
genhadaeth yr Eglwys ddechrau â thri
pheth sydd wedi dod yn gyfarwydd iawn
i ni dros y tri mis diwethaf: dagrau,
drysau wedi’u cloi, ac amheuaeth. Ar
ddiwrnod cyntaf y Pasg, roedd Mair
Magdalen yn wylo yn yr ardd ger
beddrod gwag Iesu (Ioan 20:11–18).
Daeth Iesu ati a rhoi comisiwn iddi:
“Dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt.”
Cawn hanes y disgyblion wedi’u cloi tu
ôl i ddrysau caeedig a’r Iesu yn
ymddangos (Ioan 20:19–23). Nid oedd
Thomas yno, a bu iddo amau: “Os na
welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo.” Daeth
Iesu eto, a gwahodd Thomas i weld a
chyffwrdd y clwyfau yn ei ddwylo a’i
ochr: y creithiau a brofodd ei
hunaniaeth, y clwyfau a ddatgelodd ei
gariad.
Dagrau, drysau wedi’u cloi, ac
amheuaeth. Gyda’i gilydd maent
yn crynhoi lle rydym yn fydeang yn y cyfnod digynsail hwn.
Dagrau
mewn
digonedd:
cymaint o fywydau wedi’u
torri’n fyr. Drysau dan glo: ofn y
gallwn, neu y gallai rhywun, heb
yn wybod inni, roi salwch a allai
ladd. Ac, fel chwyn yn tyfu
rhwng yr wylo a’r cloi, mae
amheuaeth: a oes unrhyw le ar ôl
i ffydd, am obaith? O gloi i
ffwrdd, beth yw lle cariad?
Daeth Mair Magdalen a’r
disgyblion o hyd i Iesu yn eu
dagrau, tu ôl i ddrysau caeedig,
yng nghanol eu hamheuaeth.
Dros y ‘Meudwyo Mawr’
(chwedl Aneirin Karadog), amheuthun
fu cael ‘dal lan’ â’m darllen. Daeth cyfle
i ddarllen dau lyfr, neu lyfrynnau, a
ysgrifennwyd yn ystod y cyfnod: God
and the Pandemic: A Christian
Reflection on the Coronavirus and its
Aftermath gan Tom Wright (SPCK), a
Where is God in a Coronavirus World?
gan John Lennox (Good Book
Company). Mae’r ddwy gyfrol, gyda
llaw, yn cyfeirio at Efengyl Ioan, pennod
20! Yn ogystal â rhyfeddu at allu’r ddau
awdur i ysgrifennu cyfrolau mor gryno
ond sylweddol mewn cyn lleied o amser,
mae’r ddwy gyfrol wedi ateb a chodi
cynifer o gwestiynau sydd wedi bod yn
cyhwfan o’m hamgylch dros yr
wythnosau diwethaf.
Nid
prin
fu
gormodiaith
‘sylwebyddion crefyddol’ yn ystod y
cyfnod hwn! Yn aml, bu’n anodd dirnad
llais rheswm. Cynigia Tom Wright yn
God and the Pandemic yr hyn sydd ei
angen i bob Cristion ei glywed. Nid yw
hyn, meddai, “yn fater o atebion neu
atebion syml, nid yw datganiadau
ystrydebol o ‘bydd y cyfan yn iawn yn y
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Cwestiynau
COVID-19
diwedd’ yn dderbyniol: patrwm
croesffurf sydd i’w weld lle mae
cyfiawnder a thrugaredd Duw, ei
ffyddlondeb i’r cyfamod a’r greadigaeth,
yn cael eu harddangos i fyd sydd mewn
dagrau, galarnad a dolur.” Mewn
88 tudalen, yr hyn a wna’r awdur yw
rhoi anogaeth inni drwy rannu’r gobaith
a geir yn yr Ysgrythur i ystyried ein
sefyllfa fel credinwyr yn yr argyfwng
hwn ac awgrymu sut mae delio â hyn yn
feddyliol ac yn ysbrydol nawr, a phan
fydd y cyfan wedi mynd heibio. Mae’n
ein hannog i osgoi brathiadau disylwedd
ac yn lle hynny i edrych yn ofalus ar

ddibenion Duw drwy gydol hanes. Drwy
edrych ar yr hyn y dylem fod yn ei
wneud, yn hytrach na pham mae hyn yn
digwydd, gallwn, yn ôl yr awdur,
wasanaethu Duw yn llawnach. Â’r
awdur ymlaen gan gynnig awgrymiadau
defnyddiol ynghylch sut y dylai
Cristnogion ymateb, wrth gydnabod nad
oes datrysiad syml i rai materion
penodol.
Ar adeg fel hon, mae llawer ohonom
yn chwilio am atebion i gwestiynau
dwfn. Mae llawer o Gristnogion yn
gofyn: Beth mae Duw yn ceisio’i
ddweud wrthym drwy’r pandemig hwn?
Mae gan lawer o Gristnogion eu
damcaniaethau cynllwynio hefyd: rhai’n
dweud mai dyma arwydd o’r ‘diwedd’,
tra mae eraill yn gweld cyfle i annog
pobl i edifarhau. Mae God and the
Pandemic yn ceisio mynd i’r afael â rhai
o’r materion hyn mewn ffordd feddylgar.
Ond, er bod y llyfryn yn ymgais dda i
‘ddod o hyd i Dduw yn y pandemig’, nid
yw ymateb Wright i’r cwestiwn pam y
byddai Duw yn caniatáu i’r fath
bandemig ddigwydd (ei ateb yw fod
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hynny i Dduw ei wybod ac nid ni) yn
taro deuddeg. Mae hynny’n wendid.
Mae Where is God in a Coronavirus
World? yn agor drwy ein hatgoffa fel
darllenwyr fod y Coronafirws wedi’i
deilwra’n arbennig ar gyfer ‘Brigâd
Diwedd y Byd’. Mae awdur y llyfryn
64 tudalen hwn yn llawer mwy agored a
pharod na Wright i drafod wrth
gydnabod nad yw’n gwybod yr atebion i
lawer o’r cwestiynau a ddaw yn sgil y
pandemig. Yn hytrach, mae’n dadlau
dros agor dadl ddeallus i’r rhai a fyddai
am ganolbwyntio ar fod yn gariadus
a thosturiol. Cynigia Lennox, Athro
Emeritws mewn Mathemateg o
Brifysgol Rhydychen, un o’r ymdrechion mwyaf gonest rwyf wedi’u darllen ar
drafodaeth o’r fath. Mae’n ddogfen
Feiblaidd, wedi’i hymchwilio’n dda ac
yn ffeithiol gywir, ac yn sicr byddwn yn
dweud ei bod wedi fy helpu
i ymlwybro drwy’r labyrinth
dryslyd o gwestiynau ac
amheuon y mae’r mwyafrif
ohonom wedi’u gofyn er
Mawrth 2020.
Gan gyfaddef bod ‘ofn yn
stelcio’r byd’ o ganlyniad i
COVID-19, mae Lennox yn
archwilio safbwyntiau Cristnogion, a’r rheini sydd ddim yn
credu, ynghylch drygau naturiol
o’r fath. Wrth ddatgelu
annigonolrwydd barn angheuol y
di-ffydd, mae hefyd yn gwrthod
y cysyniad mai barn uniongyrchol Duw arnom yw’r
pandemig. Tanlinella y dylem
osgoi atebion gor-syml i gwestiynau
poen a dioddefaint. Gyda chymorth
dyfyniadau gan C. S. Lewis, mae’r Athro
Lennox yn nodi ein bod ni i gyd, o
ganlyniad i’r Cwymp, yn byw mewn
‘natur doredig’ yn ddarostyngedig i
ddaeargrynfeydd, tswnami, a phlâu.
Cawn ein hatgoffa i Dduw ddangos Ei
gariad tuag atom drwy anfon Ei Fab i’r
byd toredig hwn i ddioddef a marw dros
ein pechodau. Fel Cristnogion, dylem
edrych ar drychinebau fel y pandemig
presennol yng ngoleuni tragwyddoldeb
ym mhresenoldeb Iesu, trwy ddangos Ei
gariad at ein cymdogion, trwy eu
hamddiffyn cymaint ag y medrwn a’u
cynorthwyo ym mha ffordd bynnag y
medrwn.
Heb amheuaeth, dau lyfryn gwerth eu
darllen. Da fyddai i’n heglwysi eu
hystyried a’u trafod; mae yna
gwestiynau sydd yn rhaid i ni fel rhai
sy’n arddel Crist eu gofyn am ein ffydd,
ein cred a’n bod, os ydym am
ymgryfhau ein cenhadaeth a’n
tystiolaeth wedi COVID-19.
Hefin Jones
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Newyddion Mudiad Addysg
Grefyddol Cymru
Datblygiadau Diweddar
Er gwaethaf pawb a phopeth, mae
MAGC yn dal i weithredu o fewn
cyfyngiadau ariannol llym ac yn
llwyddo i gyfrannu at waith Addysg
Grefyddol yng Nghymru.

Tudalen fewnol
uwchradd ac yn defnyddio iaith fwy
llafar. Fe’i cyhoeddwyd dan y teitl Duw
ar Waith ym 1990.

Os hoffech wybod mwy am MAGC neu
am gynhorthwy gydag unrhyw agwedd
o addysg grefyddol, mae croeso i chi
gysylltu â mi.

Fersiwn digidol
Cafodd Duw ar Waith ei ddigido gyda
chymorth MissionAssist ym mis Mai
2020, i’w ychwanegu at Ap Beibl.
Mae’n rhan o brosiect i ddarparu
casgliad cyflawn o gyfieithiadau
hanesyddol a modern o’r Ysgrythurau i
siaradwyr Cymraeg.

Sali Roberts
Ysgrifennydd

——————
Yn ddiweddar daeth cais gan Arfon
Jones am ganiatâd i gynnwys y fersiwn
o Duw ar Waith, a gyhoeddwyd gan
MAGC yn 1990, fel rhan o Ap Beibl a
gyhoeddir gan Gymdeithas y Beibl.
Mae’r ap yn cynnwys nifer o fersiynau
o’r Beibl yn Gymraeg, gan gynnwys
Beibl William Morgan (fersiwn 1955);
Y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig
(2004) a beibl.net (2015, 2019). Gellir
lawrlwytho’r ap am ddim drwy
https://www.bible.com/cy. Gydag Ap
Beibl YouVersion gellir darllen, gwylio,
gwrando a rhannu ar y ffôn symudol,
tabled, cyfrifiadur ayyb.
Ar yr ap, disgrifir Duw ar Waith fel a
ganlyn:
Duw ar Waith (Marc; 1990)
Yn 1988 cafodd y Beibl Cymraeg
Newydd ei gyhoeddi gan Gymdeithas y
Beibl mewn cydweithrediad ag eglwysi
Cymru, i nodi 400 mlwyddiant Beibl
William Morgan. Daeth yn hynod
boblogaidd yn fuan iawn. Fodd bynnag,
i bobl ifanc a phobl nad oeddent wedi
arfer ag iaith eglwysig, roedd yr iaith yn
rhy aruchel a llenyddol. Addasodd Dr
Edwin Lewis Efengyl Marc o’r Beibl
Cymraeg Newydd ar gyfer Mudiad
Addysg Gristnogol Cymru. Roedd i’w
ddefnyddio mewn ysgolion cynradd ac

Mae MAGC yn parhau i gefnogi a bod
yn rhan o weithgareddau cenedlaethol
sy’n ymwneud ag addysg grefyddol.
Yng Nghymru rydym yn parhau i fod yn
aelod o Gymdeithas CYSAGau Cymru
ac yn mynychu’r cyfarfodydd. Mae’r un
peth yn wir am ein perthynas â’r Panel
Ymgynghorol Cenedlaethol dros
Addysg Grefyddol. Ar lefel Brydeinig
mae ein cynrychiolydd, Paul Morgan,
yn mynychu cyfarfodydd y Religious
Education Council for England and
Wales.

Capeli’n cael
ailddechrau cynnal
gwasanaethau

Mae MAGC yn dal i gyhoeddi Syniadau
AG ar gyfer pob tymor. Anelir yn fwyaf
arbennig at Gyfnod Allweddol 2 ac mae
arlwy 2020–21 yn cael ei ddosbarthu i
ysgolion ledled Cymru drwy eu Cyngor
Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg
Grefyddol (CYSAG) yn lleol; mae ar
gael yn Gymraeg a Saesneg yn gyson
ers y flwyddyn 2000. Gosodwyd y
cyfan o Syniadau AG y gorffennol ar
wefan Hwb, sydd eto’n sicrhau eu bod
ar gael yn barhaol i holl ysgolion
Cymru. Maent wedi eu dosbarthu yn
4 grfip: Pynciau Cyfarwyddyd (14);
Dathliadau a Gwyliau (14); Defodau
Bywyd, Pynciau a Mannau Arbennig
(17); Pynciau Cyffredinol (15). Felly,
dyna 60 o ganllawiau hwylus i
gyflwyno Crefydd, Gwerthoedd a
Moeseg wrth i athrawon ddatblygu eu
cwricwlwm newydd.

Ymysg y newidiadau a gyhoeddodd y
Prif Weinidog Mark Drakeford ddydd
Gwener (10 Gorffennaf) roedd un yn
ymwneud â mannau addoli: “Gall
arweinwyr ffydd ddechrau ailgynnal
gwasanaethau eto yn raddol pan
fyddant yn teimlo’n ddiogel i wneud
hynny.” (Datganiad ysgrifenedig:
Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd)
Does dim amheuaeth na fydd
canllawiau manwl yn cael eu
cyhoeddi yn fuan iawn ac fe fydd y
rheini’n
cyfyngu
mwy
na’r
canllawiau ar gyfer rheoli ailagor
mannau addoli a gweddïo’n ddiogel a
gyhoeddwyd yn wreiddiol ar
23 Mehefin ac a ddiweddarwyd ar
6 Gorffennaf (“Canllawiau ar ailagor
mannau addoli: coronafeirws”). Yn
sicr, fe fydd y rhai ar gyfer
gwasanaethau cyhoeddus yn cyfyngu
mwy fyth.

Teitlau sydd newydd eu paratoi ar gyfer
2020–12 yw: Dechrau a’r Diwedd;
Bwyd ac Ymprydio; Anrhegion a
Rhoddi.

Mae’n HYNOD BWYSIG fod POB
CAPEL / EGLWYS yn dilyn
CYFARWYDDYD eu henwad cyn
gweithredu o gwbl.

Os hoffech gael copi PDF o unrhyw un
o’r rhain neu rai o’r adnoddau eraill,
anfonwch neges at: Ysgrifennydd
MAGC:
salipatshyn@hotmail.com
neu’r Trysorydd: rheinallt@talktalk.net

Rheinallt Thomas
Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

——————

(Nid oedd y canllawiau pellach wedi
eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru
adeg mynd i’r wasg, 15.7.20. Gol.)
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DEC Cymru’n lansio Apêl Coronafeirws i helpu
gwledydd mwyaf bregus y byd i ymladd y pandemig
Cyhoeddodd prif elusennau Cymru apêl
codi arian ar y cyd heddiw [Dydd
Mawrth, 14 Gorffennaf 2020] i helpu
cymunedau mwyaf bregus y byd a gaiff
eu bygwth gan ymlediad byd-eang
Covid-19.
Wrth i’r cloi mawr lacio’n raddol
yma yng Nghymru, mae ffoaduriaid a
theuluoedd sydd wedi dianc rhag trais a
newyn mewn mannau eraill angen ein
help.
Mewn rhai o’r gwledydd sydd
wedi eu heffeithio waethaf, fel
Yemen, Syria a Somalia, mae
nifer o bobl yn byw mewn
gwersylloedd torfol ar gyfer
ffoaduriaid a phobl wedi eu
dadleoli, gydag ychydig yn unig
o ofal iechyd, dfir glân neu
ddigon o fwyd ar gael, sy’n eu
gwneud yn hynod o fregus i’r
coronafeirws.
Mewn mannau eraill, mae’n debygol
y bydd y feirws hyd yn oed yn fwy
marwol nag y bu yma.
Mewn neges fideo, mae Mark
Drakeford, Prifweinidog Cymru, wedi
annog pobl Cymru i ymuno â’r apêl.
Meddai:
‘Yng Nghymru rydym wedi dod at
ein gilydd ac wedi aberthu er mwyn

arafu ymlediad y feirws a gwarchod ein
Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
‘O amgylch y byd, mae cymunedau –
yn union fel ein rhai ni – yn wynebu
ymosodiad y coronafeirws, ond mewn
sefyllfaoedd llawer gwaeth. Mae rhai
wedi eu rheibio gan ryfeloedd, mae
llawer mewn gwersylloedd ffoaduriaid
lle nad yw pellhau cymdeithasol yn
bosibl. Does gan yr un ohonyn nhw
ddiogelwch y GIG.

‘Gadewch inni ddefnyddio ein hanes
cyfoethog o undod yng Nghymru i
gefnogi ein cymdogion dramor a rhoi
iddyn nhw’r cyfle gorau posibl i ddelio
â’r feirws.’
Ar hyn o bryd mae dros 12.5 miliwn
o achosion o’r coronafeirws ledled y
byd. Ond, fel yr ydym wedi gweld yng
Nghymru, mae camau syml yn gallu
gwneud gwahaniaeth mawr.
Cyd-brifathrawon: Y Parchedig Ddr Rosa Hunt
Y Parchedig Ddr Ed Kaneen
Coleg Bedyddwyr De Cymru
54-58 Ffordd Richmond, Caerdydd CF24 3UR
Ffôn: +44 (0) 29 2925 6066
Ebost: info@swbc.org.uk

Mae Cadeirydd DEC yng Nghymru,
Rachel Cable o Oxfam Cymru, wedi
annog pobl Cymru i gefnogi’r apêl, er
gwaethaf y pryder cymdeithasol a’r
pryderon ynghylch iechyd sy’n parhau
yn y wlad. Meddai:
‘Rydym i gyd wedi treulio’r
pedwar mis diwethaf yn pryderu am ein
hiechyd a’n dyfodol. Allwch chi
ddychmygu gorfod gwneud hynny a
chithau eisoes wedi bod yn byw heb
ddiogelwch a chysur eich cartref
eich hun am fisoedd neu
flynyddoedd, heb ddigon o fwyd
na hyd yn oed ddfir glân i olchi
eich dwylo?
‘Dyna’r sefyllfa sy’n wynebu
miliynau o amgylch y byd ar hyn
o bryd. Os gwelwch yn dda,
cefnogwch yr apêl drwy roi
cyfraniad, waeth pa mor fach neu
fawr, mor fuan ag y gallwch chi. Cenedl
fach yw Cymru ond mae ganddi galon
fawr.’
Mae’r apêl yn cael ei chefnogi gan
Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol drwy
gynllun Nawdd Cyfatebol yr Adran
Datblygu Rhyngwladol.
Rhowch i Apêl Brys DEC ar wefan:
www.dec.org.uk; drwy neges destun:
tectsio HELPU i 70150 i roi £10, neu ar
y rhif ffôn 0370 60 60 900. Os gwelwch
yn dda, anfonwch sieciau i DEC
Coronavirus Appeal, PO Box 999,
Llundain EC3A 3AA.

Llythyr

Teitl y Swydd: Rheolwr y Coleg
Mae Coleg y Bedyddwyr Caerdydd yn paratoi ymgeiswyr (yn bennaf o Undeb
Bedyddwyr Prydain Fawr ac Undeb Bedyddwyr Cymru, ond hefyd gydag enwadau
eraill) ar gyfer y Weinidogaeth Gristnogol. Mae’n ymgysylltu ag eglwysi yn Ne Cymru
a thu hwnt i geisio hwyluso cenhadaeth Crist.
Mae’r Coleg yn ceisio penodi Rheolwr Coleg a fydd yn chwarae rhan allweddol ym
mhrosesau rheoli gweithredol a gweinyddol y Coleg.
Cyflwynwch eich CV ynghyd â llythyr yn mynegi eich diddordeb a’ch addasrwydd
ar gyfer y rôl trwy e-bost i Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr: Parch. Mark Thomas:
mthomas@swbc.org.uk
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon mae croeso i chi gysylltu â’r
naill neu’r llall o’r Cyd-Brifathrawon (principal@swbc.org.uk) neu Gadeirydd yr
Ymddiriedolwyr (mthomas@swbc.org.uk)
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Gorffennaf.
Bydd cyfweliadau trwy Zoom ddechrau mis Awst.
Lleoliad: Coleg Bedyddwyr De Cymru.
Amrediad cyflog: £31,000 - 35,000
Parhaol, Llawn amser
Byddai Cyfran Swydd / Rhan Amser yn cael ei hystyried

Annwyl chwiorydd a brodyr,
Gair byr o ddiolch gwresog i bawb
sydd wedi cyfrannu i Deledu
Cristnogol Cymru a phob cyfrwng
arall tebyg. Ar adeg pryd mae
drysau’r addoldai wedi gorfod cau,
mae drysau eraill wedi agor ar y we i
fod yn gymorth i ni addoli ein Duw
mawr. Diolch i’r gweledig a’r
anweledig weithwyr sydd wedi
paratoi’r deunydd sydd wedi bod yn
fendith i mi ac i lawer eraill.
Hefyd, diolch i’r rhai sydd wedi
parhau i baratoi’r papurau enwadol
a’r Pedair Tudalen cydenwadol ar ein
cyfer.
Diolch o galon,
Nigel Hughes
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cyfyngu’r maes fwy fyth a’i wneud yn
gyfrifoldeb personol.
Rydw i’n cofio flynyddoedd yn ôl bod
mewn oedfa wnaeth argraff fawr arnaf.
Eglwys Fethodistaidd Moor Lane yn
Crosby oedd y capel, ac roedd yno
oedfa fedydd dan ofal y Gweinidog –
y Parch Len Sutch – y diweddar erbyn
hyn. Roedd y capel yn rhwydd lawn ac
ar ôl bedyddio’r baban bach daeth y
gweinidog a fo o gwmpas gan ei
drosglwyddo i freichiau sawl un wrth ei
gyflwyno i’r gynulleidfa fel aelod newydd
o’r gymdeithas Gristnogol yno.

O Gefn Gwlad
Cenhadaeth
Mi ddois i wybod yn ifanc iawn beth
oedd Cenhadaeth, neu Y Genhadaeth
fel y galwem ef. Rhywbeth yr oedden ni
blant yn hel (nid casglu) ato ydoedd, a
hynny gan gario bocs bychan pren efo
hollt ynddo a begeran o dª i dª. Pawb yn
cael ei ardal neu ei ‘batch’, ac yna’r
bocsys yn cael eu hagor gan bersonau
cyfrifol, dau flaenor fel arfer mewn
achlysur pwysig yn y festri, a ninnau’r
plant â’n tafodau allan bron yn gwylio’r
ddefod, a phawb yn gobeithio mai ei
focs o oedd yn cynnwys y mwyaf o
arian.
Roedd hynny’n bwysig, ond pwysicach
na hynny i mi oedd y ffaith fod hel at y
genhadaeth yn ffordd dda o wneud pres.
Na, nid trwy dorri i mewn i’r bocs a
dwyn, allech chi ddim gwneud hynny
tasech chi’n dymuno, ond am y cawn
mewn llawer lle, geiniog neu ddwy i mi fy
hun am fod yn hogyn da a mynd o
gwmpas efo’r hel. Yn wir mewn ambell le
byddai tair ceiniog yn mynd i’r bocs a
chwe cheiniog i’m poced i. Wnes i ’rioed
aros i ystyried mor od oedd rhoi llai i’r
genhadaeth nag i mi!
Deuai cenhadon i’n capel ni i bregethu o
dro i dro, felly gwyddem hefyd beth oedd
cenhadwr a beth oedd y maes cenhadol.
Yn yr India yr oedd, a deuai’r cenhadon
gartref gyda straeon rhyfeddol am y lle
hwnnw ac am y bobl oedd yn byw yno,
a’r gwaith yr oedden nhw yn ei wneud
yn cyflwyno’r Efengyl i’r brodorion, hefyd
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Rhaeadrau gerllaw Cherrapunji, Bryniau
Casia, maes cenhadol Eglwys
Bresbyteraidd Cymru

yn sefydlu ysgolion a cholegau ac
ysbytai.
Wel, dros y blynyddoedd a’r degawdau
mae pethau wedi newid yn syfrdanol.
Darfu am Y Cenhadwr, y cylchgrawn
misol oedd yn adrodd hanes yr
ymgyrchu yn yr India a mannau eraill,
darfu am y bocsys mynd rownd i’r plant,
ac er bod y genhadaeth yn air pwysig o
hyd a chasglu ato’n dal i ddigwydd yn
enwedig ymhlith y merched, mae’r esgid
ar y droed arall ers blynyddoedd.
Lle byddai cenhadon yn mynd i’r India i
ledaenu’r Efengyl o Gymru Gristnogol,
bellach cenhadon o’r India ddaw i
adrodd am y llwyddiant yno wrthym ni
genedl ddi grefydd, ddi Dduw.
Cymru yw maes cenhadol ein henwadau
bellach, neu dylai fod. Oni bai fod angen

LLE I ENAID GAEL LLONYDD

Yna ar y diwedd fe’i cyflwynodd yn ôl i’w
rieni, ei fam a’i dad. Ac anghofia i byth ei
eiriau – yn Saesneg – ‘Cymerwch ef i’w
fagu yn Gristion.’ Ac yn arbennig –
‘Dyma eich maes cenhadol.’
Ie, y plentyn bach, y newyddian ar yr
aelwyd yn faes cenhadol ei rieni, oedd
wrth fynd drwy’r bedydd wedi addo ei
ddwyn i fyny yn y ffydd Gristnogol.
Mae dau gwestiwn i’w gofyn heddiw.
Faint o rieni bellach sy’n trafferthu i
fedyddio eu plant a faint o’r rheini
fedyddiwyd sy’n cael eu magu yn y ffydd
a’u dwyn i wasanaethau’r capel? Lleiafrif
yn sicr a hwnnw’n lleiafrif bychan iawn
mewn llawer lle.
Rwy’n ofni ein bod yn aml yn llawenhau
oherwydd y llewyrch sy ar Gristnogaeth
mewn sawl rhan o’r byd, tra ar yr un
pryd yn anwybyddu’r methiannau
truenus sy wrth ein traed. A rhag ichi
feddwl mod i’n beio pawb arall, rwy’n
cyfadde’ mod i fy hun mor euog o wneud
hynny â neb.
Elfyn Pritchard

ysgerbwd hen dª, ac yno yr euthum un
pnawn braf o aeaf ac eistedd yng
nghysgod y murddun, yn edrych ar yr
olygfa o’m blaen.
Tonnau gwyllt y môr yn taro yn erbyn y
creigiau gyferbyn, ambell wylan a’i
sgrech yn torri ar y tawelwch, a siâp y
bryniau yn y pellter fel petaent yn
gwarchod y cwbwl. Edrychais ar ffurf y
creigiau, symudiad y tonnau, a siapiau’r
cymylau yn yr awyr uwchben, a
sylweddoli, er mor glyfar yw dyn, mai
llaw Duw fu’n creu’r cwbwl oedd o’m
blaen. All neb ymffrostio fod dyn wedi
rhoi sylfaen i’r ddaear, na rhannu’r
flwyddyn yn dymhorau.

‘Mae’n dda cael bod yma’.
Mae’r ffordd i’w gyrraedd yn anodd, a’r
tyllau yn y ffordd mynd yn fwy bob
blwyddyn, ond mae cyrraedd yno’n
deimlad ein bod wedi mynd yn ôl mewn
amser.
Harbwr naturiol yw Porthysgaden yn
Llªn, lle prysur iawn erstalwm. Llongau
yn cario glo, a’i storio yn yr iard ar y top,
a chalch hefyd yn dod i mewn i’r odyn

galch, ar y clogwyn. Deuai ceffylau yn
tynnu troliau yno o’r ardal i gario glo, ac
yn nes ymlaen wrth gwrs tractorau a
lorïau bach.
Erbyn heddiw yn yr haf ymwelwyr ddaw
yno a’i chychod rwber i’w canlyn, a’r
bobol rheiny mewn siwtiau rwber a
byrddau syrffio, ond yn y gaeaf mae
tawelwch a lle i enaid gael llonydd.
Mae yno benrhyn bychan lle saif

Yn yr eiliad honno, ac awel yn troelli o’m
cwmpas, teimlais yn agos iawn at Dduw,
a phob gofal, pryder, a bygythiad wedi
ei anghofio. Teimlais fel Pedr gynt, fod
arnaf eisiau codi pabell yno, a dweud
‘Mae’n dda ni fod yma’, ond nid felly
oedd hi i fod.
’Roedd yn rhaid i minnau adael a
wynebu bywyd fel y mae, ond diolch am
yr eiliadau prin yna lle cafodd fy enaid
lonydd.
Parch Olwen Williams
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
Yn dawel, yn guddiedig, o'r golwg, bydd Teyrnas Nefoedd yn cynyddu nes dod yn goeden fawr, neu lefain sy'n lefeinio'r cwbl.
Gwelsom wrth ddilyn y darlleniadau yn
efengyl Mathew bod pob awdurdod wedi
ei roddi i Iesu Grist. Cawsom ein galw i
fod yn ei gwmni ac i fod yn ddisgyblion
fyddai’n dysgu ganddo a dysgu gwneud
disgyblion a chyhoeddi bod Teyrnas
Nefoedd wedi dod yn agos. Bydd
gwrthwynebiad a chroeso i’r Deyrnas a’r
negeseuwyr. Bydd croes nid clustog.
Ond bydd croeso a gwobr. Ni fydd pawb
yn derbyn Teyrnasiad dynamig, cyfiawn
yr Arglwydd. Ond fe fydd ffrwyth, fel had
yn syrthio ar dir da.
EMYN 539: Ai gwir y gair?
DARLLEN: Mathew 13:31-33 –
Y cynnydd anweledig a dirwystr
Mae’r Iesu am i’w ddisgyblion wybod,
bod dyfodiad y Deyrnas yn sicr o
‘lwyddo’. Er ei fod yn ymddangos yn
fach, yn ddinod ac yn bitw bydd yr
hedyn lleiaf yn ffrwythlon – ‘daw yn
goeden’, meddai. Fel ‘lefain’ yn y blawd
a fydd yn lefeinio’r cwbl.’ Er colli’n hyder
fel cynulleidfaoedd codwn ein pennau’n
hyderus drachefn. Mae gallu Teyrnas
Nefoedd wedi ei ryddhau i’r byd. Ac er
stormydd ac ergydion fe fydd yn tyfu ac
yn treiddio’r cwbl oll.
DARLLEN: Mathew 13:44-52 –
Trysorau a rhwydi
Unwaith eto sôn y mae’r damhegion
yma (fel Dameg yr Heuwr) am gynnydd
y Deyrnas. Y tro hwn fodd bynnag
pwysleisir rhyfeddod ac amrywiaeth y
rhai sy’n dod yn rhan o’r Deyrnas.
Yn y ddameg gyntaf sôn y mae’r
ddameg am rywun sy’n darganfod trysor
ar hap a damwain. Yng nghanol
prysurdeb ei fywyd mae’n darganfod
trysor nad oedd yn gwybod ei fod yn
chwilio amdano. Er mwyn meddiannu’r
trysor mae’n fodlon gwerthu popeth yn
ei feddiant er mwyn cael hawl ar y
trysor.
Dywed yr ail ddameg wrthym am berson
sy’n ‘chwilio’ am y da a’r perffaith. Ond
pan ddaw o hyd i’r perl, unwaith eto
gwelwn ei bod yn fodlon gwerthu’r cyfan
i’w gael.
Byddai’n rhwydd pwysleisio’r ‘gwerthu’r
cyfan’ fel pe bai’r pwyslais ar y golled
neu’r aberth. Mae’n amlwg o’r
damhegion bod darganfod y trysor a’r
perl yn gosod pob ‘colled’ neu ‘aberth’ fel
pris sydd werth ei dalu.

I rai, hyd heddiw, mae darganfod
haelioni Duw mewn byd mor greulon, a
darganfod ei ras – y rhodd na allwn ei
haeddu byth – maddeuant, bywyd
tragwyddol yn awr ac am byth, ystyr,
gwerth i fywyd, gwerthoedd ar gyfer
bywyd, oll yn drysorau sy’n cael eu
darganfod ar hap. I eraill efallai sy’n
chwilio ac yn arbrofi gyda phob math o
grefydda cyfarfod â Iesu Grist yw’r dydd
mwyaf llawen – daethant o hyd i’r perl yr
oeddynt wedi treulio’i hoes yn chwilio
amdano.

A pharadocs rhyfedd ein ffydd yw y
gallwn dreulio oes yn dysgu ac yn
chwilio a chael ein synnu’n barhaus gan
ras Duw. Ac wedi profi gras am y tro
cyntaf byddwn yn rhyfeddu at ryfeddol
ras ‘achubodd walch fel fi.’ Ac wedi oes
o fyfyrio byddwn yn dwyn allan o’r
drysorfa o adnodau a ddysgwyd, o
emynau a ganwyd, o seiadau a
rannwyd, o ddealltwriaeth a feithrinwyd
‘drysorau newydd a hen.’ Daw rhyw
newydd wyrth o’i angau drud o hyd i’r
golau.

Wrth graffu ar y drydedd ddameg fe ellid
unwaith eto sylwi ar yr elfen o ‘gasglu’r
rhai da’ a ‘thaflu’r rhai gwael i ffwrdd’.
Oddi fewn i eglwysi Protestannaidd
Diwygiedig – sef y traddodiad y mae’n
gwreiddiau ynddi – gallai’r adnodau yma
ddarlunio, fel dameg yr efrau yn yr ªd,
mai corff cymysg yw eglwys weledig
Iesu Grist. Mae’r ‘rhwyd’ yn tynnu
‘pysgod o bob math.’ Dim ond yr
Arglwydd ei hun sy’n adnabod y wir
eglwys guddiedig. Ef yn unig yn ôl y
ddameg sy’n adnabod y ‘rhai da’ a
didoli’r ‘rhai gwael’ ar ‘ddiwedd amser.’

Diolch iddo am drysor annisgwyl a pherl
gwerthfawr i’w ddarganfod. Diolch y
cawsom ein dal o fewn seiniau a chlyw
efengyl gras. Diolch y cawn dreulio oes
a thragwyddoldeb yn wir yn synnu at
gariad a theyrnas ac at Arglwydd y
Deyrnas. Deled dy deyrnas Arglwydd
tirion.

Gallwn yng ngoleuni hyn graffu ar
fanylyn o bwys. Mae rhywbeth yn
rhyfeddol am Eglwys Iesu Grist gan ei
fod yn dal rhai ‘o bob math’. Rhyw
ddydd fe fydd y rhwyd ‘yn llawn’.
Pwyslais ar ehangder yr ymdrech a
sicrwydd y ddalfa yw hyn. A fydd
ymdrech? Yn sicr! A fydd dalfa? Yn
bendant!
Ac os edrychwn ar eglwys Iesu heddiw
gwelwn ei fod yn gorff rhyfeddol o bobl o
bob cyfandir, o bob cefndir, o bob haen
o gymdeithas. Rhai o bob diddordeb dan
haul. Rhai yn bobl ‘barchus’ a ganfu
trysor. Rhai yn bobl sy’n ffoi rhag eu
cywilydd. Grym democrataidd y Deyrnas
hon yw ei fod yn trin pawb fel
‘pechaduriaid’ gwrthryfelgar fel bod
gobaith i bob un yn Iesu Grist. Caiff y
balch eu darostwng a’r isel eu dyrchafu
yng Nghrist. Caiff yr afradlon gartref a’r
rhai a frwydrodd i’w erbyn dderbyniad
trwy Iesu Grist. Mae’n gorff amrywiol, yn
gorff eang, yn gorff cynhwysfawr, sy’n
crynhoi pobl sydd wedi cael eu dal gan
‘wªs oddi uchod’ (chwedl Pantycelyn) yn
rhwydau’r efengyl. Maent yn bobl sydd
wedi canfod perl gwerthfawr, sy’n cyfrif
eu gorau fel sbwriel er mwyn ennill Iesu
Grist a chael eu hennill trwy drugaredd
Iesu Grist ei hun. (Philipiaid 3:2-11)

GWEDDI
Arglwydd Dduw, Hollalluog, addolwn di.
Addolwn di am bwy ydwyt ynot dy hun.
Yn fywyd oll i gyd; yn harddwch oll i gyd;
yn obaith oll i gyd; yn llawenydd oll i
gyd; yn sanctaidd oll i gyd; yn gariad oll
i gyd. Gad i ni ddarganfod y trysor sydd
ynot, y perl y bu’n heneidiau’n chwilio
amdano drwy’r blynyddoedd, a
rhyfeddu at y ‘rhwyd’ grasol a’n daliodd
o’i mewn. Oherwydd dy ‘rwyd’ di yw’r
efengyl sy’n fywyd oll i gyd; yn
harddwch oll i gyd; yn obaith oll i gyd; yn
llawenydd oll i gyd; yn sanctaidd oll i
gyd; yn gariad oll i gyd. Diolch am gael
bod yn rhan o dy Eglwys fawr weledig.
Caniatâ i ninnau’r fraint o berthyn i’r
Eglwys Fawr sy’n hysbys i ti. Maddau i i
ni ein gwrthryfel. Dangos i ni ‘olud Crist
yn fodd i fyw.’
Cofleidia’n bröydd, ein gwlad.
Cofleidia’n byd yn ei ffolineb creulon.
Cofleidia’n hysgolion a’n prifysgolion,
ein gwasanaethau cyhoeddus.
Cyflwynwn i ti waith dy efengyl yn
eglwysi’r henaduriaeth hon.
Cyflwynwn i ti gynulleidfaoedd eraill
o enwadau eraill yn ein tir.
Boed dy enw di arnom bob un fel y
medrwn gyd-weddïo a chyd-ganu a
chyd-dystio i’th ddaioni.
Er mwyn Iesu Grist,
Amen.
EMYN 245: Yr Iesu a deyrnasa’n grwn
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