
Mae sefyll ar safle’r synagog yng
Nghapernaum yn brofiad ysgytwol. Yma y
cyflawnodd Iesu’r wyrth o iacháu’r dyn ag
ysbryd aflan ynddo (Marc 1:21-28). Dyma’r
synagog roedd Jairus yn arweinydd ynddi
(Marc 5:22) a’r synagog a adeiladwyd gan

y canwriad i bobl y dref. (Luc 7:7-10). Ie,
dyma’r fan ond nid dyma’r union feini a
welodd Iesu. Adfail o ddiwedd yr ail ganrif
neu o ddechrau’r drydedd ganrif sydd yma,
gyda cholofnau o galchfaen hardd ac
addurniadau sy’n cynnwys symbolau
Iddewig a rhai Rhufeinig ar y cerrig. O dan
yr adfail gwelir sylfeini synagog Iesu wedi
eu gwneud o gerrig basalt du.
Mae rhywun yn agosach at Iesu yng
Nghapernaum nag yn unman arall.
Dewisodd wneud y dref yn ganolfan ei
weinidogaeth am mai yma roedd
canolbwynt holl fwrlwm y fasnach bysgota.
Roedd digonedd o ddfir yno o ffynhonnau
Tabgha gerllaw. Gan fod y lle yn agos i ffin
wleidyddol a’r ffordd fawr oedd yn arwain i’r
gogledd ac i Ddamascus, rhaid oedd cael
presenoldeb milwrol yn y dref. Roedd yno
hefyd dollborth oedd yn codi treth ar holl
gynnyrch y tir a’r môr ac yn gofyn degwm
ar bawb oedd yn pysgota, tyfu cnydau,
magu anifeiliaid neu gynhyrchu offer. Am
mai yma roedd y bwrlwm a bywyd y
tyrfaoedd y mabwysiadodd
Iesu Gapernaum – Pentref Nahum – fel ei
dref ef ei hun (Math; 4:13; Math 9:9). Ond
nid oedd ganddo le i roi ei ben i lawr ac
felly dibynnai ar garedigrwydd Pedr a’i
deulu i roi lloches a chartref iddo. Yn y tª
hwnnw y gwellodd fam-yng-nghyfraith Pedr
(Marc 1:30) a’r claf o’r parlys (Marc 2:1-12).
Does rhyfedd fod yr adeilad wedi ei droi’n
eglwys yn fuan yn hanes yr eglwys fore. Ar
y muriau yno gwelwyd ysgrifen oedd yn

dweud Cartref Tywysog yr Apostolion.
Erbyn heddiw codwyd adeilad hynod
drosto, tebyg i ambarél agored. Mae llawr
yr adeilad o wydr a gallwn edrych i lawr ar
y muriau a’r meini fu’n dyst i eiriau a
gweithredoedd Iesu.

Er mor hoff ydoedd o Gapernaum ac er
cymaint oedd angen ei phobl amdano,
roedd ganddo eiriau hallt i’w ddweud am y
dref. (Math. 11:23-24 / Luc 10:15-16) Er
iddo ddangos i’w phobl y ffordd i’w
deyrnas, ni wrandawodd y tyrfaoedd arno,
ond ei ddiystyru a pheidio ag edifarhau. Er
iddynt gael y fraint o weld y gwyrthiau a
chlywed Iesu’n dysgu ac yn adrodd y
damhegion, ni newidiodd eu ffordd o fyw
na’i gwerthoedd. Er i Iesu garu Capernaum
a’i phobl daethant yn arwydd o’i fethiant.
Cri o enaid clwyfus a chalon ddrylliedig
sy’n ei eiriau o wae. Do, dinistriwyd
Capernaum. Diflannodd yr adeiladau a
welodd Iesu o dan ganrifoedd o bridd tan i’r
lle gael ei ail ddarganfod yn yr ugeinfed
ganrif. Nawr mae’r meini bywiol yn llefaru
eto ac yn tystio eilwaith i realiti bywyd Iesu
o. Gwae ninnau yng Nghymru, os wnawn ni
ddiystyru’n trysorau ysbrydol a gwrthod
gwerthoedd ein Gwaredwr.

Eirlys Gruffydd-Evans
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MEINI BYWIOL (2)
Nid yw’n ddim amgen na thª i dduw a dyma borth i’r nefoedd. Gen. 28:17

Merch Jairus

Daeth un o arweinwyr y synagog, o’r
enw Jairus, a phan welodd ef
syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn

daer arno: “Y mae fy
merch fach,” meddai,
“ar fin marw. Tyrd a rho
dy ddwylo arni, iddi
gael ei gwella a byw.”
Ac aeth Iesu ymaith
gydag ef.

Yr oedd tyrfa fawr yn ei
ganlyn ac yn gwasgu
arno … Tra oedd ef yn
llefaru, daeth rhywrai
o dª arweinydd y
synagog a dweud,

“Y mae dy ferch wedi marw; pam yr
wyt yn poeni’r Athro bellach?”
Ond anwybyddodd Iesu’r neges, a
dywed odd wrth arweinydd y
synagog, “Paid ag ofni, dim ond
credu.” Ac ni adawodd i neb ganlyn
gydag ef ond Pedr ac Iago ac Ioan,
brawd Iago. Daethant i dª arweinydd
y synagog, a gwelodd gynnwrf, a
phobl yn wylo ac yn dolefain yn
uchel. Ac wedi mynd i mewn
dywedodd wrthynt, “Pam yr ydych yn
llawn cynnwrf ac yn wylo? Nid yw’r
plentyn wedi marw, cysgu y mae.”
Dechreusant chwerthin am ei ben.
Gyrrodd yntau bawb allan, a chymryd
tad y plentyn a’i mam a’r rhai oedd
gydag ef, a mynd i mewn lle’r oedd y
plentyn. Ac wedi gafael yn llaw’r
plentyn dyma fe’n dweud wrthi,
“Talitha cwm,” sy’n golygu,
“Fy ngeneth, rwy’n dweud wrthyt,
cod.” Cododd yr eneth ar unwaith a
dechrau cerdded, oherwydd yr oedd
yn ddeuddeng mlwydd oed. A
thrawyd hwy yn y fan â syndod mawr.
A rhoddodd ef orchymyn pendant
iddynt nad oedd neb i gael gwybod
hyn, a dywedodd am roi iddi rywbeth
i’w fwyta.’

Marc 5:22 ymlaen

CYDYMDEIMLO
Gyda tristwch a gobaith yr ydym yn
cofio y Parch Elfed ap Nefydd Roberts,
un o’n gweinidogion amlycaf,
cyn-brifathro ein Coleg Diwinyddol,
Cyn-Lywydd ein Cymanfa, hanesydd
ag awdur toreithiog. Estynnwn ein
cydymdeimlad cywiraf â Eiddwen,
Jonathan, Elen Mai a’r teulu i gyd.



Bwriad Harri Parri yn y gyfrol hon oedd
dewis cerdded y palmant golau a
chofnodi ‘gwerddonau’r daith’. Mae
yma storfa o straeon yn rhychwantu
blynyddoedd ei weinidogaeth, o’r 60’au
ymlaen, yn Uwchaled, Porthmadog ac
yna yn Seilo Caernarfon. Fel yr addef ei
hun, rhan o’r stori ydyw.

Ymateb i her yr Athro D Densil Morgan a
wnaeth am lunio, ‘nid hunangofiant’, ond
dogfen werthfawr er mwyn deall darn o
hanes Cristnogaeth ddiweddar Cymru a
oedd bellach yn ymddangos mor bell yn
ôl. 

Cefndir llenydda

Rhan o’r stori yw ei gyfraniad fel awdur i
faes y stori fer yng Nghymru. Ym
Mhorthmadog y bwriodd ati i ‘lenydda fel
dihangfa’- ond nid ‘dihangfa’ rhag
gofynion gofalaeth Porthmadog!
Dywed bod ffurf y stori fer wedi apelio
ato pan yn blentyn wedi iddo ymserchu
yng nghyfrolau’r Clawdd Terfyn, Storiâu’r
Henllys Fawr a llyfrau P.G. Wodehouse.
Yn ei dro, lluniodd dros 80 o straeon
dros gyfnod o 40 mlynedd, straeon a
ddaeth yn ‘iachawdwriaeth’ iddo ac yn
‘ddihangfa’ i eraill. Daeth Miss Pringle,
Cecil Siswrn a Shamus Mulligan yn rhan
o’n treftadaeth ac yn ddifyrrwch i
gynulleidfa’r Babell Lên ac ar lawr gwlad.
Elwodd y straeon ar ddehongliad
cyfoethog yr actor John Ogwen ohonynt
a chyn hynny ar lais y diweddar Charles
Williams.

Cylchgrawn Byw a’r Goleuad

Croniclir diwydrwydd a brwdfrydedd
Harri Parri ar lefel gofalaeth ynghyd â’i
fentergarwch wrth weithio gyda’r Parchg
Eirian Davies ar y cylchgrawn Byw.
O fewn Eglwys Bresbyteraidd Cymru
bu’n olygydd ar Y Goleuad yn y 70au
pan ddaeth cartwnau Hywel Harris yn
rhan gofiadwy o’r arlwy. Bu’n procio,

cwestiynu a chynhyrfu rhywfaint ar y
dyfroedd enwadol gan godi cwestiynau
am benderfyniadau llosg yr enwad. Yng
nghyfnod Caernarfon bu’n gyfrifol am
gyfansoddi 25 neu’n rhagor o basiantau
(wedi 1984) gan roi sylw i gyfraniad
T. Rowland Hughes, Tom Nefyn ac
Anthropos. Cymwynas y gyfrol yw
cofnodi’r rhain gan gasglu darluniau o’r
pasiantau â’u gosod ar gof a chadw.

Bwrlwm Ysbrydol 

Ond nid ymddiddori yn ei waith fel awdur
(yn unig) wnaeth yr academydd D Densil
Morgan ond ymddiddori yn y rhan a fu
ganddo ef, Gareth Maelor a Gwilym
Ceiriog Evans, ‘yn cynnig arweiniad’ yn y
‘bwrlwm fawr ysbrydol’ a ddylanwadodd
ar Ben Llªn, Dyffryn Clwyd, Corwen,
Ynys Môn a mannau eraill yn y 70au.
Profodd Harri Parri gynhesrwydd yr ha’
bach Mihangel hwnnw ym Mhorthmadog
gyda chymdeithas y Wana Christos.
Y tripiau i Lundain i weld Jesus Christ
Superstar a Godspell ac i Rali o
Gristnogion Ifanc ym Mhafiliwn Corwen,
(Tachwedd 1973). Cronicla Arthur
Blessitt a’i daith i Gymru yn yr 80au yn
cario croes 12 troedfedd ar ei ysgwydd.
Disgrifia’r bwrlwm gyda diolchgarwch ac
ychydig o hiraeth. Buddsoddodd yn
helaeth yn yr ieuenctid o gyfnod ei
ofalaeth gyntaf yng Ngherrigydrudion
hyd at Seilo Caernarfon.

Hiwmor

Mae hiwmor, dychan ac anwyldeb i’w
weld droeon a thro yma. Mewn cyfweliad
â Dei Thomas adroddodd stori am
ffermwr yng Ngherrigydrudion addawodd
iâr iddo at ei ginio Sul. Wedi disgwyl yn
ofer am ymddangosiad yr iâr – yr
esboniad gafodd Harri Parri oedd mai
gwella wnaeth hi – a dyna ddiwedd ar
ddarpariaeth y Sul hwnnw. Stori ddifyr
arall oedd honno am glirio’r tyfiant y tu ôl

Fans Porthmadog pan gludwyd 14 o eifr
mewn Morris Mil at y diben. Seliwyd y
trefniant yn fwy hir dymor gan
bresenoldeb Seffora (yr afr). Caiff Harri
ei gamgymryd am y glanhawr ffenestri
wrth gychwyn yn Seilo Caernarfon ac un
o’r aelodau’n rhoi dyrnaid o arian yn ei
law. Rhaid darllen y gyfrol i wybod mwy!

Mae’r gyfrol yn frith o enwau a hanesion
– rhai fel Arthur Rowlands, Gordon
Wilson (Enniskillen) ac Elen Rogers
Jones, ac eraill di sôn a gyfoethogodd ei
weinidogaeth. Pob un â chyfraniad
gwerthfawr i daith y palmant golau.

Maen gyfrol hylaw, yn lân ei dyluniad ac
yn ddarllenadwy ei harddull. Yn ‘berl ac
yn gyfraniad gwerthfawr’ chwedl Bet
Griffiths i’n cyfnod.

Beti

(Gol. Yn doedde nhw’n ddyddie da!
Y dyddiau hynny pan fyddai pobl fel
Cecil Siswrn yn ystyried bod
tanysgrifiad chwe mis i’r Goleuad yn
wobr ddeniadol mewn cystadleuaeth
colli pwysau. Am rhagor o wybodaeth
ewch i wrando ar John Ogwen yn
darllen hanes Kathleen Mulligan gan
Harri Parri ar wefan Eisteddfod Amgen
https://www.youtube.com/watch?v=QKDr
T1z4-yY)

2                                                                                   Y Goleuad Awst 21, 2020

Cerdded y palmant golau
Harri Parri – Gwasg y Bwthyn – £10.00

Cefais bymtheg mlynedd hapus iawn yn
ei gwmni pan oeddwn yn weinidog yng
nghapel Bethesda ac yntau’n flaenor
yno. Bu’n eithriadol ffyddlon i’r oedfaon
hyd yn oed wedi dychwelyd o’i deithiau
byd eang y noson gynt. Roedd yn amlwg
fod bod yn flaenor yn Eglwys Iesu Grist
yn golygu llawer iddo. Ni welai wrthdaro
rhwng ffydd a gwyddoniaeth. Pwysleisia
bob amser bwysigrwydd y Testament
Newydd a pherthnasedd yr efengyl i’n
bywyd. Yr Arglwydd Iesu Grist – ei
ddysgeidiaeth a’i fywyd – oedd
canolbwynt ei ffydd bob amser. Byddai
ei farn yn glir mewn pwyllgor neu mewn

seiat. Gallai weld ymhell ac yn eglur. Bu
ei gyfraniad i ailstrwythuro pwyllgorau’r
eglwys yn anfesuradwy.

Fel un o blant y Rhos byddai wrth ei
fodd gyda’r canu yng Nghapel
Bethesda. Byddai ei lais tenor syml i’w
glywed yn yr oedfa. Roedd yn aelod o
gôr y capel ac wedi gwirioni’n lan pan
enillodd y côr yr ail wobr yn Eisteddfod
Genedlaethol 1984. Yn yr ymarferiadau
fe’i gwelid yn ymlacio’n llwyr ac fe gaed
llawer o hwyl yn ei gwmni – gyda Glyn
yng nghanol y tynnu coes a’r chwerthin
iach.

Mewn cyfnod diweddarach bu’n gefn eto
i mi pan oeddwn yn Ysgrifennydd
Cyffredinol yr enwad. Bu ei gyfraniad
gyda sicrhau dyfodol i Wasg Pantycelyn
yn anfesuradwy. Gwelwyd hefyd ei
feddwl clir ar waith wrth iddo lunio
adroddiadau i’r Gymanfa Gyffredinol pan
oedd yn archwiliwr mewnol Eglwys
Bresbyteraidd Cymru mewn cyfnod
pwysig yn ei hanes.

Fe’i cefais bob amser yn arweinydd
diogel, yn feddyliwr praff, yn gefnogol
iawn i’r “pethe” ac yn gyfaill cywir iawn.

Gareth Edwards

Teyrnged gan Y Parch Gareth Edwards i’r Athro Glyn O. Phyllips



Gwers 7

Mair a Martha

Gweddi

Nefol Dad, wrth ddarllen am Mair yn
gwrando ar eiriau’r Iesu a Martha yn
gwasanaethu wrth hulio’r bwrdd,
cofiwn dy fod wedi ein galw i
ddefnyddio’n doniau a chyfrannu i
fywyd a thystiolaeth yr eglwys. Yn yr
eglwys hon, dyro i ni help i gymryd ein
ffydd o ddifrif a thyfu yng Nghrist.
Amen. 

Darllen: Luc 10:38–42

Cyflwyniad

Mewn gwlad a diwylliant a roddodd
gymaint o bwyslais ar y gwrywaidd a’r
patriarchiaid, nodwn fod Iesu wedi rhoi
gofod cyfartal i wragedd a dynion, ac
eithrio wrth ddewis ei ddeuddeg
disgybl swyddogol. Nodwedd ei
gyfnod oedd hynny, mae’n sifir, ond
chwaraeodd y gwragedd rannau amlwg
yn ei fywyd, a fawr neb yn fwy na’r
ddwy chwaer o Fethania, pentref
ychydig i’r de-ddwyrain o Jerwsalem

ac i’r gogledd o Fethlehem. Gwelir
Mair a Martha, gyda’u brawd, Lasarus,
fel aelwyd a groesawodd Iesu droeon, a
thybiwn fod Iesu yn ymwelydd cyson
ac yn medru ymlacio’n hawdd yn eu
cwmni. Gofyn amdano wnaeth Martha
pan fu farw Lasarus, ac er iddi gael ei
siomi, mae’n sifir, pan na ddaeth atynt,
derbyniodd Iesu yn llawen ddyddiau ar
ôl y claddu a thystio iddi gredu ei fod
yn Fab Duw.

Yn yr hanesyn a gofnodir gan Luc,
gwelir deuoliaeth y Cristion: Mair yn
cynrychioli’r wedd ddefosiynol a
myfyrgar, yn gwrando ar eiriau Iesu, tra
mae Martha yn dyst o ymarferoldeb
pobl Iesu, yn gweld yr angen ym
mywydau eraill ac yn ymateb iddo.
Bydd y Cristion delfrydol yn
gymathiad o’r ddwy, ond dengys
portread Luc fod Iesu yn
gwerthfawrogi’r ddwy wedd. Mae’r
‘rhan sydd dda’ yn hanfodol i’r sawl
sydd am ddilyn Iesu. Nid dyn sy’n
llunio’r Efengyl nac yn ysgrifennu
geiriau’r Iesu, ond bydd angen i’r sawl
sy’n clywed y geiriau weld
ymarferoldeb y ffydd ac ymateb i’r
comisiwn i garu ein gilydd fel y carodd

ef ni. Bydd cadw cydbwysedd rhwng y
ddau beth yn gamp, gan herio’r eglwys
i dderbyn Crist a’i rannu ag eraill. 

Myfyrdod

Ar draws y canrifoedd a’r
cyfandiroedd, bu pobl yn chwilio am
ffordd ddefosiynol ac ymarferol i fyw’r
ffydd. O gyfnod y mynachlogydd a’r
hospitiums hyd at ei hymwneud â
chanolfannau ar gyfer y digartref a’r
diymgeledd, bu’r Eglwys yn weithredol
yn y byd. Byddwn yn gyfarwydd â
gwaith Cymorth Cristnogol a Tearfund,
ac mae mudiadau cenhadol fel y BMS
yn ceisio rhoi gwedd ddyngarol i’w
cenhadaeth. Bu pwyslais Timothy
Richards yn China, 130 o flynyddoedd
yn ôl, yn enghraifft o hynny, a gwaith y
Fam Teresa yn Calcutta dros yr hanner
canrif ddiwethaf. Dwy ochr i’r un
geiniog yw defosiwn a gofal
cymdeithasol i’r Eglwys. Gall enwad y
Bedyddwyr ymfalchïo yn y gwaith a
wneir yng nghartref Glyn Nest,
Castellnewydd Emlyn, nawr ac am
gyfnod yng nghartref Bryn Llifon ym
Mangor. Mae llawer o eglwysi’n
gwneud cyfraniad wrth ofalu am y
bregus, yr unig a’r anghenus yn eu
cymunedau yn lleol ac yn ehangach.
Mae angen gweld y cyfraniadau hyn
oddi mewn i’r darlun byd-eang, lletach.
Dyma yw ein hetifeddiaeth a’n her
heddiw. Awn ati i chwilio am waith ac i
geisio’i wneud.
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Cofiwch Epynt
30.6.20

(Ym Mehefin 1940, trowyd 219 o Gymry
allan o’u cartrefi ar Fynydd Epynt i greu lle
i ymarfer saethu. Dyna’r diwedd i Ysgol
Cilieni, Capel y Babell a 54 o ffermydd –
cymuned gyfan.)

Dim ond tân-belennau
sy’n troi’r tir yn Llwynteg-ucha,
yn Waunlwyd, yn Abercriban a Chwm Car …

Erwau’r magnel yw’r Epynt yn awr;
a baner goch ‘sa draw’ yn cwhwfan,
lle bu cynfas gwyn mewn cae, i alw cymydog gynt,
o Gelli Gaeth, Ffrwd Wen neu Ddôl Fawr …

Ni fydd neb yn twymo’r Babell
cyn y plygain mwy;
ni fydd lampau stabal
yn sgwennu’u ffordd drwy gaeau’r nos
o Flaenysgirfawr, Cefncyrnog na Thir Bach …

Canys curwyd y sychau’n gleddyfau;
gwnaed gwayffyn o’r pladuriau
er mwyn ’marfer rhyfel yma,
yn Ffos yr Hwyed a Gwybedog,
yng Ngharllwyn a Llwyn Onn …

Ond er bod yr hen fygythiad
yn atseinio ’Mrycheiniog o hyd,
a dim golwg o’r cadoediad
ym Mlaenegnant Isa,
Cefn Ioli, na Disgwylfa,

cadwn yr enwau, fel lampau ynghynn;
ailaredig atgofion a wnawn, o bell,
a chanwn ym mhabell ein tystiolaeth
am Bant Mawr a Rhyd y Maen,
Brynmelyn a Brynmeheryn,
Beili Richard a Blaentalar,
Llawrdole a Llwyn Coll.

Ifor ap Glyn

Hawlfraint: Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru /
Llenyddiaeth Cymru

Waunlwyd, ar ddiwrnod
’madael y teulu

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

(parhad ar y dudalen nesaf)



Llythyr
Annwyl gyfeillion y papurau enwadol,

Pan gefais fy ordeinio yng Nglyn
Ceiriog yn 1999, cefais gefnogaeth
frwd a charedig gan gyfeillion o Gymru
ac o Lerpwl a llefydd eraill yn Lloegr.
Ond roeddwn yn falch fod
cynrychiolydd CWM (Council for
World Mission / Cyngor Cenhadaeth
Fyd-eang) yno hefyd, sef Laurent
Ramambason, a oedd yn gweithio fel
swyddog yn Livingstone House,
Llundain, pencadlys CWM ar y pryd.
Erbyn hyn mae’n gweithio am chwe
mis bob blwyddyn fel athro
diwinyddiaeth ym Madagascar a chwe
mis yn America.
Ychydig flynyddoedd yn ôl,

gofynnodd Laurent i mi ysgrifennu
hanes fy mywyd ers imi gyrraedd
Madagascar, bron i hanner can
mlynedd yn ôl. “Fe fydd o ddiddordeb
i’m disgyblion yn y ddwy wlad,”
meddai ac ychwanegodd, “gwnewch o
mewn unrhyw iaith – Ffrangeg,
Saesneg neu’r Falagaseg – ond ddim yn

Gymraeg.” Rwy wedi gohirio gwneud
hyn ers tro, ond yn ystod y cyfnod clo
gyda Covid cefais y cyfle perffaith i
wneud y gwaith. Rhoddodd y dasg
strwythur i’m dyddiau a phleser mawr i
mi wrth imi gofio’r hen amser a fu!
Efallai fod pobl wedi meddwl weithiau
tybed beth oeddwn yn ei wneud allan ar
yr Ynys Fawr ond eu bod yn rhy gwrtais
i ofyn. Felly, rwy wedi ceisio meddwl
yn ôl a rhoi argraff o’r lle a’r bobl a’r
tasgau a wnes i yn ystod fy nghyfnod
fel partner cenhadol efo CWM.
‘Partneriaeth mewn cenhadu’ oedd

enw’r patrwm cenhadol newydd (new
mission paradigm) yn y 1970au, ac
roeddwn yn frwd iawn o’i blaid. Yn y
dyddiau hynny, roedd newid ym
mhobman ym Madagascar, nid yn yr
eglwys yn unig ond yng ngwleid -
yddiaeth yr ynys hefyd, gyda syniadau
newydd a heriol. Roeddwn yn
ymwybodol fy mod yn rhan o’r newid
ac yn teimlo’r fraint yn y cyfnod
cyffrous hwnnw: gwaith addysg heb
werslyfrau nac unrhyw adnoddau, ar
wahân i fwrdd du a sialc; cyfathrebu
heb gyfrifiadur na hyd yn oed ffôn
symudol. Roedd y cyfan yn wir yn
newydd i mi ac fe wnes fy ngorau.
Erbyn hyn, mae CWM wedi symud i
Singapore, ac mae patrwm y cenhadu
wedi newid eto (er nad wyf yn glir i ba
gyfeiriad) gan adeiladu ar ein profiadau
ni a’r hanes blaenorol.
Mae’r cof yn ddetholus! Dywedodd

fy chwaer a’i gfir wrthyf am ysgrifennu
beth roeddwn yn ei gofio heb boeni, a
dyna beth wnes i – gan ganolbwyntio ar
y blynyddoedd rhwng 1973 a 1995 ym
Madagascar ond yn cyfeirio’n fyr at y
cyfnod yng Nghymru a’r daith i’r India.

Y teitl a roddais i’r llyfr yw
Madagascar Memories, ac er bod yr
atgofion braidd yn ddamweiniol
(random!), rwy wedi ceisio rhoi syniad
o’r gwaith yn y deg pennod fer, ac yna’r
atgofion eraill yn y deg atodiad sy’n
cynnwys yr epilog ar y diwedd oll. 
Gobeithiaf y bydd plant y teulu’n

cymryd diddordeb yn y llyfr yn y
dyfodol, ond gobeithiaf yn fawr y
byddwch chithau hefyd yn mwynhau ei
ddarllen os gwnewch chi fentro yn y
misoedd nesaf. Daw’r llyfr fel teyrnged
i bawb a gydweithiodd â mi ar hyd y
blynyddoedd. Diolch hefyd i bawb
ohonoch chi o’r capeli yng Nghymru a
Lloegr a’m cefnogodd trwy weddi a
chroeso a chyfraniadau eraill er mwyn
hybu’r gwaith a’m hatgyfnerthu.

Pris y llyfr yw £10, a bydd yr elw’n
mynd at gynorthwyo gwaith a bywyd y
chwiorydd yn Mamre. Cost cludiant
fydd £1.50. Mae’r llyfr ar gael drwy
gysylltu â mi gan ddefnyddio’r dulliau
isod. Diolch yn fawr am eich
diddordeb.

Cofion cynnes a phob bendith,

Eleri Edwards 
c.e.edwards.t21@btinternet.com
neu 0161 866 9629
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Gweddi

Diolch, Arglwydd, am bob Mair a
Martha yn ein bro a’n byd. Helpa ni i
weld pob gwasanaeth yn wasanaeth i ti,
a’n hawydd wastad i garu cyd-ddyn,
pwy bynnag y bo. Gwerthfawrogwn
wasanaeth llu o unigolion yn cynnal ac
yn cyfarwyddo cynlluniau mawr a
chymhleth, ond carem hefyd weld yr
enghreifftiau o estyn cwpanaid o ddfir
i’r sychedig a thamaid o fwyd i’r
newynog fel ein cyfle ni yng nghynllun
mawr Bethania ein tystiolaeth. Amen.

Trafod ac ymateb:

• A yw eich defosiwn wrth draed yr
Iesu yn eich hysbrydoli i weith -
redoedd da? Meddyliwch am
enghreifftiau.

• Ymhle mae eich eglwys chi’n
gwasanaethu’r anghenus yn lleol ac
yn rhyngwladol? 

• A oes cyfleon eraill i weini ar y
bregus, yr unig a’r anghenus o’ch
cwmpas nad oes neb arall yn eu
cymryd? Beth fyddai ei angen arnoch
i ymgymryd â’r dasg?

Adnabod Cymeriadau’r
Testament Newydd (parhad)

Oedfa Radio Cymru
23 Awst am 12:00yp, yng ngofal

Y Parch. Wynne Roberts, Bangor



4 GWEDDI
Pwy sy’n gweddïo? Beth yw gweddi?
Pam mae angen gweddi? Sut mae
gweddïo?
Dyma rai cwestiynau pwysig ynglªn

â gweddi. Dywedir bod sawl un wedi
troi at weddi yn ystod cyfnod y clefyd
Corona. Nid yw hynny’n syndod mawr,
a chroesawn yr awydd hwn. 
Yn draddodiadol, Gweddi’r

Arglwydd yw patrwm gweddi’r eglwys.
Mae’n dechrau gyda Duw, cyn symud
ymlaen at ddyn. Dyma drefn gweddi,
boed yn bersonol neu’n gyhoeddus.
Mae’r Beibl yn dangos mai perthynas

bersonol rhwng Duw a dyn yw gweddi.
Arferai Iesu Grist weddïo ar ei Dad
nefol (Marc 6:46). Mae E’n parhau â’i
weinidogaeth yn ei eglwys trwy’r
Ysbryd Glân ac yn cynnig ein helpu i
weddïo (Rhufeiniaid 8:26).
Bwriad Iesu Grist yw adeiladu ei

eglwys drwy alw pobl o’r byd ato’i hun
(Mathew 16:18); cofiwn mai ystyr y
gair eglwys yw galw mas (Groeg:
ekklesia). Mae hyn yn cynnwys pobl o
bob math. Mae angen dysgeidiaeth,
cymdeithas, cymundeb a gweddi

(Actau 2:42) yn rhan o fywyd yr
eglwys.
Mae yna gyfrifoldeb ar yr eglwys

gyfan i weddïo (Actau 2:1). Mae pob
aelod eglwysig â dawn i’w chyfrannu
yng ngwaith yr eglwys (1 Corinthiaid
12:7). Pa ddawn bynnag yw hi, mae
gweddill yr eglwys i gynnal breichiau’r
gweithwyr mewn gweddi.

Mae gweddi’n golygu siarad â Duw.
Mae Ef yn siarad â’r credadun yn y
Beibl, ac mae’r naill gyfrwng yn
cynorthwyo’r llall ym mywyd y
credadun.
Mae angen gweddi fel bod credinwyr

yn tyfu yn eu perthynas â Duw, ac mae’r
Beibl yn rhoi pwyslais ar weddi
(1 Thesaloniaid 5:17). Y nod yw eu bod
yn derbyn mesur helaethach o’r Ysbryd
Glân (Effesiaid 1:17).
Mae angen gweddïo yn yr Ysbryd

(Effesiaid 6:18). Gall fod o gymorth i
ambell un ddarllen gweddi ysgrif -
enedig. Ond yn ei hanfod mae gweddi
bersonol yn golygu gweddïo o’r frest,
megis, mewn ymateb personol o fawl a
diolch i waith Duw ynom ac o’n
cwmpas. Rhoddwyd caniatâd inni
ailagor ein hadeiladau yn nechrau mis
Gorffennaf ar gyfer ‘gweddi bersonol’,
ond fe ellir gweddïo yn unrhyw le ac
unrhyw bryd. O ran canllawiau, gellid
dweud: byddwch yn ddidwyll, yn
barchus ac yn ddisgwylgar.
Mewn gweddi deuwn at Dduw’r Tad

drwy Iesu Grist mewn un Ysbryd
(Effesiaid 2:18). Duw a’i ogoniant a
ddaw’n gyntaf, ac yna dyn a’i
anghenion. Diolchwn Iddo am ei gariad
mawr tuag atom yn Iesu Grist; cyffeswn
Iddo ein pechodau, a gofynnwn Iddo
gwrdd â’n hangenion ni ac eraill.

Arglwydd, dysg i mi weddïo,
priod waith pob duwiol yw:

treulio nyddiau oll i’th geisio
a mawrygu d’enw gwiw;
dedwydd ydyw

a ddisgwylio wrthyt ti.
R. S. Rogers

(i’w barhau)
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MODDION GRAS
Cyfres yn ystyried beth sy’n angenrheidiol wrth inni barhau

i addoli a gwasanaethu ein Harglwydd Iesu Grist yn y cyfnod hwn.

gan y Parch. PETER H. DAVIES

Hen, hen elyn dynolryw yw hiraeth ac
unigedd. Ac ar gynnydd y mae ymhell
cyn Cofid19 a’r ‘clo mawr’. Yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg credir
bod un y cant o boblogaeth Prydain yn
byw ar eu pennau eu hunain. Erbyn
cyfrifiad 2011 y ffigwr yw 31%, yn
agos at 8 miliwn. Nid mater ystadegol
yn unig ydyw ond, i’r unigolyn, profiad
byw, creulon ac weithiau difaol, sy’n
cael ei drafod, neu ei ddarlunio, mewn
sawl ffordd. Canodd un bardd
anhysbys:

Mi fûm yn gweini tymor 
Yn ymyl Ty’n y coed,
A dyna’r lle difyrraf
Y bûm i ynddo erioed; 
Yr adar bach yn tiwnio
A’r coed yn suo ’nghyd: 
Fy nghalon fach a dorrodd 
Er gwaetha’r rhain i gyd.

Ac mewn emyn, megis agoriad ingol o
brofiad y Parch. John Roberts:

Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr 
heb un cydymaith ar hyd llwybrau’r
llawr, 

am law fy Ngheidwad y diolchaf i 
â’i gafael ynof er nas gwelaf hi.

I mi, ceir mynegiant cywir o’r profiad
yng nghyfrol wych Peredur Lynch,
Caeth a Rhydd, yn cyflwyno’n ddwys
wacter a hiraeth profedigaeth.
Ond, yn ôl Efengyl Mathew, dewis

unigrwydd a wnaeth yr Iesu. Ac ar
draws y blynyddoedd, ac am resymau
cymysg, cawn ddyn ar adegau’n
chwilio am gornel dawel i fyfyrio. Yn y
gerdd ‘Y Tlawd Hwn’ gan W. J.
Gruffydd, digon clir yw’r dyhead:

Aeth hwn fel mudan i ryw rith
dawelwch, 

A chiliodd ei gymrodyr un ac un,
A’i adael yntau yn ei fawr ddirgelwch
I wrando’r lleisiau dieithr wrtho’i hun.

A gwelodd hwn harddwch, yn ei
lonyddwch, na welai eraill.

Ymhell yn ôl, yn ystod fy nghyfnod
yng Ngholeg Trefeca, byddai darpar
offeiriaid Esgobaeth Llandaf yn dod i
aros am gyfnod o encilio tawel. Dim
gair. Nid osgoi, neu ofni tawelwch ac
unigrwydd – ond ei geisio.
Lle oedd yn bwysig i ni, fel teulu, un

amser, oedd Cymuned Taizé ym
Mwrgwyn, ac roeddwn yn llawen o
weld rhai o’r siantau yn Caneuon
Ffydd, megis rhif 59: ‘Laudate omnes
gentes, laudate dominum’. Y gynull -
eidfa, eang a chymysg, yn canu, a dal i
ganu’n uchel a brwd. Ond yn raddol yn
arafu a thawelu. A thawelwch dwfn yn
dilyn. Pawb â’i feddwl a’i angen ei hun.
Tawelwch, unigrwydd creadigol. Ac fel
yr Iesu, pawb ar ei ben ei hun, nid yn
ofni arwahanrwydd, ond yn ei geisio a’i
gofleidio. Tawelwch a chyfoeth i’r
unigolyn.
Wrth feddwl mymryn am hyn

roeddwn yn ceisio’i gofio (profiad
cyson y dyddiau hyn), gair un arall ar y
mater. Ymhen amser cofiais am
gasgliad o bregethau Paul Tillich a
brynais dros hanner canrif yn ôl, The
Eternal Now. A’i destun ef o Efengyl

ARWAHANRWYDD
‘yr oedd yno ar ei ben ei hun’ (Mathew 14:23)

(parhad ar y dudalen nesaf)



Gyda gwerthoedd rhyddfrydol o dan
fygythiad mewn sawl rhan o’r gorllewin
– o Brydain i America – mae’n anodd
meddwl am bwnc athronyddol mwy
cyfoes a pherthnasol i’w drafod mewn
cyfrol. Prif ffocws Rheswm a Rhyddid
(Y Lolfa), cyfrol newydd wedi’i golygu
gan E. Gwynn Matthews, yw ymateb i’r
Ymoleuad, y chwyldro syniadaethol a
osododd sail ar gyfer gwerthoedd a
gwleidyddiaeth y cyfnod modern ac
sy’n sylfaen ddamcaniaethol i’r
wladwriaeth ryddfrydol. 

Cyflwynir y gyfrol gan aelodau
Adran Athronyddol Cymdeithas Cyn-
fyfyrwyr Prifysgol Cymru i’r Athro
Emeritws Howard Williams fel arwydd

o’u gwerthfawrogiad o’i gyfraniad
sylweddol i athroniaeth wleidyddol ar
raddfa ryngwladol ac i athronyddu yn
Gymraeg yn arbennig.
Dyma’r wythfed gyfrol yn y gyfres

‘Astudiaethau Athronyddol’, cyfres
sydd yn trafod themâu gwleidyddol a
chymdeithasol o safbwynt nifer o
athronwyr. Mae’r gyfres wedi apelio nid
yn unig at athronwyr ond at bawb sydd
â diddordeb mewn trafod syniadau.
Yn ogystal â thrafod syniadau

athronwyr fel Kant, Hegel a Marx,
meddylwyr a osododd fframwaith y
drafodaeth fodern ar wleidyddiaeth, ceir
trafodaeth ar feddylwyr cyfoes fel
Fukuyama, Rawls, Adorno a Foucault.
Mae’r pynciau sy’n cael sylw yn
cynnwys hunaniaeth, cenedlaetholdeb a
heddwch byd-eang.
Mae’r gyfrol yn cynnwys y

cyfieithiad Cymraeg cyntaf o un o
ysgrifau pwysicaf Immanuel Kant –
allwedd i syniadaeth Oes yr Ymoleuad,
lle mae’n holi pwy mewn gwirionedd
sydd yn oleuedig a beth mewn
gwirionedd yw goleudigaeth.
Meddai Gwynn Matthews, golygydd

y gyfrol: ‘Mewn oes lle mae
gwleidyddiaeth boblyddol ar gynnydd,
ym Mhrydain, Ewrop ac America, mae
gwir angen treiddio’n ddyfnach na’r
sloganau arwynebol sy’n nodweddu
cymaint o’r disgwrs gwleidyddol
cyfoes.’
Teitlau’r erthyglau a’u hawduron yw:

‘Dehongli Marx’ – Howard Williams
‘Hunaniaeth yn y Byd Cyfoes’ –
E. Gwynn Matthews

‘Metaffiseg a’r Genedl: Damcaniaeth
Hegel ar Genedlaetholdeb’ – David
Sullivan

‘Kant, Rawls a Gobaith mewn
Gwleidyddiaeth Ryngwladol’ –
Huw Lloyd Williams

‘Duw Moesol Immanuel Kant’ –
Dafydd Huw Rees

‘Ateb i’r Cwestiwn: “Beth yw
Goleuedigaeth?” ’ – Immanuel Kant

‘Dau ateb i’r Cwestiwn: Theodor
Adorno, Michael Foucault a
Goleuedigaeth Kant’ – Garmon Iago

Cyn ei ymddeoliad, bu E. Gwynn
Matthews yn diwtor mewn athroniaeth
yn Adran Efrydiau Allanol Prifysgol
Cymru, Bangor. Ei brif ddiddordeb
athronyddol yw athroniaeth Hegel a
Hegeliaeth ym Mhrydain. Bu’n
ysgrifennydd ac yn llywydd Adran
Athronyddol Urdd y Graddedigion, ac
ef yw golygydd ‘Astudiaethau
Athronyddol’. Ei gyhoeddiad
diweddaraf yw Genefa, Paris a Dinbych
ac Ysgrifau Eraill (2019, Y Lolfa).

Mae Rheswm a Rhyddid, gol.
E. Gwynn Matthews ar gael nawr
(£7.99, Y Lolfa).
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Mathew sydd uchod: ‘he was there
alone’. Ond wrth drafod enciliad yr
Iesu, defnyddia Tillich ddau air, yn
bennawd o bwys: ‘Loneliness and
Solitude’. 
Yn ddiddorol, cawn nifer o

eiriaduron Cymraeg (o Spurrell i
eiriadur Bruce) yn cyfieithu’r ddau air
gydag un gair: unigedd – ond gwahanol
iawn ydynt. Pwysig yw cydnabod y
naill brofiad fel y llall: osgoi
unigrwydd dinistriol, a cheisio’r
arwahanrwydd sy’n arwain at obaith a
chymundeb.
Cawn Tillich yn gorffen ei bregeth

efo’r hyn a eilw’n ‘crunch question’,
sef sut y mae darganfod, a phrofi,
cymundeb yn y naill a’r llall. Y llaw
ddirgel y mae John Roberts yn troi ati,

neu’r Duw sydd yn nyfnder ein bod y
sonia Tillich amdano o hyd.
Nid oes gen i ateb parod. Yr ifanc

fydd yn gorfod wynebu hyn ‘post
Brexit’ a choronafeirws. Un peth sydd
yn sicr – ni fydd modd troi yn ôl. Tydw
i ddim yn credu’r gwleidyddion sy’n
dweud y bydd yr haint wedi cilio cyn
diwedd y flwyddyn.
Ni fydd y byd, na’r eglwys, yr un. Yn

lle ymbilio a gweddïo cymaint ar
Dduw, gofyn y mae rhai: beth am
wrando arno a myfyrio ar ei
orchmynion a’i ewyllys. A gredwn, o
ddifri, mai Duw byw ydyw? ‘The
Eternal Now’? Y Duw oedd yn
bresennol ar y mynydd gyda’i fab. Nid
unig oedd yr Iesu.

Arthur Meirion Roberts

ARWAHANRWYDD (parhad)

Cyflwyno llyfr i un o gymwynaswyr
mawr y byd athroniaeth yng Nghymru

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



Ateb call
Hawdd ydi gofyn cwestiynau ynte? Nid
mor hawdd yw cael atebion i’r
cwestiynau hynny. A does neb greda i yn
gofyn mwy o gwestiynau na’r rhai
ohonom sy o leia’n proffesu bod yn
Gristnogion. Ac yn naturiol tueddwn i
chwilio yn Y Beibl am atebion, yn aml
heb eu cael am fod cymaint o’r
ysgrifennu sydd ynddo, y rhan fwyaf yn
wir, yn enwedig yr Hen Destament, yn
adlewyrchu amgylchiadau a meddylfryd
gwahanol iawn i’r un a goleddwn ni yn yr
unfed ganrif ar hugain.

Ond weithiau daw rhyw fath o oleuni ac i
mi fe ddaw ar dro yn yr oriau rhwng tri a
phump o’r gloch y bore pan fyddaf, yn
amlach na pheidio, yn effro.
Yn ddiweddar roedd rhan o soned
Williams Parry yn troi yn fy mhen, rhan o
gerdd i hen weinidog (Yr Utgorn Arian),
gweinidog oedd yn gwneud dim i ymateb
i’r argyfyngau sy’n wynebu cymdeithas,
ac ynddi mae cwestiwn iddo sy’n
berthnasol i bob un ohonom ninnau:

Ai sefyll o’r neilltu a wnaethost, 
neu rodio’r fro
Gan annog pwyll ym mhob peth ac
actio’n gall?

Dibynnu, meddyliais, sut mae pob un yn
gweld ei hun. Onid yw ein personoliaeth
yn chwarae rhan ym mhob ymateb? Ond
sut y dylwn i weld fy hun fel dinesydd
cyfrifol a Christion – mewn enw beth
bynnag? Gan na allwn gael ateb dyma
benderfynu gwneud plwc o ddarllen, y
New Statesman fel mae’n digwydd,
wythnosolyn a gaf yn rheolaidd gan fod
ynddo ysgrifennu Saesneg graenus, a
llawer o gallineb a gwarineb asgell

chwith, er mod i’n flin efo fo weithiau am
anwybyddu cymaint ar Gymru.

Ynddo, fel tase gwyrth yn digwydd,
cefais ddau ddyfyniad oedd o leia’n
tanlinellu’r gwahaniaeth rhwng actio’n
gall ac ymateb yn gadarnhaol.

Roedd un gan Michael Oakeshott,
ysgrifennwr ar wleidyddiaeth drigain
mlynedd yn ôl am Dorïaeth a
Llywodraeth Dorïaidd, ac rwy’n rhoi
Cristnogaeth yn lle un a’r Eglwys yn
lle’r llall. Dyma’r dyfyniad diwygiedig:

Mae gwir Gristion yn deall mai gwaith
yr Eglwys yw, nid cynhyrfu teimladau
pobl sy eisoes ar dân, ond sicrhau bod
i weithrediadau pobl or-frwdfrydig
gyfran o gymedroldeb, o dawelwch, o
gymod.

Mewn geiriau eraill ‘annog pwyll ym
mhob peth ac actio’n gall’. A phwy a wâd
nad oes angen yr elfen hon yn ein
cymdeithas wallgo’ ni heddiw?

A yw hyn yn ddigon? Oni all rhai nad
oes ganddynt grefydd o gwbwl gyflawni
hyn?

Dyma’r ail ddyfyniad o lythyr gan Esgob
yn Eglwys Loegr:

Daeth Duw yn ddynol er mwyn i ni fod
yn ddwyfol, a’r broses o’n dwyfoli yw
calon Cristnogaeth. 

Onid hyn yw’r broblem? Onid ydym yn
ddinasyddion deufyd, teyrnas nefoedd a
theyrnas y byd hwn i ddefnyddio
ieithwedd y Beibl? Ac wrth bendilio
rhwng y ddeufyd a theimlo efallai
gyfrifoldeb i weithredu ar ran y dwyfol y
mae ein cymeriad a’n personoliaeth yn
rhan o’r ystyriaeth hefyd. Falle bod yr
hen weinidog yn y soned yn greadur
swil? Sut felly y gall y tawedog wrth
natur lefaru? Sut y gall yr encilgar
ymyrryd yn gyhoeddus mewn dim?
Wrth ofyn y cwestiynau clywais
ysgrythurwyr cadarn yn ateb –
‘Onid oedd Paul yn dawedog gyda
nam ar ei leferydd cyn ei dröedigaeth?
A drychwch be ddigwyddodd iddo fo
wedyn?’ 

Ie, wel, un oedd o, yr eithriad. Wrth ofyn
y cwestiynau yna i mi fy hun, euthum i
deimlo’n gysglyd ond cyn dyfod llwyr
anymwybod fe gofiais ddyfyniad arall,
gan Shakespeare y tro hwn, o Hamlet:
To thine own self be true… – Bydd driw i
ti dy hun. Mae’r dyfyniad, sef cyngor
Polonius i’w fab Laertes yn mynd yn ei
flaen fel hyn:

… To thine own self be true,
And it must follow as the night the day
Thou canst not then be false to any

man.

A dyna fi’n ôl efo’r bersonoliaeth, a’r hyn
sy’n gwneud pob un ohonom yn
wahanol – yn arweinwyr neu ddilynwyr,
yn athrawon neu ddisgyblion, yn Fair neu
Fartha. Yn penderfynu hefyd ein
hagwedd at bobl eraill a’r ffordd yr ydym
yn ymdrin â hwy. Rhoddodd y dyfyniad
hwn gysur mawr i mi ar y pryd, a’r holl
ogor droi ymenyddol hwyrnosol yma o
leia’ ddeunydd erthygl i’r Goleuad a
thestun trafod yn ein cyfarfodydd.

Elfyn Pritchard
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O Gefn Gwlad

Mae ambell gymeriad yn ein plith yn
llwyddo i gyflawni llawer a dod yn rhan o
fywyd degau ar ddegau o bobl o bob
oed. Un felly oedd Ethni, fel y cai ei
hadnabod gan bawb, neu Ethni Daniel,
cyn iddi briodi Michael Jones. 

Fe’i magwyd yn ardal Parc Victoria,
Caerdydd, yn ferch i Annie a Gwyn M.
Daniel a chwaer i Nia a Lona. Byddai’r
teulu’n addoli yn Ebeneser, capel yr
Annibynwyr ynghanol tre Caerdydd, ac
yno y cafodd ei thrwytho yn egwyddorion
y ffydd Gristnogol gan lynu wrthynt gydol
ei hoes. Yn ifanc, gweithredai fel arolyges
yr Ysgol Sul lewyrchus a mynychu’r
Cwrdd Gweddi’n gyson. Mynnai fod
gweddi yn beth iach i’r corff a’r meddwl.
Dywedai’n aml ei bod ‘yn teimlo’n well’ ar
ôl cwrdd gweddi. Amlygai ffrwythau’r
Ysbryd yn ei hymwneud â phawb gan
ddangos yn arbennig lawenydd a
ffyddlondeb a daioni. Roedd gwen a
chwerthin yn rhan annatod o’i
phersonoliaeth. Yng Nghapel Heol y

Crwys y priododd a dod yn weithgar ym
mywyd y Cyfundeb. 

Cymerodd adduned yr Urdd i’w chalon yn
ifanc a chysegru ei bywyd i’w wireddu,
‘Byddaf ffyddlon i Gymru, i Gyd-ddyn ac i
Grist’. Nid oes dim na wnâi er hyrwyddo’r
tri hynny.

Bu’n athrawes Gymraeg ac Almaeneg yn
ysgolion uwchradd Penarth a Phontypridd,
a Choleg Chweched Dosbarth Dewi Sant,
Caerdydd, gan ysbrydoli cannoedd o’i
disgyblion i garu Cymru a’r Gymraeg.
Croesawai newydd-ddyfodiaid i Gaerdydd,
boed o Gymru neu o wledydd y cyfandir,
i’w chartref.

Cymerai ddosbarthiadau nos i ddysgwyr
a bu’n rhan o’r tîm a sefydlodd yr Wlpan
cyntaf yng Nghaerdydd. Mae llu o
ieuenctid yn ei chofio fel arweinydd uwch
adran yr Urdd a byddai’n arwain grwpiau

i deithio’r cyfandir. Mentrodd i sefydlu
grwpiau chwarae haf gan fentora sawl
person ifanc i ymgymryd â gwaith o’r fath.
Rhoddodd o’i hegni i waith Cymdeithas y
Cymod yng Nghymru a tharfodd sawl tro
ar y milwyr ar Epynt wrth iddi fethu dod o
hyd i Gapel y Babell a chrwydro yn ei
char mewn mannau na ddylid.

Magodd bedwar o blant, Garmon,
Mererid, Gwenfair a Rhiannon.
O ganlyniad i anghenion Garmon, bu’n
allweddol yn sefydlu uned arbennig yn
Ysgol Coed y Gof a hynny yn wyneb
gwrthwynebiad yr awdurdodau. Trwy ei
hawydd i weld ei mab yn manteisio ar
Wersylloedd yr Urdd ac angen cwmni
rhai ifanc arno i wneud hynny, denodd
nifer fawr i ymgymryd â’r dasg honno a’r
profiad hwnnw’n cyfoethogi eu bywyd. 

Y clefyd Alzheimer a ddiddymodd y
bwrlwm a chollwyd hi o’i theulu a’i
chymuned dros yr wyth mlynedd
diwethaf. Bu farw ar 9 Awst 2020.

Lona Roberts

ETHNI (1941-2020)
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•  Wythnos nesaf – Pos i flyl y Banc! •

Mae Mathew’n cloi ei efengyl gyda haeriad Iesu bod ’pob awdurdod yn y nef a’r ddaear’ yn eiddo iddo’i hun. Oherwydd hynny cafodd y
disgyblion/apostolion eu hanfon i’r holl fyd i wneud disgyblion fyddai’n gwneud disgyblion. Yr ydym ninnau’n ddolen yn y gadwyn

gyfoethog. Gwelsom y byddai croeso i’r Deyrnas a’r Un sy’n teyrnasu. Byddai hefyd gelyniaeth a gwrthwynebiad. Byddai had bywiol yn
cael ei hau. Bydd efrau ymysg yr ªd. Bydd lefain gras yn treiddio’r greadigaeth i gyd. Bydd rhai yn darganfod trysor, rhai’n canfod y perl,

bydd rhwydau’r efengyl yn tynnu pob math o bobl i’r lan.

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

EMYN 441: Wele cawsom y Meseia

DARLLEN: Mathew 16:13-20 

I ni sy’n darllen yr efengylau heddiw mae
gennym un rhwystr parhaol i’w orchfygu.
Dyn ni’n gwybod beth yw diwedd y stori!

Ond dychmygwch fod yn berson sy’n
darllen Mathew am y tro cyntaf erioed. 

Iddynt hwy mae’r naratif wedi bod yn
arwain at y cwestiwn canolog sydd yn ein
darlleniad heddiw; ‘Pwy meddwch chwi
ydwyf fi?’

Yn dawel fach, gam wrth gam, mae
Mathew gyda chynildeb yn arwain ei
ddarllenwyr i ofyn y cwestiwn hwn. Pwy
yw Iesu Grist? 

Clywsom addewid gan angel bod ‘Mab
Dafydd’ ar ddod i’r byd yn Waredwr.
Gwelsom fod ‘doethion’, ‘brenhinoedd’ o
genedl-ddynion yn teithio i’w gydnabod
yn Arglwydd. Trwy’r bedydd cyhoeddwyd
‘fy annwyl Fab’ a heriodd y diafol, os Mab
Duw ydwyt? Defnyddia Iesu’r teitl Mab y
Dyn i ddisgrifio’i hun a chlywn
gythreuliaid yn ei gyhoeddi’n ‘Fab Duw’.
Pa fath ‘ddyn’ yw hwn sy’n tawelu’r
storm, meddai’r disgyblion (8:27)? Yn
ddiweddarach wedi i Iesu ddod atynt yng
nghanol tonnau’r storm gallent ddweud
‘Yn wir Mab Duw wyt ti.’ (13:32)
Llwyddodd i ddigio’r awdurdodau
crefyddol a chroesawu ‘publicanod a
phechaduriaid’ oedd yn tyrru ar ei ôl.
Gwrthwynebodd y Phariseaid a’r
ysgrifenyddion ef, a gwrthodwyd ei
weinidogaeth yn Nasareth. Ond
croesawyd ef gan ganwriad Rhufeinig.
‘Ni chefais gan neb yn Israel ffydd mor
fawr.’ (8:10) A phan ymwelodd â Thyrus a
Sidon cafodd ei adnabod fel ‘Mab
Dafydd’ gan wraig estron.

Mae rhediad naratif Mathew yn ein
harwain, bob un ohonom, hanner ffordd
drwy weinidogaeth gyhoeddus Iesu, i roi
ateb. ‘Pwy meddwch chwi ydwyf fi?’

Ble?

Yng nghyffiniau Cesarea Philipi taith dau
ddiwrnod i’r gogledd o Galilea y tu hwnt i
lywodraeth Herod Antipas digwyddodd
hyn. Wedi’r digwyddiad hwn mae Iesu’n
troi ei olygon tuag at Jerwsalem a’r
groes.

Pwy?

Ar yr olwg gyntaf gwahoddiad yw’r sgwrs

i’r disgyblion i rannu mewn trafodaeth
ddiwinyddol? Pwy ydy Mab y Dyn?
Ymhlith eu cyfoedion byddai’r disgyblion
yn gwybod bod nifer o atebion y gellid eu
cynnig. Weithiau gall gyfeirio at ‘fod
dynol’, at ‘berson’ neu ‘rhywun’ neilltuol.
Dro arall gall olygu ‘fi’ neu ‘rhywun tebyg i
fi’. Mewn darn pwysig o’r Ysgrythurau
Iddewig cyflwynir ‘Mab y Dyn’ i’r Hen-
Ddihenydd, Brenin ac Arglwydd y nef i’w
ddyrchafu wedi cyfnod o ddioddefaint.
Iddo Ef y perthyn y Deyrnas a’r
frenhiniaeth. (Daniel 7:13-14) Erbyn y
ganrif gyntaf credai nifer o Iddewon mai
cyfeiriad at y Meseia ei hun ydoedd. 

O osod yr elfennau hyn at ei gilydd
deallwn felly bod Iesu Grist yn gofyn
cwestiwn dyfnach o lawer na’r hyn sy’n
ymddangosiadol. Pwy mae pobl yn
meddwl ydw i, y bod dynol, fi fy hun sydd
o’ch blaen? A ydynt yn meddwl fy mod
yn gyflawniad y proffwydoliaethau a
dyheadau’r ysgrythurau?

Synied yn uchel

Mae’n amlwg bod y disgyblion yn deall
bod Iesu’n cyfeirio ato’i hun yn y
cwestiwn. Roedd nifer fawr o’i gyfoedion
yn synied yn uchel amdano, meddent. Un
o’r proffwydi efallai? Ioan, neu ‘Elias,’ yr
hwn fyddai’n ymddangos cyn dyfodiad y
Meseia, hyd yn oed. Tybed faint ohonom
sy’n bodloni ar y canfyddiad hwn. Ar ryw
olwg mae’n barchus, yn anrhydeddu Iesu
hyd yn oed; caiff ei adnabod fel proffwyd
ymhlith proffwydi. Ond un ymhlith y llu
ydyw o hyd.

Synied yn annigonol

Nid yw Iesu’n derbyn bod y canfyddiad
yn ddigonol.

Wedi gosod y cliw, yr arweiniad, y
trywydd iddynt ei adnabod ar ddechrau’r
drafodaeth, dyma Iesu’n pwyso arnynt
drachefn. ‘ Chwithau’, meddai. i chi i gyd,
gyda’ch gilydd sydd wedi bod yn fy
nghwmni.

‘Pwy meddwch chwi ydwyf fi?’ Y tro hwn
mae’n gwestiwn personol. Does dim
modd cuddio rhagddo. 

Tybed a fu yna ysbaid o dawelwch hir
wrth i’r disgyblion bendroni sut y byddent
yn ei ateb? Tybed a wnaethon’ nhw
edrych i lawr gan obeithio y byddai
rhywun arall yn ateb drostynt? Tybed a

edrychodd Pedr i fyw llygaid Iesu a
chynnig yn betrus. ‘Ti yw’r Meseia, Mab y
Duw byw.’ 

Datganiad am Iesu

Tybed a ddisgwyliodd Pedr y byddai
Iesu’n ei gystwyo am fod mor rhyfygus? 

Ti yw Meseia Duw- cyflawniad yr holl
addewidion a disgwyliadau; Mab y Duw
byw -nid fel eilunod mud Cesarea Philipi.
Y tu hwnt i broffwydi ddoe na heddiw?
Mab dwyfol byw! 

Ymateb Iesu

‘Gwyn dy fyd’ – Nid gwir hapusrwydd,
gwir ddedwyddwch yw ennill y byd, neu
ennill y Loteri, neu gael y gwyliau
perffaith. Na, meddai Iesu, y person sy’n
wirioneddol ddedwydd yw’r person
hwnnw/honno sy’n cael ei adnabod ef.

Rhodd Duw yw’r canfyddiad – nid cig a
gwaed, nid gallu na dawn unrhyw un sy’n
dod â ni i’r adnabyddiaeth. Rhodd ydyw.
Rhodd ddwyfol. Rhodd arhosol. Rhodd
o’r nef ei hun.

Y gyffes hon yw cyffes sylfaenol yr
eglwys. Mae popeth arall am eglwys Iesu
Grist yn deillio o’r sylweddoliad a’r
adnabyddiaeth hwn. Yr ‘allweddau’ yw’r
hyn sy’n agor y drws i berthyn i’r eglwys.

Pwy felly meddwch chwi ydwyf fi?

GWEDDI

Arglwydd Dduw, rho i ninnau fel
cynulleidfaoedd heddiw, rho i minnau’r
fraint, y rhodd o gael canfod, o gael
darganfod, y trysor llawen hwn, y perl y
buom yn chwilio amdano, y trysor sy’n
ein tynnu ato. Rho i ninnau’r Un Ysbryd
Glân sy’n ‘datguddio’r heirdd drysorau i
gyd’.

EMYN 189: O am gael ffydd i edrych…
Defnyddiwn yr emyn fel rhan o’r gweddi.

Arglwydd Dduw, Gwarchod dy bobl.
Gwarchod ein gwlad. Tosturia wrth ein
cenedl, ein plant, ein hysgolion. Ac wrth i
ni chwilio am ffordd ymlaen Arglwydd,
trugarha wrthym fel y medrwn ganfod dy
arweiniad di.

GWEDDI’R ARGLWYDD

Y FENDITH

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