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‘Llawenychais pan ddywedent wrthyf…’
CYFNOD NEWYDD MEWN CYFNOD NEWYDD
Ddiwedd yr wythnos diwethaf, anfonwyd
dogfen i bob eglwys, gweinidog a
gweithiwr o fewn yr Enwad yn gosod
allan ein canllawiau wrth i’n
cynulleidfaoedd gychwyn paratoi ar gyfer
ail-ymgynnull. Y mae’r ddogfen yn ceisio
gosod y cam o fewn cyd-destun bugeiliol
a chyfreithiol, gan ein bod yn ymwybodol
iawn nad mater o gyfarfod â gofynion
fydd y broses hon yn unig. Mi fydd
angen clywed a
gwrando, mi fydd
angen pwyso a
mesur, mi fydd angen
diogelu pobl a diogelu
dyheadau.

Yn y ddogfen yr ydym yn nodi:
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Ar yr un pryd, mi fyddwn am edrych yn
ôl ar y gwersi a ddysgwyd dros y
Mae cyfarfod â’n brodyr a chwiorydd yng
misoedd diwethaf. I lawer, mae yna
Nghrist yn ganolog i fywyd Cristnogol
fendithion wedi deillio o ‘ymuno’ gyda
ac yn brif fynegiant o’r eglwys fel teulu
Christnogion eraill, o fewn gofalaeth ac
Duw. Mae ein hanallu i gyfarfod
yn llawer ehangach. Mae yna fendithion
oherwydd y cyfyngiadau angenrheidiol
wedi dod oherwydd cyfarfodydd
ar gloi wedi bod yn destun tristwch a
defosiynol a chymdeithasol dros y we,
rhwystredigaeth fawr. Addoli ar y Sul yw
mae yna fendithion wedi deillio o gael
curiad calon bywyd cynulleidfaol. Rydym
teuluoedd cyfain mewn sesiynau ysgol
ni i gyd eisiau dychwelyd i fwynhau bod
Sul ag yn y blaen.
Ac yna, mae’r holl ofal,
y galwadau ffôn, y
gwasanaethu mewn
cymuned, yr eglwys
allan yn y stryd yn
rhannu ei neges, ac yn
Yr ydym yn nodi yn y
gwasanaethu. Sut y
ddogfen fod y broses
byddwn
yn diogelu’r
o symud i’r cam nesaf
enillion
hyn
i’r dyfodol?
yn debyg o fod dipyn
Sut mae parhau i
anoddach nag oedd
gyrraedd pobl sydd ar
symud i’n sefyllfa
y ffiniau, pobl na fydd
bresennol. ‘Doedd dim
yn cyrraedd drws ein
dewisiadau ar
haddoldai, pobl efallai
gychwyn y cyfnod clo,
sydd wedi bod ar yr
roedd yn rhaid
ymylon, ond sydd
gweithredu’n unffurf.
bellach yn teimlo eu
Bellach mae yna
bod yng nghanol
Llawenychais
pan
ddywedent
wrthyf,
Awn
i
dª
yr
ARGLWYDD.
Ein
traed
ddewisiadau, ac
addoliad a bywyd
mae’n bwysig fod ein
a safant o fewn dy byrth di, O Jerwsalem. Jerwsalem a adeiladwyd fel
eglwys? Nid nad yw
cynulleidfaoedd yn
dinas wedi ei chydgysylltu ynddi ei hun. Yno yr esgyn y llwythau, llwythau
hyn yn cymryd
cychwyn gyda’r realiti
yr ARGLWYDD, yn dystiolaeth i Israel, i foliannu enw yr ARGLWYDD.
ymdrech, yn cymryd
hwnnw. Nid yw’r
Canys yno y gosodwyd gorseddfeinciau barn, gorseddfeinciau tª Dafydd.
amser, yn cymryd
canllawiau, mwy na
Dymunwch heddwch Jerwsalem: llwydded y rhai a’th hoffant. Heddwch
pobl i weithio, a bydd
chyngor y
fyddo o fewn dy ragfur, a ffyniant yn dy balasau. (Salm 122)
angen gwneud hyn
Llywodraeth, yn
ochr yn ochr â’r
gorfodi un llwybr ar
gofynion sydd arnom wrth ail-agor.
gyfer pawb yn yr achos hwn, ac mi fydd
gyda’n gilydd eto ym mhresenoldeb Duw
yn hynod o bwysig fod ein harweinwyr,
i foli, gweddïo a phregethu cyn gynted
Yn y cyfan, yr ydym yn diolch fod y
yn weinidogion, blaenoriaid ag
ag y gallwn. Fodd bynnag, mae yna
cyfnod wedi ein dysgu, wedi ein
arweinwyr eraill yn trafod yn ofalus, hyd
ystyriaethau sylfaenol sy’n ymwneud yn
bendithio a gobeithio, wedi creu dyhead
ag y bo hynny yn bosibl, i sicrhau ein
arbennig â’n gwasanaeth addoli i feddwl
ynom i fyw’r bywyd fel Cristnogion sy’n
bod yn dod â phobl gyda ni ar hyd pa
amdanynt cyn y gallwn ailddechrau.
frwdfrydig i beidio ag esgeuluso cydlwybr bynnag a ddewiswn, ac ar yr
Pwy fydd ar gael i gymryd rhan ac
ymgynnull, ac yn frwdfrydig i beidio
amser y penderfynwn ail-ymgynnull eto.
arwain addoliad a phwy fydd ar gael i
esgeuluso gwasanaethu a chyrraedd
Yr ydym wedi byw drwy gyfnod newydd
ffurfio’r gynulleidfa? A yw ailddechrau
eraill. Ym mhob dim, yr ydym yn diolch,
sbon yn ein hanes, ac mae’r wythnosau
addoli cyhoeddus gyda phobl wedi
ac wrth edrych ymlaen at y cyfnod
nesaf am fod yn gyfnod newydd arall yn
cynnull yn gorfforol yn ddiogel ac yn
newydd yn y cyfnod newydd hwn,
y cyfnod newydd hwn. Penderfyniad
hyfyw eto? Os na, peidiwch â bod ofn
diolchwn fwy fyth fod gennym Un sydd
lleol, ar sail cyd-destun lleol fydd y
dweud, ‘nid dyma’r amser iawn eto i
yn myned o’n blaen.
penderfyniad i ail-agor, a bydd ymateb
ailddechrau.’ Mae arweinyddiaeth yn
Meirion Morris,
un ardal neu gylch ond yn berthnasol ar
golygu gwneud y penderfyniadau cywir,
Ysgrifennydd Cyffredinol
gyfer y cylch hwnnw.
hyd yn oed pan fyddant yn anodd.
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DYMCHWEL MUR BERLIN
Y mae gen i yn fy meddiant garreg (neu
ddarn o goncrid i fod yn fanwl gywir) sy’n
ddarn o fur Berlin y dechreuwyd ei
ddymchwel tri deg a mwy o flynyddoedd
yn ôl. Digwyddiad ydoedd ag iddo
arwyddocâd aruthrol ar y pryd, yn
enwedig o gofio fod y gweddill o’r Llen
Haearn, muriau creulon apartheid a rhai
o’r mân furiau oedd yn ceisio cadw du a
gwyn ar wahân yn rhai o daleithiau
deheuol America, hefyd yn gwegian ac
ar fin cael eu tynnu i lawr
Gyda’r garreg y mae gen i lun ohonof fy
hun ar ben ysgol â morthwyl yn fy llaw yn
bwrw’r wal er mwyn imi fod â darn o
goncrid i fynd adref hefo mi!
Penderfynodd grfip ohonom o bentref
Bow Street fynd draw am dridiau i Berlin i
weld drosom ein hunain beth oedd yn
digwydd. Gwelsom ar unwaith fod byd o
wahaniaeth rhwng cyfoeth a ffyniant
economaidd y Gorllewin a thlodi amlwg y
Dwyrain. Am fod ein hamser yn brin
penderfynwyd mynd ar ddau drip – un o
amgylch y Gorllewin a’r llall o amgylch y
Dwyrain.
Dwy ferch, a’r ddwy yn fyfyrwyr, oedd yn
gwneud y gwaith o’n tywys. Roedd yr un
Orllewinol yn medru dweud wrthym sawl
miliynydd oedd yn byw ym Merlin, sawl
cwmni llwyddiannus oedd wedi sefydlu
yno, sawl archfarchnad enwog, sawl clwb
nos, sawl siop gamblo, sawl siop rhyw
oedd o fewn y Gorllewin. Hyd y gwelwn
ni roedd yn gwneud ei gorau glas i’n
hargyhoeddi fod Gorllewin Berlin y nesaf
peth i nefoedd ar y ddaear!

‘Hynawswr cymwynaswr
A moes deg heb ddim ystfir’
Crynodeb o grynodeb yw’r ychydig eiriau
hyn; mor gyfoethog y dreftadaeth a
adawodd. Cyfoeth yr atgofion – a’u
hardrawiad dros bum degawd, o
dywysydd, i gyd-weithiwr, i ffrind.
Cyfeillgarwch o ansawdd ag ystyr, fydd yn
parhau i gyfoethogi bywyd. Trysorfa. Cist o
atgofion ar gael pob amser.

Gwahanol iawn oedd ‘nefoedd’ y ferch o’r
Dwyrain. Er ei bod wedi ei magu ac wedi
derbyn ei haddysg yng nghysgod
Comiwnyddiaeth, cyfaddefodd fod
diwinyddiaeth rhyddhad America Ladin
wedi dylanwadu’n drwm ar arweinwyr y
chwyldro yn y Dwyrain. Ar y daith
cyfeiriodd at bwysigrwydd rhai o’r eglwysi
gan sôn am ambell un lle cynhaliwyd
cyfarfod gweddi ar awr ginio, neu grfip
trafod ar ddiwedd pnawn. Ac meddai, ‘Yr
ydan ni wedi dod i weld fod rhywbeth yn
y ffydd Gristnol sy’n berthnasol i’n
sefyllfa ni.’ Cyfeiriodd at un o lyfrau
Bonhoeffer, ond doedd y ferch o’r
Gorllewin ariannog erioed wedi clywed
sôn amdano!
Y mae’r Apostol Paul yn dehongli’r groes
trwy ei chyffelybu i forthwyl anferth yn
chwalu pob gwahanfur rhwng Duw a dyn
a rhwng dyn a’i gyd-ddyn. ‘Ef yw ein
heddwch ni. Gwnaeth y ddau, yr Iddewon
a’r Cenhedloedd yn un, wedi ‘chwalu trwy
ei gnawd ei hun y canolfur o elyniaeth
oedd yn eu gwahanu’ (Effes. 2: 14-16). I
mi dyma ddehongliad mwyaf ystyrlon
Paul o athrawiaeth yr iawn. Y mae nid yn
unig yn egluro dylanwad y groes ar fywyd
ac ymddygiad y Cristion, ond hefyd
mae’n ein hatgoffa mai gwaith Eglwys
Iesu Grist bob amser yw cymodi, chwalu
pob gwahanfur rhwng pobl a chreu
undod.
Gwaetha’r modd, tydi’r eglwys, yn ei
gwahanol ffurfiau a thraddodiadau, wedi
gwneud hynny. Yn hytrach bu’n gyfrifol
am greu rhaniadau a chodi muriau. Y
cyfnod pan fu Ymneilltuaeth Cymru yn ei
hanterth oedd y cyfnod pan fu bri mawr

Gwerthfawrogi cyfraniad

Dr Dafydd Alun Jones
(1930–2020)
chelfyddydol gydnabod ei gyfraniad, a
phriodol oedd hynny.

Un oedd yn falch odiaeth o’i deulu.
Balchder tad a thaid, yn llonni ei enaid.
Megis yng ngeiriau y gwr doeth ‘coron
hynafgwr i’w wyrion, a balchder plant yw
eu tadau’.

Credai yn nysgeidiaeth yr Iesu. Trwy ei
holl fywyd bu’n aelod ffyddlon a
gwerthfawr. Hoffai y bregeth y gallai ei
uniaethu â hi. Am rai wythnosau
cynhaliwyd oedfa fore Nyth Clyd ar
aelwyd groesawgar Rhianfa. Bu yn flaenor
yno am dros hanner can mlynedd – swydd
â olygai cymaint iddo.

Un oedd yn falch odiaeth ei fod yn Gymro.
Ei gariad at ei wlad, ei hiaith, ei
llenyddiaeth, ei hanes, adlewyrchid yn ei
lyfrgell gyfoethog, yn ei sgwrs ac yn ei
drafod. Dyfnder gwybodaeth eang, ei allu i
ddwyn yn fyw atgofion plentyndod, adrodd
ei hoff farddoniaeth, a’i hoff lenyddiaeth, y
blynyddoedd dreuliodd yn Lerpwl, a’r
modd y bu iddo ddwyn ynghyd ei gydGymry, eu nerthu a’u hysbrydoli. Bu i’r
meysydd diwylliannol, gwleidyddol a

Ac yn y cefndir yna roedd gwreiddiau y
modd yr ysgwyddai ei gyfrifoldebau
meddygol. Golygai ‘Help for Heroes’ –
gynorthwyo i eithaf ei allu. Y rhan
chwaraeodd yn symud allan i
gymunedau’r rhai a fu’n Ysbyty Meddwl
Gogledd Cymru, Dinbych am gyfnodau
lawer rhy hir, yn adlewyrchu ei welediad
a’i ymroddiad i wireddu’r welediad honno.
Rhoddodd fywyd yn yr elusen CAIS, oedd
ar un adeg bron a diflannu, ond heddiw,
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ar enwadaeth ac yr aed ati i godi capeli o
bob enwad ym mhob trefn a threflan ar
draws y wlad. Yr ydym ni heddiw wedi
etifeddu’r broblem o gapeli’n cau ac
adeiladau yn galw am wariant. Aeth ein
prif dasg, sef tystio i efengyl y cymod, yn
angof llwyr.
Aethom i Ferlin eto fel rhan o wyliau yn yr
Almaen ddwy flynedd yn ôl a gweld
gwahaniaeth enfawr – y wal bron wedi
diflannu’n llwyr ar wahân i ran a gadwyd
yn atgof o’r hyn a fu, adeiladau wedi eu
hadfer neu eu glanhau, mannau
hanesyddol fel Check Point Charlie
bellach yn greiriau hanesyddol – gydag
ysbryd o hyder a gobaith i’r dyfodol yn
rhoi calon newydd i’r wlad yn gyffredinol.
Ond o weld fwy nag un mur gwleidyddol
a chymdeithasol yn dymchwel dengys
Berlin heddiw fod perygl fod mur arall yn
rhannu’r boblogaeth, fel y mae
materoliaeth affwysol yn dwysau’r
rhaniad rhwng tlawd a chyfoethog.
Elfed ap Nefydd Roberts

ystyrir yn arweinydd yn y maes. Llaw i’r
blin, gorthrymedig, yr unig.
Profiad dyrchafol a gwerthfawr oedd bod
gydag ef yn ei glinigau. Meddai ar bersonoliaeth a roddai i’r claf ymdeimlad o werth,
a bod yfory i ymgyrraedd ato. Y gwrando,
heb unrhyw elfen o feirniadaeth, a
mewnoli yr hyn a ddywedyd wrtho. Tros y
blynyddoedd datblygodd ddull o
wasanaeth seiciatryddol oedd yn unigryw.
Y person unigol oedd ei fan cychwyn.
Un D.A. oedd ac a fydd.
Daw geiriau Nelson Mandela i’r cof: ‘What
counts in life is not that we have lived, it is
what difference we have made to the lives
of others that will determine the
significance of our achievements’. People
will never forget how he made them feel.
Gedy farwolaeth boen nas gall neb ei
ddileu; gedy cariad atgofion na all neb eu
dwyn. Roedd ganddo ffordd unigryw o
ynganu eich enw. Iddo fy ystyried yn
ffrind, dyna yw braint. ‘Amser dyn yw ei
gynysgaeth, a gwae a’i gwario yn ofer’.
Cledwyn Williams
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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 5

Y Canwriad Pryderus
Gweddi
Trugarha wrthym, Arglwydd, wrth i ni
agosáu atat i ddarllen dy Air, a myfyrio
ar dy eiriau. Molwn di am dy
raslonrwydd a’th amynedd, a diolchwn
dy fod yn estyn tuag at bawb, beth
bynnag eu hiaith a’u cefndir. Agor ein
calon o’r newydd wrth i ni dreulio’r
amser hwn yn dy gwmni. Amen.
Darlleniad: Luc 7:1–10
Cyflwyniad
Wedi i Iesu gyflwyno’r negeseuon a
elwir yn bregeth ar y Gwastatir, ceir
hanes amdano yn mynd i Gapernaum, a
chanwriad yn dod ar ei ofyn. Pryder y
canwriad oedd fod ei was yn glaf ac ar

fin marw, ac mae’n anfon henuriad i
ofyn am gymorth Iesu, gan gredu y
gallai Iesu achub ei was. Mae’n hanesyn
rhyfedd, a’r canwriad yn wahanol i’n
syniad arferol ni o agwedd dyn a
chanddo gant o filwyr yn atebol iddo.
Mae’n cydnabod ei annheilyngdod ei
hun, yn credu bod gan Iesu’r modd i
wella’r claf a gwneud hynny o bellter.
Elfen arall yn adroddiad Luc yw fod yr
henuriaid yn gwybod am haelioni’r
canwriad ac yn pwyso ar Iesu i
weithredu gan fod y canwriad yn ddyn
hael ac wedi helpu i dalu am adeiladu’r
synagog leol.
Byddai Luc am ddangos fod y
gweision sifil lleol a milwr profiadol yn
cydnabod gallu a graslonrwydd Iesu.
Wrth i Luc ryddhau ei draethawd i’r
eglwys hanner can mlynedd wedi
croeshoelio Iesu, roedd yn daer i
ddangos bod angen i’r Eglwys Fore
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werthfawrogi bod i’r Efengyl ei hapêl
fyd-eang. Er bod gan byddin Rhufain
enw drwg fel grym y dwrn haearn,
roedd rhai o’u plith â chalon dyner a
gwerthfawrogiad o ffydd.
Myfyrdod
Dywedir gan Polybius, hanesydd
Groegaidd a anwyd yn 200 OC ac sy’n
ffynhonnell ddibynadwy, fod y
canwriaid yn ddynion a benodid am eu
nodweddion meddylgar a chyfrifol, ac
nid ar sail dewrder gwyllt. Pa ryfedd fod
y cyfeiriadau at ganwriaid yn y
Testament Newydd yn sôn amdanynt fel
pobl i’w canmol a’u gwerthfawrogi?
Enwir Cornelius fel y cyntaf a gafodd
dröedigaeth yn Actau 10, a bod y
canwriad wrth y groes wedi nodi bod
Iesu yn ‘fir cyfiawn’. Dywedir na
ddylid barnu llyfr wrth edrychiad ei
siaced lwch, ac na ddylid barnu pobl
wrth edrych ar y ddelwedd allanol yn
unig. Cofiwn yr adnod sy’n dweud:
‘wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch
hwynt’.
Byddai Luc wedi manteisio ar yr
hanes hwn i ddangos bod y canwriad, yr
henuriaid ac Iesu wedi gweld gwerth yn
y gwas (caethwas, mwy na thebyg).
(parhad ar y dudalen nesaf)

Cronfa Barnabas Nigeria
‘Mae fel pe na bai bywydau Cristnogion o ddim pwys mwyach,’
meddai arweinydd eglwysig wrth i 32 o gredinwyr gael eu lladd
Roedd Cristnogion a oedd mewn
dathliad
priodas
ddydd
Sul,
19 Gorffennaf, ymhlith o leiaf 32 o bobl
a laddwyd mewn dwy gyflafan o fewn
24 awr dan law grfip milwriaethus o
blith llwyth y Fulani yn nhalaith
ddeheuol Kaduna, Nigeria.
Tua hanner nos, fe wnaeth dynion
arfog ar feiciau modur ymosod ar
bentref Kukum Daji, yn ardal
llywodraeth leol Kaura, a thanio at
westeion priodas, gan ladd 21 o bobl ac
anafu 28 o bobl eraill.
Y diwrnod canlynol, pan oedd
pentrefwyr Kukum Daji yn claddu eu
meirw, lansiodd grfip milwriaethwyr
Fulani ymosodiad ar Gora Gan, yn ardal
gyfagos Zango Kataf. Cadarnhawyd
bod o leiaf 11 o Gristnogion yn farw.
‘Mae fel pe na bai bywydau
Cristnogion o ddim pwys mwyach yn yr
ardaloedd sy’n dioddef ymosodiadau,’
meddai’r Parch Stephen Baba Panya,
llywydd yr Eglwys Efengylaidd sy’n
Ennill Pawb (Evangelical Church
Winning All, ECWA). ‘Mae’n destun
pryder mawr fod yr ymosodiadau
dyddiol hyn ar Gristnogion yn nhalaith

Kaduna, a de Kaduna yn benodol, wedi
bod yn mynd ymlaen yn rhy hir o lawer
heb unrhyw oruchwyliaeth gan y
llywodraeth ffederal na’r wladwriaeth,’
meddai.
Yn gynharach ym mis Gorffennaf, yn
ystod cyrffyw 24 awr, digwyddodd
ymosodiadau digymell ar gymunedau
Cristnogol heddychlon yn ward Gora.
Lladdwyd 22 o bobl, a hynny heb
ymyrraeth gan y lluoedd diogelwch
arfog sydd wedi’u lleoli yno er mwyn
gorfodi’r cyrffyw, ychwanegodd y Parch
Panya.
Gan apelio ar yr awdurdodau i atal
y llofruddiaethau ac amddiffyn
dinasyddion, roedd ECWA yn ofidus
nad oedd llywodraethau’r wladwriaeth
na’r llywodraeth ffederal wedi dangos
unrhyw gonsýrn am y cymunedau
Cristnogol diamddiffyn sy’n goddef
cyflafan a dinistr cyson.
‘Nid oes neb wedi dod i
gydymdeimlo â’r dioddefwyr sydd ar ôl
yn y cymunedau,’ meddai’r Parch
Panya. ‘Ni welwyd unrhyw gamau i
geisio lliniaru eu dioddefaint drwy
ddarparu cymorth iddynt, a hwythau

Gwragedd Cristnogol yn galaru am y 21
a laddwyd yn y dathliad priodas yn
Kukum Daji

wedi’u dadleoli’n fewnol yn eu
miloedd.’
Esboniodd fod dadleoli’r cymunedau
wedi creu ‘sefyllfa ddyngarol ddifrifol
iawn’, lle mae angen enfawr am fwyd,
cyfleusterau meddygol, dillad ac
angenrheidiau eraill.
Galwodd ECWA ar i benaethiaid
diogelwch Nigeria naill ai ymddiswyddo neu gael eu diswyddo gan yr
arlywydd fel y gellid ailstrwythuro’r
arweinyddiaeth
ddiogelwch
i
adlewyrchu ‘amryfal amrywiaethau ein
cenedl’.
Oddi wrth gysylltiadau Cronfa
Barnabas: www.barnabasfund.org.

tudalen 4

y4t

Y Pedair
Tudalen Gydenwadol
Y PEDAIR
TUDALEN
GYDENWADOL

y4t

Awst 7, 2020

Adnabod Cymeriadau’r
Testament Newydd (parhad)

Ffydd yn y cartref

Mewn oes a welodd gymaint o
gaethweision yn eu hardaloedd, yr haen
isaf yn y cymunedau hynny, nodir bod
gwerth ym mhob person, nid gwerth
masnachol ond yr hyn sy’n urddas
dynol. Pwy fiyr faint o gaethweision
sydd yn bod ar unrhyw adeg, a hynny
ym mhob gwlad? Mae’r hanes hwn yn
gosod y canwriad mewn golau da, ac yn
cynnig esiampl i bawb sydd mewn
awdurdod dros bobl eraill mor bwysig
yw arfer parch a gofal dros y sawl sy’n
gweithio iddynt. Bydd y wasg yn
ddigon parod i ddwyn sylw at amharch
ar lwyfannau cenedlaethol, ond gwelwn
amharch yn y modd nad ydym yn
cydnabod cri’r anghenus yn ein
cymunedau. Pan fydd pobl yn cael eu
trin fel anifeiliaid neu fel ystadegau yn
unig, mae gormes yn bwrw hadau
casineb a thrais. Pan fydd cariad a
pharch yn ymddangos tuag at bawb, yna
bydd gwarineb yn blodeuo o’r newydd.

Adnodd newydd i’w rannu â phlant eich ysgolion Sul
ar ddiwedd tymor yng nghyfnod y pellhau cymdeithasol
Gyda thymor arferol yr ysgol Sul ar fin
dod i ben, ni fu’n bosib trefnu’r arlwy
arferol ddiwedd tymor eleni, fel trip yr
ysgol Sul, picnic teuluol, barbeciws na
diwrnodau chwaraeon. Efallai bydd
rhai’n bryderus o golli cyswllt â phlant
ar ddiwedd tymor, heb gyfle i’w gweld
ers nifer o fisoedd.

cerdyn post lliwgar sy’n cynnwys gêm,
adnod i’n calonogi a syniadau crefft.
Mae’r pecyn yn dilyn thema
‘Gobaith’ ac yn ein hatgoffa o adnod yn
Eseia, ‘Bydd y rhai sy’n pwyso ar yr
Arglwydd yn cael nerth newydd’. Mae’r
cyfan oll yn dod mewn amlen, yn barod
i roi stamp arferol ail ddosbarth arni, er

I’r perwyl hwnnw, mae Cyngor yr
Ysgolion Sul wedi datblygu adnodd
newydd, mewn cyswllt â’r elusen
Godventure, i baratoi pecyn Cymraeg
sy’n cynnwys cylchgrawn maint A5 i
blant. Mae’n agor i greu poster A3
lliwgar â digon o le i ysgrifennu a lliwio
ynddo, yn ogystal â 25 o sticeri a 4

mwyn eu postio i gartrefi plant a
theuluoedd. Ni fydd yr amlen wedi ei
selio, felly fe fydd modd i chi gynnwys
neges bersonol i mewn ynddi cyn ei
hanfon.
Dyma ffordd rwydd a rhad o atgoffa
criw ein hysgolion Sul fod yr eglwys yn
dal yno ac am gadw mewn cyswllt
mewn dyddiau heriol. Mae’r rhain ar
gael gennym am £1 yr un drwy archebu
5 neu ragor, neu am 80c yr un drwy
archebu 25 neu fwy. Mae cludiant am
ddim. Gyrrwch eich archeb (gyda
sieciau’n daladwy i ‘Cyngor yr
Ysgolion Sul’) at Aled Davies, Cyngor
yr Ysgolion Sul, Ael y Bryn, Chwilog,
Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH.
I archebu ar y we, ewch i
www.ysgolsul.com.
Mae llawer o ansicrwydd o hyd
ynglªn â’r hyn fydd yn digwydd i
ysgolion Sul a chlybiau ieuenctid CIC
ym mis Medi, ond byddwn yn dal i
dderbyn cyngor gan Cytûn a
Llywodraeth Cymru, ac yn rhannu’r
wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan
wrth i bethau ddatblygu.

Gweddi
Dduw pob cariad, helpa ni i weld
gwerth ym mhawb a gwared ni rhag
amharchu unrhyw berson, beth bynnag
eu hoed, eu cefndir, eu crefydd neu eu
gwaith: ‘Rho i mi weld pob mab i ti / yn
frawd i mi, O Dduw’.
Amen.
Trafod ac ymateb:
• Roedd y canwriad hwn, er ei wisg a’i
safle, yn ddyn trugarog ac wedi
gwneud llawer o bethau da. Pa mor
barod ydym i farnu pobl yn ôl eu
proffesiwn a’u gwisg?
• Ai am yr un rheswm ag a rydd yr
henuriaid Iddewig (adnod 5) y mae
Iesu yn ufuddhau i’r alwad?
• Gyda chaethwasanaeth heddiw yn dal
i effeithio ar dros 27 miliwn o bobl
sy’n cael eu prynu, eu gwerthu a’u
masnachu o gwmpas y byd, pa bethau
yr ydym ni’n eu gwneud, fel y
canwriad, i bledio’u hachos, i ofalu a
thrugarhau wrthynt?
• Gyda golwg ar y mudiad Black Lives
Matter, pa bethau allwn ni eu gwneud
i glywed stori rhai sy’n cael eu
heffeithio gan anghyfartaledd, i herio
ein rhagfarn ein hunain ac i osod
gwerth ar fywydau pawb fel a wnaed
yn yr hanes hwn?
• Adnoddau defnyddiol: ceir llawer
o
lyfrau
ac
adnoddau
i’n
herio a’n dysgu am hiliaeth.
Dyma ddolen i un ohonynt:
https://www.theguardian.com/books/
2019/oct/11/how-to-be-an-antiracistby-ibram-x-kendi-review

Aled Davies,
Cyngor yr Ysgolion Sul
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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

2. Y BEIBL
Ceir nifer o fersiynau bellach o’r
Ysgrythur yn Gymraeg, ond cofiwch y
bydd raid ichi fynd â’ch Beibl eich hun
efo chi neu, yn haws, gael y fersiynau i
gyd ar eich ffôn clyfar, os byddwch yn
dychwelyd i’r capel gan na fydd modd
rhannu llyfrau.
Pwy a ysgrifennodd y Beibl?
Beth yw’r Beibl? Pam bod angen
y Beibl? Sut mae darllen y Beibl?
Dyma rai cwestiynau pwysig
ynglªn â chyfrol hanfodol yr
eglwys. Yn draddodiadol, y Beibl
yw rheol ffydd a buchedd y tu
mewn i’r eglwys (2 Timotheus
3:16). Golyga hyn mai’r
Ysgrythur yw prif awdurdod y
Cristion ar athrawiaeth a bywyd.
Fodd bynnag, mae sawl person
wedi bwrw amheuaeth am
wirionedd rhannau o Air Duw, gan arwain
at ddryswch ynglªn â dysgeidiaeth ac
ymddygiad. Felly, mae angen adfer
awdurdod y Beibl drwy weld beth sydd
gan Dduw i’w ddweud amdano ef ei hun
a’r byd a greodd.
Casgliad o 66 o lyfrau wedi’u gosod
mewn un gyfrol fawr yw’r Beibl, a’r
llyfrau hynny wedi’u hysgrifennu gan
lawer o bobl mewn sawl gwlad dros nifer
o flynyddoedd. Mae’r Hen Destament yn

adrodd hanes ymwneud Duw â phobl
Israel, gan gynnwys addewid am y
Meseia, tra mae’r Testament Newydd yn
adrodd hanes y Meseia ac felly’n
cyflawni’r addewid honno. Duw a
ysbrydolodd yr ysgrifenwyr i gofnodi’r
geiriau amdano ef ei hun a’r byd a greodd
(2 Pedr 1:21). Oherwydd bod y Beibl yn
gyfrol ysbrydoledig, yna mae’n wir (Ioan
17:17) ac yn awdurdodol
(Mathew 5:17). Er amrywiaeth
y gyfrol, eto perthyn undod
iddi.
Adrodd yr hanes am Dduw
yn datguddio’i hun i’r byd a
wna’r Beibl. Ynddo gwelwn
natur cymeriad Duw. Prif neges
y Beibl yw gwaith Duw yn
gwaredu pobl o bechod a’u
dwyn i berthynas ag ef.
Mae’r Beibl yn cyhoeddi
cariad mawr Duw tuag at bobl
(Ioan 3:16); mae’n dwyn tystiolaeth i Iesu
Grist (Ioan 5:39), ac mae’n parhau â’i
weinidogaeth yn ei eglwys drwy’r Ysbryd
Glân (Ioan 14:26).
Mae angen y Beibl fel bod pobl yn cael
eu dwyn i iachawdwriaeth (2 Timotheus
3:15), ac mae’n rhoi pwyslais arno’i hun
fel cyfrwng dysgeidiaeth fuddiol (2
Timotheus 3:16). Y nod yw fod pobl yn
cael eu trwytho i gyflawni gweithredoedd
da (2 Timotheus 3:17).
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Mae angen darllen y Beibl gyda
chymorth yr Ysbryd Glân (Ioan 16:13).
Gall fod o gymorth i gael y Beibl mewn
diwyg cyfoes sy’n ei wneud yn
rhwyddach i’w ddarllen. O ran canllaw ar
gyfer ei ddarllen (yr unig ffordd anghywir
i’w ddarllen yw peidio â’i ddarllen o
gwbl), gellid dweud: byddwch yn
weddigar, yn anfeirniadol ac yn
ddisgwylgar.
Mae’r Beibl yn dangos bod Duw yn
drindod sanctaidd o bersonau dwyfol
mewn undod perffaith. Fe rydd y
Beibl hanes creu dyn, yn wryw a
benyw, i fyw mewn perthynas â Duw ei
hun. Ond pechodd y dyn cyntaf, Adda,
yn erbyn Duw gan golli’r berthynas
honno a dioddef canlyniadau hynny
(‘y mae pechod yn talu cyflog, sef
marwolaeth’, Rhufeiniaid 6:23). Rhydd
y Beibl hanes yr iachawdwriaeth
mae Duw yn ei gweithredu yng Nghrist
er mwyn adfer dynoliaeth i berthynas
ag ef ei hun. Oherwydd cariad Duw at
ddyn, wynebodd Iesu Grist ganlyniad a
chosb pechod dyn, er ei fod yn ddi-fai ei
hun, yn ei farwolaeth ar y Groes. Wrth
edifarhau am ein pechod a chredu yng
Nghrist cawn ein hadfer i berthynas â
Duw:
Dyma Feibl annwyl Iesu,
dyma rodd deheulaw Duw;
dengys hwn y ffordd i farw,
dengys hwn y ffordd i fyw;
dengys hwn y golled erchyll
gafwyd draw yn Eden drist,
dengys hwn y ffordd i’r bywyd
drwy adnabod Iesu Grist.
(Richard Davies)

Galw am grant gan Lywodraeth Cymru
i eglwysi fedru darlledu eu hoedfaon
Mae Llywodraeth Cymru yn eu
‘Canllawiau ar ailagor mannau addoli’
yn cydnabod bod ‘gan fannau addoli rôl
bwysig i’w chwarae wrth roi arweiniad
ysbrydol i lawer o unigolion, a dod â
chymunedau at ei gilydd’.
Mae’r canllawiau hefyd yn cydnabod
gwerth darlledu oedfaon: ‘Lle y bo’n
bosibl, argymhellir bod mannau addoli
yn parhau i ddarlledu digwyddiadau
addoli neu ddigwyddiadau eraill er
mwyn osgoi casgliadau mawr o bobl a
pharhau i gyrraedd yr unigolion hynny
sy’n hunanynysu neu’n agored i
COVID-19.’
‘Os felly,’ medd y Parch. Hywel
Meredydd Davies, ‘dylai Llywodraeth
Cymru ddarparu grant dros y mis nesaf
i’r addoldai sicrhau cyfarpar pwrpasol i
ddarlledu.’
Yr oedd Eglwys Cildrwn yn
Llangefni ymhlith yr eglwysi cyntaf i

ddarlledu eu hoedfaon yn fyw drwy
gyfrwng y ffrydio byw (live streaming)
ar wefannau Facebook a YouTube dros
flwyddyn yn ôl. Dywed Hywel am
ymdrechion eraill yn ystod y cyfnod
hwn: ‘Mae nifer sylweddol o
weinidogion wedi gweithio’n galed i
ddarparu gwasanaethau gyda’u cyfarpar
eu hunain ar y rhyngrwyd, gwasanaethau yn ôl un arolwg y mae 25% o’r
boblogaeth wedi gwrando arnynt.’
O’u profiad eu hunain yng Nghildwrn
mae’n ychwanegu: ‘Mater arall yw
addasu addoli i gyfuno addoli byw gyda
darlledu. Bydd angen cyngor a
chyfarpar pwrpasol ar gyfer hynny yn
fuan dros y misoedd nesaf.’
Meddai’r Parch. Davies am
gynulleidfa ei eglwys ei hun yn ystod
cyfnod y cau: ‘Rydym wedi gweld ein
cynulleidfa ni yn cynyddu o 30 yr
hydref diwethaf i 300 sy’n gwylio ein

Cyfarpar wedi ei osod yng nghapel
Cildwrn yn barod i ddarlledu oedfa
yn fyw
gwasanaethau yn rhithiol bob wythnos.
Ar hyn o bryd rydym yn ystyried sut
mae addasu’r capel hanesyddol 2* ar
gyfer addoli byw a rhithiol, a byddem
yn gwerthfawrogi nawdd gan y
llywodraeth ar gyfer hynny.’
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Cerdded y Palmant Golau – rhan o’r stori (adolygiad)
‘Gostyngeiddrwydd oedd ei fforte fo.
Gor-ostyngeiddrwydd.’ Fel yna yr
ysgrifennodd Harri Parri wrth deyrngedu
gweinidog arall – W. R. Williams – ar
Radio Cymru ’nôl yn 2016, ac fe gytunwn
ni, bawb a adnabu Wil neu W.R., fod
hynny’n berffaith wir.
Ond y mae’r geiriau’n berffaith wir am
awdur y geiriau hefyd. Os bu un gwir
ostyngedig, difalais, diwenwyn, yn
canmol pawb, yn gweld y gorau ym
mhawb, yn llygadagored (a chlust),
galluog (iawn hefyd) – Harri Gwilym
Parri ydi hwnnw. A fydd neb yn fwy balch
na’i ffrindiau fod Harri wedi rhoi rhwng
dau glawr hanes ei weinidogaeth
gyfoethog (wahanol ar adegau),
gweinidogaeth a fu’n ddylanwad dwfn ar
amryw, a hynny mewn cyfnod pan nad
oedd ysgwyd mymryn ar y Sefydliad
Crefyddol ddim yn dderbyniol, yn
arbennig y weinidogaeth draddodiadol.
Meddai Harri yn ei Ragair: ‘Wrth
sgwennu, dyma benderfynu hepgor sôn
am rythm gwaith-pob-dydd gweinidog,
cyn belled ag y byddai hynny’n bosibl;
byddai honno’n stori pob gweinidog ac yn
rhan o fy stori innau.’ A rhan o’r stori
sydd wedi’i hysgrifennu: yr ysgafn, y codi
calon, y mentrus … a’r ‘gwahanol’.
Yn ardal Llangwm, lle dechreuodd
ei weinidogaeth yn 1960, gallaf
ddychmygu’r ysgytwad ar y fro yn ystod
ei gyfnod yno, a chwarae teg i’r eglwysi
gwledig yma, roeddan nhw’n barod i
fentro. Yna, ymhen rhyw bedair blynedd,
symud o’r wlad i’r dref, ac i dref
gymharol newydd Porthmadog yn
weinidog ar eglwys y Tabernacl, un o’r
addoldai mwyaf yng Nghymru o ran ei
faint a’i aelodaeth ar y pryd, ac eglwys
eitha ceidwadol a thraddodiadol. A do, bu
mwy nag un ysgytwad i’r drefn o gadw at
gyfraith Moses a’r proffwydi, ond o hir
brofiad gallaf ddweud yn rhwydd, mawr
yw’r dylanwad o hyd ar fy nghenhedlaeth
i yn arbennig, oedd yn ifanc iawn yn ei
gyfnod yma yn y Port. Ac, wrth gwrs, fe
wyddom ni am Gaernarfon a’i Seilo a’i
Chofis.
Trwy gyfrwng Cerdded y Palmant
Golau, fedrwn i ddim llai na sylweddoli
bod cyfraniad Harri Parri wedi bod yn un
syfrdanol, nid yn unig fel gweinidog a’i
draed ar y ddaear, yn medru gwneud efo

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

y Parch. Nia Morris, Y Drenewydd

pawb, a phawb yn nabod ‘Co capal Seilo,
ia’, ond hefyd yn llenor amryddawn, yn
hanesydd golau, yn sgwennwr a chynhyrchydd pasiantau di-ri. Mae hefyd yn
un sydd wedi gweld y digri yn y difri, a
hynny, wrth gwrs, mewn cyfrolau o
ddyddiau Hufen a Moch Bach ymlaen
drwy holl anturiaethau’r Parchedig Eilir
Tomos a’i braidd a’i gyfoedion. Pwy nad
anghofia’r
pasiantau
godidog
a
sgwennwyd ganddo ac a lwyfannwyd gan
aelodau Seilo yn y theatr? A phwy nad
anghofia’r cyflwyniadau gwych a gaed
gan Gwmni Annimeth, sef pobl ifanc
Salem a Seilo?

Yng nghwrs y llyfr daw perthynas
annwyl Harri â gweinidogion eraill
i’r amlwg. Er enghraifft, yn nhref
Caernarfon, ceir hanesion cynnes am ei
gyswllt â’r annwyl Erfyl Blainey, y
gweinidog Wesla, a’r ddau ohonynt ’nôl
yn 1985 yn cerdded Clawdd Offa i godi
arian at Uned Macmillan Ysbyty Bryn
Seiont. Bu Ronald Williams ac yntau’n
gyfrifol am gyflwyniadau Cristnogol i
ieuenctid Salem a Seilo am flynyddoedd,
ac mae dylanwad y rheini’n bellgyrhaeddol, a’r ddau weinidog yn deall ei
gilydd i’r dim. Trefor Jones, gweinidog
Engedi wedyn, a’r ddau hyd heddiw’n
bennaf ffrindiau.
Yna Emrys Thomas, cyn-weinidog
Morfa Nefyn, a ddaeth i ymddeol i
Gaernarfon, a Harri’n awgrymu bod
Emrys wedi’i eni ar lwyfan, ac mi roedd o
– roedd o’n actor penigamp, a phregethwr
hefyd. A beth am Dafydd Hughes? Dyma
stori dda. Plisman oedd Dafydd, ond fe
glywodd yr alwad i’r weinidogaeth
Gristnogol, a hynny fel aelod a blaenor yn
Seilo drwy arweiniad cadarn Harri
Parri. Dafydd a Harri wedyn yn
cydweinidogaethu yn Seilo cyn i Dafydd
gymryd gofalaeth Llanrug a Bethel. Ond i
mi, mawredd Harri ydi ei fod o wedi rhoi
tudalen o ganmoliaeth i’w olynydd yn
Seilo. Pan ymddeolodd yn 2000,

llwyddodd yr eglwys i sicrhau olynydd
ym mherson un a fagwyd yn y dref ac yn
eglwys Engedi (a ddaeth yn un eglwys yn
Seilo tua 1998) – Gwenda Richards. Mae
Harri’n nodi’n glir yn y llyfr nad pob cynweinidog sy’n garedig wrth olynydd
mewn sawl ystyr, ond mi wn i i Harri
ildio’r cyfan i arweiniad ei olynydd,
Gwenda. Dim ond person mawr sy’n
medru gwneud hynny.
Dydi’r rhai a enwyd yn ddim ond
ychydig o’i gymharu â’r gweinidogion fu
yn ei gwmni ym Mhorthmadog cyn hynny
ac yn Uwchaled cynt. Un o’m
rhagflaenwyr yn Salem, Porthmadog,
oedd T. Meurig Matthews, a fu farw’n
sydyn iawn yn 1975, ond bu fyw Nansi ei
briod hyd 2017. Ac nid unwaith ond
canwaith y clywais i hi’n sôn am Harri a
Nan, a’u caredigrwydd a’u cyfeillgarwch
cynt ac wedi dyddiau Port. Meddai Nansi
Matthews, ‘Os buo ’na ffrind i Meurig,
Harri oedd hwnnw – hen foi iawn.’ Mi
glywa innau Nhad a nhad yng nghyfraith
yn dweud yr un peth – hen foi iawn. Mi
ddweda innau’r union eiriau o brofiad
blynyddoedd o’i gwmni bellach – hen foi
iawn.
Ond, cofiwch chi, fel mae o’n awgrymu
ei hun yn y llyfr, y gair diwethaf fyddech
chi’n ei ddefnyddio am Harri fyddai ‘hen’
oherwydd mae o’n edrych heddiw, fel
maen nhw’n dweud ym Mhen Llªn – ‘cyn
’fengad ag y buo fo rioed’. Fedra i ddim
cofio pwy ddywedodd mai dim ond dau
ddyn sydd ddim yn heneiddio: Cliff
Richard a Harri Parri. Dydyn nhw ddim
ymhell o’r gwir!
Prynwch y llyfr – mae o’n darllen yn
rhwydd, fel byddech chi’n ei ddisgwyl;
mae o’n ddifyr. Nid yn unig mae o’n
grynodeb o ran o hanes gweinidog ac
eglwysi, ond mae hefyd yn ddogfen
werthfawr am gefndir gwahanol
ardaloedd, yn arbennig y wlad a’r dref.
Gwasg y Bwthyn ydi’r cyhoeddwyr a’i
bris (sy’n rhy rad o lawer) ydi £10.
Braint llunio’r adolygiad; mwy o fraint
adnabod yr awdur.
Iwan Llewelyn

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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GWERTHFAWROGIAD AC ADOLYGIAD (parhad)
Diwinyddiaeth Paul, gan gynnwys sylw arbennig i’w ddehonglwyr Cymreig, John Tudno Williams
Rhennir y gwaith o dan ddeg pennawd,
yn dynodi deg agwedd wahanol ar
feddwl cyfoethog yr Apostol, gyda
phennod ar y diwedd sy’n ymdrin â’r
llythyrau hynny y mae cryn amheuaeth
ynghylch eu dilysrwydd, sef Effesiaid,
Colosiaid a’r Epistolau Bugeiliol. (Sylwer,
gyda llaw, bod camgymeriad yn y rhifo ar
dudalen y Cynnwys). Cwestiwn sy’n codi
gyda chyfrol fel hon yw, at bwy y mae
wedi ei hanelu? Er ei bod yn hynod
ddarllenadwy, llyfr academaidd, manwl
ydyw. Mae’n gyfraniad gwerthfawr i’n
dealltwriaeth o gefndir Paul a’i
ddiwinyddiaeth, a bydd yn gaffaeliad
mawr i fyfyrwyr Cymraeg sy’n chwilio am
arweiniad safonol, cyfoes ar y pwnc. Ond
rwy’n credu ei fod yn adnodd anhepgor
hefyd i weinidogion a phregethwyr –
petai ddim ond i’n cadw rhag syrthio i
ambell fagl! Er enghraifft, yn groes i’r hyn
a ddywedir yn aml, nid oes sylfaen i’r
haeriad mai cyfiawnhad trwy
weithredoedd yn seiliedig ar ufudd-dod
i’r Gyfraith oedd craidd Iddewiaeth yng
nghyfnod Paul: polemig yr Apostol yw’r
unig beth all ein harwain at gasgliad o’r
fath, ynghyd â dylanwad trwm y
Diwygwyr Protestannaidd, nid tystiolaeth
hanesyddol. Diffyg y Gyfraith Iddewig
oedd ei bod yn sefyll yn ffordd y
genhadaeth i’r Cenhedloedd. Ai
tröedigaeth ynteu alwad, felly, a brofodd
Paul ar ei ffordd i Ddamascus? Rhaid
darllen Pennod 3!
Tebyg yw’r sefyllfa gyda golwg ar y
rhaniad a grëir yn aml rhwng Paul ac
Iesu. Dadleuir mai gorsymleiddio yw sôn
am ‘Efengyl syml’ Iesu ar y naill law, a
Paul ar y llaw arall gyda’i gyffesion a’i
athrawiaethau. Wedi’r cwbl, mae Paul yn
tynnu llawer ar ei brofiad o’r Iesu byw, ac
yn dyfynnu ei eiriau’n uniongyrchol. A
beth am enw’r Apostol, wedyn? Ai ar ôl
ei brofiad ysgytwol y daeth Saul yn
Paul? Nage, medd John Tudno Williams:
Saul oedd ei enw Iddewig/Palesteinaidd,
a Paul oedd ei enw Rhufeinig, a dyna’r
enw a ddefnyddiai wrth iddo fynd allan i
genhadu ar draws yr Ymerodraeth.
Sylwais fod yr awdur yn ochri gyda’r
dadleuon dros gredu bod Paul yn
ddinesig Rhufeinig, er nad yw ef ei hun
yn dweud hynny yn ei lythyrau. Rhanedig
yw barn ysgolheigion ar hyn, a rhoddir
sylw i’r dadleuon ar dud. 20.
A throi at graidd dysgeidiaeth yr Apostol,
mae penodau 4 ar Paul a’r Gyfraith a 5
ar Soterioleg Paul yn ganolog, a’r
ymdriniaeth fanwl o’r ddau gysyniad
allweddol, ‘cyfiawnder’ a ‘chyfiawnhau’,
yn werth ei ddarllen yn ofalus. A oedd
Paul yn credu mewn ‘pechod
gwreiddiol’? Y gwir yw mai Awstin o
Hippo yn y 4-5g. sydd wedi dylanwadu’n
drwm ar ddatblygiad yr athrawiaeth am y

yn ffrwyth datblygiad yn nealltwriaeth yr
Apostol: datblygiad, sylwer, nid
esblygiad. Ni newidiodd Paul ei ddarlun
o Iesu, fel petai wedi ymgyrraedd at
Gristoleg ‘uwch’, ac mae’n defnyddio
ymadroddion oedd â’u cyd-destun
gwreiddiol yn yr HD, yn hytrach na’r byd
Helenistaidd. Yn yr adran ar
Gynfodolaeth Crist (t.110) mae’r awdur
yn cloriannu geiriau Paul, ac yn dod i’r
casgliad mai ansawdd bywyd Crist ac
nid ei darddiad sydd ym meddwl yr
Apostol.

cwymp, ac Awstin ei hun a fathodd y
term ‘pechod gwreiddiol’ (t.65). Dyfynnir
Gwilym H. Jones: ‘Ymddengys bod gan
yr Hen Destament lawer mwy o
ddiddordeb yn y mynegiant cyfoes o
bechod ac yn ei ganlyniadau ymarferol
nac mewn olrhain ei gychwyn’ (t.64). Ac
yn groes i’r hyn a ddywedir yn rhai o’n
hemynau am yr ‘Iawn’, deil John Tudno
Williams mai ‘Duw ei hun sy’n paratoi’r
[aberth cymod] yn hytrach na bod yn
wrthrych iddo.’ (t.83). Fel llawer ohonom,
mae’n diweddu trwy bwysleisio gwaith
Crist yn dwyn cymod a chreadigaeth
newydd, gan egluro bod a wnelo’r ferf
‘cyfiawnhau’ ag adfer perthynas (t.76).
Diddorol dros ben yw’r bennod ar
Gristoleg Paul, a chan ddilyn C. F. D.
Moule, mae’r awdur yn pwysleisio bod y
newid mewn terminoleg am Iesu rhwng y
llythyrau cynnar a’r rhai mwy diweddar

Capel Mawr,
Rhosllannerchrugog
Faint o eglwysi sydd ag aelod yn
107 oed? Mae Ruby Ellis yn dal i
fyw yn annibynnol yn y tŷ lle cafodd
ei magu yn blentyn. Wedi treulio
blynyddoedd lawer fel athrawes
ysgol (ac athrawes Ysgol Sul am
gyfnod) y mae wedi parhau i
fynychu’r oedfaon tan yn weddol
ddiweddar.
Diolch i gwmni Tinopolis am
gyflwyno cofion ei chyd-aelodau ar
ddwy raglen deledu (Prynhawn Da a
Heno) ar ddiwrnod ei phenblwydd.

Ym mhenodau 8 (Dysgeidiaeth Foesol
Paul) a 9 (Yr Eglwys yn Paul) mae’r
pwyslais yn gyson ar y gymuned
Gristnogol a’i bywyd. ‘Byddwch yr hyn
ydych’ yw anogaeth Paul. Trwy Fedydd
mae’r Cristion wedi marw ac atgyfodi
gyda Christ, a bellach mae’n byw ar
wastad newydd. O fewn y gymuned hon
mae ffydd a moesoldeb yn rhan o’r hyn a
olygir wrth fod ‘yng Nghrist’, a’r Ysbryd
Glân yw’r sêl. Mae’r bywyd hwn yma
eisoes, ac eto mae i ddod hefyd. Dyna
bwnc y bennod ar Eschatoleg Paul, a
cheir yma amlinelliad clir o’r datblygiad
ym meddwl yr Apostol ynghylch ail
ddyfodiad Crist a’r atgyfodiad.
Nodais amryw o wallau wrth fynd trwy’r
gwaith, ond nid ydynt yn bethau
sylweddol, felly nid wyf am eu rhestru
yma. Digon yw dweud ei bod yn gyfrol
hynod hardd a darllenadwy. Mawr yw ein
diolch eto i John Tudno am baratoi cyfrol
mor gynhwysfawr, cytbwys a diddorol, a
thrwy hynny sicrhau cyfraniad teilwng
arall i fyd ysgolheictod Beiblaidd trwy
gyfrwng y Gymraeg.
Glyn Tudwal Jones
Caerdydd
(Gol. A chofiwch fod modd prynu’r gyfrol
drwy’ch siop lyfrau lleol, neu’n
uniongyrchol o Wasg Prifysgol Cymru)
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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.
EMYN 377: Pwy yw hwn?

2. Pellter, tywyllwch ac arswyd
adn. 23-27

Wedi gwyrth gyhoeddus – roedd tua
5,000 wedi bod yn bresennol pan
ddarparodd Iesu fwyd i ddigoni’r dorftrown yn awr at ddigwyddiad na chafodd
neb ond y disgyblion ei brofi. Tystiodd
Porthi’r 5,000 bod Un yn eu plith oedd
yn fwy na Moses a’r Manna yn yr
anialwch. Tystiwyd bod Iesu’n fwy na
phroffwydi’r dyddiau a fu. Ef ei hun yw’r
darparwr. Ef yw’r un sy’n bendithio ac yn
rhannu ei fendith fel bod digonedd ar
gyfer pob un a eisteddodd i swperu
gydag ef yn y rhagflas o wledd y
Meseia.
DARLLEN: Mathew 14:22-31
Cerdded ar y dfir
Ar brydiau gwelwn dros ddau ddwsin o
Gudyll Coch yn casglu yn y cae
gyferbyn â ni. Roeddwn yn awyddus i
dynnu llun un ohonynt- y campwaith
fyddai’n ennill gwobrau bywyd gwyllt!
Sefais â’r camera’n barod a cheisio dilyn
un aderyn gan ddisgwyl iddo hedfan yn
is ac yn agosach ataf. Wedi munudau o
sefyll rhaid oedd rhoi’r ffidil yn y to. Mae
angen amynedd yn ogystal â dawn! Ond
wrth roi’r camera i lawr, gerllaw roedd
hanner dwsin y tu cefn i mi oedd am
ennyd o fewn cyrraedd y camera. Peth
rhyfedd yw canolbwyntio ar un peth a
bod yn ddall i’r hyn sy’n digwydd go
iawn.
Peryglus i ni fyddai aros a chraffu a holi
am sut gallai Iesu gerdded ar y dfir. Cyn
belled â bod y datguddiad hwn i’r
disgyblion yn y cwestiwn nid ar y dfir
ond at yr Arglwydd ddylai’n golygon
droi.
1. Y dyrfa a’r distawrwydd, adn. 22-23
Yn efengyl Ioan dywedir wrthym fod y
dorf am gipio Iesu a’i goroni’n frenin yn
y fan a’r lle. O bosib dyna sydd gan
Mathew mewn golwg pan ddywed bod
Iesu ei hun am ‘ollwng y dyrfa’ a’i fod ‘yn
ddi-oed’ wedi anfon ei ddisgyblion
ymaith. Gallwn ddychmygu eu penbleth.
Pam fyddai Iesu am iddynt ei adael
wedi’r fath achlysur? Ond wedi’r
prysurdeb fe ‘hoffai ddal cymundeb â’i
Dad oedd yn y nef.’ A throdd Iesu i’r
unigeddau i weddïo. ‘Ar ei ben ei hun’
ceisiai ei Dad. Ac fe fiyr bob Cristion
melyster y profiad o gael amser o fod
yng nghwmni’r Tad.

Wedi dechrau hwylio ar draws y llyn
cododd storm sydyn. Roedd y gwynt yn
eu herbyn ac ni allai’r disgyblion droi yn
ôl. Yng nghanol y tywyllwch roeddynt
ymhell o’r lan, mewn cwch bychan a
sicrwydd y ffydd oedd ganddynt yn Iesu
wedi Porthi’r 5,000 yn ysgwyd yn siglo
yn nhonnau’r storm. Ble roedd o? Pam
ei fod wedi eu gadael?
A phan roedd pethau ar eu gwaethaf, i
ganol eu hamgylchiad, roeddynt yn sicr
eu bod wedi gweld ‘drychiolaeth’ –
ysbryd yn rhodio’r don i’w bygwth. Dim
Iesu – dim ond storm. Dim tawelwch dim ond corwynt. Dim cysur – dim ond
drychiolaeth. Mor rhwydd y byddwn
ninnau’n colli’n hyder pan fydd tonnau’n
bygwth suddo’n taith. Ac yn lle gweld a
chofio am ddaioni’r Arglwydd dim ond
tonnau a bwganod a welwn ym mhob
man.
3. Myfi yw, adn. 27-32
Ond nid drychiolaeth mohono. Nid
bwgan i’w dychryn mo’r ‘Myfi yw’
tragwyddol. Defnyddia Iesu’r geiriau a
ddefnyddiodd yr Arglwydd i ddisgrifio’i
hun wrth Moses yn y berth oedd yn
llosgi ond heb gael ei ddifa. ‘Myfi yw’
tragwyddoldeb ydyw. ‘Myfi yw’ ym mhob
ddoe. ‘Myfi yw’ ym mhob yfory, ym mhob
amgylchiad. ‘Codwch eich calon’ yw ei
air fel ag erioed. ‘Peidiwch ag ofni,’ yw ei
Air cadarn i’w ddisgyblion. Ym mhob
storm, goruwch pob storm ac yng
nghanol eu storm; goruwch pob
terfysg, yng nghanol eu hofn daeth y
‘Myfi yw’ atynt. Ni phallodd ei
dosturiaethau.
4. Cymundeb y corwynt, adn. 28-32
Gallwch chi ddychmygu ymateb y
disgyblion yn y cwch i eiriau Pedr. Be?
Ti isio cerdded at Iesu yn y storm? Beth
bynnag arall a ddwedwn am Pedr roedd
yn fodlon mentro o’i gwch i fod yn y
storm gydag Iesu. Ac fel Pedr gallwn
ddeall beth yw dechrau’n hyderus a
chael ein synnu gan nifer a maint y
tonnau.
Wrth i ni wynebu cyfnod newydd yn
hanes capeli Cymru fe wyddom fod
storm yn bygwth suddo’n cychod
Anghydffurfiol. Tybed a oes gennym yr
hyder ffydd hwnnw i ddweud wrth yr

Arglwydd ein bod yn fodlon camu allan
o’r cwch, ato Ef, iddo’n tywys drwy’r
cyfnod tymhestlog hwn?
A’r funud y gwnawn ni hynny fe wyddom
yn iawn beth a ddigwydd. Daw’r tonnau
i’n taflu a’r rhyferthwy a’r corwynt i’n
byddaru a’r heli i’n dallu rhag medru
edrych ar yr Arglwydd. Nid cerydd cas
ond anogaeth rasol yw’r ‘pam y
petrusaist’ hwn? Ffydd yw edrych ar
Iesu – dal i edrych ar Iesu fel pen
tywysog, fel awdur, fel cyflawnwr ei
addewidion fel cyflawniad ein
gobeithion.
5. Pwy yw hwn? adn. 33
Drwy’r ysgrythurau Iddewig ceir
cyfeiriadau at Dduw ei hun yn
gwaredu ac yn tawelu’r stormydd .
(Salm 77:15-20) Ef, agorwr y Môr
Coch yw’r un sy’n cyfarfod a’r rhai
‘mewn llongau …’ y rhai y ‘… pallodd
eu dewrder yn y trybini … gwaeddasant
ar yr Arglwydd … Gwaredodd ef
hwy … arweiniodd hwy i’r hafan a
ddymunent …’ (Salm 107:23-32)
GWEDDI
Arglwydd hindda a storm, drycin a thes,
addolwn di. Addolwn di am bwy wyt ti.
Arglwydd dyhëwn ninnau am y sicrwydd
ffydd hwnnw sy’n ein galluogi drachefn
i’th adnabod a’th gydnabod – ‘Iesu yw
gwir Fab Duw, ffrind a phrynwr
dynol ryw.’
Gweddïwn dros ein hoes, y ddrycin a’r
stormydd gwleidyddol, cymdeithasol,
diwylliannol a chrefyddol a ergydiodd
arnom. Dwyt ti ddim wedi’n gadael
erioed. Gad i ni dy adnabod drachefn.
Gweddïwn am y gallu i beidio â glynu
wrth gychod brau ein hadeiladwaith ein
hunain pan yr wyt ti’n ein galw i rodio
gyda thi yn y storm. Gad i ni ddod atat ti
drachefn.
Gweddïwn dros Gymru, dros ein cenedl,
dros ein plant. Diolch bod arwyddion
bod yr aflwy’ ar gilio o’r tir. Diolchwn i ti
am bawb alluogodd hynny i ddigwydd.
Cyflwynwn i ti ein plant, ein hwyrion, ein
capeli, ein hysgolion Sul, ein hysgolion.
Arglwydd pob hin tyrd atom
GWEDDI’R ARGLWYDD.
EMYN 789: Gwawr wedi hirnos
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