
Hawdd iawn ydi digalonni yn yr UDA’r
dyddiau yma – mae hiliaeth, tlodi, gofal
iechyd, diffyg arweinyddiaeth cenedlaethol,
storm fawr, diweithdra erchyll, miliynau yn
dibynnu ar fanciau bwyd, gofidio am yr
etholiad … mae’r rhestr yn ddiderfyn.

Mae teimlo euogrwydd yn hawdd hefyd.
Rydw i yn freintiedig iawn, oherwydd lliw fy
nghroen, mae yswiriant iechyd gennym
drwy waith fy ngfir, does dim un o’r teulu
wedi bod yn sâl hefo COVID, hyd a
wyddwn, mae cartref cysurus gennym,
mae digon o fwyd yn y tª…

Roedd marwolaeth John Lewis yn golled
aruthrol yma, un o gewri Hawliau Sifil y
wlad. Bu’n brwydro ers yn 18 oed, pan
gyfarfyddodd â’r Parch Martin Luther King.
Fe weithiodd yn ddiflino am dros 60 o
flynyddoedd. A’r diwrnod cyn iddo fynd i’r
ysbyty am y tro ola’, ychydig ddyddiau cyn
iddo farw, fe safodd yn Black Lives Matter
Plaza, yn agos at y Tª Gwyn, i ddiolch i’r
holl bobl fu’n sefyll dros hawliau’r bobl
dduon ers lladd George Floyd. Fe
ysgrifennodd neges i’w gyhoeddi yn y
papurau newydd ar ddydd ei angladd.

“…mai ffordd heddwch, ffordd cariad a
ffordd ddi-drais yw’r ffordd orau, Nawr yw’r
amser i chi sicrhau fod clychau rhyddid yn
dal i ganu.”

Rydw i’n aelod o eglwys Bresbyteraidd
yma yn Washington, ac ar hyn o bryd
rydan ni yn astudio’r proffwyd Jeremeia.

Criw cymysg iawn sy’n cwarfod ar ôl yr
oedfa ar Zoom ar fore Sul, a dros hanner
yn bobl ddu. Mae ein hastudiaethau
Beiblaidd wedi ein hysgogi i gydweithio ar
faterion cyfiawnder – rydan ni wedi
protestio gyda’n gilydd, ac wythnos yn ôl
wedi ymrwymo i anfon 5,000 o gardiau i
annog pobl i bleidleisio. Mae’r blaenoriaid
wedi sicrhau ein bod fel eglwys wedi
ymuno â’r mudiad cenedlaethol, The Poor
People’s Campaign. Mudiad ydyw sydd
wedi ei sylfaenu ar ffydd ac sy’n galw am
ddiwygiad moesol yn y wlad, yn galw ar
bawb i wrando ar y tlawd, a phleidleisio ar
sail cyfiawnder i’r tlotaf yn ein plith. Tydan’
ni ddim wedi cyfarfod wyneb yn wyneb ers
canol mis Mawrth, ond mae nifer yn y
gwasanaeth Zoom wythnosol tua’r un peth

ag a oedd cynt. Ac mae’r teimlad o
gymuned mor gryf ag erioed. Bron bob
wythnos yn y gweddïau mae enw aelod,
neu deulu aelod neu eu cymydog sydd yn
dioddef o COVID yn cael ei enwi yn ein
gweddïau.

Ffydd oedd yn cynnal John Lewis, ffydd ein
bod i gyd yn blant i’r un Creawdwr. Ffydd
mai rhan annatod o hyn ydi ein bod i gyd
yn perthyn i’n gilydd a bod gennym yr un
gwerth. Ffydd fod Gair yn ein byd yn y
cnawd. Ffydd yn hyn oedd yn ei symbylu i
fyw hynny yn ei fywyd ei hun. Ac fe
newidiodd hanes yr UD er gwell i bawb.

Mae’r neges yn newyddion da i ni i gyd – y
sialens ydi byw felly heddiw.

Ann Griffith
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Cefnogwyr yr Arlywydd Donald Trump

JOHN LEWIS

‘Human beings are the most dynamic
link to the divine on this planet.’

Across That Bridge – John Lewis



Yr ydym heddiw yn ffarwelio â gfir
arbennig iawn. Mae Eiddwen wedi colli
cymar a chariad. Mae Jonathan ac
Elen Mai wedi colli tad. Mae Meinir a
Duncan wedi colli tad-yng-nghyfraith.
Mae Holly a Lili, Gwen a William wedi
colli taid. Mae Phoebe, yn Sbaen bell
wedi colli brawd. Ryda ni fel teulu wedi
colli angor. Mae yna ffrindiau wedi colli
ffrind. 

Mae Cymry capelgar wedi colli
arweinydd ac ysgogydd. Mae cannwyll
ddisglair-wybodus diwinydd,
hanesydd, awdur, pregethwr, Prifathro,
Llywydd Cymanfa Gyffredinol,
Gweinidog da i Iesu Grist, wedi
diffodd. Ond cofiwch hyn, mae gwaith
Elfed i barhau. Tra pery Cyfarfodydd
Gweddi, fe fydd Elfed yn dal i
weddïo, gan roi ei hun, trwy ei
gyfrolau, yn llestr i ofnau, gofidiau
a llawenydd cenedlaethau i ddod.

Fe ddechreuodd taith ddaearol
Elfed ap Nefydd Roberts yn 1936
ar fferm Tª Isaf, Bodelwyddan yn
fab i William Nefydd Roberts
(ffermwr a gwerthwr glo) ac
Elizabeth Ellen Roberts. Roedd
William Nefydd yn frawd i fy nain
Gwytherin. Pan oedd Elfed yn ddeg
oed bu farw ei dad. Symud wedyn
gyda’i fam a’i chwaer i Ruddlan.
Gwraig benderfynol oedd hi ac fe
fagodd ei phlant i werthfawrogi’r
pethau gorau, a chapel Ebeneser

oedd y cartref ysbrydol, dan arweiniad
y Parchg Owen Roberts, un yr oedd
gan Elfed gryn feddwl ohono.

Cafodd Elfed ei addysg gynnar yn
ysgol Bodelwyddan, astudio Hanes
yng Ngholeg Prifysgol Bangor, a
Diwinyddiaeth yng Ngholeg
Westminster, Caergrawnt. 

Wedi cyfnod y Pastoralia derbyniodd
Elfed alwad i fugeilio Eglwys Saesneg
y Presbyteriaid yn Llanelli, ac yno y
daeth Dilys Gwen Gough –
organyddes ac athrawes ifanc ysgol
gynradd – i’w fywyd. Un fyrlymus a
hynod hoffus oedd Dilys. Wedi priodi fe
symudodd y ddau i Fangor – Elfed yn
fugail ar eglwys Tfirgwyn.

Yno y cafodd Jonathan ac Elen Mai eu
geni. Elfed oedd y Gweinidog yn ystod
fy nghyfnod i yn y Brifysgol ym
Mangor. Ar aelwyd Elfed a Dilys y bûm
i’n aros pan gefais Ysgoloriaeth Gerdd
i’r Coleg hwnnw a chyda mam Dilys,
May Gough y bûm i’n aros yn fy
mlwyddyn olaf. Ein trefn ni fel myfyrwyr
ar nos Sul oedd Galeri Tfirgwyn i
oedfa’r nos, paned yn y festri yng
nghwmni llawen y Gweinidog. Cyfarfod
Gweddi Coleg Bala Bang, a phryd o
fwyd Indiaidd i lawr y ffordd, wrth y
steshion. Ym Mangor hefyd y cawsom
ein cyfareddu gan bregethu Elfed –
pregethau diwinyddol, deallus, a’r
neges bob amser yn gwbl glir. Roedd
cartref Elfed a Dilys yn Ffordd y Coleg
yn agored i bawb – aelodau, myfyrwyr,
Athrawon Prifysgol – a thramps!

Y peth gorau a wnaeth Eglwys
Bresbyteraidd Cymru oedd penodi
Elfed yn Brifathro ei Choleg
Diwinyddol yn Aberystwyth yn 1980.
Fe newidiwyd holl awyrgylch yr adeilad
ar lan y môr, yn unpeth. Fe ddaeth hen
ddarluniau mawrion olew ar ganfas o
lewion Methodistiaid y gorffennol o’u
cuddfan tywyll yn y seler i harddu
muriau’r cyntedd a’r ystafelloedd
darlithio. Yr oedd yr addysg
ddiwinyddol a gynigiwyd yno gyda’r
gorau yn sifir. Er ei allu a’i ddawn
ddiwinyddol a’i wybodaeth o fyd hanes
yn gyffredinol, a pharch aruthrol ei

swydd, roedd Elfed yn fir gostyngedig
iawn yng ngfiydd pawb, o bob gradd.
Ond rhyddhad yn sifir i Elfed, Dilys,
Jonathan, Elen Mai a May Gough
oedd symud i’r byngalo a’r “granny flat”
yn Dole ger Rhydypennau.

Camgymeriad mwyaf Eglwys
Bresbyteraidd Cymru oedd cau ei
Choleg Diwinyddol yn 1997. Medrwn
ymhelaethu ar hynny hefyd, ond nid
dyma’r lle. Aeth Elfed i ofalu am
ddiadell Capel y Groes Wrecsam, ac
ar ôl ymddeol cafodd ofalu, yn rhan
amser, am aelodau Capel Y Berthen,
Licswm.

Cyhoeddodd Elfed dros bump ar
hugain o gyfrolau – deunydd defosiwn

cyhoeddus a phersonol a
chyfrolau diwinyddol swmpus,
ond hawdd eu darllen a’u deall.
Y mae cyfrolau’r gyfres
“Dehongli” yn rhai cyfoethog. Bu
hefyd yn Olygydd Y Goleuad a
Cristion a chyfnodolion eraill.
Bu’n Llywydd y Gymanfa
Gyffredinol, prif Lys ein henwad
ni yn 1991-92, ac yn 2013

cafodd ei anrhydeddu gan Brifysgol
Cymru â’r radd Doethur mewn
Diwinyddiaeth, D.D., a’i urddo’n
Gymrawd y Brifysgol. Yr oedd ei lais
melfedaidd yn un cyfarwydd ar radio a
theledu. 

Siom i Elfed a’r teulu oedd marwolaeth
Dilys yn Nhª Eos, Wrecsam yn 2010.
Ond cafodd Elfed gysur a chariad a
gofal gan Eiddwen, ac fe briododd y
ddau yn Llanelwy yn 2013 a dod i fyw
yng nghartref Eiddwen yn Rhodfa
Eldon, Abergele. Dau Ddoctor dan yr
unto! Roedd modrwy briodas Elfed yn
sgleinio!

Ni fu’r flwyddyn ddiwethaf yn un
hawdd iddo, o ran iechyd. Balm yn sifir
ar hiraeth Eiddwen heddiw yw’r gofal a
roddodd hi iddo, a chonsyrn y plant a’u
teuluoedd. Cadwodd Elfed i fynd i’r
diwedd bron. Dod i’r Oedfa ym mraich
Eiddwen, efo’i glustog. Mwynhau’r
Baned a’r Sgwrs ar foreuau Gwener.
Cyfrannu’n wlithog iawn yn y
Cyfarfodydd Gweddi. Llywydd Cylch
Llenyddol y Faenol Fawr – a llywyddu
yn aml pan ddylai fod gartref.

“Yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn
rhydd, O Arglwydd, mewn tangnefedd
yn unol â’th air.” 

Mae’n cydymdeimlad ni yn llifo atoch
chi fel teulu. Boed i Dduw fod yn
gymorth hawdd ei gael.
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Y Parchedig ELFED AP NEFYDD ROBERTS, M.A., D.D.
(Addasiad o deyrnged Parch Ifor ap Gwilym)

‘Nid diwedd yw angau, ond porth i fywyd
newydd yng nghwmni Duw… diwedd y
daith ddaearol ond dechrau'r daith
ysbrydol’

Elfed ap Nefydd Roberts

Diolch
Dymuna Eiddwen, Jonathan ac Elen
Mai a’r teulu gydnabod gyda diolch
yr holl gardiau, llythyrau a rhoddion
dderbyniwyd ar gyfer Parkinsons UK
mewn cydymdeimlad ac er cof am
Elfed. Mae’r holl eiriau caredig wedi
bod o gysur mawr i ni fel teulu o golli
un mor annwyl a gwerthfawr. Mae’r
aelwyd yn wag iawn hebddo.
Diolchwn hefyd i’r Parchedig Ifor ap
Gwilym am ei wasanaeth yn yr
amlosgfa ac wrth y bedd ac i’r
Parchedigion Robert Parry ac Aled
Lewis Evans wrth y bedd. Diolchwn i
bawb fu yn ein helpu yn ystod y
cyfnod anodd yma. 

Bydd Gwasanaeth i Gofio am fywyd
a gwaith arbennig Elfed yng
Nghapel Mynydd Seion Abergele
mor fuan ac y bydd y cyfnod clo
wedi llacio ac fe fydd gwybodaeth
am hyn yn y Goleuad.

Eiddwen Jones



Gwers 11

‘Gadewch i blant bychain’
Gweddi: Arglwydd ein Duw, yn ein
myfyrdod heddiw meddyliwn am
blant y byd yn eu hangen a’u
diniweidrwydd, a’u hewyllys i
ymddiried mewn eraill. Amen.

Darlleniad: Marc 10:13–16

Cyflwyniad

Ceir llawer o gyfeiriadau at blant yn
y Beibl, ond prin yw’r adrannau
sy’n rhoi ystyriaeth i amgylchiadau
plant. Pwysleisir pwysigrwydd yr
etifeddiaeth ac mae achau pobl yn
bwysig i’r Iddew ond, hyd nes eu bod
yn dod yn oedolion, yna rhwng gofyn
bendith Duw ar eu bywydau a’u
cadarnhau’n oedolion, nid ydynt yn
cael bri mawr yn y gyfundrefn
Iddewig yng nghyfnodau’r Beibl. Pa
ryfedd, felly, gyda chymaint o blant,
yn ôl pob awgrym?

Bu plant pob cymuned a chyfnod yn
fwy eofn na’r genhedlaeth o’i blaen i
ddangos diddordeb mewn unrhyw
beth newydd a gwahanol a
ddigwyddai yn yr ardal. Os byddai
athro teithiol yn cerdded y ffordd,
byddai’r ifanc yn awyddus i weld
gyda’r chwilfrydedd greddfol a’u
nodweddai. Yn yr un modd, byddai’r
werin orthrymedig yn falch o unrhyw
gyffro, ac mae’n sifir fod hanes Iesu
yn mynd o’i flaen, fel un a fynegai
eiriau dealladwy a difyr ac a gyflawnai
wyrthiau anhygoel. 

Yn reddfol, byddai’r disgyblion am
leihau’r sfin ac yn gweld Iesu’n blino.
Rhaid ei fod yn dangos y straen
weithiau, a bod yr iacháu’n ei drethu’n
gorfforol. Efallai fod sfin plant yn
amharu ar y modd y gallai’r oedolion
glywed geiriau Iesu, ac felly roedd yn
naturiol eu bod yn anfon y plant i
chwarae mewn man arall. ‘Peidiwch
â’u hanfon i ffwrdd,’ medd Iesu.
‘Gadewch i’r plant bychain ddod ataf
i, peidiwch â’u rhwystro, oherwydd
mae teyrnas Dduw yn eiddo i bobl fel
hyn.’ 

Myfyrdod

Bu’r darlleniadau hyn o’r Efengylau
Synoptaidd yn ddarnau hwylus i bob
eglwys, beth bynnag eu traddodiad, i
ddiolch am fywyd plentyn bach ac i
weddïo drosto neu drosti. Beth
bynnag oedd arferion crefyddol a
chymdeithasol cymunedau yng
nghyd-destun breintiau plant, bydd
plant sawl gwlad yn gwybod nad
ydynt yn bwysig yn eu hardaloedd
hwy. Bydd darllen llenyddiaeth y
mudiadau dyngarol yn peri arswyd i’n
cenhedlaeth a’n diwylliant ni, wrth
sylweddoli’r modd y mae’r rhai
ieuengaf yn cael eu cam-drin mewn
sawl gwlad. Mae gan Gronfa Achub y
Plant lawer o waith i’w wneud yn sgil
y ffaith fod gan yr ieuengaf yng
nghymunedau’r gwledydd tlawd lawer
o broblemau, ac nid y lleiaf yw diffyg
addysg a phrinder dfir glân cyfleus
i’w yfed. Faint o blant fydd yn
cerdded milltiroedd i geisio dfir o

unrhyw fath? Faint fydd yn gweithio
yn y caeau gan fod hynny’n bwysicach
i’r teuluoedd? Bydd llawer yn marw
oherwydd heintiau brawychus y dydd.
Wrth ymweld ar deithiau fideo â’r
ffafelas yn Brazil neu ystyried
amgylchiadau plant ymysg teuluoedd
sy’n ceisio dianc o drais yn eu
gwledydd cartref, holwn beth yw prif
werthoedd gwledydd yr G20.

Prin fod ardaloedd yn y gwledydd
cyfoethocaf a mwyaf breintiedig yn
rhydd o gyhuddiadau chwaith, ac mae
gweld cynifer o bobl ifanc yn troi at
gyffuriau ac alcohol, ac yna’n cael eu
gorfodi i ymuno â gangiau yng
nghanol y dinasoedd yn feirniadaeth
lem ar ddiffyg buddsoddiad call yn y
cyfleusterau sydd ar gael iddynt. Faint
o bobl ifanc sy’n cael eu cipio ar gyfer
y farchnad ryw yng ngwledydd
Prydain a thu hwnt? A phrin fod gwir
ymdrech gan unrhyw wladwriaeth i
drafod a deall pydredd sylfeini ein
cymdeithas honedig wâr.

Croesawodd Iesu yr ifanc a’r
diniwed ato, dathlodd eu
cywreinrwydd a’u hawydd i weld a
phrofi’r newydd a’r gwahanol.
Anogodd oedolion i gerdded llwybr
ffydd ac ymddiriedaeth fel y plantos
hyn, gan ddweud bod y sawl sydd am
resymu ffydd a phwyso ar ei
ddealltwriaeth ymenyddol ei hun yn
colli’r pwynt yn llwyr.

Gweddi

Dyro i ni ffydd ynot ti, megis ffydd
plentyn yn ei rieni, ac osgoi meddwl
bod gennym y gallu i ddeall popeth a
rhesymu dy gynllun mawr di. Diolch
am dy ofal trosom, a dyro i
lywodraethau’r byd ddirnadaeth letach
a llawnach o’n cyfrifoldeb i warchod
yr ieuengaf a’r mwyaf diniwed yn ein
byd. Amen. 

Trafod ac ymateb:

• Beth yw diwinyddiaeth ein
cymunedau ffydd wrth feddwl am
ddiogelwch plant yn lleol, yn
genedlaethol ac yn fyd-eang? 

• Beth fyddai Iesu’n ei ddweud
wrthym ar ôl gweld lluniau o Alan
Kurdi, 5 oed, wedi boddi yn 2015
wrth geisio dianc gyda’i deulu rhag
gormes? 

• A yw ein ffydd ni yn Nuw megis
ymddiriedaeth plentyn yn y sawl
sy’n darparu ar ei gyfer neu ar ei
chyfer?
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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

Sul, 20 Medi

Dechrau Canu Dechrau Canmol
nos Sul, am 7:30yh

Ar Sul Heddwch, Nia fydd yn dysgu
mwy am egwyddorion mudiad
Cymdeithas y Cymod gydag un
sydd wedi ymroi yn llwyr i’r
gymdeithas, Mererid Hopwood, a
bydd Sara Yassine yn rhannu
hanfodion heddychlon y ffydd Islam.
Cawn fwynhau perfformiad o
‘Y Tangnefeddwyr’ gan y tenor ifanc
Rhydian Jenkins.
–––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
20 Medi am 12:00yp

yng ngofal Robat Powell, Clydach
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Gyda rhifyn olaf y flwyddyn o Gair y
Dydd, mae tymor Dr Bryn neu Bryn
(dyna’i enwau i’w ffrinidau a’i
gyd-weithwyr) fel golygydd yn dod i ben.
Pwyllgor Cydenwadol Darlleniadau
Beiblaidd fu’n gyfrifol am O Ddydd i
Ddydd o’i ddechreuad (bu Pwyllgor
Gweinyddol a Phwyllgor Golygyddol) yn
1966 tan 1999, gyda’r Athro John Rice
Rowlands fel Golygydd Cyffredinol a’r
Athro Gwilym Henry Jones yn Gadeirydd
am yr holl flynyddoedd. 
Ym mis Ionawr 2000 y dechreuodd Dr

Bryn, ac felly rydym yn diolch iddo am
dros ugain mlynedd o olygyddiaeth. Fe
fyddai wedi parhau oni bai fod cyfyngu
corfforol arno bellach sy’n gwneud
gweithio i amserlen gyson yn anodd. Er ei
fod erbyn hyn wedi rhoi heibio sawl
swydd olygyddol a phwyllgorol, mae’n
braf meddwl fod ei gyfrol fawr ar Edward
Lluyd, ar ôl blynyddoedd o lafur, ar fin
dod o’r wasg.
Diolchwn iddo am ei waith dibynadwy,

trylwyr a chydwybodol fel golygydd. Mae
ei gyflwyniad ar ddechrau pob rhifyn o
Gair y Dydd yn dangos nad gweithred
ieithyddol/ lenyddol yn unig fu’r golygu
iddo. Bu Dr Bryn yn gyfrwng tawel i
ddod â chyfoeth y Gair, drwy’r awduron a
Gwasg y Bwthyn, i gannoedd o unigolion
a chartrefi, a bu ei gyflwyniad i bob rhifyn
yn arweiniad cyfoethog. Does ryfedd!
Dyma fir o ysbryd gostyngedig, addolwr
ffyddlon, blaenor, athro Ysgol Sul ac
arweinydd seiat, gfir nad oedd dim o
ofynion swydd gyfrifol, pwyllgorau
diddiwedd a theithio mynych, yn ei
rwystro rhag rhoi bywyd ei eglwys yn
gyntaf. Nid gormod fyddai dweud mai o’i
holl weithgarwch, roedd golygu Gair y

Dydd yn mynd i galon cyfrinach ei fywyd
a’i waith. Yn y rhifyn sydd newydd
ymddangos o’r wasg ac yn nodweddiadol
ohono y mae Bryn, wrth ddiolch i’r Panel
Golygyddol yn dweud, ‘Rhyfedd fel y
troes y gwaith mor aml yn foddion gras
imi.’
Cyflwynwyd rhodd i Bryn mewn

gwerthfawrogiad o’i gyfraniad arbennig.
Y Parchedig John Owen, Rhuthun, yw
awdur yr englyn:

Yn olau’i lith fel darlithydd, doethor
a dethol lyfrgellydd,

a’i afael oedd ei grefydd;
gfir â dysg, ’nôl Gair y Dydd.

Rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi mai
ei olynydd fel golygydd Gair y Dydd fydd
Dr Rhidian Griffiths, Aberystwyth, sydd
yn gyd-flaenor, wedi bod yn gyd-
weithiwr ac yn ffrind agos i Dr Bryn. Fe
fydd y Parchedig Judith Morris yn olynu’r
Parch Hywel Jones, Aberyswyth, fel
Cadeirydd y Panel Golygyddol (bu’n
gadeirydd am saith mlynedd) ac fe fydd
Pryderi Llwyd Jones (Ysgrifennydd) a
Glyn Williams (Trysorydd) yn parhau yn
eu swyddi am flwyddyn arall.
Cyfranwyr rhifyn olaf y flwyddyn yw’r

Parchedig Robert Parry, Mr Gwynfryn
Morgan, Caerdydd, a’r Parchedig Enid

Morgan. Nod – nid amhosibl – y Panel
Golygyddol yw dyblu nifer y
tanysgrifwyr yn ystod 2021, ac am £10 y
flwyddyn yn unig, fe allwch danysgrifio
yn bersonol neu drwy ddosbarthwyr yn
eich eglwys leol. Mae’r Cyfnod Clo a’r
Pandemig wedi profi bod yr angen am
Gair y Dydd yn fwy nag erioed, nid bod
angen pandemig i brofi hynny chwaith.
Mae’r dieithrio oddi wrth y darllen a’r
myfyrio ar y Beibl wedi arwain nid yn
unig at anwybodaeth o gynnwys yr
Ysgrythur, ond at addoli sy’n aml yn
arwynebol ac at ddiffyg gweledigaeth o
ehangder a chyfanrwydd Efengyl Iesu a
ddatguddir yn y Beibl. Dyna pam yr
ystyriwn na ddylai’r nod o ddyblu’r
tanysgrifwyr fod yn amhosibl!

I danysgrifio cysylltwch â: 
D. Glyn Williams (Trysorydd), 12 Coed y
Glyn, Llandudno, Conwy, LL30 1JL
(01492 581439 / 07866126072).

Diolch i’r Dr Brynley F. Roberts

8. Y CASGLIAD
Arfer cyffredin mewn capeli ac eglwysi
cyn cyfnod y pandemig oedd y casgliad
yn ystod yr oedfa. Bellach, mae’n rhaid
ystyried rhoi ar y ffordd allan neu drwy
ffyrdd eraill. Ydych chi’n ystyried hyn
yn rhan bwysig o’r addoliad? Ai
grwgnach wrth roi neu roi’n llawen a
wnewch?
Mae angen arian ar berson i fyw, ond

nid yw i fyw i arian. Cyfrwng yw arian, ac
nid diben. Mae i’w ddefnyddio i brynu
nwyddau a gwasanaethau er lles yr
unigolyn ac eraill.
Dylai golwg y Cristion ar arian fod yn

wahanol i olwg yr anghredadun arno. I’r
Cristion mae ei arian, fel gweddill ei
eiddo, yn perthyn yn gyntaf i’r Arglwydd,
ac felly fe’i defnyddia’n gall. Yn wir, y
mwyaf o arian sydd ganddo, y mwyaf yw
ei gyfrifoldeb i’w ddefnyddio’n iawn.

I’r Cristion, mae’r casgliad yn weithred
addolgar am ei fod yn offrymu ei eiddo i’r
Arglwydd. A ‘rhoddwr llawen y mae
Duw’n ei garu’ (2 Corinthiaid 9:7). O
gofio hyn, mae’r offrwm materol yn troi’n
gysegriad ysbrydol.

Ariennid costau’r deml a’r Lefiaid
(gweinidogion) yn yr Hen Destament gan
roddion pobl Dduw. Yn wahanol i weddill

llwythau Israel, nid oedd gan y Lefiaid
gyfran yn nhir y wlad, ac eithrio mewn
rhai dinasoedd (Numeri 35:2). Rhoddai’r
bobl ddegfed ran o’u hincwm (degwm) i
gynnal gwasanaeth y cysegr (Numeri
18:21).
Egwyddor lywodraethol y Testament

Newydd yw y dylai pob un roi heibio fel
y llwyddodd Duw ef (1 Corinthiaid 16:2).
Nid oes uchafswm, ond y lleiafswm
disgwyliedig i’w roi i’r eglwys yw degwm

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

(parhad ar y dudalen nesaf)



Mae nifer o eglwysi a gweinidogion wedi cysylltu â mi’n
ddiweddar yn gofyn yr un cwestiwn, sef: ‘Sut ydym ni’n darlledu
ar y we o’r capel?’ Yn hytrach na mod i’n gorfod cael yr un sgwrs
drosodd a throsodd, dyma erthygl fer yn esbonio’r prif
egwyddorion a’r camau sydd angen eu cymryd.

Y ffordd symlaf – ond nid y ffordd orau
Y ffordd fwyaf syml o ddarlledu
oedfa ar y we yw gosod ffôn neu
dabled sydd wedi ei gysylltu â’r we o
flaen y sawl sy’n arwain yr oedfa,
clicio go live ar Facebook a dyna ni –
rydych yn darlledu i’r byd! 
Dyma’r ffordd symlaf a rhataf, ond

ni fydd y sain a’r llun yn wych; er
hynny, efallai mai dyma’r opsiwn
gorau i gapeli heb bobl dechnegol i
helpu. Mae’n bosib gwneud hyn wrth
ddarlledu dros Zoom hefyd. Bydd
Zoom yn opsiwn da os eich prif nod
yw cadw cysylltiad ag aelodau, ond bydd darlledu’n gyhoeddus
ar Facebook ac YouTube yn opsiwn gwell os ydych chi
am rannu eich oedfa tu hwnt i’ch aelodaeth a’ch cynulleidfa
arferol.

Ffordd well – ond mwy cymhleth
Y ffordd orau o fynd o’i chwmpas hi yw cysylltu camera a sain
i’ch gliniadur ac yna darlledu yn defnyddio meddalwedd darlledu
pwrpasol fel OBS (am ddim ac yn gweithio ar Mac a PC, ond
ychydig yn drafferthus i’w ddefnyddio) neu Ecamm Live (gwell a
haws i’w ddefnyddio, ond yn costio £9 i £15 y mis, a dim ond yn
gweithio ar Mac).
Os ydych chi eisiau darlledu i Facebook ac YouTube yr un pryd,

bydd angen cyfri Restream.io hefyd, fydd yn costio £15 pellach y
mis. 
Ar OBS ac Ecamm mae modd cynnwys elfennau wedi eu

recordio ymlaen llaw, fel perfformiadau o emynau – defnyddiol
iawn mewn cyfnod lle na cheir canu cynulleidfaol. Mae YouTube
yn llawn tutorials yn dangos i chi sut i ddefnyddio OBS ac
Ecamm. 
Cofiwch brofi’r system ymlaen llaw rhag cael eich siomi a’ch

cynhyrfu ar fore Sul cyn i oedfa ddechrau.

Camera
Gan fod gwegamera eich gliniadur yn sownd i’ch gliniadur bydd
angen camera allanol arnoch. Mae modd cael gwegamerâu allanol
sy’n cysylltu trwy USB, neu efallai fod gennych gamera eisoes yn
y tª y bydd modd ei ddefnyddio. Byddwn ni’n defnyddio ein hen
gamera Canon 7D a’i gysylltu â’r gliniadur trwy USB. Mantais
defnyddio DSLR fel y camera Canon yw y bydd modd defnyddio

zoom lens, ac felly gall y camera fod yng
nghefn y capel ac ni fydd raid i’r camera
fod yn wyneb y pregethwr gan dynnu
sylw’r gynulleidfa fydd yn y capel. Nid
pob camera sy’n medru cysylltu ag OBS
ac Ecamm, felly gwnewch eich gwaith
ymchwil ymlaen llaw, yn arbennig os
ydych chi’n prynu camera o’r newydd.

Sain
Y peth pwysicaf am ddarlledu oedfa ar y
we yw cael sain da. Rhaid i’r microffon
fod mor agos i’r siaradwr/ pregethwr â

phosib; fel arall, bydd y sain yn swnio fel petaech mewn ogof. I
gysylltu eich microffon â’r gliniadur, bydd angen naill ai: 

1. desg sain y mae modd ei chysylltu â’r gliniadur fel sound
interface dros USB. Awgrymaf y Soundcraft Notepad 12-FX
Analog USB Mixer am tua £130. Dyma’r opsiwn os oes angen
i’r sain gael ei ddarlledu a mynd i system sain yn yr ystafell yr
un pryd.

2. USB audio interface. Awgrymaf Audient ID4 Audio Interface
am tua £115. Dyma’r opsiwn gorau os mai dim ond anfon sain
i’w ddarlledu sydd ei angen.

3. desg sain ddigidol. Awgrymaf Zoom LiveTrak L-8 am tua £400
i eglwysi llai. A’r Allen and Heath Qu-16 am tua £1400 i
eglwysi mwy. Dyma’r opsiwn gorau i eglwysi fydd eisiau
darlledu mwy na dim ond llais/pregethwr – bydd desg ddigidol
yn rhoi’r opsiwn i chi ddarlledu band cyfan neu nifer o
siaradwyr gwahanol, ac yn rhoi’r gallu i chi roi cymysgedd
gwahanol i’r darllediad a’r ystafell fyw.

Yn eich meddalwedd ffrydio/darlledu (OBS neu Ecamm), bydd
angen i chi ddewis eich dyfais sain fel yr Audio Input yn hytrach
na Built-in Audio eich gliniadur.

(I’w barhau yr wythnos nesaf)

Medi 18, 2020 Y Pedair Tudalen Gydenwadol tudalen 5Y PEDAIR TUDALEN GYDENWADOLy4t y4t

(Numeri 18:21; Marc 12:43; cf. Actau
5:1–2). Mae’r ‘henuriaid sy’n arweinwyr’
(gweinidogion) yn haeddu cyflog am eu
gwaith (1 Timotheus 5:17).
Mae nifer fawr o aelodau eglwysi

Saesneg yn degymu eu cyfraniadau
ariannol i’r achos. Nid yw aelodau
eglwysi Cymraeg yn arfer gwneud hyn.
Efallai eu bod yn meddwl bod yr arfer yn
perthyn i gyfnod yr Hen Destament,
efallai fod Rhyfel y Degwm wedi lliwio’u
barn yn anffafriol yn erbyn yr arfer neu
efallai na ddymunant gyfrannu cymaint â
degwm i’r achos.
Mae hi’n bwysig fod aelodau’n

cyfrannu’n rheolaidd i goffrau’r eglwys.
Efallai mai dyna pam mae Paul yn
argymell Cristnogion i neilltuo arian i’r
eglwys ar ddiwrnod arbennig o’r wythnos

(1 Corinthiaid 16:2). Yn wir, y diwrnod
cyntaf o’r wythnos a awgrymodd Paul,
gan ddangos lle dylai blaenoriaeth
ariannol y Cristion fod. Mae Cristnogion i
roi’r blaenffrwyth ac nid y gweddillion i’r
Arglwydd.
Rheswm da dros gyfrannu’n rheolaidd

yw bod hynny’n darparu incwm cyson i’r
eglwys i gwrdd ag anghenion cyllidol
parhaus. Mae’n llai o ffwdan i aelodau a
thrysoryddion bellach i gael trefniant
ariannol dan systemau bancio ar lein neu
sefydlu archeb sefydlog (standing order),
a hynny’n arbennig yn ystod y cyfnod dan
glo a chyfyngiadau cyfarfod. Ar ben
hynny, mae mantais fawr i’w chael o
gasglu Rhodd Cymorth yn ôl gan Gyllid y
Wlad ar gyfraniadau’r rhai sy’n talu treth
incwm. Mae’n fodd hwylus o ychwanegu
at incwm eglwys yn wyneb costau
cynyddol.

Canmolodd Paul yr eglwysi hynny
oedd yn rhoi’n hael tuag at eu brodyr
tlawd mewn eglwysi eraill (2 Corinthiaid
8:1–5). Yn wir, dywedodd amdano’i hun
ei fod yn awyddus iawn i roi tuag at y
tlawd (Galatiaid 2:10). A’r esiampl bennaf
o roi’n hael yw’r Arglwydd Iesu Grist ei
hun (2 Corinthiaid 8:9).
O ystyried yr hyn mae’r Arglwydd wedi

ei wneud trosom, fe ddymunwn roi ein
hunain a’n heiddo iddo Ef (‘Nid arbedodd
Duw ei Fab ei hun, ond ei draddodi i
farwolaeth trosom ni oll’: Rhufeiniaid
8:32). Er ein bod yn sifir o fod yn
ymwybodol o’r draul arnom drwy roi
cyfran o’n hincwm, eto mae’r Arglwydd
yn gofyn inni ei brofi yn ein rhoi i weld a
fyddwn yn brin o ddim da o wneud hynny
(Malachi 3:10). Gwaith tragwyddol yw
gwaith yr Arglwydd y gwelir ei ffrwyth yn
llawn yn y nefoedd.

Cyngor ar ddarlledu oedfaon ar lein
gan y Parch Rhys Llwyd, Caersalem Caernarfon

MODDION GRAS (parhad)
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Stori Angela

Ffermwraig coffi yn Nicaragua yw
Angela. Arferai’r fferm roi incwm da
iddi hi a’i theulu. Ond nawr mae’n
wynebu argyfwng. Mae’r hinsawdd sy’n
newid yn Nicaragua yn golygu bod ei
chynaeafau coffi yn lleihau bob
blwyddyn. 

Golyga gormod o law nad ydi’r ffa
coffi’n aeddfedu’n iawn. Gormod o
haul, a gall y ffa ddioddef heintiau fel
chasparria, sy’n achosi i hanner y
ffeuen aeddfedu’n rhy fuan. Tua 5% o’u
cnwd yr arferai ffermwyr coffi ei golli;
nawr mae’n 30%.

Eglurodd Angela, ‘Gyda newid
hinsawdd, mae’r coffi’n dioddef sawl
math o haint a phla. Mae’r haul wedi
llosgi’r ffa coffi, allwn ni mo’u gwerthu
ac rydym yn colli mwy bob blwyddyn
oherwydd newid hinsawdd.’

Yr un pryd, mae prisiau ffa coffi wedi
gostwng trwy’r byd. Mae Angela’n
bryderus, ‘Bydd yn drychineb llwyr
inni, oherwydd, fel ffermwyr, rydym yn
goroesi trwy dyfu cnydau. O ble y daw
ein hincwm?’

Cymdogion Angela’n cydweithio

Ond mae gobaith. Gyda’ch cefnogaeth
chi, mae cymuned Angela’n dod at ei
gilydd fel menter gydweithredol leol i
rannu adnoddau a gwybodaeth ac i
warchod bywoliaethau ar frys. ‘Rwy’n
teimlo’n falch o fod yn rhan o’r fenter
gydweithredol a chael y cyfle i rannu
syniadau a dysgu oddi wrth ein gilydd,’
meddai Angela.

Caiff y fenter ei chefnogi gan bartner
lleol Cymorth Cristnogol, Soppexcca.
Maent yn rhoi help i gymuned Angela
ddod at ei gilydd gyda nifer o fentrau a
phrosiectau, o erddi llysiau ysgol i
weithdai rhyw.

Un o’r prif ffyrdd y maent yn helpu’r
ffermwyr i warchod eu bywoliaethau
yw drwy symud oddi wrth goffi i goco
sy’n mwy gwydn yn yr hinsawdd
presennol.

Meddai Angela, ‘Gyda’r prosiect
coco, fe dderbyniom ni fenthyciadau a
phlanhigion coco. Fe dderbyniais i 700
planhigyn. Fe helpodd y technegwyr ni
a dweud wrthym beth i’w wneud. Fe
gawson ni goed ifanc hefyd i roi cysgod
i’n cnydau.’

Bydd planhigion coco Angela’n
barod i’w cynaeafu’r flwyddyn nesaf.
Meddai, ‘Yn fy menter gydweithredol
mae yna ddeg ffermwr yn tyfu coco,
ond rwy’n falch mai fi yw’r unig wraig.
Mae’r incwm ddaw o’r cnwd coco yn
bwysig iawn. Golyga y gallwn brynu
dillad, meddyginiaeth a bwyd. Rwy’n
meddwl mai coco fydd yr unig opsiwn
yn y dyfodol oherwydd y ffordd y mae
newid hinsawdd yn effeithio ar y coffi.’

Apêl Hydref Cymorth Cristnogol

Trwy ein partneriaid, rydym wedi gallu
gwneud cymaint o wahaniaeth i

gymuned Angela, gan roi’r offer iddynt
i fynd i’r afael â sefyllfa ddifrifol.
Dyma’r gwahaniaeth y gall cymdogion
ledled y byd ei wneud. 

Wnewch chi helpu cymdogion ledled
y byd fel Angela drwy gefnogi’r Apêl
Hydref eleni? Ar wefan Cymorth
Cristnogol fe gewch chi adnoddau i’ch
helpu chi a’ch eglwys i roi, gweithredu
a gweddïo dros gymunedau o amgylch y
byd. 

Mae ein cymdogion yn byw ymhell
ac agos, ac rydym am eu caru fel yr
ydym yn ein caru ein hunain.

https://www.christianaid.org.uk/appeals
/key-appeals /global-neighbours-
autumn-moment-sign-up

Mae cariad yn uno pawb
Newyddion am Apêl Hydref Cymorth Cristnogol

Mewn cymunedau ar draws Cymru yn y misoedd diwethaf, bu un peth yn allweddol trwy gydol pandemig y
Coronafirws – cymdogion da, cariadus. Maent wedi siopa, wedi casglu presgripsiwn ac wedi cerdded y cfin. Maent
wedi cerdded yr ail filltir ac, yn allweddol, wedi caru eu cymuned a’i phobl gydag angerdd.

Heb y cariad hwnnw, byddai argyfwng y Covid wedi bod yn llawer mwy anodd ei wynebu. 
Mae Cymorth Cristnogol am ddathlu’r cariad cymdogol hwn mewn apêl arbennig dros yr hydref ac rydym am wneud

hynny trwy estyn yr un gefnogaeth ag a roddwyd i gymdogion sy’n agos i’r rhai sy’n bell. Galwodd Iesu arnom i garu
ein cymdogion fel ni ein hunain (Marc 12:31) ac mae Apêl yr Hydref yn gyfle i wneud hynny.

Angela gyda’i merched Johaira ac
Ariana

Ariana a’r codennau coco
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Teyrnas Nefoedd
Na thybiwch fy mod yn esboniwr
goleuedig ar y Beibl wrth weld y teitl i’r
ysgrif hon, dydw i ddim. Y cyfan a wnaf
yw holi a yw Teyrnas Nefoedd yn derm
priodol am yr hyn y ceisir ei gyfleu
ganddo gan fod teyrnas yn dod o’r gair
teyrn? Kingdom of God geir
yn y Saesneg sy dipyn yn fwy
llariaidd am nad oes raid i
frenin fod yn deyrn er y gall
fod, debyg iawn. Teyrn yw un
sy’n rheoli � dwrn dur, yn aml
er ei fwyn ei hun a does dim
awgrym bod Duw yn rheolwr
felly ond ym meddyliau’r bobl
hynny sy’n dal i bregethu tân
a brwmstan.

Pe byddai Duw yn deyrn ni
fyddai cyfiawnder na chariad
yn cael ei weithredu mewn
unrhyw fodd ac ni fyddai
trugaredd yn ei eirfa. Ble
bynnag y mae Duw a chan
gofio mai ‘Ysbryd yw Duw’,
yno y mae gwir gyfiawnder ar
waith, yno y mae caru
cymydog fel chi eich hun yn
weithredol, yno y mae gofal am y gwan
a’r anghenus yn brif sylw’r deiliaid. A go
brin fod teyrnas yn enw priodol ar ‘le’
felly. Oes un gwell i’w gael tybed?

Cofnodwyd y rhan fwyaf o’r Hen
Destament yn yr Hebraeg a’r Testament
Newydd yn y Groeg, a bu Google yn
gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder.
Y term a ddefnyddir amlaf yn yr Hebraeg
yw malkuth ac yn y Groeg basileia, y
ddau yn golygu’r awdurdod a weithredir
gan y brenin, gan Dduw, yn hytrach na’r
deyrnas a reolir ganddo. Dim llawer o
help yn y fan yna.

Beth am Y Beibl Cymraeg Newydd te?
Na, teyrnas yw’r gair yn y fan honno
hefyd. Wel beibl.net amdani, y fersiwn
fwyaf modern o’r Beibl Cymraeg. Dim
help yma chwaith dim ond sôn am
deyrnasu yn hytrach na theyrnas sy bron
yn waeth. Geiriadur Prifysgol Cymru? Na

dim awgrym o air o’r un ystyr â theyrnas
yn y fan honno. Y Thesawrws Cymraeg?
Dyw’r gair ddim hyd yn oed ynddo.

Rwy’n ofni mai’r enwau sy’n dod i fy
meddwl pan glywaf y geiriau teyrnas a
theyrn yw Hannibal, Ghengis Khan,
Hitler a Stalin, heb sôn am gwpled
enwog Dewi Wyn o Eifion am y gwas
allai fod yn waeth teyrn na’i feistr:

Canys gwas pan deyrnaso
Mae llaw barn yn drwm lle bo. 

Ac wrth gwrs yr emyn erchyll a soniai am
Dduw fel barnwr – oedd yn swnio’n
waeth am wn i na theyrn:

Dduw mawr, pa beth a welaf draw?
Diwedd a braw yr hollfyd, 
Mi wela’r Barnwr yn nesáu
Ar glaer gymylau tanllyd.

Bu’n rhaid imi ddysgu’r emyn yna yn
ddeg oed. Mewn difri! Hyd yn oed ym
myd doethion ein capeli ‘pan gyll y call fe
gyll ymhell!’

Diolch am rai fel Ann Griffiths
ddarluniodd Dduw mewn termau llawer
mwy trugarog hyd yn oed os oedd hi’n
dal at y syniad o frenin neu deyrn. Mae
ganddi emyn sy’n deillio o brofiad Esther
pan aeth honno i wyddfod brenin. Fel y
gwyddoch roedd gan lywodraethwyr a
brenhinoedd yr hen fyd eu gwialen aur
yn symbol o’u hawdurdod, a gallai’r
wialen honno orchymyn dienyddio neu

groesawu ymwelydd. Os cyfeirid hi at yr
ymwelydd yna roedd hynny yn arwydd o
groeso. 

Dyma ran o’r adnod berthnasol yn Llyfr
Esther:

‘A phan welodd y brenin Esther y
frenhines yn sefyll yn y cyntedd, hi a
gafodd ffafr yn ei olwg ef; a’r brenin a
estynnodd y deyrnwialen aur oedd yn ei
law ef tuag at Esther…

Y mae emyn Ann Griffiths,
seiliedig ar y syniad yna, yn
berl. Sôn y mae am nesáu
at Dduw:

Anturiaf ato yn hyderus,
Teyrnwialen aur sydd yn ei
law,
Estyniad hon sydd at
bechadur
Ni wrthodir neb a ddaw.

Er mai delwedd y byd hwn
sydd yn yr emyn yma hefyd
gan gynnwys y gair ‘teyrn’
pam na roddwyd ef i mi i’w
ddysgu pan oeddwn
blentyn yn hytrach na’r un
am y barnwr dicllon yn
marchogaeth y cymylau?

Mi wn i pam. Am fod y
syniad o deyrnasu mewn barn a
delweddau tra-arglwyddiaeth fydol wedi
meddiannu’n cred, a’r syniad o deyrnas,
o deyrn ac o farnwr wedi ei wreiddio’n
ddwfn yn is ymwybod crefyddwyr pob
oes gan galedu calonnau. Yn wir efallai
ei bod yn bryd inni ymddihatru byd Duw
a byd yr ysbryd oddi wrth ddelweddau’r
byd hwn a stopio meddwl yn faterol am
bopeth. Sut i newid yr eirfa a phwy a’i
gwna sy gwestiwn? A phe llwyddid a
fyddai hynny’n ddigon? 

Elfyn Pritchard

Gol. Wrth ohebu gydag Elfyn Pritchard
yr wythnos hon cafodd y ddau ohonom
sioc! Mae’r wythnos yn llifo o fis a mis ac
yna o flwyddyn i flwyddyn a
sylweddolwyd bod Elfyn Pritchard wedi
cyfrannu i’r Goleuad ers 2015! Diolch
iddo am ei ffyddlondeb a’i neges i’n
procio!
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O Gefn Gwlad

https://www.needpix.com/photo/download/958908/sunset-dusk-beautiful-landscape-scenic-
nature-outdoor-country-countryside

Annwyl ddarllenwyr y Goleuad,

Prysurwn i ddiolch i’r Golygyddion a
phawb sy’n parhau i gyfrannu tuag at
ein wythnosolyn trwy’r cyfnod llwm hwn.
Diolchwn hefyd i bawb sy’n paratoi
negeseuon trwy’r cyfryngau newydd i ni
o Sul i Sul, fel y gwna ein gweinidog
Y Parchedig Ddr Elwyn Richards. Wele
isod werthfawrogiad nodedig yr Athro
Peredur Lynch i’n gweinidog, fel yr

ymddangosodd yn ein cylchgrawn
chwarterol Ichthus, yn ddiweddar:

Y BREGETH – FEICRO

Annwyl Elwyn,

Diolch yn fawr iawn unwaith eto am
negeseuon a’r pregethu cryno diweddar.
Tybed a ddylem dy gydnabod yn
aroleswr y bregeth-feicro?

Bu i grynoder dy genadwri dros y
misoedd diwethaf a’th bregeth
ddiweddaraf ysgogi’r awen ! O’u
derbyn, mae’n debyg mai pethau nad
oes rhaid amlhau geiriau yn eu cylch

yw hanfodion yr Efengyl, a dyma
englyn i geisio cyfleu hynny:

Mae’r gwirionedd mor gryno – mewn un
Mewn un maen yn treiglo;         [Mab,
Un Duw yn dri ydi o,
Un Gair ydyw’n holl gredo.

Cofion cywiraf,
Peredur.

Diolch am y fath air o werthfawrogiad. 

A oes rhywbeth tebyg wedi ysgogi’r
awen ymhlith eraill ohonoch tybed?

Cofion caredig,
Eric Jones, Bangor

Taro’r
Post
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•  Wythnos nesaf – Chwiorydd EBC a Chenhadaeth yn Uganda •

Mae Iesu am i ni feddwl am fathemateg ‘haeddiant’ a haelioni ‘gras’ yn nheyrnas nefoedd?

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

Y BLAENAF A’R OLAF

Gweddi

Arglwydd Hollalluog, y mae popeth
amdanat, dy berson, dy waith, dy ofal,
dy ragluniaeth, dy ymyrraeth iachusol,
gwaredigol, oll, yn unigol ac yn eu
cyfanrwydd, yn datgelu dy ogoniant a’th
ysblander. Arglwydd Iesu, wrth i ni
gyfarfod heddiw yn dy enw di, a ddoi di i’n
plith, yn ôl dy addewid, i fod yn y canol.
Drwy dy Ysbryd Glân a wnei di ein
trawsnewid i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist
yn byw. Er mwyn dy ogoniant, drwy Iesu
Grist, y gofynnwn ni hyn.
Amen. 

Chwilio am yr allwedd 

Mae’n gyngor doeth i gamu nôl i chwilio
am yr allwedd cyn cyrraedd yr ystafell
dywyll yr ydym am geisio mynediad iddi!
Mae’n debyg bod Mathew yn cynnwys y
darn yma o ddysgeidiaeth fel canlyniad i
gwestiwn Pedr yn y bennod flaenorol.
‘Dyma ni wedi gadael popeth a’th ganlyn
di. Beth felly a gawn ni?’ (19:27)

O ddarllen 19:23-30: Mae’n amlwg bod
yna bryder neu gwestiwn annelwig, ond
anodd ei fynegi, yn mudlosgi ym
meddyliau’r disgyblion. Efallai y medrwn
ni ei fynegi fel hyn.

‘Os ydym wedi rhoi popeth o’r neilltu i’th
ganlyn di, siawns nad yw hynny’n haeddu
rhyw gydnabyddiaeth neu wobr? Efallai y
cawn ni fod y pwysicaf yn y deyrnas?
(18:1-4) Neu efallai gawn ni eistedd
mewn mannau dyrchafedig yn y deyrnas?
(20:20-28) Mae ateb Iesu’n syfrdanol ac
yn gwyrdroi ein disgwyliadau. Caiff ad 30
(sy’n cloi pennod 19) ei ail-adrodd yn
20:16.

Gallwn ddychmygu’r Phariseaid hefyd yn
gwrando ar eiriau Iesu ac yn cael eu
tramgwyddo.

‘Onid ydym wedi neilltuo ein hunain i
geisio bod yn selog wrth ufuddhau i
ofynion cyfraith Duw? Siawns nad oes
yna ryw glod neu elw i ni yn hyn? Oni
chawn ni fod ar y blaen pan gyflawnir y
Deyrnas hir ddisgwyliedig?

Darllen 20:1-16 : Haeddiant a gras

Sut tybed wnaethon ni ymateb i eiriau
Iesu?

Tybed nad ydym yn reddfol yn uniaethu
gyda chwyn y gweithwyr a dreuliodd eu
‘diwrnod’ cyfan yn y winllan ac oedd
wedi gweithio’n ddygn ‘drwy’r gwres

tanbaid.’ (ad 12) Onid yw’n chwith bod
gweithwyr yr awr olaf yn derbyn cymaint
â’r gweithwyr a dreuliodd ddiwrnod llawn
yn y maes.

Mathemateg Gras

i) Y Meistr

Y gwir yw nad ydy ymateb y meistr yn
gwneud llawer o synnwyr economaidd
wrth iddo ddewis talu’r un faint i bawb. Ar
un olwg roedd ar ei golled o wneud
hynny. Dim ond ei garedigrwydd allai
egluro ei haelioni.

ii) Gweision a thlodion

Ar draws y byd heddiw mae yna
ddigonedd o bobl sy’n byw ar linell tlodi
absoliwt. Nid oes ganddynt gynilion i
syrthio n ôl arnynt. Nid oes ganddynt
sicrwydd am fwyd heddiw os na chânt
gyflog heddiw. Byddai pob un o’r bobl
yma’n deall natur cyflogaeth y gweision
yn y ddameg.

iii) Galwad

Edrychwch. Dacw’r meistr yn gwahodd
gweithwyr i’w faes ben bore. Oherwydd
maint y cynhaeaf, neu hyd yn oed
rhagolygon y tywydd efallai, mae’n
darganfod bod angen mwy o weithwyr a
chawsant eu galw i’r winllan a’u cyflogi ar
ganol dydd. Efallai bod y rhai na
chyflogwyd tan bump o’r gloch y fath o
bobl y byddech chi am weithio yn eich
gwinllan. Efallai nad oedden nhw’n ffitio’r
disgwyliad. Ond cawsant hwythau eu
galw a daethant yn eu tro i’r maes.

Pan ddaeth yn amser eu talu derbyniodd
pob un yr un faint. Pob un yn derbyn
cyflog byw. Pob un yn cael eu cydnabod.

Chi’n gweld? Dydy mathemateg gras
ddim yn gwneud synnwyr. Dyma feistr
nad oedd arno ddim cyfrifoldeb i unrhyw
un o’r rhai a alwyd ond dewisodd, o’i
wirfodd eu gwahodd i rannu yn ei
gynhaeaf ffrwythlon. O’i wirfodd, yn ôl ei
addewid, mae’n dewis rhoi gwobr hael i’r
rhai a ddaeth ato. Does neb yn cael cam
(ad 13). Does dim gorfodaeth arno i
fendithio unrhyw un. Ei garedigrwydd sy’n
egluro’i haelioni. (ad 14) Ac y mae’n rhoi
yn llawn yn helaeth yn ôl ei gyfamod, ei
addewid rasol.

I’r disgybl sy’n ei ganlyn ac i’r Pharisead
crefyddol sy’n clywed ei alwad, i’r
publicanod a phechaduriaid, i’r cenedl
ddynion ddaeth i’r winllan yn hwyr a heb
gymhwyster – dewis gras Duw yw eu
bendithio drwy ei ras.

Dyw’r allwedd ddim yn ffitio!

Pam tybed ein bod yn ffeindio’r adnodau
mor heriol? ad 15

Mae Iesu Grist, yn yr adnodau yma, yn
cyfleu neges debyg i’r hyn a nodwyd yn
nameg y Mab Afradlon. Enw anffodus yw
hynny, gyda llaw. Oherwydd yn y ddameg
nid y mab afradlon ieuengaf na’r brawd
chwerw hªn sydd ar ganol y stori, ond y
Tad. Y Tad chwiliodd am ei fab oedd ar
goll, hyd nes y daeth y marw’n fyw. Ac nid
haelioni’r tad sydd dan y chwyddwydr pan
ddywedodd y brawd mawr ei fod wedi
llafurio heb erioed ddathlu’n llon gyda’i
dad. Peth ofnadwy yw byw yng nghwmni’r
Tad, yn ymdrechu i’w blesio ac ennill ei
ffafr, pan ei fod yn awyddus i chi ddathlu
a gwledda yn ei gwmpeini!

Yr allwedd anghywir

Gras yw ’rhodd anhaeddiannol Duw.’
Mae’n rhodd anhaeddiannol. Rhodd
ydyw – nid ar sail ein cyfraniad ni, ein
daioni ni, ein crefydda ni, ein perfformiad
moesol ni. Does dim arholiad i’w basio
gan ein bod yn ddyddiol yn syrthio’n fyr o
ogoniant Duw. Does dim bwlch mae’n
rhaid i ni neidio drosto neu safon sy’n
rhaid i ni ei gyrraedd cyn bod Duw yn
ein caru, yn maddau, yn derbyn, yn
cofleidio.

Rhodd Duw ydyw

Rhodd yw ei fywyd ynom, ei gariad tuag
atom, ei gyfiawnder trosom, ei faddeuant,
ei serch, ei dderbyniad ohonom. Rhodd
ryfeddol. Rhodd sydd y tu hwnt i’n
hamgyffred, ein deall, ein dirnadaeth, ein
cyrhaeddiad. Ond rhodd ydyw sydd i’w
feddiannu. Rhodd Duw ydyw.

Tybed a ydym ni’n dal i feddwl bod gras
Duw yn annheg?

Gweddi

Gadewch i ni oedi a diolch i Dduw mai
‘Trwy ras yr ydych wedi eich achub, drwy
ffydd. Rhodd Duw ydyw. Nid yw’n dibynnu
ar weithredoedd ac felly ni all neb
ymffrostio’ (Effes. 2)

Llawnder gras sydd ynot ti,
gras i guddio ‘mhechod oll;

yr iachusol ffrydiau’n lli
fo’n fy mhuro yn ddigoll;

ffynnon bywyd ydwyt ti,
rho dy hunan imi nawr,

tardd o fewn fy nghalon i,
tardd i dragwyddoldeb mawr.

Caneuon Ffydd 366 

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.
Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b. at y Parch. Ddr. R. Watcyn James, Eryl, Capel Bangor, Aberystwyth SY23 3LZ. e-bost: goleuad@ebcpcw.cymru

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon.


