
I’r rhai hynny ohonoch sydd wedi bod yn
mynychu’r Gymanfa Gyffredinol dros y
blynyddoedd, mi fyddwch yn cofio mai
un o’r eitemau cyntaf ar y rhaglen, yn
dilyn y gwasanaeth agoriadol a
chroesawu cynrychiolwyr yw’r Cyfarfod
Blynyddol. Dyma eitem ar yr agenda
pryd y byddwn yn mabwysiadu’r
Adroddiad Ariannol Blynyddol, ac yn
gwirio materion eraill sy’n ymwneud ag
Eglwys Bresbyteraidd Cymru fel elusen.

Yn dilyn y penderfyniad i ohirio Cymanfa
2020 yr ydym wedi ein cynghori fod
angen inni gyfarfod â’r gofyn i gwblhau’r
gwaith hwn eleni, ac y medrwn wneud
hynny, nid drwy gynnal Cymanfa rithiol,
ond drwy gynnal Cyfarfod Blynyddol o’r
elusen yn rhithiol, sef yr eitem arferol y
cyfeiriais ati uchod. I sylweddoli hyn,
mae Pwyllgor Gwaith Bwrdd y Gymanfa
Gyffredinol wedi galw Cyfarfod
Blynyddol ar y 13eg o Hydref 2020 am
10.00 y bore. Os ydych yn flaenor /
swyddog yn un o’n heglwysi, mi fydd yr
Henaduriaeth eisoes wedi eich hysbysu
am y cyfarfod. Cynhelir y cyfarfod
drwy ddefnyddio cyfleustra Zoom, a
byddwch yn medru ymuno ar eich
cyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar, neu
medrwch ymuno dros y ffôn drwy
ddeialu i mewn i’r cyfarfod. Yr ydym yn
anfon y gwahoddiad a’r papurau i’r
cynrychiolwyr ddydd Mawrth (yr 28ain
o Fedi 2020), a bydd yr wybodaeth
yn cynnwys manylion ymuno â’r
Cyfarfod Blynyddol. Yr ydym yn hefyd yn
awyddus i atgoffa ein holl
flaenoriaid/gweinidogion eich bod yn
aelodau o’r Cyfarfod Blynyddol, ac os
ydych yn dymuno ymuno ond heb fod yn
gynrychiolydd, yna medrwn
rannu’r manylion gyda chi.

Anfonwch air at Eleri Melhuish
(eleri.melhuish@ebcpcw.cymru neu
029 20 627465), a bydd yn medru rhoi’r
wybodaeth ichwi. Yn unol â gofyn ein
Rheolau, gall unrhyw un sy’n aelod o’r
Cyfarfod Blynyddol sydd ddim yn
gynrychiolydd, wneud cais am gopi o’r
papurau fydd yn cael eu cyflwyno, a
medrwch wneud cais drwy anfon nodyn
at Eleri Melhuish.

O ran agenda’r cyfarfod, fel y nodais
uchod, byddwn yn trafod materion
‘corfforaethol’ sef – mabwysiadu’r
Adroddiad Ariannol, cadarnhau ein
Hymddiriedolwyr ac apwyntio
Archwilwyr allanol. Byddwn hefyd
yn argymell lefelau Cyfraniad
Gweinidogaeth a Chenhadaeth 2021,
cyfraniad eciwmenaidd a grantiau 2021,
a lefelau cydnabyddiaeth / cyflog 2021.
Mae’r Pwyllgor Gwaith hefyd wedi
penderfynu dwyn un mater sy’n
ymwneud â rheolau am fasnachu fel
elusen i’r cyfarfod, ac, o ddiddordeb
arbennig i ddarllenwyr y papur hwn,
dyfodol Y Goleuad o Ionawr 2021 yn

dilyn y drafodaeth am greu un papur
wythnosol cyd-enwadol.

Mi fydd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei
lywyddu gan Lywydd y Gymanfa
Gyffredinol, y Parch Marcus Robinson,
ac wedi trafod y materion uchod, mi fydd
y Llywydd yn cymryd y cyfle i gynnig
rhai sylwadau ar sut y bu pethau dros y
chwe mis diwethaf. Er bod amodau’r
Cyfarfod blynyddol yn golygu y bydd yn
gyfarfod sy’n ymwneud â busnes gan
fwyaf, hyderwn y bydd cyfraniad y
Llywydd hefyd yn gyfle i ddiolch a dathlu
cyfraniad ein harweinwyr yn ein
heglwysi dros y cyfnod diwethaf yma, ac
yn gyfle i annog ein gilydd wrth edrych
ymlaen at dymor y gaeaf a’r gwanwyn.

Os ydych yn ymuno â’r cyfarfod ai
peidio, cofiwch weddïo dros y gwaith yn
ystod y cyfnod yma. Gweddïwch dros
eglwysi ag arweinwyr yn lleol,
gweddïwch dros ein tystiolaeth yn ein
cymunedau, a gweddïwch y bydd yr
Arglwydd, uwchlaw popeth yn gweini ei
ras ym mywydau pobl sy’n ei chael yn
anodd i ddygymod â’r sefyllfa ar hyn o
bryd. Er bod ein hamser yn cael ei
gymryd gan drafodaethau mewnol fel
eglwysi ac fel Cyfundeb, gweddïwch y
byddwn ni i gyd yn gwybod pryd y mae
hyn yn cael ei wneud ar draul ein prif
gyfrifoldeb o fod yn oleuni a halen yn ein
cymdeithas.

(Parch. Meirion Morris,
Ysgrifennydd Cyffredinol
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Croeso i’r Gymanfa Gyffredinol rithiol
Popeth yn wahanol, nid popeth yn newydd

CWRS
SACRAMENTAU

EBC
Mae’r cwrs yma, sy’n cymhwyso
blaenoriaid i weinyddu Sacramentau’r
Cymun a’r Bedydd, yn rhedeg ym mis
Hydref 2020 dros Zoom. Parch Ddr.
Watcyn James fydd y tiwtor, ac mae’r cwrs
yn agored i unrhyw flaenor. Bydd 6 sesiwn
i gyd, bob pythefnos dros ryw 3 mis.
Os hoffech chi wybod mwy neu ymuno â’r
cwrs, cysylltwch ar fyrder â’r Cydlynydd
Hyfforddiant delyth.oswy@ebcpcw.cymru

Parch. Marcus Robinson,
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol



YR ERYR A’R EFENGYL 
Y mae’n tª ni yn digwydd bod o fewn tafliad
carreg i un o adeiladau eglwysig hynotaf
Cymru, sef yr Eglwys Farmor – adeilad
sydd yn denu miloedd o ymwelwyr bob
blwyddyn. Agorwyd yr eglwys yn Awst
1860 gan y Foneddiges Margaret Willoby
De-Bruke er cof am ei gfir, Syr Henry
Willoby De-Bruke.

Gelwir yr eglwys yr ‘Eglwys Farmor’
oherwydd bod, o’i mewn, dros 70 o
wahanol fathau o farmor o wahanol
wledydd ar draws y byd. Mae ynddi
bethau eraill hefyd werth eu gweld, yn
enwedig y ffenestri lliw, a’r pulpud a’r
ddarllenfa, sydd wedi eu cerfio’n
gelfydd o dderw. Fel mewn eglwysi
cadeiriol, a’r rhan fwyaf o eglwysi plwyf,
y mae’r ddarllenfa wedi ei llunio ar
batrwm eryr a’i adenydd ar led, yn
ddigon mawr i ddal Beibl a Llyfr
Gweddi. 

Ond pam eryr? Dros y canrifoedd
aethpwyd i gysylltu rhannau o’r
Ysgrythur, yn enwedig yr efengylau, ag
adar ac anifeiliaid. Symbol o Efengyl
Ioan yw’r eryr, a hynny oherwydd y
gred mai’r eryr yw’r aderyn sy’n medru
hedfan uchaf o holl adar yr awyr. Yn yr
un modd Efengyl Ioan yw uchafbwynt
holl lyfrau’r Beibl. Ymhen amser
aethpwyd i ystyried y Beibl i gyd fel sail
a sianel gras a gwirionedd, yn rhagori
ar bob llenyddiaeth arall. Fel y mae’r
eryr yn hedfan yn uwch nag unrhyw
aderyn arall y mae Efengyl Ioan yn
rhagori ar bob ysgrythur arall o unrhyw
grefydd nac o unrhyw genedl neu
ddiwylliant arall. Felly y mae darllen a
gwrando ar eiriau’r Beibl yn gyfystyr â
gwrando ar Air Duw. 

‘Gair Duw’ yw’r term a ddefnyddir gan
rai Cristnogion – yn enwedig

ffwndamentalwyr – wrth gyfeirio at y Beibl.
Y camgymeriad a wneir gan rai o safbwynt
ceidwadol yw mynnu fod pob rhan o’r Beibl
o’r un gwerth o’i ddechrau i’w ddiwedd. Y
mae hynny’n syniad amhosibl ei amddiffyn.
Er enghraifft, pwy all ddweud fod
cyfreithiau neu ddefodau Llyfr Lefiticus o’r
un gwerth ysbrydol ag anerchiadau Iesu yn
Efengyl Ioan? Nid yw pob rhan o’r Beibl o’r

un gwerth. Y mae rhai cyfeiriadau at Dduw
yn annog ei bobl i ddinistrio eu gelynion, i
beidio â dangos trugaredd, hyd yn oed
tuag at blant, ac i frwydro gyda’r sicrwydd
fod Duw o’u plaid, yn gwbl groes i
ddysgeidiaeth ac ysbryd y Testament
Newydd.

‘Gair Duw’ yw’r Arglwydd Iesu Grist –
y Gair ymgnawdoledig. Nid yw unrhyw
syniad neu ddatganiad sy’n groes i
ddysgeidiaeth ac ysbryd Iesu Grist yn ‘Air
Duw,’ ond pan yw’r efengylau yn cyflwyno
inni berson a geiriau Iesu cawn ein codi fel
yr eryr i adnabyddiaeth lawnach o Dduw
a’n symbylu i’w addoli mewn ysbryd a
gwirionedd. Y mae addoli yn weithred o
ddyrchafu moliant, myfyrdod a gweddi i
Dduw, ac yn y weithred fe gawn ni ein
hunain ein dyrchafu mewn cariad, ufudd-
dod a gwasanaeth.

Wrth ddyrchafu enw Duw a’i
gydnabod yn Arglwydd y mae’r
addolwr ei hun, yn cael ei gofleidio a’i
ddyrchafu. Y mae gwrthrych ein
haddoliad yn ein codi ato’i hun, yn ein
meithrin yn ei gariad, yn ein grymuso
â’i ras, ac yn ein puro â’i
sancteiddrwydd, fel ein bod yn tyfu’n
debycach iddo.

Un sydd wedi disgrifio’r profiad o gael
ein codi tuag at Dduw a’n dyrchafu
tuag at ddelfrydau ac amcanion uchel
yw Moelwyn yn ei gyfrol Addoli : ‘Wrth
addoli Duw myned allan, rhagom ac i
fyny y byddwn: o’r hyn ydym at y gwell
a’r gorau – at Dduw. Y mae’r addolwr
yn dalach ar ei liniau na phan safo’n
syth, ac yn tyfu wrth ymostwng... Y
mae’r Duw mawr yn ein gwneuthur
ninnau’n fawr, a pho agosaf ato y
bom, mwyaf oll fyddwn.’

Ymhob gweithred o addoli y mae’r
posibilrwydd y cawn ein dyrchafu a’n
gwneud yn well pobl. Wrth ymagor i
ras a gwirionedd Duw cawn ein codi
ganddynt yn nes ato, a chawn ein
hunain yn cael ein dyrchafu gan
adenydd yr eryr i gymundeb ag ef.

Elfed ap Nefydd Roberts

(Cynhwysir yr ysgrif hon gan y diweddar
Barch. Dr. Elfed ap Nefydd Roberts
trwy ganiatâd a chydsyniad Eiddwen
Jones).
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O hwnt ac yma

CAPEL BWLCHGWYNT
TREGARON
Ar fore Sul, 20 Medi roedd yn hyfryd
gweld drysau Capel Bwlchgwynt ar agor i
groesawu pawb i’r Oedfa dan ofal y
Parchg. Carwyn Arthur. Cafwyd
gwasanaeth bendithiol; er ychydig yn
wahanol i arfer heb y canu cynulleidfaol!
Roedd pawb yn teimlo’n falch iawn o gael
cyfle i gyd-addoli unwaith yn rhagor yn
dilyn y Cyfnod Clo. Gwnaeth y Gweinidog
gofio’n annwyl am yr aelodau fu farw yn
ystod y misoedd hyn a chydymdeimlwyd
gyda’u teuluoedd. Diolchodd am eu
ffyddlondeb a’u gwasanaeth i’r Achos yma
ym Mwlchgwynt dros y blynyddoedd. 

Yn unol â chanllawiau’r Cyfundeb roedd y
camau diogelwch wedi eu paratoi a diolch
i bawb fu’n cynorthwyo i gael y cyfan yn
barod.

Dros y cyfnod ers mis Mawrth rydym yn
ddiolchgar i’r Gweinidog am baratoi’r

myfyrdodau yn wythnosol ar y wefan.
Mae’r gwasanaethau wedi bod yn gysur
ac yn cael eu gwerthfawrogi gan nifer
fawr. Diolch hefyd i Alicia am ei chyfraniad
gyda’r gwaith technegol. Yn yr un modd
diolch i aelodau Gofalaeth Caron a
wnaeth gymryd rhan trwy ddarllen o’r
ysgrythur a chyfeilio. Braf hefyd
oedd clywed lleisiau plant yr Ysgol Sul yn
canu.

Torrwyd tir newydd hefyd trwy gynnal
ambell wasanaeth ac Astudiaeth Feiblaidd
ar Zoom. Mae croeso i unrhyw un ymuno
a gwelir y linc ar dudalennau Facebook
Capel Bwlchgwynt a Gofalaeth Caron.

Delyth Rees

(Gol. Beth am rannu’ch profiad gyda
darllenwyr y Goleuad o gynnal oedfa yn
eich bro dan amodau Cofid?)



10. GWAITH BUGEILIO

Pwy sy’n bugeilio? Beth yw bugeilio?
Pam mae angen bugeilio? Sut mae
bugeilio?
Dyma rai cwestiynau pwysig ynglªn

â gwedd hanfodol ar waith yr eglwys.
Yn draddodiadol, cysylltir bugeilio â
swydd y gweinidog (neu’r ‘bugail’).
Disgwylid i’r person hwnnw wneud y
gwaith ac fe uniaethid y gwaith ag
ymweld ag aelodau eglwysig yn eu
cartrefi neu mewn ysbytai. Dyma ddau
weithgaredd sydd wedi eu gwahardd
inni i raddau helaeth yn ystod y chwe
mis diwethaf, ond mae amryw o ffyrdd
amgen wedi eu canfod er mwyn
bugeilio’r praidd. 
Disgrifia’r Beibl Dduw fel bugail

(Salm 23:1) a’i bobl fel ei ddefaid (e.e.
Salm 100). Galwodd Iesu Grist ei hun
yn Fugail Da (Ioan 10:11). Mae’n
parhau â’i weinidogaeth yn ei eglwys
drwy’r Ysbryd Glân. Mae bugeilio’n
golygu amddiffyn a bwydo defaid
praidd y Bugail Da (Ioan 21:15–17).
Mae hyn yn golygu diwallu anghenion
ysbrydol ac emosiynol aelodau’r
eglwys. Mae’r Arglwydd Iesu Grist, pen

yr eglwys, wedi galw rhai pobl yn
neilltuol a’u galluogi i wneud y gwaith
hwn (Effesiaid 4:11). Trwy fugeilio,
mae’r Arglwydd ei hun yn gallu
ymestyn ei ras a’i gariad at ei ddefaid. Y
Beibl yw ein prif gyfeirlyfr i’r gwaith
hwn, a’r Arglwydd ei hun yw ein
patrwm.

Ond mae yna gyfrifoldeb ar holl
aelodau’r eglwys tuag at eu cyd-aelodau
(1 Corinthiaid 12:26). Mae hyn yn
cynnwys y methedig yn eu mysg.
Golyga hyn weddïo drostyn nhw a
chyda nhw, eu cynghori a’u
cynorthwyo, boed mewn gair neu
weithred. Mae gan bob aelod eglwysig
ddawn i’w chyfrannu yng ngwaith yr
eglwys (1 Corinthiaid 12:7). Mae rhai
wedi’u donio â’r gallu i gysuro eraill yn
eu hamgylchiadau, a chânt gyfle i
ddatblygu’r ddawn hon wrth iddynt
gyfranogi yn y wedd hon ar

weinidogaeth yr eglwys. Mae gweddill
yr eglwys, fan lleiaf, i gofio am y
methedig mewn gweddi.
Pobl ffaeledig ydym i gyd gydag

anghenion ysbrydol ac emosiynol, ac
felly ag anghenion bugeiliol i’n hannog
a’n codi, ein cysuro a’n cadarnhau, ein
cywiro a’n hiacháu. Mae angen bugeilio
mewn ffordd gadarn a chynnes. O ran
canllawiau, gellid dweud: byddwch yn
wrandawgar, yn gydymdeimladol ac yn
anfeirniadol. Rhydd y Beibl bwyslais ar
ofalu am ein gilydd a dwyn beichiau ein
gilydd (Galatiaid 6:2). A’r nod ar ein
cyfer i gyd yw ein bod yn derbyn y
cyflawnder hwnnw o fywyd ac o
bwrpas sydd i’w gael yng Nghrist
(Effesiaid 4:13).
Ynglªn â disgyblaeth eglwysig,

rhywbeth a aeth yn ddieithr iawn yn
ein plith, mae angen bod yn bwyllog
wrth fynd i’r afael ag ef. Mae
gau-ddysgeidiaeth, absenoldeb a
chamymddygiad pwrpasol yn peri loes i
eglwys Crist. Yn wyneb hyn, dylid
ceisio disgyblu aelodau eglwysig yn
unol â’r cyfarwyddyd yn Mathew
18:5–7 gyda’r amcan o’u hadfer i
gymdeithas yr eglwys fel y gwelir yn
2 Corinthiaid 2:5–11.

Bugail Israel sydd ofalus
am ei dyner annwyl fiyn;

mae’n eu galw yn groesawus
ac yn eu cofleidio’n fwyn.

(Philip Doddridge)
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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

Mae arolwg o gymunedau lleol a byd-eang wedi dangos bod
dros ddau o bob pum (41%) oedolyn yng Nghymru wedi
teimlo bod cynnydd mewn ysbryd cymunedol yn eu cymuned
ers dechrau’r cloi mawr, datgelodd Cymorth Cristnogol
heddiw.
Yn yr arolwg gan Savanta ComRes a gomisiynwyd gan

Gymorth Cristnogol, mae bron i dri o bob deg (27%) o
oedolion ar draws Cymru yn dweud iddynt deimlo’n fwy o ran
o gymuned fyd-eang na chyn i’r firws ddechrau ymledu.
Caiff canlyniadau’r arolwg eu rhyddhau wrth i Gymorth

Cristnogol annog pobl i ddod at ei gilydd o fewn eu
cymunedau yr hydref hwn – yn unol â’r rheolau – i helpu’r rhai
sydd wedi eu heffeithio mor ddrwg gan bandemig y
coronafirws ledled y byd.
Wrth ymateb i ganlyniadau’r pôl, meddai Cynan Llwyd,

Pennaeth Gweithredol Cymorth Cristnogol yng Nghymru,
‘Ry’n ni’n gwybod mai cymuned o gymunedau clòs yw
Cymru; mae’n rhan o’i chymeriad arbennig. Felly, mae
darganfod fod dros 40% o bobl Cymru’n teimlo fod ysbryd
cymunedol wedi cynyddu yn ystod y pandemig yn eithaf
rhyfeddol.
‘Mae’n debyg na ddylwn i synnu, oherwydd rwyf wedi

clywed sawl stori am grwpiau cymunedol newydd yn codi ym

mhob cwr o Gymru i gynnig help ymarferol i’r rhai sydd wedi
gorfod hunanynysu. O wneud neges wythnosol i gasglu
presgripsiwn, mae cymdogion wedi bod ar gael i helpu ei
gilydd yn ystod yr argyfwng. Mae wedi bod yn wych ei weld.’

Ysbryd cymunedol Cymru wedi codi
yn ôl arolwg gan Gymorth Cristnogol

(parhad ar y dudalen nesaf)

Gwaith Covid-19 Cymorth Cristnogol yn Ne Swdan



Gwers 13

Galw Mathew
(Lefi yn ôl Luc)

Gweddi
Nefol Dad, gweddïwn am dy gymorth i
ddarllen yr Ysgrythur heddiw a
sylweddoli’r esiampl a welir yn newis
Iesu o’r bobl a alwodd. Cymorth ni i fod
yn ddiduedd ac i beidio â bod yn
rhagfarnllyd yn ein bywydau, gan
ddarganfod gwerth ym mhawb, beth
bynnag eu cefndir. Amen.

Darllen: Luc 5:27–32

Cyflwyniad
Yn ddiddorol, ceir ychydig o amrywio
yn enwau’r disgyblion yn ôl y rhestrau
yn yr efengylau. Cyfeiria Mathew ato’i
hun fel ‘Mathew y casglwr trethi’, tra
mae Luc yn rhoi crynodeb o alw Lefi, ‘y
casglwr trethi’, ond yn enwi Mathew yn
y rhestr gyflawn yn Luc 6:12–16.
Pwysleisir mai casglwr trethi oedd ei
swydd, un a wasanaethai Rufain ac yn
ddigon parod, os oedd yn debyg i
gasglwyr trethi eraill, i gasglu’r swm ar
gyfer ei ardal, ac yn manteisio ar ei hawl
i ofyn mwy gan y bobl hyn, er mwyn
sicrhau cyflog iddo’i hun.
Roedd y swyddogion hyn yn

amhoblogaidd gan bawb, ac er eu bod
yn Iddewon byddent yn cael eu
hystyried fel bradwyr i’r genedl ac yn
arbennig i bobl dlawd y werin. Y
rhyfeddod oedd fod Iesu wedi dewis
person felly i fod yn ddisgybl iddo.
Adwaith y Phariseaid a’r ysgrifen -
yddion oedd grwgnach, gan feiriniadu
doethineb Iesu yn derbyn person mor
annerbyniol i fewn i’r cylch agos.

Adwaith Mathew oedd dathlu drwy
drefnu gwledd i’r Iesu, a hynny er
mwyn diolch am y fath fraint. Roedd ar
ymyl y ddalen gymdeithasol, ond roedd
ynghanol y cwmni o safbwynt Iesu.
Ymateb Iesu oedd fod ei fendith ef ar
gyfer y claf, nid ar gyfer y rhai a’u
hystyriai eu hunain yn iach: ar gyfer yr
anghenus, nid y rhai a dybiai eu bod
mewn digonedd ac yn fodlon eu byd.

Myfyrdod
Ystyr yr enw Lefi oedd ‘person a
ychwanegwyd’, un ‘a ludwyd at y
gwreiddiol’. Rhyfeddod Iesu oedd iddo
fynd at y gwrthodedig, y gwahan -
glwyfus, y rhai na allai newid eu
sefyllfa drwy eu gallu eu hunain. Pwy
sydd yn hunanddigonol ac yn fodlon ar
eu byd? Cyffes y Cristion yw cyfaddef
ei wendidau, a chydnabod ei angen.
Roedd Iesu yn croesawu’r gwrthodedig
a’r ysgymun, ac yn rhoi lle amlwg i
wragedd a phlant. Rhaid bod hyn yn
wrthun i’r Iddewon a bwysai ar y wedd
batriarchaidd i’w crefydd a’u cenedl.
Deallodd yr Eglwys Fore egwyddor bod
yn gynhwysol, a Paul, disgybl Gamaliel,
oedd y prif lais i fynd â’r Efengyl at y
cenhedloedd eraill, a’u derbyn fel
aelodau cyflawn o’r eglwys heb eu
henwaedu â defodaeth Iddewig.
Gwelodd yr Eglwys Fore yn dda i
groesawu caethweision i’r eglwys ac
ystyried Onesimus y caethwas a
Philemon y meistr fel brodyr yn y ffydd.
Gwendid meddylfryd sawl elfen o’r

Eglwys Gristnogol fu graddoli statws
arweinwyr ac aelodau’r eglwys, heb
gydnabod y modd y bu i Iesu weld pobl.
Cam cymharol ddiweddar fu gweld
gwragedd fel arweinwyr eglwysig, ac
mae’r eglwysi esgobol yn dal at hualau’r

meddylfryd a fu. Pa ryfedd fod y tlodion
ym mhob math o gymuned yn derbyn
Iesu fel Arglwydd? Gwelai’r cenhadon
Cristnogol yn India well ymateb
ymhlith y Dali, sef y diddosbarth, nag
yn yr haenau mwy breintiedig a
chyfoethog. Pan fydd y dosbarth
cyfoethog, sy’n dueddol o lywodraethu
gwledydd, yn cofleidio cymunedau
ffydd, mae perygl y byddant yn
defnyddio’r Eglwys yn hytrach na ‘byw
y ffydd’. Mae perygl i ni roi bri ar ddysg
a statws bydol, gan eithrio a bychanu’r
sawl sy’n dlawd a di-waith, yn wahanol
neu’n ddieithriaid. Wrth i Mathew gael
ei dderbyn, bydd lle yn Eglwys Crist i
bawb sydd wedi eu heithrio a’u gadael
oddi allan i’r cylch breintiedig.

Gweddi 
Diolch i ti, Arglwydd Iesu, am gynnwys
Mathew ymhlith dy ddisgyblion. Diolch
am ei gyflwyniad ef o’r Efengyl ac am
nodi ei fod yn un o’r casglwyr trethi.
Gweddïwn dros bawb sy’n teimlo’u bod
wedi cael eu heithrio yn ein bro a’n byd.
Cymorth ni i fod yn gynhwysol ym
mhob gwedd o’n bywyd fel cymunedau
ffydd. Amen.

Trafod ac Ymateb:

• A oes dosbarthiadau o weithwyr neu o
bobl yr ydym yn eu trin yn wahanol
neu’n tueddu i’w diystyru a meddwl
nad oes lle iddynt yn yr eglwys?

• Beth ddyfalwch chi welodd Iesu yn
Matthew i beri iddo’i ddewis?

• A glywsoch am y gyfres ffilmiau
Cristnogol ‘The Chosen’? Dyma
ddolen (i glicio arni, os oes gennych
fynediad i’r we) i’r rhan yn y
gyfres lle mae Mathew yn cael ei
ddewis gan Iesu i’w ganlyn: 
<https://www.youtube.com/watch?v=
7IUL9yq0We8>

• Sylwch ar ymateb y disgyblion eraill
i’r ffaith fod Iesu wedi dewis casglwr
trethi i fod yn un ohonynt. A ydych yn
diolch i’r Arglwydd am iddo eich
dewis chithau hefyd a’ch galw i’w
ddilyn?
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Wrth ymateb i’r teimlad o berthyn i gymuned fyd-eang yn yr
arolwg, meddai Cynan Llwyd, ‘Rwyf wedi fy nghalonogi nad
yw Cymru, er yng nghanol yr holl heriau gartref, wedi
colli golwg ar anghenion dwys pobl dlotaf ein byd yn ystod
yr argyfwng. Mae Cymorth Cristnogol yn bodoli i
gefnogi’r cymunedau tlotaf a mwyaf bregus o amgylch y byd,
ac mae Covid19 wedi dangos bod ei waith mor bwysig ag
erioed.
‘Fel y gwelwn ni, dyw’r firws ddim wedi diflannu ond dyw

tlodion y byd ddim wedi diflannu chwaith. Rwyf am annog
pobl Cymru i barhau â’r ysbryd cymunedol gwych yr ydyn ni

wedi ei weld a pharhau i wneud gwahaniaeth go iawn ym
mywydau ein cymdogion ymhell ac agos yr hydref hwn.’
Mae Cymorth Cristnogol yn ymateb i’r coronafirws yn

Affrica, Asia, America Ladin a’r Caribî. Mae’n gweithio gyda
phartneriaid ac arweinwyr ffydd i hysbysu pobl am y risgiau,
yn cynnig hyfforddiant hollbwysig ar hylendid, yn darparu
cyflenwadau i gyfleusterau iechyd, ac yn rhoi pecynnau bwyd
a sebon i deuluoedd ar yr ymylon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i <https://www.christianaid.org.uk/
appeals/key-appeals/global-neighbours-autumn-appeal>

Ysbryd cymunedol Cymru wedi codi yn ôl arolwg gan Gymorth Cristnogol (parhad)

Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd –
Yr Efengylau

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

Mae testun a chyflwyniad fideo o’r deunydd hwn ar gael ar wefan
y Cyngor Ysgolion Sul: https://www.ysgolsul.com/?page_id=804
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1. George Whitefield, fu farw 250 mlynedd
yn ôl

Ganed George Whitefield (neu Whitfield), y diwygiwr
Methodistaidd o fri, yng Nghaerloyw ar 16 Rhagfyr 1714. Dyma’r
gfir a gynorthwyodd i ledaenu’r deffroad ysbrydol yn Lloegr a’r
Diwygiad Mawr yn nhrefedigaethau America yn y ddeunawfed
ganrif, a’r gfir hefyd a deithiodd fwyaf yn ei gyfnod yn pregethu’r
Gair. Cymraes oedd ei wraig, Elizabeth Burnell James o’r Fenni,
a bu’r briodas yn Eglwys Martin Sant, Caerffili. 
Bu gwahaniaeth barn rhwng Whitefield a John Wesley,

arweinydd mawr Methodistaidd arall, ar fater o athrawiaeth.
Roedd Whitefield yn Galfin a Wesley’n cofleidio’r gred
Arminaidd. Cymerodd y diwygwyr Cymreig, dan ddylanwad
Howell Harris, blaid Whitefield ac felly Calfinaidd fu
Methodistiaeth yng Nghymru. 
Roedd Whitefield yn bresennol yn sasiwn unedig gyntaf y

Methodistiaid Calfinaidd yng Nghymru a Lloegr ym Mhlas
Watford, Caerffili, ym mis Ionawr 1743. Bu’r cyfarfod yn un
pwysig gan i’r dychweledigion benderfynu aros o fewn yr Eglwys
Sefydledig. Yn llawer diweddarach ym 1811, yng nghyfnod
Thomas Charles, y cymerwyd y cam o ordeinio gweinidogion a
thrwy hynny droi cefn ar yr Eglwys Sefydledig. 
Ym 1749 daeth Whitefield yn gaplan i Selina, Iarlles

Huntingdon, yr unig ferch i gymryd rhan weithredol ac
annibynnol yn y Diwygiad Methodistaidd. A phan sefydlodd
Selina, a gafodd ei throi at Galfiniaeth, goleg diwinyddol yn
Nhrefeca ym 1768, Whitefield draddododd y bregeth agoriadol. 
Mae cyswllt pwysig arall rhwng Whitefield a Chymru – ac â

Chaerfyrddin yn wir, gan i bregethu’r diwygiwr mawr yn ein tref

arwain at dröedigaeth Peter Williams. Gwyddom yn dda fel y bu
bri mawr ar Feibl Peter Williams yn ein gwlad yn ddiweddarach
ac am y cyswllt rhwng Peter Williams a Chapel Heol Dfir.
(Cafwyd gwasanaeth ar y cyd â’r Tabernacl yn y Priordy,
Caerfyrddin, i ddwyn i gof ei fywyd a’i waith a’i ddylanwad ar
Gymru yn niwedd 2014 adeg trichanmlwyddiant ei eni.)
Bu farw Whitefield yn Newburyport, Massachusetts, ar

30 Medi 1770, dau gant a hanner o flynyddoedd yn ôl i eleni, ac
mae wedi’i gladdu yno dan bulpud y First Presbyterian Church.

Cofio’r Cewri
Alun Charles sy’n cofio dau o gewri’r gorffennol

2. Evan Jones (Ieuan Gwynedd), a anwyd
200 mlynedd yn ôl

Fe’i ganed yn ardal Rhydymain ym Meirionnydd ar 5 Medi 1820.
Bregus fu ei iechyd o’r dechrau. Dysgodd ei fam iddo ddarllen ar
yr aelwyd, a thyfodd yn fir ifanc gwybodus a diwylliedig. Bu’n
gweithio fel bancer am flwyddyn yn Nolgellau ac yna’n cadw
ysgol cyn paratoi ar gyfer y weinidogaeth a’i ordeinio’n weinidog
yng Nghapel Annibynnol Saron, Tredegyr, ym 1845. 
Yn yr un flwyddyn priododd â Catherine Sankey o Swydd

Amwythig, ond bu farw plentyn iddynt yn fuan wedi’i eni ac yna’r
fam ym 1847. Daeth yn adnabyddus am ei safiad yn amddiffyn
enw da’r Cymry yn dilyn cyhoeddi adroddiad damniol ‘Brad y
Llyfrau Gleision’ ym 1847. Bu’n rymus yn amddiffyn
Anghydffurfiaeth a moesau’r Cymry, yn enwedig y gwragedd, a’r
iaith Gymraeg. 

Bu’n rhaid iddo ymddeol fel gweinidog yn Nhredegyr ar
ddiwedd 1847 ar dir iechyd. Priododd am yr ail dro â Rachel
Lewis o Dredwstan. Treuliodd gyfnod wedyn ym maes
newyddiadura yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ymysg llawer eraill,
bu’n golygu’r Adolygydd, cylchgrawn enwadol yr Annibynwyr. Ef
hefyd sefydlodd Y Gymraes ym 1850, y cylchgrawn cyntaf i
ferched yn Gymraeg. 

Bu farw’n fir ifanc iawn yn 32 oed ar 23 Chwefror 1852 yn ei
gartref yng Nghaerdydd a’i gladdu ym mynwent Capel y Groes-
wen, ger Caerfffili, lle codwyd beddfaen iddo gan ferched Cymru
sy’n cynnwys hir a thoddaid o waith Gwilym Hiraethog.
Ysgrifennwyd cofiant iddo’n ddiweddarach gan Cadwaladr
Tawelfryn Thomas, un o gyn-weinidogion y Groes-wen a hen
dad-cu’r newyddiadurwr Vaughan Roderick.

(Allan o Papur y Priordy, cylchgrawn gofalaeth Annibynnol
Caerfyrddin, Medi 2020)

Carreg goffa i Ieuan Gwynedd ar wal Tª Croes Isaf
lle y’i maged (ar fin y ffordd wrth droi am y Brithdir,

ger Rhydymain)

Darlun dychmygol Huw Williams o sasiwn gyntaf y
Methodistiaid Calfinaidd ym Mhlas Watford ger Caerffili
yn 1743 gyda George Whitefield yn y canol yn llywyddu
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Ar 21 Medi, sef Diwrnod Heddwch y
Byd, fe wnaeth holl brifysgolion
Cymru ymrwymo i sefydlu Academi
Heddwch Cymru. Cyhoeddwyd bod pob
prifysgol yng Nghymru, ynghyd â’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol, Cymdeithas
Ddysgedig Cymru a Chanolfan Materion
Rhyngwladol Cymru, wedi llofnodi
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i
sefydlu Academi Heddwch Cymru.

Garanod heddwch y tu allan i
Deml Heddwch Cymru ar gyfer Diwrnod

Heddwch y Byd

Diben yr Academi Heddwch yw ymestyn
traddodiad cryf Cymru o ran hyrwyddo a
gweithio dros heddwch. Drwy ddatblygu
a chyd-drefnu cymuned annibynnol o
ymchwilwyr mewn meysydd cysylltiedig,
bydd yn gweithio i roi heddwch yn gadarn
ar yr agenda cenedlaethol. Ar y llwyfan
rhyngwladol, bydd yn dod yn rhan o
rwydwaith byd-eang o sefydliadau
heddwch.

Yr amcanion cyffredinol yw sicrhau bod:

• Cymru’n gwneud cyfraniad i ymchwil
ac ymarfer heddwch, gyda’r ymchwil
hwnnw o ansawdd a gaiff ei gydnabod
yn rhyngwladol;

• ffocws ar heddwch i’w weld yn
strategaethau a pholisïau perthnasol
Llywodraeth Cymru; 

• y cyhoedd yn ymddiddori’n fyw mewn
ymchwil ac ymarfer heddwch yng
Nghymru. 

Cefndir

Yn 2014 cefnogodd y Senedd / Cynulliad
Cenedlaethol egwyddor sefydlu’r
Academi Heddwch, gan gydnabod y
gallai ‘ychwanegu gwerth i waith y
Cynulliad ac i gymdeithas ddinesig yn
ehangach’. Arweiniodd hyn at sefydlu
Menter Academi Heddwch Cymru (elusen
fach a ffurfiwyd yn 2015).

Meddai Jill Evans, a fu’n cadeirio Menter
Academi Heddwch Cymru: “Wedi
misoedd o gyd-drafod, mae’n newyddion
ardderchog gweld bod yr Academi
Heddwch bellach yn barod i ddechrau ar
ei gwaith o’i chartref yn y Deml Heddwch
ac Iechyd, Caerdydd. Mae ganddi’r
potensial i wneud cyfraniad pwysig i hybu
heddwch a chyfiawnder yng Nghymru a
thu hwnt.”

Pam mae angen Academi Heddwch?

Mewn cyfnod o heriau cenedlaethol a
byd-eang na welwyd mo’u tebyg o’r
blaen, mae’n rhaid i Gymru chwarae ei
rhan yn llunio dyfodol heddychlon. Mae
gwaith ysbrydoledig o ran heddwch
eisoes yn digwydd yng Nghymru, ond
gellir ei gydlynu a’i gydnabod yn well.
Gwelwyd cynnydd arwyddocaol wrth
geisio unioni’r cam hwn, gyda phrosiect
arloesol ‘Cymru dros Heddwch’, ac wrth
i’r prosiect dynnu i’w derfyn gall yr
Academi Heddwch sicrhau bod gwaddol
pwysig y gwaith yn parhau.

Gall Eluned Morgan, Gweinidog
Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith
Gymraeg, weld manteision y cynllun:
“Mae’r Academi Heddwch yn gynllun
amserol a all gyfrannu at uchelgais
heddwch Strategaeth Ryngwladol
Llywodraeth Cymru. O ran y gwaith adref
a thramor, mae mewn sefyllfa unigryw i
ddatblygu agenda heddwch yng Nghymru
a thramor wrth i’r gwaith o adfer
cymdeithas yn nyddiau’r pandemig fynd
rhagddo.”

Am fwy o fanylion, cysylltwch â:

Mererid Hopwood, Prifysgol Cymru,
y Drindod Dewi Sant:
m.hopwood@pcydds.ac.uk;
07855868077

Susie Ventris-Field, Canolfan Materion
Rhyngwladol Cymru:
SusieVentrisField@wcia.org.uk;
07495522387

Lansio ‘Academi Heddwch’
Mererid Hopwood a Jill Evans

Yr Athro Mererid Hopwood

Eluned Morgan AM

Jill Evans

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

Sul, 4 Hydref

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

Mae eleni’n flwyddyn fawr i’r Eglwys yng
Nghymru, canmlwyddiant ei sefydlu yn
1920. Nos Sul, fe gawn ni glywed gan
gyn-Archesgob Cymru, Barry Morgan ac
ymweld â’r gadeirlan lle dechreuodd y
cyfan ganrif yn ôl, Llanelwy. Daw’r canu
mawl o amryw eglwysi ar draws Cymru.
––––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
4 Hydref am 12:00yp

yng ngofal
Sarah Liss, Jerwsalem



Hydref 2, 2020                                                             Y Goleuad 7

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
Ben ac Eben
Camu ’nôl 
Pan ddarllenwn y Testament Newydd
cawn y fraint o glywed llais yr eglwys Fore
yn cyrraedd atom dros awelon y
canrifoedd. Gallwn ddychmygu eistedd
gyda chriw bychan o wrandawyr eraill i
glywed un o’r efengylau’n cael ei ddarllen.
A daw hanes Iesu, ei eiriau a’i
weithredoedd, yn fyw i ni fel ag a wnaeth
i’r cynulleidfaoedd cyntaf ym Mhalesteina,
Asia neu Rhufain. A chlywn dystiolaeth yr
Eglwys Fore i’r person hwnnw nad oedd ei
wrandawyr wedi ei gyfarfod na’i glywed
erioed. A chawn ein cysuro, ein herio, ein
tramgwyddo, yn union fel pob cynulleidfa,
ym mhob oes, ar bob cyfandir. Ac o
wrando cawn ein tywys i gwestiynu ei
hawl arnom, neu i’w derbyn, i gredu
ynddo neu ei wrthod. Yn union fel pob
cynulleidfa ym mhob oes ym mhob
cyfandir. A chawn ein herio i ystyried ai
hwn yw arglwydd y bydysawd, y garreg
sylfaen i bopeth, a’r ben conglfaen ym
mwriadau adferol Duw? Heddiw byddwn
yn ystyried Ben ac Eben – y Mab a’r graig.

GWEDDI

Gweddi Sant Bened

O rasol a sanctaidd Dad, dyro i ni
ddoethineb i’th ddirnad, dyfalbarhad i’th
geisio, amynedd i ddisgwyl wrthyt, llygaid
i’th ganfod, calonnau i fyfyrio arnat, a
bywydau sy’n dy gyhoeddi, trwy allu’r
Ysbryd, drwy Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen 
Cyn i ni droi at ein darlleniad heddiw, da o
beth fyddai i ni gofio (i) mai ail ddameg o
dair ydyw. Dechreua’r adran gyda’r geiriau
‘Gwrandewch ar ddameg arall..’ (ii) Os oes
cyfle gennych mae yna werth mewn
gosod Eseia 5: a’r ddameg hon ochr yn
ochr a’i gilydd i ganfod tebygrwydd sydd
rhyngddynt, ond hefyd y gwahaniaethau.
(iii) Dylem gofio bod elfennau ‘diwylliant
cywilydd’ i’w gweld yn yr adnodau.
Cywilyddir y Meistr wrth ddianrhydeddu ei
weision a’i fab.

DARLLENIAD: Mathew 21:33-46
O graffu ar y ddameg efallai y medrwn roi
cynnig ar ei aralleirio fel hyn. A dylem
gofio bod y darlun o Israel ei hun fel
gwinllan yr Arglwydd yn gyfarwydd ac yn
annwyl iawn i’w wrandawyr. (Eseia 5) 
‘Dychmygwch y gfir cyfoethog ‘ma. Mae
digon o bres ac arian ganddo i brynu tir,
i blannu gwinllan, i godi tfir ac i osod yr
offer diweddaraf yn ei le. Mae’n dewis ei
denantiaid. Nhw fydd yn gyfrifol am
warchod y maes a thalu rhent neu rhyw
ganran o’r cnwd iddo ymhen yr amser.
Mae’n gadael y tenantiaid ac yn disgwyl
hyd y bydd y cynhaeaf a’r amodau’n
barod. Fe fiyr y bydd o leia’ pedair
mlynedd neu ragor cyn i’r winllan
ddechrau bod yn broffidiol.’
(Ac ar ryw olwg dyna ydym ni –

stiwardiaid, tenantiaid a osodwyd i
warchod buddiannau’r Meistr yn y byd.
I warchod y ddaear, i ofalu am ei eglwys,
i ddatblygu’n doniau.)

Wedi peth amser anfonodd y meistr at ei
denantiaid i holi am y rhent/ cynhaeaf ac
anfonodd weision niferus atynt. Ar sawl
achlysur ac am sawl blwyddyn, dros nifer
o gynaeafau, sarhau’r gweision a
wnaethant ac yn eu dirmyg o’r gweision
mynegwyd eu hawydd i gywilyddio’r hwn
oedd wedi eu hanfon atynt. 

Ar hyd y canrifoedd fe wyddoch bod yr
Arglwydd wedi anfon proffwydi niferus
atom, ac fe gofiwch sut y cawsant eu
sarhau. Weithiau eu dal mewn carchar,
weithiau eu curo, weithiau eu lladd neu eu
llabyddio.

Yn y diwedd anfonodd y meistr ei Fab ei
hun atynt gan ddisgwyl y byddai’r
gweithwyr yn cydnabod ei hawl ar y
winllan. Yn wir, ‘wedi fy nghywilyddio
gyhyd, fe barchant fy mab’ meddai. 

(Diddorol yw nodi, wrth fynd heibio, bod
cyfieithiadau Arabaidd am dros fil o
flynyddoedd wedi cyfieithu’r cymal yma
gan ddweud ‘byddant yn teimlo cywilydd
yng nghwmni fy Mab’.)

Fe fyddwch yn cofio bod yr Arglwydd
Dduw wedi sôn am ei Fab yn Salm 2.
Ef yw’r ‘eneiniog’, y brenin, fy Mab, byddai
cyrrau’r ddaear yn etifeddiaeth iddo. Ac fe
fyddwch yn cofio hefyd mai nid methu
adnabod y mab oedd achos y gwrthryfel a
ddisgrifiwyd gan frenhinoedd y ddaear.
Gwrthod ei gydnabod a wnaethant.
‘Cynllwyniodd y gweision yn erbyn y Mab
gan feddwl y caent feddiannu’r
etifeddiaeth eu hunain.

Yn ôl y Mishna (a ysgrif ennwyd
ganrifoedd yn ddiweddarach, mae’n wir)
roedd ‘squatters rights’ gan y rhai oedd
wedi byw ar y tir am 3 mlynedd heb dalu
rhent, hawl i’r tir a’r offer a’r caethweision
hyd yn oed. Heb y mab gallent hawlio’r tir
iddynt eu hunain.

Ond nid ar hap y lladdwyd y mab.
‘Cymerasant ef, a’i fwrw allan o’r winllan.’
Wedi’r cyfan byddai’r llofruddiaeth wedi
‘halogi’r tir’ a gwneud y cnwd yn ddiwerth. 

(Dywedodd Karl Barth nad absenoldeb
Arglwydd sydd yn y byd. Mae Duw wedi
gosod ei Fab Iesu Grist yn Arglwydd.
Problem y byd yw ei anallu i’w gydnabod
fel Arglwydd. A dyma ddiffiniad o’n
haflwydd, o’n pechod. Gwrthryfel yw
pechod, yr amharodrwydd i gydnabod
hawl yr Arglwydd i fod yn Arglwydd. Mae’n
ddewis bwriadol na chaiff yr Arglwydd
Iesu Grist lywodraethu yn ein byd a’n
calon. )

‘Rfian, gadewch i mi ofyn cwestiwn i chi?
Beth ddylai’r meistr ei wneud?’‘

Wel, difetha’r dihirod a rhoi’r winllan i
eraill fydd yn ei wasanaethu’n
ffyddlon, meddant, gan eu condemnio’i

hunain. 
A chyn iddynt gael cyfle i ddengyd dyma
Iesu’n bwrw’r hoelen i’w lle. Ydych chi’n
cofio pan ddes i fewn i’r ddinas ddoe ar
gefn ebol asyn? ‘Dych chi’n cofio sut
wnaeth y dyrfa fy nghroesawu gan ganu
(Salm 118) a chyhoeddi mai ‘bendigedig
yw yr hwn sydd yn dod yn enw’r
Arglwydd.’ Ac roedd eu cri Hosanna –
Duw achub ni – wedi ei wireddu. Oni
chyhoeddwyd cyn fy ngeni mai Iesu oedd
fy enw i fod – yr un fyddai’n gwaredu ei
bobl oddi wrth eu pechodau? Ydych chi’n
cofio bod yr un Salm hefyd yn dweud y
byddai’r ‘maen a wrthododd yr adeiladwyr’
yn dod yn ganolog i fwriadau Duw?
(Salm 118:22) 
Ydych chi ddim yn cofio beth ddywedodd
Eseia am ystyried yn sanctaidd yr
Arglwydd gan ei ofni ac arswydo
rhagddo? Wrth gwrs eich bod. Ond ydych
chi’n cofio hefyd iddo rybuddio bod yr
Arglwydd ei hun yn ‘faen tramgwydd ac yn
graig rhwystr.’ (Eseia 8:13-14) 
Be’ dych chi’n meddwl sy’n digwydd yma,
heddiw? Onid cyflawniad o’r dirmyg at
Dduw, ei Fab, ei winllan, ei alwad arnoch,
ac ar eich gwerthoedd gwyrdroedig.
Roeddech chi’n meddwl mai eich gwinllan
chi ydoedd. Ond mae’r Mab, yr etifedd
wedi dod.
Sut ymatebodd yr awdurdodau crefyddol.
(i) clywed. (ii) gwybod mai amdanyn nhw
roedd Iesu’n siarad. (iii) Ofn pobl –
doedden nhw ddim yn medru datgan eu
gwrthwynebiad (na’i ffydd chwaith) rhag
ofn y bobl. Doedden nhw chwaith ddim
am wrando ar eiriau Iesu fel ‘proffwyd’ hyd
yn oed. A hynny er ei fod wedi eu tywys i
ddealltwriaeth llawer dyfnach na hynny o
bwy ydoedd.
Dyma’r ‘eben’, y Graig o osodiad Duw. Yn
ôl Simeon adeg cyflwyno’r Iesu yn y
Deml, ‘wele, gosodwyd hwn er cwymp a
chyfodiad llawer yn Israel ac i fod yn
arwydd a wrthwynebir.’
Dyma ‘ben’ – y mab a ddaeth i’w winllan.
Cyngor y Salm Feseianaidd mawr
(salm 2) yw hyn...’byddwch ddoeth:
...gwasanaethwch yr Arglwydd mewn ofn,
mewn cryndod cusanwch y Mab...Gwyn
eu byd y rhai sy’n llochesu ynddo.

GWEDDI
Arglwydd diolch i ti mai ti yw’r Mab, yr
etifedd, yr un y perthyn y deyrnas iddo, y
dechrau a’r diwedd, y graig ddiogel, y
sylfaen bywiol. Diolch mai ti yw’r un a
osodwyd yn faen y gongol. Ac yr wyt ar
hyd yr oesau’n parhau i fod yn sylfaen
gadarn ac yn graig yr ydym yn baglu arno.
Gweddiwn dros ein byd, ein gwlad ein
cynulleidfaoedd, ein calonnau y cawn dy
groesawu a’th sancteiddio yn Arglwydd
byw, yn adferwr cyflawn, yn Dduw cadarn.
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Cafodd The Bible on Violence, ei olygu gan
Dr Helen Paynter, Cyfarwyddwr y Centre
for the Study of Bible and Violence (CSBV)
sydd hefyd yn Weinidog Bedyddiedig ym
Mryste, ynghyd â Michael Spalione,
ymgeisydd doethuriaeth yng Ngholeg y
Drindod, Bryste ac ymchwilydd gyda’r
CSBV. Yn ddi-os, mae’n llyfr mentrus sy’n
ymgais i ddangos sut mae gwahanol
feysydd arbenigol sy’n ymwneud yn
benodol gyda thestunau Beiblaidd mwyaf
treisgar llyfr sanctaidd y Cristion yn gallu
cyfoethogi ein darlleniadau ohono.

Casgliad o draethodau yw’r gyfrol sy’n
deillio o ddarlithoedd a draddodwyd yng
nghynhadledd y CSBV, ar y 19eg o
Fehefin, 2019. Mae’r llyfr yma wedi ei anelu
at y byd academaidd gyda’r cyfranwyr yn
dod o ystod amrywiol o gymunedau
ysgolheigaidd ac academaidd. 

Mae pum rhan i’r llyfr sy’n cynnwys dwy ar
bymtheg o benodau, a deunaw o gyfranwyr
sy’n dod o wahanol draddodiadau ffydd,
neu heb arddel ffydd. Mae’n delio gyda
Appropriation of the Bible and Violence,
Reading Biblical Violence, The Bible in
Conversation with Modern Violence a,
Sexual Violence. Petai chi’n prynu’r llyfr,
byddech yn cael eich wynebu gyda
phynciau hynod o heriol fel Caethwasiaeth,
diwylliant treisio, y Beibl yng ngoleuni’r
symudiad #MeToo, a llawer o bynciau
anodd eraill sy’n hawlio sylw’r Eglwys
gyfoes.

Mae’n amhosib sôn am bob traethawd yn
yr adolygiad hwn, ond nid dwy ar bymtheg

traethawd digyswllt sydd yma. Os ydym am
ddeall cwmpas y llyfr mae’n rhaid troi at
gyflwyniad deheuig Paynter. Yn ôl Paynter
mae yna broblem fawr yn y byd
academaidd, ac efallai bod hwn yn
broblem yn ein capeli hefyd – ein bod ni’n
or-barhad i ddarllen y Beibl trwy un lens.
Mae hyn yn arwain tuag at a poverty of
meaning. (3) Ond o fewn ein cyrraedd ni yn
y genhedlaeth hon mae modd gwrando ar
leisiau eraill sy’n arwain at thick description
o drais Beiblaidd. Mae thick description yn
gofyn dau gwestiwn: beth yw bwriad y
testun a sut mae gweithredu’r testun.
(4) Yn dilyn yr ystyriaeth honno mae yna
hefyd drafodaeth ar a thick range of
methodologies (8). Wrth drafod yr
ymagweddau sy’n gallu ein helpu i ddeall y
testun yn well mae Paynter yn dwyn sylw
at wahanol ddulliau gyda rhai ohonynt ar
ddefnydd yn y gyfrol hon. 

I bob pwrpas, mae’r llyfr yn llwyddo yn ei
fwriad o annog y darllenwyr i wynebu
meysydd sy’n anghyfarwydd iddynt
ac ehangu ar eu gallu i ddehongli
gwahanol destunau. Mae yna nifer o
feysydd ysgolheictod yn cael eu
cynrychioli yn y gyfrol yma – o
ysgolheigion ym meysydd astudiaethau
Beiblaidd, i ddamcaniaethwyr gwleidyddol,
gweinidogion a llawer eraill.

Wedi dweud hynny, nid yw’n golygu bod
ystyriaeth yn cael ei roi i bob maes.
Mae yna nifer o feysydd yn cael eu
hanwybyddu, ac felly mae’r darllenydd yn
colli allan ar ystod ehangach o
ddehongliadau sy’n cyfrannu at y ‘thick
description’. Mae hyn, yn amlwg, yn dod
o’r rheidrwydd i gyfyngu ar y nifer sy’n gallu
cyfrannu mewn cynhadledd, ond mae’n
rhybudd i’r darllenydd nad yw hwn yn llyfr
sy’n dihysbyddu’r pwnc. Nid yw’r gyfrol yn
honni hynny, gyda llawer o leisiau eraill, a
meysydd eraill sydd angen sylw iddynt.

Dydw i ddim yn adolygu’r gyfrol gydag
arbenigedd mewn astudiaethau Beiblaidd,
ond mi ddylai’r llyfr hwn fod yn rhybudd ac

yn sbardun i mi gofio bod y Beibl yn
ystyried amryw o feysydd gwahanol,
ac nad oes gan un darlleniad fonopoli
dros y llall. Golyga hyn bod rhaid i ni fod
yn effro i wahanol leisiau er mwyn
cyfoethogi ein darlleniad ni o’r Ysgrythurau
Cristnogol.

Felly beth bynnag yw eich maes chi, beth
bynnag yw eich diddordeb chi yn y Beibl,
mae’r llyfr yma yn ein cymell ni i wrando yn
fwy gofalus ar leisiau y mae perygl i ni eu
hanwybyddu.

Tomos Gruffydd Roberts Young

(Mae Tomos Gruffydd Roberts Young yn
wreiddiol o Aberystwyth. Wedi iddo
raddio’n y gyfraith cyflwynodd ei hun fel
ymgeisydd am y weinidogaeth ymhlith y
Bedyddwyr. Mae’n astudio ar hyn o bryd
am radd Meistr mewn Diwinyddiaeth ym
Mhrifysgol St Andrews.)
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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.

Y Beibl a thrais
Helen Paynter a Michael Spalione (gol.),

The Bible on Violence:
A Thick Description

(Sheffield Phoenix Press, 2019)

Ail agor Moreia Llanfair Caereinion ar ei newydd wedd!
Ddydd Sul, Medi 13, ail agorwyd capel Moreia am y tro cyntaf ers cyfnod
y clo.

Yr oedd swyddogion y capel wedi gweithio’n galed i sicrhau fod yr
adeilad yn cyfateb i’r canllawiau diogelwch parthed Covid-19. Braf oedd
cael gweld ein cyd-aelodau wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers misoedd
lawer.

Ar ddiwedd y gwasanaeth o dan ofal y gweinidog, y Parch Euron Hughes,
cafwyd agoriad swyddogol y Festri a’r cyfleusterau newydd. Mae hyn yn
dilyn buddsoddiad ariannol sylweddol a llawer o waith caled. Torrwyd y
rhuban i ddynodi’r agoriad swyddogol gan ddau o selogion y capel sef
Mrs Joyce Ellis a Mr Emyr Davies. Diolchwyd yn arbennig i Mr Gwilym
Humphreys am ei waith trylwyr a dygn wrth oruchwylio’r gwaith atgyweirio
ac am sicrhau fod y canllawiau diogelwch a’r prosesau diheintio yn eu lle.

Yr oedd y gynulleidfa wedi eu plesio’n arw gyda’r gwelliannau, a mawr
obeithiwn am ras Duw i’n bendithio fel canolfan i’r eglwys a’r gymuned.


