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MEINI BYWIOL (4)
‘...ohonot ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobl Israel.’
Mae gan bob un ohonom
ddarlun meddyliol o
Fethlehem – dinas Dafydd
Frenin. O ddyddiau
plentyndod buom yn syllu ar
gardiau Nadolig oedd yn
dangos y stabl a’r bugeiliaid a
muriau melyn yr adeiladau.
Mor wahanol yw’r gwirionedd.
Mae yma fur trideg troedfedd
o uchder yn amgylchynu
Bethlehem. Palestiniaid yw’r
trigolion a Mwslemiaid ydynt.
Ychydig o Gristnogion sy’n
dal i fyw yno heddiw.
Gwladwriaeth Israel
adeiladodd y wal a rhaid
mynd drwy checkpoint a
dangos passport cyn gallu
mynd i mewn i’r ddinas am
ei bod yn diriogaeth
Balesteinaidd ac yn rhan o’r
Lan Orllewinol. Rhannodd y
wal deuluoedd, rhannodd
ddynion oddi wrth eu gwaith

a rhaid aros am oriau i fynd
drwy’r checkpoint i fynd a dod
adre bob dydd. Rhannodd
hefyd fugeiliaid Bethlehem
oddi wrth y meysydd lle’r
oedd eu cyndadau wedi pori
eu diadelloedd ers
canrifoedd. Cofiaf siarad ag
un wrth iddo edrych allan
dros ei dir a gweld fod yr
Israeliaid yn codi mwy a mwy
o dai ar yr erwau fu mor
gyfarwydd iddo. Bellach
mae’n cerfio modelau o
ddefaid i’w gwerthu i
dwristiaid i geisio ennill
ychydig o arian.
Mae ymweld â Bethlehem yn
brofiad cofiadwy iawn. Rhaid
dringo’r bryn a mynd at
Eglwys y Geni a adeiladwyd
dros yr ogof lle ganwyd Iesu.
Mae’n adeilad hynafol a’r
eglwys gyntaf wedi ei chodi
ar y safle gan yr Ymerawdwr

Mynedfa i Eglwys y Geni

Seren arian Eglwys y Geni
Cystennin yn y bedwaredd
ganrif. Bu llawer o newid ac
ychwanegu at yr adeilad ers
hynny. Fel y gwelwch o’r llun
mae’r Parch Eleri Edwards yn
sefyll o flaen y brif fynedfa.
O edrych ar y drws gwelwn ei
fod yn sgwâr ac yn isel. Bu
rhaid i Eleri a minnau blygu i
fynd i mewn i’r eglwys. Drws
i ddysgu gostyngeiddrwydd
i ni, medd rhai. Yn ôl
esboniadau eraill llanwyd y
bwa mawr oedd cynt yn dal y
drws â meini er mwyn
rhwystro pobl rhag
marchogaeth i mewn i’r
eglwys, rhag lladron ac i
gadw’r masnachwyr rhag
dod â throliau i’r eglwys.
Oddi fewn i’r adeilad enfawr
mae pedwardeg pedwar o
golofnau yn rhannu corff yr
eglwys ac yn arwain at yr
allor ar y mur dwyreiniol.
I’r chwith o’r allor mae grisiau
ar ffurf hanner cylch yn
arwain i lawr i’r ogof lle
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ganwyd Iesu. Yn y llawr ar yr
ochr ddwyreiniol, ceir seren
arian sy’n dangos yr union
fan lle y cafodd ei eni ac ar
ochr orllewinol i’r ogof mae’r
fan lle’r oedd y preseb. Mae’n
arferiad i bawb aros eu tro a
phlygu i lawr i anwesu neu
gusanu’r seren. Ie, man i
ddangos gwyleidd-dra yw
Eglwys y Geni.
Ond nid oes gwyleidd-dra na
heddwch yn teyrnasu dros
y fan y ganwyd Tywysog
Tangnefedd. Mae’r eglwys yn
cael ei rheoli gan Yr Eglwys
Uniongred Roegaidd,
Yr Eglwys Apostolaidd
Armenaidd a’r Eglwys
Babyddol. Yn aml byddant
yn ffraeo dros bwy sy’n
gwneud beth!
Onid ydym ninnau yng
Nghymru yn glynu’r un mor
dynn at ein henwadaeth?
Eirlys Gruffydd-Evans
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Teulu Richards o Benllwyn:
Pobol Stanley Road, Bootle
gan D. Ben Rees
(parhad o’r wythnos ddiwethaf)
Ond wrth edrych yn ôl credaf mai
cyfraniad pennaf David Richards oedd
yn ystod blynyddoedd y Rhyfel Byd
Cyntaf. Apwyntiwyd ef yn Ysgrifennydd
Pwyllgor yr Eglwys i ofalu ar ôl
buddiannau y brodyr a ymatebodd i
berswâd David Lloyd George a John
Williams, Brynsiencyn a gweinidogion
eraill a welai y gyflafan honno fel rhyfel
gyfiawn. Yr oedd 462 o frodyr yn gyflawn
aelodau yng nghapel Stanley Road a
phenderfynodd 230 ohonynt ymuno
gyda lluoedd arfog, eu hanner a hefyd
wyth o ferched. Dyma a ddywedir yn y
gyfrol flasus ar Hanes yr Achos sef
Camau’r Cysegr a baratowyd gan dad
Meirion Evans, yr anghymharol Hugh
Evans, sylfaenydd Gwasg y Brython:
Ymdrechwyd cadw mewn cyffyrddiad
byw a phob aelod oedd oddi cartref
trwy drefnu i ryw frawd neu chwaer
anfon llythyr unwaith y mis at bob un
o’r milwyr a’r morwyr. Ac nid gwaith
bychan oedd casglu dros ddeucant o
wahanol gyfeiriadau rhai oedd yn
symud o’r naill fan i’r llall. Ynghanol
berw mawr y rhyfel, a’u dosbarthu
rhwng aelodau’r eglwys oedd yn barod
i ysgrifennu atynt... . Yn y cyfarfod
‘Croeso Adref’ cyflwynwyd y bechgyn
gan David Richards, a weithiodd mewn
amser ac allan o amser dros achos ein
milwyr a’n morwyr.
Dyma ei gyfraniad mawr, cyfraniad
gwerthfawr a hir gofir yn Stanley Road.
Nid rhyfedd fod blodeugyrch ar ei fedd
ym mynwent Longmoor Lane ar ddydd
Mercher 12, Mehefin 1935 oddi wrth
"cyn filwyr Stanley Road". Rhoddwyd
blodeugyrch oddi wrth ei Ddosbarth
Ysgol Sul, Cyfeillion o’r Ysgol Sul a
Chlwb Bowlio y Cambria. Mae hyn yn

haeddu peth esboniad. Roedd gan y
Cymry yn Bootle Glwb Bowlio
llwyddiannus ryfeddol o’r enw y Cambria
a pherthynai David Richards iddo. Gallai
gerdded yn hawdd o’i gartref yn 112
Beatrice Street i’r parc i fowlio. Bu farw
yn ei gartref ar 15 Mehefin 1935 gan
adael i alaru ei feibion Thomas a Henry
Richards, a dwy ferch, Mrs George
Jones a Mrs G. Vaughan Williams (O! caf
fy ngwylltio gan yr arferiad ynfyd o alw y
merched yn ôl enwau eu gwªr!) a
chwaer a brawd. Collodd ei briod rai
blynyddoedd cyn hynny. Ei chwaer, Mrs
Margaret Evans, oedd yr olaf o’r teulu ar
lannau Mersi. Ganwyd hi yn Gwarcwm,
Penllwyn ar 1 Chwefror 1856 a bu farw
ym maesdref Crosby, Gogledd Lerpwl ar
24 lonawr 1945.
Bu hi fel ei brodyr yn rhan annatod o
fywyd Stanley Road, ac ymddiddorodd
yn fawr yng ngwaith cenhadol eglwys
Stanley Road yn St John’s Road a
Bankhall wedi hynny. Gwnaeth
wasanaeth amhrisiadwy, ac yn y
blyddoedd rhwng 1904 a 1915 treuliau hi
ei gwyliau haf gydag eraill yn bugeilio a
gwarchod deugain o blant, ar
gyfartaledd, am bythefnos o wyliau.
Plant tlodion y Genhadaeth oeddynt a
phlant nad oedd gobaith yn y byd iddynt
gael gwyliau mewn unrhyw ffordd arall.
Trefnent y gwersyll mewn lle hwylus yng
Ngogledd Cymru, a dyma’r tri canolfan y
bu hi yn gofalu amdano, Caergwrle,
Cefn-y-bedd ger Wrecsam a Llanferres.
Hi oedd brenhines y gwersyll a’r plant i
gyd yn eu hanwylo, am ei hamynedd a’u
meddwlgarwch.
Rhoddodd fel ei brawd David gyfraniad
pwysig yn yr Ysgol Sul. Fel yntau bu hi
yn athrawes ar y plant. Ond roedd ei

Capel Mawr,
Rhosllannerchrugog
Bellach mae ‘Ysgoldy Fawr’, Capel Mawr
Rhosllannerchrugog yn fwrlwm eto ers i’r Banc Bwyd
ddechrau ei ddefnyddio. Mae’r fenter yn cael ei
gweithredu gan y Community Café (cangen o’r
Community Church) ac yn darparu ar gyfer tua 400 o
bobl yn yr ardal.
Yn y llun (ar bellter cymdeithasol addas) gwelir Philip
Elis, blaenor yn yr eglwys, Grace Lockhart o’r
Community Church a Neil Poulton, Pennaeth Eiddo y
Cyfundeb.
Rhodded yr Arglwydd ei ras i bawb i barhau i gefnogi’r
gwaith pwysig hwn a deled bendith yr Arglwydd ar y
ddwy eglwys yn y cyd-weithredu.
David Owens
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nwyd genhadol yn ddihareb. Bu yn
ymwelydd cyson â phobl oedd yn
perthyn i’r Ystafell GenhadoJ, yn ffrind
da i’r chwaer Kate Evans, ac yn
ddawnus ryfeddol ym mywyd ysbrydol yr
eglwys niferus. Roedd y tri ohonynt yn
meddu ar arddeliad amlwg, gwres y
diwygiadau yn ei gwaed, ac awydd i
wasanaethu yr Eglwys yn nwyd iddynt.
Yr oedd ei phriod Benjamin Evans yn
gefnogol i’w gwaith, a bu ef farw yn
1928, o flaen ei brodyr David a Richard
Richards. Ganwyd iddi mab a merch.
Trigai ei mab Thomas Evans ar ddiwedd
yr Ail Ryfel Byd yn 9 Gordon Avenue,
Waterloo a’i merch Mrs William Jones yn
Crosby. Galwodd ei chartref gyda’r enw
tlws Delfryn. Gwasanaethwyd yn ei
harwyl hi gan y Parchedig R. Gele
Williams, a feddyliai’n uchel am ei
chyfraniad, a hi yr adeg honno oedd
aelod hynaf eglwys Stanley Road,
Bootle. Bu farw ar drothwy ei 89 mlwydd
oed.
Saif capel Penllwyn ar fin y ffordd fawr
rhwng Ponterwyd a Llanbadarn Fawr.
Byddaf yn teithio’n gyson heibio’r Capel
a sylwi ar gerflun y Dr Lewis Edwards, y
Bala, un o blant y fro, o flaen y Capel.
Daw i’m cof am eraill a fagwyd yn y fro
fel y Dr Owen Prys a fu’n brifathro y
Coleg Diwinyddol, Aberystwyth. Diddorol
yw nodi fod y ddau hyn wedi cyfrannu’n
helaeth i addysg ddiwinyddol am bron
gan mlynedd o amser. Ond erbyn hyn
pan af heibio Capel Penllwyn ym
mhentref Capel Bangor byddaf yn cofio
tri arall, plant Gwarycwm, Margaret,
David a Richard Richards a ddiwylliodd
fywyd cannoedd o’u cyd-Gymry yn nhref
Boole ar Ian yr afon Mersi. Yn wreiddiol
yr oeddynt yn saith o blant, ond ar ddydd
yr arwyl, ar 29 lonawr 1945 nid oedd ond
un brawd ar ôl o deulu Gwarcwm. Roedd
hi’n ddiwrnod gaeafol ond fe lwyddodd
Thomas Richards, a drigai yn Llanelli,
fod yn bresennol yn arwyl ei chwaer,
Margaret. Gellir dweud i’r tri ohonynt
wireddu’r Gair.
‘Yr hyn a ymafla dy law ynddo, gwna a’th
holl galon’.
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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

6 CYMDEITHAS
Mae cymdeithas y saint yn rhan bwysig
o fywyd yr eglwys. Ni fwriadodd Duw
i’w blant fyw’n annibynnol ar ei gilydd.
Ei ddymuniad yn hytrach yw eu bod
nhw’n rhannu â’i gilydd fel brodyr a
chwiorydd yng Nghrist. Yn sicr, mae
ein cymdeithas gyda’n gilydd yn yr
eglwys yn un o’r prif bethau yr ydym yn
ei golli ar hyn o bryd gydag ychydig yn
unig o’n heglwysi wedi ailagor ar ôl
cyfnod y clo.
Ceir undod eisoes ymysg Cristnogion
yn rhinwedd eu ffydd gyffredin yn yr
Arglwydd Iesu Grist. Mae’r ffydd hon
yn eu clymu’n un yn yr Arglwydd. Yn
anffodus, cwyd rhaniadau oherwydd
gwahaniaethau diwinyddol a phersonoliaethau awdurdodol.
Yn wyneb y fath sefyllfa, dylid cofio
fod yr Arglwydd Iesu Grist wedi
gweddïo ar ei Dad nefol am undod ei
bobl, fel y credai’r byd ‘mai tydi
a’m hanfonodd i’ (Ioan 17:21). Nid
undod sefydliadol nac enwadol,
organizational, mo hyn ond undod
ysbrydol sy’n codi o berthynas efo Duw
a’i bobl, organig. Mae’r undod hwn ar
sail, ac nid ar draul, y gwirionedd.
Mae angen cymdeithas arnom fel ein

bod yn cynorthwyo ein gilydd yn y
bywyd Cristnogol. Roedd angen
cymdeithas y saint ar yr apostol Paul.
Ac, yn bwysicach fyth, roedd angen
cymdeithas y disgyblion ar yr Arglwydd
Iesu Grist.

Tueddai rhai Cristnogion cynnar i
esgeuluso cwrdd â’i gilydd (Hebreaid
10:25). Anogodd yr awdur nhw felly i
ailennyn eu cymdeithas. Wedi’r cyfan
roedden nhw oll yn frodyr ac yn
chwiorydd i’w gilydd yng Nghrist.
I feithrin cymdeithas y saint mae
angen cariad Crist ynddynt, y naill tuag
at y llall. Nid bod person o reidrwydd
yn teimlo’n arbennig o agos at ei gydgredadun ond y mae i’w garu fel
perthynas iddo yng Nghrist. Wedi’r
cyfan, dyma orchymyn yr Arglwydd
Iesu Grist i’w ddisgyblion (Ioan 15:12).
Efallai fod rhai Cristnogion yn

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 9 – ‘Lleng’
Gweddi
Nefol Dad, cofiwn heddiw am y bobl
sydd yn dioddef o salwch meddwl, y
sawl sydd yn ddi-hwyl ac angen
cymorth seicolegol. Diolch am y
meddygon sydd wedi gweithio i ddysgu
mwy am y salwch hwn, ac am y bobl
sy’n ymchwilio i gynnig triniaethau a
fydd yn cynorthwyo’r cleifion hyn i
ymdoddi i fewn i gymdeithas yn
gyffredinol ac i fwynhau bywyd yn
benodol. Amen.
Darllen: Salm 139; Marc 5:1–20

Cyflwyniad
Ymddengys ei bod yn bwysig i’r
efengylwyr nodi llawer o wyrthiau
iacháu wrth adrodd hanes Iesu. Wrth
reswm roeddent yn ddigwyddiadau
rhyfeddol, ac nid gwaith yr esbonwyr
yw egluro sut digwyddodd y gwyrthiau
hyn, ond cadarnhau fod gan Iesu
ddoniau nad oedd gan ddynion eraill,
a’i fod wedi gwella cleifion, boed yn
gorfforol neu’n feddyliol. Nid yn unig
yr oedd grym Iesu yn cael ei amlygu,
ond hefyd roedd trugaredd Iesu tuag at
yr anghenus i’w amlygu. Ceir portread
o Iesu fel un a welai werth yn y rhai yr
oedd cymdeithas yn derbyn eu bod tu
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teimlo’n swil neu’n israddol yng
nghwmni eu cyd-Gristnogion, felly mae
angen iddynt sylwi eu bod nhw mor
werthfawr â’i gilydd yng ngolwg yr
Arglwydd. Dywedodd un Cristion
diymhongar wrth bregethwr enwog
unwaith nad oedd yn deilwng o fod yn
ei gwmni. Yn ôl daeth yr ateb: ‘Yr unig
wahaniaeth rhyngot ti a mi yw fod ’da ti
wallt a minnau ddim!’
Ni all y corff weithredu’n iawn heb
fod yr aelodau’n gweithredu fel un:
mae’r naill yn cynorthwyo’r llall. Y
cwestiwn yw: nid a ydw i’n aelod
gwerthfawr ond a ydw i’n gwneud fy
rhan (1 Corinthiaid 12:12–31)?
Mewn eglwys fawr gall aelod
ymgolli’n rhwydd yn y gynulleidfa heb
dynnu ei bwysau. Ond caletach yw
gwneud hynny mewn eglwys fechan. A
ydw i felly’n asset neu’n liability i’m
heglwys leol?
Mae angen bwrw gwreiddiau mewn
eglwys leol i deimlo’n gartrefol ynddi.
Nid yn unig beth a ga’ i o’r eglwys
honno sy’n bwysig ond beth a roddaf i
i’r eglwys honno? Ym mha eglwys
bynnag y mae person yn ymgartrefu,
dylai roi o’i orau i fywyd a gwaith yr
eglwys honno.
Braint, braint
yw cael cymdeithas gyda’r saint,
na welodd neb erioed ei maint;
ni ddaw un haint byth iddynt hwy;
y mae’r gymdeithas yma’n gref,
ond yn y nef hi fydd yn fwy.
John Roberts (Caneuon Ffydd, 34)

hwnt i obaith a gwellhad. Clywai Iesu
gri’r anghenus a gwelai sefyllfaoedd
enbydus pobl.
Wrth adrodd hanes Iesu yn croesi i
wlad y Geraseniaid, pwysleisiai’r
efengylwyr fod Iesu yn croesi’r môr,
sef y ddelwedd o berygl i’r Iddew, i
wlad arall, ac i’r gfir a ddioddefai
ddolur meddyliol adnabod Iesu a’i
gyfarch fel ‘Mab y Duw Goruchaf’.
Byddai hyn yn arwyddocaol i’r
Iddewon a’r cenhedloedd eraill wrth
iddynt ddarllen yr efengyl, sef bod
modd i bobl o bob cyflwr a chenedl
sylweddoli pwy a beth oedd Iesu.
Byddai gwybod fod Iesu yn drech na’r
‘cythreuliaid’, sut bynnag roedd deall y
gair hwnnw, gan herio rhagfarnau a
chamddealltwriaethau meddygol y
dydd, wedi bod yn neges bwysig hefyd.
Roedd y cyfarwyddyd a roddwyd i
Lleng ar ôl iddo wella yn arwyddocaol.
Cymhellwyd ef i fynd adref a sôn wrth
ei deulu a’i gydnabod mai Iesu oedd

(parhad ar y dudalen nesaf)
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Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd
wedi ei wella: ‘Roedd pawb yn
rhyfeddu.’
Myfyrdod
Mae’r corff dynol yn gyfansoddiad
rhyfeddol, ac mae’r meddwl dynol yn
fwy cymhleth fyth. Pwy all wir ddeall
beth sy’n dylanwadu ar ein hwyliau o
funud i funud? ‘Rhyfedd y’n gwnaed’
(Salm 139:1). Beth yw’r holl
gemegolion yn ein cyfansoddiad sy’n
peri bod person cytbwys a chyfrifol yn
medru troi’n anystywallt neu’n ddi-hid?
Daethom i ddeall llawer mwy am
iselder ysbryd ers diwedd yr Ail Ryfel
Byd, ond mae cymaint mwy i’w ddeall.
*Tybed beth oedd y dylanwadau ar
feddwl y gfir ifanc ‘yn cartrefu ymhlith
y beddau’? Beth fyddai dadansoddiad
ac ymateb y seiciatryddion iddo
heddiw?* Yn amlwg roedd tu hwnt i
allu cymdeithas ei ddydd i’w
gynorthwyo. Dywed yr efengylwyr ei
fod o dan ddylanwad y ‘cythreuliaid’,
ac mae gwallgofrwydd ac anwareidddra yn cyfleu meddwl gwyllt a methiant
i fyw mewn cymdeithas wâr.

(parhad)

Weithiau bydd hanes yn trafod
arweinwyr gwleidyddol sy’n ormesol
fel pobl despotig, a byddai’n ddiddorol
pe bai modd deall beth oedd salwch
creiddiol Adolf Hitler. Mae’r ffin yn
denau rhwng gwâr ac anwar, neu rhwng
bod yn gariadlon neu’n greulon. Beth
yw’r elfennau sy’n troi person llawen
yn drist, neu’n peri bod y person
cydweithredol a chymwynasgar yn
ymddwyn yn gwbl anystywallt? Un
neges o’r darlleniad yw bod Iesu yn
deall seicoleg dyn, a’i fod yn fwy na’r
ysbryd aflan mewn person. Sut
bynnag y deallwn pwy a beth yw’r
diafol, roedd yr efengylwyr am ddangos
bod Iesu yn drech na’r mwyaf
dychrynllyd. Mae dylanwad Iesu ar
fywyd unigolyn a chymdeithas yn fwy
nag y gallwn ei ddychmygu, ond roedd
y dystiolaeth yng ngwarineb y gfir a fu
gynt o dan reolaeth yr ‘ysbrydion
aflan’.
Gweddi
Maddau i ni, nefol Dad, am fod mor
barod i feirniadu eraill heb fod wedi
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gweddïo drostynt, ac i weld y llwch yn
llygad person arall heb weld y darn
mawr o bren yn ein llygaid ni.
Arglwydd Iesu, gwared pob ysbryd
aflan ynom ni a boed i ni fod yn
debycach i ti. Amen.

Trafod ac ymateb:
• Trafodwch y cwestiwn a nodir
gan * *.
• Mae’r Salmydd yn gwahodd ymchwil
Duw ohono yn Salm 139:23
oherwydd ei fod yn ei adnabod yn
well na neb arall, a hyd yn oed ef ei
hun. Gyda pha bwrpas y mae’n gofyn
i Dduw ei chwilio (adn. 24)?
• Trafodwch beth yw lle gweddi a
myfyrdod ochr yn ochr â thriniaeth a
meddyginiaeth at gyflyrau iechyd
meddwl.
• Mor fregus y gall ein hiechyd meddwl
fod ac mor hawdd i’w effeithio. Os
cawsoch brofiad o hyn, a deimlwch
yn ddiogel i rannu amdano? Beth yw
eich profiad o’r hyn fu/ sydd yn
gymorth i chi?

Erdogan yn gorchymyn troi ail adeilad
eglwysig Cristnogol yn fosg yn Nhwrci
newidiwyd yn ddiweddarach yn Fosg
Credir bod newid safleoedd pwysig
Mis yn unig ar ôl y newid pwrpas
Kariye 50 mlynedd ar ôl i fyddinoedd yr
yn nhreftadaeth Gristnogol y wlad yn
dadleuol a welwyd i Fasilica yr Hagia
Otomaniaid goncro Caergystennin yn
fannau addoli Islamaidd yn un agwedd
Sophia, a gydnabyddir fel safle
1453. Daeth yr adeilad Cristnogol
ar ymdrechion Erdogan i ennyn
treftadaeth y byd gan UNESCO, mae
Uniongred, mil o flynyddoedd oed, yn
cefnogaeth genedlaetholgar ar adeg pan
Arlywydd Twrci, Recep Tayyip
Amgueddfa Kariye ym 1945,
Erdogan, wedi gorchymyn troi
fel rhan o ymgyrch Kemal
safle hynafol arall o addoliad
Ataturk
i
seciwlareiddio
Cristnogol yn ôl yn fosg.
gweriniaeth Twrci.
Daeth
y
gorchymyn
Mae gormesu lleiafrifoedd
arlywyddol ar 21 Awst i
crefyddol yn cynyddu yn
drawsnewid adeilad eglwysig
Nhwrci lle mae’r mwyafrif yn
St Saviour yn Chora, a oedd
Fwslimiaid, yn enwedig o dan
bellach yn amgueddfa yn
yr
Arlywydd
Islamaidd
Istanbul a’i hanes yn un tebyg
Erdogan, sydd wedi bod yn
iawn i gadeirlan yr Hagia
uchel ei gloch am ei awydd i
Sophia gerllaw.
ail-greu’r
Ymerodraeth
Cafodd y penderfyniad ei
Otomanaidd. Gwelwyd mwy o
feirniadu gan wrthwynebwyr
elyniaeth tuag at Gristnogion
gwleidyddol Erdogan ac
yn ystod y blynyddoedd
arweinwyr eglwysi a ddyweddiwethaf wrth i gefnogaeth i
odd y bydd y symudiad yn
blaid Erdogan, yr AKP,
dyfnhau rhaniadau crefyddol
Yr adeilad a fu gynt yn Eglwys Uniongred St Saviour
gynyddu. Mae beirniaid y
yn y wlad. Galwodd Garo
yn Chora, Istanbul, ac a ddaeth yn amgueddfa ar ôl
llywodraeth yn honni bod ‘iaith
Paylan, un o Aelodau Seneddol
yr Ail Ryfel Byd
casineb’ (hate speech) gan y
yr
wrthblaid
Dwrcaiddllywodraeth
wedi
arwain
at
mae Twrci yn wynebu ansicrwydd
Armenaidd, y trawsnewidiad yn ‘warth
ymosodiadau cynyddol ar grefyddau
economaidd ôl-Covid a chynnydd
ar ein gwlad’. Ychwanegodd, ‘Mae un o
lleiafrifol.
sydyn mewn chwyddiant.
symbolau hunaniaeth ddofn, amlRoedd eglwys Sant Saviour yn Chora
(O e-daflen newyddion
ddiwylliannol ein gwlad a’i hanes
yn eglwys ganoloesol a drawsCronfa Barnabas)
amlgrefyddol wedi’i aberthu.’
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Diddorol iawn yw cysylltiadau Cymreig
diwinydd mwyaf dylanwadol Gogledd
America, sef Jim Packer a fu farw fis
Gorffennaf, ychydig ddyddiau cyn ei
ben-blwydd yn 94 oed. Yn gyntaf, mae ei
weddw Kit yn Gymraes. Yn ail, y Cymro
Geoffrey Nuttall oedd tiwtor ei
ddoethuriaeth ar Richard Baxter. Roedd
ganddo gartref gwyliau ger Dolgellau, ac
roedd wrth ei fodd yn crwydro’r ardal
gyda’i deulu. Dywedodd wrthyf un tro ei
fod yn parchu ac yn gwerthfawrogi’r
‘ymdeimlad o Dduw sy’n unigryw
Gymreig’ (a sense of God which is unique
to Wales). Mae’n wir dweud y gellir
dirnad Duw mewn ffyrdd unigryw ar
draws y byd. Ond yr hyn yr oedd Packer
yn cyfeirio ato oedd y gorau o
Gristnogaeth hanesyddol Cymru, gyda’i
chyfuniad cytbwys o athrawiaethau
diwygiedig a phrofiad dwys o
ddiwygiadau.

J I Packer 1926–2020
(llun: Premier Christianity)

Er hyn, bu gwrthdaro seismig rhwng
Jim Packer a’r Cymro Dr Martyn LloydJones. Yn ei flynyddoedd cynnar bu’n
gweithio’n agos gyda Lloyd-Jones ar
ailddarganfod, dathlu a chyflwyno
Piwritaniaeth i genedlaethau newydd, a
hynny’n benodol mewn cynhadledd
flynyddol yn Llundain, The Puritan
Conference.
Fel y gall nant fach fynyddig hollti a
mynd i ddau gyfeiriad gwahanol o ben y
mynydd, felly’n wir yn hanes y ddau yma.
Roedd Lloyd-Jones yn gofidio y byddai’r
Eglwys Gatholig yn llyncu Protestaniaeth
drwy eciwmeniaeth, tra oedd Packer yn
dymuno gweld a oedd tir cyffredin rhwng
Protestaniaeth a Chatholigiaeth.
Fel y dewisodd Thomas Charles a
Thomas Jones, Dinbych, ymwahanu o’r
Eglwys Wladol yn 1811, yn 1976 fe
alwodd Lloyd-Jones ar i Gristnogion
adael yr enwadau traddodiadol. Yn fwy na
hynny, roedd yn pardduo’r rhai na
fyddai’n ymwahanu. Ac un a gafodd ei
sarhau’n gyhoeddus oedd Jim Packer
oherwydd ‘guilt by association’; roedd yn
cael ei gyfrif yn euog gan Lloyd-Jones
oherwydd ei gysylltiad Catholig.
Meddai’r hanesydd Carl Trueman: ‘The
suspicion and the bile that was directed
toward Packer in post-1966 nonconformist circles in so many informal
ways … was tangible and in my
experience as a young Christian,
pervasive in churches led by men who
looked to Lloyd-Jones at their mentor.’

Y Pedair
Tudalen Gydenwadol
Y PEDAIR
TUDALEN
GYDENWADOL

Cofio
Jim Packer
gan Hywel Meredydd Davies
A minnau’n dair ar ddeg oed, cofiaf
eistedd yn y car yn sgwâr Dolgellau yn
clustfeinio drwy ffenestr fach driongl car
Dad, ac yntau’n ceisio cysuro Jim Packer
yn dilyn y fath sarhad. Doedd gennyf
ddim syniad am y trafodaethau eglwysig
ar y pryd, ond roeddwn yn sifir mai
bonheddwr clwyfedig oedd Packer. Yn
fuan wedyn, aeth i Ganada i ddarlithio; bu
hynny’n golled i Brotestaniaeth glasurol
Ynysoedd Prydain, a phan ledodd y
mudiad carismatig roedd absenoldeb ei
ddirnadaeth yn golled fawr.
Mae ei gofiannydd Alistair McGrath,
yn ei lyfr To Know and Serve God –
A Biography of James I Packer, yn
ysgrifennu fel hyn: ‘Packer found himself
being shunned by Evangelicals in Wales
which would once have counted him as a
friend … Packer’s response involved a
number of observations. First he noted
that all mainline churches are … found on
a set of beliefs which commit those
churches to theological orthodoxy. Some
may depart from this; evangelicals have a
duty to recall them to faithfulness. They
cannot be regarded as guilty by
association, if they protest in this way. For
Packer the idea of ‘guilt by association
was a nonsense notion which has been
given an unhappy airing during the last
two decades … He noted that smaller
doctrinally-pure bodies … are open to the
charge that they might “purchase
doctrinal purity at the price of theological
stagnation, and are cultural backwaters
out of touch with society around”.
Underlying this point is Packer’s
conviction that cultural engagement – of
such importance to effective evangelism –
is not assisted by a total withdrawal from
the society which is to be evangelised.’
Dyma oedd fy argyhoeddiad innau ar ôl
sefydlu eglwys newydd yn 1980 ar Ynys
Môn, mewn ymateb i alwad y Dr LloydJones, sef y perygl o fod yn sectyddol,
wedi ymwahanu o’r gymuned leol. A
diddorol nodi i’r diweddar David Ollerton
ddweud bod ymwahanu yn groes i
ddiwylliant Cymru (Cenhadaeth Newydd
i Gymru, Cyhoeddiadau’r Gair, 2016,
t. 263). Tybed ai dyna’r rheswm pam nad
yw’r eglwysi hynny ddim yn tyfu’n fwy
na rhyw 30 o gynulleidfa?
Rwyf hefyd yn credu i Lloyd-Jones
wneud camgymeriad yn credu y byddai
Protestaniaeth yn cael ei llyncu gan
Gatholigiaeth, oherwydd does dim
arwydd o hynny wedi bod ym Mhrydain.
Ac edwino mae eciwmeniaeth. Fel cynfeddyg ymgynghorol yn Harley St, roedd
y Dr Lloyd-Jones wedi arfer cael ei ffordd
ei hun, ac roedd yn medru bod yn chwyrn
ei feirniadaeth o’i wrthwynebwyr.
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Yng Nghaeredin y gwelais Jim Packer
am y tro olaf. Ar y pryd, roeddwn yn
gwneud ymchwil ar y pwnc ‘Syniad y
Piwritaniaid o ogoniant Duw’ dan
R. Tudur Jones, ac roeddwn yn awyddus i
gael ei bersbectif ar y mater. Roedd yn
hynod o annwyl a ffeind, ac fe rannodd yn
naturiol iddo, fel Sais â ‘stiff upper lip’,
ffeindio angerdd a gerwinder y Salmydd
yn ddieithr. Eglurais fod tras Cymreig yn
perthyn i’r Salmydd ac mi wenodd, ac yna
dweud ei fod wedi dysgu darllen y salmau
fel gweddïau Crist, a bod hynny wedi bod
yn fendith fawr iddo’n bersonol.

J I Packer gyda rhai o’i deulu a
Mair Eluned Davies (Mam) a minnau
yn Llanfihangel-y-Pennant
Ar ddiwedd swper yn ein cartref, a’m
tad newydd ymddeol wedi oes o lafur
gyda’r Mudiad Efengylaidd, roedd Packer
yn dymuno cael copi o’r ‘Cylchgrawn’
oedd yn dathlu cyfraniad Dad. Es yn syth
i estyn y cylchgrawn ac meddai wrthyf:
‘Hywel, the grass will not grow under
your feet.’ Wel, yn sicr, o gofio i Packer
gyhoeddi hanner cant o lyfrau sylweddol,
wnaeth y gwair erioed dyfu dan ei draed
yntau. Roedd tu hwnt o gynhyrchiol, yn
enwedig i mi gyda’i lyfrau: Knowing
God, Laid Back Religion, Amongst God’s
Giants, Keep in Step with the Spirit, A
Passion for Holiness a Concise Theology.
Meddai George Egertona am Packer:
‘His Christian legacy is enormous and
global … It brings me joy to think of his
entry to heaven, to be greeted by his Lord,
and the Heavenly Hosts, and that great
cloud of witnesses, who have gone before
– especially John Owen, Richard Baxter
and John Calvin. What a conversation!’
Yn dilyn cwymp bu farw Packer yn yr
ysbyty ar 17 Gorffennaf, a hynny ar benblwydd priodas ei wraig ac yntau, ar ôl 66
o flynyddoedd. Meddai Kit, ei weddw:
‘Roedd mor nodweddiadol ohono i wneud
pethau’n gyfleus imi; wna i byth anghofio
dyddiad ei farwolaeth.’ Tan y diwedd,
roedd Packer yn fir bonheddig.
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Cyfoeth ein cyfieithiadau
Yr wythnos diwethaf, cyflwynais rai
ystyriaethau cyffredinol iawn pan
fyddwn yn dewis cyfieithiad o’r Beibl
i’w ddarllen. Y cwestiwn mawr a
ofynnais oedd: a oes rhai cyfieithiadau
sy’n fwy addas na’i gilydd ar gyfer
sefyllfaoedd a chyd-destunau penodol?
Mae’n gwestiwn pwysig, a’r cwestiwn
hwn yr wyf fi’n ceisio’i ateb ar hyn o
bryd gyda fy ngwaith ymchwil ar Feibl
William Morgan (BWM), y Beibl
Cymraeg Newydd Diwygiedig (BCND)
a beibl.net (BNET).
Tybed a oes gennych feic, ac os oes, pa
fath o feic ydy o? Mae gen i feic hybrid,
h.y. mae o rywle rhwng beic mynydd a
beic ffordd. Y syniad yw fod y beic hwn
yn one-size-fits-all, addas ar gyfer pob
sefyllfa. A oes cyfieithiad o’r Beibl fel
hyn? A oes un cyfieithiad o’r Beibl y
medrwn ei ddefnyddio ym mhob
achlysur? Er bod fy meic hybrid yn fwy
cyfforddus ar lôn dyllog na beic ffordd,
ac yn gyflymach ar y ffordd fawr nag yw
beic mynydd, nid oes dim yn curo beic ar
y dirwedd yr oedd gan y dylunwyr mewn
golwg ar ei gyfer. Ni all fy hybrid fyth
gymharu â beic ffordd ar y ffordd nac â
beic mynydd ar fynydd, ac i raddau,
mae’r un egwyddor yn berthnasol wrth
ystyried y cyfieithiadau o’r Beibl.
Un o’r pynciau amlycaf yn y drafodaeth
yw geirfa, yn arbennig geirfa pwncbenodol. Yr hyn a olygir gan hynny
yw geiriau sy’n perthyn i faes
diwinyddiaeth: geiriau megis ‘iawn’,
‘gras’, ‘apostol’, ‘tangnefedd’ a.y.y.b.
Ymddengys y geiriau hyn i gyd yn
BWM; ymddengys pob un ohonynt ac
eithrio ‘iawn’ yn y BCND, ond nid oes yr
un ohonynt yn BNET (ac eithrio
‘apostol’,
sy’n
ymddangos
yn
1 Corinthiaid 15 yn unig). Felly, beth
amdanynt? Pa fanteision sydd i’w
cynnwys a pha fanteision sydd i beidio
â’u cynnwys?
Y peth cyntaf i’w nodi yw fod gan eu
cynnwys, neu beidio â’u cynnwys,
oblygiadau diwinyddol, a gall yr ystyr
gael ei newid gyda chynhwysiad neu
absenoldeb rhyw derm. Nid ysgolhaig
diwinyddol mohonof, felly ceisiaf osgoi
manylu’n ormodol ar yr agwedd
honno; fodd bynnag, mae’n rhaid
cydnabod hyn ac ystyried y peth o
leiaf. Y mae ‘iawn’ yn BWM yn dod
yn ‘aberth cymod’ yn y BCND, a
‘gras’, ‘tangnefedd’ ac ‘apostol’ yn
y cyfieithiadau hªn yn dod yn
‘haelioni rhyfeddol’, ‘heddwch dwfn’ a
‘chynrychiolydd personol’ yn BNET.
Bydd rhai yn dadlau fod digon o’r ystyr
yn cael ei gyfleu gan y termau

gan Gruffydd Rhys Davies
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diweddaraf, mwyaf cyfarwydd, ond bydd
rhai yn dadlau fod angen term agosach at
y gwreiddiol er mwyn cyfleu llawnder yr
ystyr. Gadewch i ni ystyried ‘gras’ fel
enghraifft. Gras yw un o themâu mawr y
Beibl, ac un o adnodau mawr y
Testament Newydd yw Effesiaid 2:8:
‘Trwy ras yr ydych wedi eich achub,
trwy ffydd.’ Beth yw gras? Yn ôl Thomas
Charles, gras yw:
Daioni,
cariad,
caredigrwydd,
cymwynasgarwch Duw tuag at
ddynion, neu ddynion tuag at ei gilydd
– a hynny yn hollol rad, wirfoddol, ac
anhaeddiannol yn y gwrthrych o’r
daioni hwnnw.
Fodd bynnag, o ddarllen yr un adnod yn
BNET, gwelwn y geiriau hyn: ‘Haelioni
Duw ydy’r unig beth sy’n eich achub chi
wrth i chi gredu.’ A ydyw hyn yn cyfleu
yr un peth i chi? A yw haelioni gyfystyr
â gras? Mae’r cymal olaf yn niffiniad
Charles o ras ‘a hynny yn hollol rad,
wirfoddol, ac anhaeddiannol yn y
gwrthrych o’r daioni hwnnw’ yn cynnig
rhywbeth na chaiff ei gynnwys mewn
‘haelioni’. Mae Duw yn hael, yn sicr.
Ond mae’n fwy na hael, mae ei haelioni
yn fwy penodol, mae’n raslon; nid yw
dynolryw yn haeddu Crist fel Gwaredwr
ond eto mae Duw yn ei roi. Ar y llaw
arall, rhowch eich hunain yn esgidiau
rhywun sydd erioed wedi bod mewn
capel, rhywun ifanc efallai neu hyd yn
oed ddysgwr. Beth fyddai ‘trwy ras yr
ydych wedi eich achub’ yn ei olygu i chi
wedyn? Beth yw’r gair hwnnw, gras?
Gras bwyd? I rywun sydd heb fod yn
ymwybodol o’r treiglad, ras redeg
efallai?
Tybed a ydych chi’n yfwyr coffi?
Darlun fyddaf yn ei ddefnyddio’n aml
wrth drafod ‘gras’ yw’r darlun o goffi. Os
ydych chi’n adnabod eich coffi, byddwn
yn cynnig cappuccino i chi a byddech
chi’n deall yn union beth sydd gennyf ar
eich cyfer. Os nad ydych chi’n adnabod
eich coffi, mae’n debyg na fydd
cappuccino yn golygu dim i chi, a mwy
buddiol o lawer fyddai i mi gynnig ‘coffi’
neu ‘goffi trwy lefrith’ i chi. Wrth gwrs,
nid yw hynny’n llawn gyfleu’r ystyr ond
byddai’n rhoi syniad eithaf da i chi o beth
ydych chi ar fin derbyn. Pwy a fiyr,
efallai ar ôl mwynhau’r ‘coffi trwy
lefrith’ unwaith neu ddwy y byddwch yn
ymddiddori’n fwy ac eisiau gwybod yn
union beth yw’r cappuccino blasus hwn
y sonnir amdano. Mae cael gair fel ‘gras’

yn ein hiaith yn fraint, er mwyn i ni allu
trin a thrafod y cysyniad pwysig hwn yn
gywir. Ond eto, mae dweud mai haelioni
Duw yw’r hyn sy’n abl i’n hachub wrth
rywun sydd yn anghyfarwydd â gras yn
medru bod yn fuddiol dros ben.
Weithiau, er efallai fod yn well gennych
ddefnyddio beic ffordd, mwy addas yw
defnyddio beic mynydd. Yr ydym wedi
cael ein bendithio yng Nghymru gyda
sawl cyfieithiad o’r Beibl ac yr wyf yn
hyderus fod pob un ohonynt yn abl i
gyfathrebu Gair Duw yn effeithiol â
Chymry’r unfed ganrif ar hugain. Fy her
i chi yw hyn: pan fyddwch yn darllen y
Beibl, cydiwch mewn cyfieithiad
gwahanol o dro i dro, efallai y cewch ryw
oleuni newydd ar ryw adnod neu’i
gilydd. A phan fyddwch yn darllen y
Beibl i rywun arall, o’r pulpud neu mewn
grfip o bobl ifanc neu ysgol Sul, neu i
griw o bobl mewn cartref henoed,
ystyriwch tybed pa gyfieithiad sydd orau
ar gyfer y sefyllfa, yn hytrach na dewis
eich ffefryn personol. Mae’r Beibl yn
berthnasol i bawb, yn angenrheidiol hyd
yn oed i bawb, ac mae’r cyfieithiadau
gwahanol yn fuddiol iawn i ni wrth i ni
geisio rhannu ei neges â’n cyd-Gymry.
Mae llawer mwy i’w drafod, ac os
hoffech sgwrs, croeso i chi gysylltu dros
e-bost ar grd7@aber.ac.uk. Ond ni allaf
orffen heb ddweud, fel y dywedir yn aml
mewn oedfa ar ddiwedd darlleniad,
diolch i Dduw am ei Air, a diolch i Dduw
am ei Air yn ein hiaith ein hunain.

Oedfa Radio Cymru
6 Medi am 12:00yp, yng ngofal

Ion Thomas, Ysgol Gwynllyw
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Y Goleuad

O hwnt ac yma

BEDYDDIO BABANOD
Chwarter canrif a mwy yn ôl yr oedd un
pwnc yn achosi helyntion a dadlau mawr
o fewn rhengoedd y Cyfundeb, sef a
ddylid cytuno i fedyddio babanod o
gartrefi di-gred, neu gyplau oedd yn cydfyw ond heb fod wedi priodi? Roedd nifer
o weinidogion ifanc, efengylaidd eu
safbwynt, wedi gwrthod yn bendant â
bedyddio plant o’r fath a’r teulu cyfan
wedyn yn gadael y capel o ganlyniad.
Mae lle i ofni fod yr un mater yn codi ei
ben eto ac yn achosi cryn ddryswch
mewn eglwysi.
Mae’r eglwys Gristnogol, fel llawer
sefydliad arall, yn byw mewn
tensiwn rhwng yr hyn ydyw a’r hyn
a ddylai fod, rhwng y real a’r
delfrydol. Daw hyn yn amlwg iawn
pan ddaw cais am fedyddio baban
nad oes ganddo/i gysylltiad o fath
yn y byd ag eglwys, dim ond
awydd ar ran rhieni sy’n awyddus
i gadw at gonfensiwn neu sy’n
gweld cyfle i gynnal parti! Yn
amlach na pheidio y mae un, os
nad dau, o’r rhieni a thaid a nain a
pherthnasau eraill yn aelodau,
ambell un ohonynt yn aelodau
ffyddlon ac yn falch fod y rhieni wedi
penderfynu cael bedyddio’r plentyn.
Yn achos plentyn bach nad yw’n deall
nac yn medru ymateb mewn ffydd
gofynnir i’r rhieni i wneud addunedau ar
ran y plentyn i’w fagu yn y ffydd
Gristnogol ac ym mywyd ac addoliad yr
eglwys. Dyma’r union eiriad: ‘Wrth ddod
â’ch plentyn i’w fedyddio yr ydych fel
rhieni yn ei gyflwyno i Dduw, ac yn addo
ei feithrin yn y ffydd Gristnogol a’i dywys
i adnabod a charu’r Arglwydd Iesu
Grist?’ Wrth gwrs, ceir rhai cartrefi cwbl
secwlar, lle nad yw’r tad na’r fam, yn
medru gwneud addunedau crefyddol o
unrhyw fath. Ond y peth lleiaf y gellid ei
ddisgwyl yw i’r rhieni addo anfon y
plentyn i’r Ysgol Sul.

ATEBION I’R POS
POBL YN Y BEIBL
o’r wythnos ddiwethaf
I LAWR:
1. Nicodemus; 4. Goliath; 6. Efa;
7. Samson; 8. Naaman; 11. Iesu;
13. Steffan; 14. Dina; 15. Luc;
17. Moses; 19. Adda; 23. Naboth;
27. Barsilai; 29. Mair; 30. Solomon;
32. Satan; 33. Caleb.
AR DRAWS:
2. Cis; 3. Abednego; 5. Gog; 9. Cham;
12. Aretas; 16. Timotheus; 18. Noa;
20. Eglon; 21. Saccheus; 22. Bernice;
24. Dafydd; 25. Asa; 26. Obed;
28. Thomas; 31. Abigail; 34. Obadeia.

Ond i wneud fy safbwynt fy hun yn glir i
ddechrau. Yn gyntaf, rwyf yn gredwr cryf
yn yr eglwys gynhwysol. Cymdeithas
yw’r eglwys sydd yn agored i’r byd yn
gwahodd pawb ati, a thrwyddi hi at
Dduw. Yn ail, dywedodd Iesu, ‘Gadewch
i’r plant ddod ataf fi.’ Os oedd Iesu yn
gwahodd plant ato ac yn rhybuddio pobl i
ofalu am ‘y rhai bychain hyn,’ pwy yda ni
i’w gwrthod? Beth bynnag yw ein
safbwynt diwinyddol, os yw’n ein hannog
i weithredu’n groes i esiampl Iesu y
mae rhywbeth mawr o le â’r safbwynt
hwnnw.

Yn drydydd, y mae’n bwysig fod y
gweinidog yn egluro fod dyletswydd ar
rieni di-gred (neu ddifater) y byddai
disgwyl iddynt wneud adduned i fagu eu
plentyn yn y ffydd Gristnogol. Os ydynt
yn dewis gwneud hynny, popeth yn dda.
Os ydynt yn methu gwneud hynny a
phenderfynu peidio â mynd ymlaen â’r
bwriad o fedyddio eu plentyn, boed felly,
HWY, nid y ni na’r eglwys, sy’n gwneud y
penderfyniad. Mae gwahoddiad Iesu
Grist yn dal i sefyll. O’m rhan fy hun nid
wyf erioed wedi gwrthod bedyddio, priodi
na chladdu neb.

Yn ôl yn wir awn ni!
Un dydd fe ddaeth newyddion da,
o senedd Bae Caerdydd
Fe gaiff eglwysi fynd yn ôl,
i ysbryd mawl a ffydd.
Rhaid cymryd pwyll, medd Mark a Vaughan
Cyn rhuthro’n ôl i’r Tª.
Bydd rhaid glanhau a sgwrio’n lân
I ddim ond dau neu dri.
Wrth fynd i mewn, rhaid seinio llyfr
a cherdded yn sidêt.
At sedd sydd wedi marcio’n glir
ymhell o ffrind a mêt.
Cytg.
Yn ôl yn wir awn ni
Yn ôl yn wir awn ni
Dwi’n edrych ‘mlaen i fynd yn ôl
i’n bybl cynnes ni.

7
Yn bedwerydd, y mae dyletswydd ar y
gweinidog a’r eglwys i gadw eu
hadduned hwythau, sef i anfon eu plant
i’r Ysgol Sul, a chymryd fod Ysgol Sul i’w
gael yn gysylltiedig â’r eglwys. Y mae
Ysgolion Sul plant wedi mynd yn llawer
llai mewn rhif, (ond pwnc arall yw hynny!)
Dyna enghraifft arall o’r bwlch sy’n bodoli
rhwng bwrlwm gweithgarwch Coleg y
Bala ar y naill law a’r mwyafrif mawr o
eglwysi lleol.
Yn bumed, y mae bedyddio plentyn
bach, beth bynnag yw ei gefndir, wedyn
yn rhoi hawl i weinidog a swyddogion
eraill yr eglwys i gael mynediad i’r
cartref. Ni ellir pwysleisio digon fod cadw
cysylltiad â chartrefi ar ymylon eglwys yn
hanfodol bwysig. Dylid eu
gwahodd i achlysuron o bwys, fel
gwasanaethau teuluol,
dathliadau Nadolig, ac yn y
blaen. Y mae’n bwysig gwneud
popeth a fedrwn i adeiladu
pontydd rhwng yr eglwys a’r byd
oddi allan.
O’m profiad fy hun gallwn roi
sawl enghraifft o deuluoedd a
ddaeth yn aelodau gwerthfawr o
eglwys drwy gael eu denu’n
sensitif i mewn i deulu’r ffydd.
Ond y mae hyn yn galw am
ymroddiad ac am inni wneud ein
rhan ninnau i weithredu’r math o
ffydd sy’n ennill, yn croesawu ac yn
dangos fod pob plentyn bach yn blentyn i
Dduw.
Elfed ap Nefydd Roberts.
Gol. Roedd y Parch Ddr. Elfed ap
Nefydd Roberts cyn ei salwch wedi
paratoi cyfres o erthyglau misol i’w
cynnwys yn y Goleuad. Trwy ganiatâd a
chydsyniad Mrs Eidddwen Roberts bydd
yr ysgrifau rheiny’n cael eu cynnwys o
hyn i ddiwedd y flwyddyn. Yr ydym yn
ddiolchgar iawn iddi am ei pharodrwydd i
ni gynnwys yr ysgrifau.
Dim sgwrsio, na, dim cyffwrdd chwaith
rhaid cadw pawb yn saff.
A rhaid byhafio’n drefnus siwr
i oruchwylwyr praff.
Dim canu, na, dim cymun chwaith
rhaid hepgor y fath fraint.
Nac organ bîb sy’n chwythu aer
rhag heintio yr holl saint.
Ond wedyn mynd i siopa wnaiff
Pob estron, Sais a Chelt.
Ac yno caent anadlu’n rhydd
‘Fo system wynt ffwl pelt!
Cytg. (x2)
Yn ôl yn wir awn ni
Yn ôl yn wir awn ni.
Dwi’n edrych ‘mlaen i fynd yn ôl
At deulu’n ‘Capel Ni’.
Eifion Wynne

Y Goleuad
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
Os cawsom ein herio gan ddysgeidiaeth yr Arglwydd Iesu yn ystod yr wythnosau a aeth heibio byddwn yn canfod yn yr
wythnosau a ddaw fod ei eiriau’n ein hysgwyd i’r byw.
Addewid yr Arglwydd – Mathew 18:20
Darlleniadau
Eseciel 33: 7-11 – Mater difrifol yw trin gair
Duw; Salm 119: 34-41 – Gweddi am
ddealltwriaeth; Mathew 18: 15-20 –
Addewid yr Arglwydd. Darlleniadau Mathew
fydd sail ein myfyrdodau.
GWEDDI
Dduw Dad, Hollalluog, addolwn di.
Yr wyt wedi addo bod gyda’th bobl ym
mhob man, ym mhob oes, ym mhob cyfnod
o’u bywydau hyd ddiwedd yr oesau i gyd.
Cyffeswn nad ydym wedi bod yn
ymwybodol o’th bresenoldeb, nac wedi dy
geisio ac yn sicr nid ydym wedi dy garu a’n
holl galon, meddwl a nerth. Nid ydym wedi
caru’n cymydog chwaith fel ni ein hunain.
Ger dy fron mae pob calon yn agored, pob
un bai a throsedd yn hysbys. Nid oes
gysgod na gwisg i guddio’n gwarth heblaw
am dy ras a’th gyfiawnder di yn Iesu Grist.
Yr ydym yn edifarhau am bob camwedd
sydd ynom. Maddau i ni Arglwydd er mwyn
Iesu Grist. Ac yn ystod y munudau nesaf a
wnei di Dirion Ysbryd Glân ddod atom i’n
cofleidio a’n harwain.
Amen.
EMYN 184: ‘Dyro i ni weld.’
Mae'r ail bennill yn arbennig o berthnasol.
‘Ymddisgleiria yn y canol.’
CYFLWYNIAD
Gwelsom fod Iesu’n mynnu fod pob
awdurdod yn y nef a’r ddaear yn perthyn
iddo ef ei hun. Gwelsom fod y disgyblion
wedi cael eu tywys i adnabod Iesu fel Mab
Dafydd, fel Arglwydd holl frenhinoedd y
ddaear, i’w adnabod fel Mab Duw, fel Mab
y dyn. Gwelsom fod ei Deyrnas a’i
werthoedd yn wahanol i bob teyrnas arall.
Fe’i sefydlir trwy ei hunan aberth a’i
fuddugoliaeth ar groes Calfaria, a’i
atgyfodiad. Mae’n galw ar ei ddisgyblion i
ymddiried ynddo a’i efelychu.
Nid yw gofod yn caniatáu i ni fyfyrio
uwchben yr adran i gyd. Ond yn ein
darlleniad heddiw mae Iesu’n gosod
anghydweld rhwng pobl a’i gilydd
yng nghyd-destun ei addewid i fod yn y
canol.

Cymryd Iesu’n ganiataol.
Nid yw Iesu’n addo bod yn bresennol ym
mhob cyfarfod sy’n cael ei gynnal ym mhob
capel neu adeilad. Nid lleoliad ond
perthynas ag ef yw sail ei addewid. Oni
rybuddiodd Iesu eglwys ‘lewyrchus’ Effesus
ei bod wedi colli ei chariad cyntaf. ‘Cofia
felly o ble y syrthiaist, ac edifarha, a gwna
eto dy weithredoedd cyntaf. Os na wnei, ac
os nad edifarhei, fe ddof a symud dy
ganhwyllbren o’i le.’ (Dat. 2:5)
O Gymru! Heb edifeirwch gwêl dy ddyfodol.
Symudwyd y ganhwyllbren o Effesus.
Nid oes eglwys o unrhyw fath ynddi
mwyach.
Cymryd Iesu ar ei air
Amod ei addewid yw ein bod yn ‘dod
ynghyd yn fy enw i.’
i. ei enw ef
Yn yr Ysgrythurau Iddewig mae ‘Enw’ Duw
yn cynrychioli cymeriad Duw. Gofynnodd
Moses wrth weld y berth yn llosgi heb ei
difa am gael gwybod ‘enw’ yr Hwn oedd yn
ei alw. Derbyniodd yr ateb mawreddog,
‘Ydwyf yr hyn ydwyf’. (Exodus 3:14)
Mae ‘enw’ Duw yn cynrychioli ei hanfod, ei
ogoniant, ei burdeb, ei sancteiddrwydd a’i
allu hollalluog, achubol a’i ffyddlondeb i’w
addewidion.
ii. ein henw ni
Fe wyddom o’n hymwneud â’n gilydd mai
rhywbeth annymunol yw cael ein hadnabod
gan rif amhersonol yn unig.
Nid yr un peth yw cael eich adnabod gan
deitl a roddir arnom a chael ein hadnabod
wrth ein henw. Enw sy’n dweud ein bod yn
perthyn i dirwedd neu leoliad. Os newidir
‘enw’ mynydd neu lyn, neu graig neu ogof
caiff cymeriad a hanes pobl a’n cof fel
cenedl ei ddiddymu.
Enw perthynas ac adnabod yw geiriau
cyntaf ein babandod – ‘mam’, ‘dad’. Geiriau
sy’n dweud ein bod yn perthyn.
Enw sy’n mynnu bodolaeth personoliaeth.
Ac y mae enw yn dweud mai ‘fi’ neu ‘ti’ neu
‘chi’ sy’n cael eu hadnabod.
Mae dadlennu’n henw i arall yn creu
perthynas ag eraill a’r mwyaf ein
hadnabyddiaeth y cyfoethocaf fydd gwerth
yr enw.

Darlleniad Mathew 18:15-20

Mae adnabod enw person arall hefyd yn
caniatáu i ni alw arnynt wrth yr enw.

Faint o weithiau ‘dych chi wedi clywed
rhywun ar ddechrau gwasanaeth, o weld
bod y gynulleidfa’n fach, yn ceisio ein
hannog drwy weddïo rhywbeth tebyg i hyn?
‘Diolch Arglwydd “lle mae dau neu dri” dy
fod wedi addo bod gyda nhw.’

Mae derbyn enw yn derbyn perthynas.
e.e. mae derbyn yr ‘enw’ Cymro yn golygu
uniaethu gyda phobl, a hanes a hunaniaeth
arbennig sy’n ein gwahaniaethu oddi wrth
fod yn Ffrancwyr, neu’n Awstraliaid.

Nid ar y ‘dau neu dri’ mae ffocws yr adnod
ond ar yr hwn sy’n eu galw ynghyd!

golygu adnabod Iesu. Mae’n golygu
cydnabod ei gymeriad a’i hanfod. Mae’n
fynegiant o berthynas. Mae derbyn ei enw
arnom yn awgrymu perthynas wirfoddol.
Mae’n awgrymu ein bod am gael ein
hadnabod fel disgyblion iddo, a’i fod ef yn
ein hadnabod ni a ninnau’n cael galw arno
a bod ar ei alwad yntau.
Addewid Iesu
Drwy gydol hanes Israel roedd yr Arglwydd
drwy’r proffwydi, drwy ei ymyrraeth mewn
hanes wedi addo y byddai Ef, y Brenin
Alltud, yn dychwelyd i fod yn y canol.
Daeth yn Immanuel, yn Dduw gyda ni.
Cyflawnodd Iesu holl ddisgwyliadau’r
Ysgrythurau. Er ei fod yn Arglwydd yr
ymylon, pellafoedd byd a dyfnderoedd y
greadigaeth, ei addewid i ni yw y bydd ‘yno
yn y canol’ pan fydd ei bobl yn cyfarfod yn
ei enw.
Mae’n ddechrau tymor newydd.
Wrth i ni gynllunio ein llwybrau i’r dyfodol
gadewch i ni roi ein bryd ar roi Iesu yn y
canol. Nid ein sefydliadau, nid ein
capelyddiaeth na’n henwadaeth, nid ein
gorffennol na’n profiad ohono ddoe.
Ac wrth ei osod yn y canol bydd, fe fydd yr
Arglwydd Iesu Grist yn bresennol. Ni
thorrodd ei addewid erioed. Bydd yn
gyfarfod hyfryd iawn....
GWEDDI
Dduw trugarog a hollalluog, er nad oes
angen caniatâd arnat gennym ni i
deyrnasu rydym am dy wahodd i’n plith i
fod yn y canol, i fod yr hwn ydwyt. Yr wyt
wedi addo bod gyda ni. Tyrd felly.
Yr ydym yn awr yng nghanol cyfnod o
newidiadau. Yn gymdeithasol, yn
wleidyddol, yn ysbrydol, yn feddygol. Yr
ydym yn gymysgwch o gyffro ac o bryder.
Tyrd atom yn dy gariad, yn dy dosturi.
Diolch am dalentau a’r doniau a roddaist i
ni. Diolchwn i ti am ein profiadau.
Gwyddom o’n ‘ddoe’ nad wyt ti erioed wedi
torri dy addewid. Bydd gyda ni wrth i ni
gamu i’n dyfodol newydd. Bydd gyda
gweinidogion, blaenoriaid, swyddogion
henaduriaethau, sasiynau a Chymanfa
Gyffredinol. Dyro i ni arweiniad. Dyro i ni dy
heddwch.
Gweddïwn dros ysgolion sydd wedi
ail-agor...dros Brifysgolion...dros gleifion,
dros ysbytai, dros lywodraethau. Bydd
gyda thlodion y byd. Caniatâ i ni agor ein
calonnau.
Arglwydd clyw ein gweddïau. Bydd gyda
ni.
GWEDDI’R ARGLWYDD

iii. enw Iesu

Felly mae ‘dod ynghyd yn fy enw i’ yn

EMYN 821: ‘O gwawria ddydd ein Duw...’

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.
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