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AMRYWIAETH
Roedd y capel y cafodd Haf, fy ngwraig,
ei magu ynddo yn un dwyieithog a
gwraig un o’r blaenoriaid a oedd yn dod
o Malpas yn Sir Gaer yn benderfynol
bod y capel yn cael ei aduno mewn
ffordd arbennig iawn ar gyfer ‘the
Harvest Festival’. Ac yn wir i chi, yn
fuan iawn dechreuodd y capeli
Cymraeg yn yr ardal ddilyn yr un
patrwm!
Mi gefais i fy magu mewn capel
Cymraeg yng Nghaer
ac roedd y traddodiad
o addurno’r capel
mewn ffordd helaeth
yn gryf iawn yn y fan
honno hefyd. Ar ôl
symud i Gymru i fyw,
meddyliwch y sioc y
cefais o fynd i gymryd
oedfa ddiolchgarwch
mewn ambell i le a
ddim hyd yn oed un
potyn o flodau i
ddangos pa fath o
wasanaeth oedd hi!

Ond yr hyn sy’n fy mhoeni i gryn dipyn
ydy’r perygl bod llawer o bobl sydd
mewn llawn iechyd wedi dod i arfer
gymaint gyda’r gwasanaethau maen
nhw wedi ei fwynhau yn ystod y cyfnod
clo, y radio a’r teledu a’r ffyrdd mwy
modern sydd bellach ar gael trwy
facebook, youtube, skype, zoom ayyb
ond sy’n golygu llai o drafferth ar ein
rhan yn enwedig pan mae’r tywydd yn
oer ac yn wlyb.

brefu am ddfir ac yn torri ei galon
wrth iddo ‘gofio mynd gyda’r dyrfa i
dª Dduw, yn gweiddi a moli’n llawen
gyda phawb arall wrth ddathlu’r fiyl.’
(ad.4)
Tybed oes rhai ohonom ni yn teimlo
felly?
Yn wahanol i’r Salmydd, nid ydym yn
bell o’r addoldy yn ddaearol, eto mae’r
ffaith ein bod ni heb allu mynd iddo am
gyfnod o chwe mis
yn ein gwneud ni’n
drist. Tair gwaith yn y
salm mae’r awdur yn
y gwaelodion. Ond
bob tro, yn y gytgan,
mae’n codi uwchben
ei dristwch ac yn
dweud:‘F’enaid, pam rwyt
ti’n teimlo mor isel?
Pam wyt ti mor
anniddig? Rho dy
obaith yn Nuw!
Bydda i’n moli
Duw eto am iddo
ymyrryd i’m hachub i.’
(ad.5)

‘Amrywiaeth’ ydy’r gair
sy’n crynhoi’r hyn rwyf
newydd fod yn sôn
amdano, ac mae’r un
Fel y brefa yr hydd am yr afonydd dyfroedd,
Mae’n bosibl eich
gair yn disgrifio’r hyn
bod
chi’n teimlo’n
felly yr hiraetha fy enaid amdanat ti, O DDUW.
rydym yn mynd
isel ac yn ddigalon
ymlaen i sôn amdano
yn enwedig os nad
Sychedig yw fy enaid am DDUW, am y DUW byw…
rfian sef agweddau
ydych wedi cael
gwahanol pobl tuag at
cyfle i ymuno â
Fodd bynnag, mae’r rhain yn gwneud i
ailddechrau addoli yn ein capeli ar ôl y
phobl yr Arglwydd am gyfnod hir a
ffwrdd efo’r pethau rydym wastad wedi
cyfnod clo. Roedd rhai cynulleidfaoedd
dim gobaith i hyn ddigwydd yn y
mwynhau eu gwneud sef cyfarch ein
ond yn rhy barod i ddechrau yn ôl ar y
dyfodol agos, ond fel mae’r Salmydd
gilydd, yr ysgwyd llaw, y canu a’r
cyfle cyntaf bosibl a hynny ar ôl paratoi
yn dweud, ‘rho dy obaith yn Nuw!
gweddïo gyda’n gilydd a’r sgwrsio ar
yn fanwl ac anfon yr asesiad risg
Ac fel mae John Treharne yn ei
y diwedd (dros baned o de mewn
ymlaen i ysgrifennydd yr henaduriaeth.
ddweud yn Geiriau Ffydd 3 (tud.193),
llawer lle.)
‘Gallwn geisio’n Tad nefol unrhyw
Ond mae yna lefydd eraill oedd ddim
bryd ac yn unrhyw le. Mae llen y
Mae awdur Salmau 42 a 43 yn hynod o
am oedi tan yr Hydref, neu Dachwedd,
Deml wedi ei rwygo wrth i Iesu Grist
ddigalon
am
ei
fod
yn
cael
ei
hun
yn
neu adeg y Nadolig neu hyd yn oed y
farw trosom, a chawn ddod at orsedd
bell i ffwrdd o’r cyd-addoli yn y cysegr
Pasg! Mae pawb yn gwybod beth sydd
rasol
Duw ac i’w bresenoldeb
sydd wedi bod mor werthfawr iddo ar
orau iddyn nhw ac mae’r Cyfundeb yn
sanctaidd
yn Ei enw, beth bynnag yr
hyd y blynyddoedd. Mae rhai esbonwyr
dweud na ddylem ni roi pwysau ar
amgylchiadau.’
yn meddwl ei fod yn ffoadur yng
bobl, yn enwedig y rhai sydd efo
Parch Eric Greene
ngogledd ddwyrain y wlad ac yn
pethau fel clefyd siwgr neu broblemau’r
Llywydd
y Gymdeithasfa
hiraethu
am
bresenoldeb
agos
Duw;
galon; ac rydym i gyd yn parchu hynny
mae o’n teimlo fel yr hydd sychedig yn
yn y Gogledd
wrth gwrs.
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Gwerthfawrogiad o gyfraniad ac o gyfrol
‘Hanes Rhyfeddol Cymry Lerpwl’ gan D. Ben Rees, Y Lolfa 2019, pris £19.99
Bu cyfraniad D. Ben Rees i lenyddiaeth ffeithiol a chrefyddol Cymru
dros gyfnod o hanner canrif a mwy yn aruthrol. Cofiaf yn dda ei
ddadansoddiad treiddgar o rôl y capel mewn cymdeithas
ddiwydiannol yn ‘Chapels in the Valley’ (1975), a’i grynodeb craff
o’r traddodiad diwylliannol Cymreig a Chymraeg yn ‘Wales: the
Cultural Heritage’ (1981). Yn y gyfrol honno ceir brawddeg
arwyddocaol yn rhagarweiniad yr awdur:
‘The Cultural heritage of Wales is very much
tied up with the religious fervour that took place
in the eighteenth century.’
Bu D. Ben Rees yn ffyddlon i’r weledigaeth
honno trwy gydol ei yrfa fel awdur: a hynny, wrth
gwrs yn adlewyrchu ei alwedigaeth fel
gweinidog gweithgar a bugail amryddawn i’w
gymuned ddinesig. Mae’r gyfrol bresennol yn
rhestru 30 o gyhoeddiadau o’i eiddo ynglªn â
hanes, crefydd a bywyd Lerpwl. Yn ychwanegol
i’r rheiny, ysgrifennodd am destunau amrywiol o
ran amser a lle: John Calfin, Samuel Roberts
Llanbrynmair, Gandhi, Hedd Wyn a’r Gadair
Ddu, y Parch. Ddr. Owen Thomas (Lerpwl),
cenhadon Cymreig India, yn ogystal â chyfrolau
o weddïau a defosiwn. Dwy gyfrol y cefais i flas
arbennig arnyn nhw oedd ei gofiannau i’r ddau
wleidydd Llafur pwysig, Cledwyn Hughes a
James Griffiths, lle mae’n dangos yn amlwg y
llinyn arian o Gristionogaeth ymarferol sy’n
rhedeg trwy hanes y Blaid Llafur.
Yn y gyfrol newydd hon, mae’r teitl yn gwbl
addas. Ni fedr y darllenydd lai na rhyfeddu at amrywiaeth a maint
cyflawniad llawer o Gymry Lerpwl dros y tair canrif ddiwethaf. Ceir
cameos diddorol o Gymry mentrus fel Dafydd ap Gruffudd, o
gyfnod y Tuduriaid, yn feistr y tollau yn Lerpwl dros Harri VII a maer
y dref ddwywaith. Cawn hanes maer diweddarach, Owen Prichard,
brodor o Fôn, a fu’n noddwr i’r bardd Goronwy Owen ac yn gyfaill i
Forysiaid Môn. Owen Prichard oedd y maer yn 1745, pan dorrodd
gwrthryfel y Tywysog Charles Edward Stuart (‘Bonnie Prince
Charlie’) yn yr Alban, ag y daeth gyda’i fyddin trwy ogledd Lloegr i
geisio diorseddu’r Hanoferiaid. Hysbysodd Owen Prichard y
Swyddfa Gartref bod byddin y Tywysog ar ei ffordd, ac aeth ati i
drefnu catrawd o wirfoddolwyr, y ‘Liverpool Blues’, pan oedd y
llywodraeth yn Llundain mewn panig ac yn disgwyl yn ofer i’r
Dyma ni’n torri tir newydd unwaith eto yma
yn Llundain wrth gynnal ein hoedfa
diolchgarwch gyntaf erioed ar-lein. O dan
arweiniad Mr Gwyndaf Evans a thair Ysgol
Sul cawsom oedfa fendithiol a boddhaol
iawn ar fore Sul, 3ydd Hydref.
Daeth dros 85 o blant ac oedolion ynghyd
dros gyfrwng y we i greu naws arbennig
iawn. Gwnaeth Ysgol Sul Clapham, o dan
arweiniad Mrs Moyra Greaney, eu
cyfraniad yn fyw. Nid yw’n beth rhwydd i
amseru dros y rhyngrwyd ond aeth popeth
yn benigamp.

Arglwyddi-Rhaglaw sirol wneud y gwaith. Owen Prichard a gafodd
swydd curad i Goronwy Owen yn Walton yn 1753, ac yno, yng
nghanol ei drafferthion eraill, y collodd y bardd ei ferch fach:
‘Collais Elin liw hinon, / Fy ngeneth oleubleth lon.’
Cawn gipolwg ar un o adar drycin morwriaeth Lerpwl yn y
ddeunawfed ganrif, sef Fortunatus Wright, a fu’n defnyddio mantell
rhyfel, a’r hawl i herwgipio llongau’r gelyn trwy
‘lettres de marque’, i gipio 16 o longau Ffrainc,
gwerth £400,000 o bunnau, yn 1746. Ar un o
longau Lerpwl, y Fame y bu’n hwylio. Pan fu
Wright farw, priododd yr Henadur Owen
Prichard ei weddw, Mary, merch y sgweiar a’r
dyddiadurwr o Fôn, William Bulkeley o’r
Brynddu.
Wrth gwrs, mae hanes Lerpwl fel porthladd yn
rhan bwysig o’r stori hon, a dengys yr awdur y
buasai Cymru â lle amlwg yn y pictiwr o’r
cychwyn. Trwy borthladd bychan Lerpwl yr
hwyliodd byddin a chyfarpar y Brenin Ioan i
Gaer yn 1212, yn ystod un o’i gyrchoedd yn
erbyn Llywelyn Fawr. Yn 1283 cludwyd llwythi o
goed o Lerpwl gan swyddogion Edward I ar
gyfer codi Castell Caernarfon. Erbyn y
ddeunawfed ganrif roedd nifer fawr o longau o
Gymru yn cludo copr o Fôn a llechi o Sir
Gaernarfon, yn ogystal â bwydydd, i Lerpwl.
Dywed yr awdur bod 62 o longau o Amlwch,
erbyn 1787, yn cario copr o Fynydd Parys i
Lerpwl. Galwai’r trigolion lleol y ‘George’s Dock’
(a agorwyd yn 1771) yn ‘the Welsh Basin’ oherwydd nifer y llongau
o Gymru a ddeuai yno. Bu nifer fawr o Gymry yn adeiladu’r dociau
ac yn gweithio ynddyn nhw, ton gynnar o’r ymfudo mawr a wnaeth
Lerpwl yn ‘brifddinas Gogledd Cymru’. Un o’r cysylltiadau prin sydd
gan fy nheulu i â Lerpwl yw bod fy nhaid wedi bod yn gweithio yn y
dociau am gyfnod o gwmpas 1900, pan oedd gwaith yn brin yn
Chwarel Llithfaen. O Lerpwl, hefyd, yr hwyliodd ambell i aelod arall
o’r teulu i Ganada a’r Unol Daleithiau. Mae’n ddiddorol sawl un o
Gymry nodedig Lerpwl a ddaethai yno’n wreiddiol, meddai’r awdur,
gyda’r bwriad o ymfudo i America, a phenderfynu aros.

Diolchgarwch
yn Llundain
Nesa cafwyd cyflwyniad slic iawn o Ysgol
Sul Eglwys y Drindod o dan arweiniad Dr
Heulwen Reading. Roedd rhan fwya’ wedi
recordio ‘mlaen llaw. Canolbwyntiwyd ar
werth a’r niferoedd o wahanol fara yn y
byd – diddorol iawn.
Proffesiynol oedd y gair i ddisgrifio
cyfraniad Ysgol Sul Seion Ealing Green
hefyd. Roedd eu neges yn pwysleisio
gwerth yr hinsawdd ag amgylchedd yn
bennaf. Canwyd ‘Mor dda yw ein Duw’ gan
y rhithgor swynol iawn. Hyfryd oedd gweld
defnydd dyfeisgar iawn o declynnau’r gegin
fel band taro. Roedd y plant yn amlwg wrth
eu boddau. Diolchwyd i’r plant a’u rhieni
gan Dr Mair Beetham, un o’r arweinyddion
ar y cyd gyda Mrs Joanna Thomas-Wright.
Roeddem yn ffodus iawn i gael anerchiad
gwbl bwrpasol gan Mrs Nia Williams –
Swyddog Addysg ac Adnoddau yr EBC.
Roedd y plant (a’r oedolion) wrth eu

(I’w barhau)
Robert Morris
boddau gyda’i chyflwyniad bywiog, diddorol
a rhyngweithiol.
Roedd y cyfan yn bosib trwy sgiliau
technegol Mr Jonathan Wright a Mrs
Joanna Thomas-Wright ac mae ein dyled
iddyn nhw yn enfawr. Diolchwyd iddyn nhw
ynghyd a’r plant, eu teuluoedd, Mrs Nia
Williams a’r gynulleidfa gan Mrs Llinos
Morris, ysgrifennydd Capel Jewin. Roedd
yr elw yn mynd i fanciau bwyd lleol yn
Llundain. Diolchgarwch werth ei chofio.
Susan Harston
Gol. Mae rhagor o luniau i'w gweld ar dudalen
Facebook capel Seion, Ealing Green.
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Gwirfoddolwyr yn adfer cyfieithiadau coll o’r Beibl
Mae tair asiantaeth cyfieithu’r Beibl
wedi ymuno i sicrhau bod y Beibl ar
gael yn ehangach mewn cannoedd mwy
o ieithoedd drwy brosiect digido
uchelgeisiol. Mae MissionAssist,
Cymdeithas y Beibl a Wycliffe:
Cyfieithwyr y Beibl yn apelio am
wirfoddolwyr i ddigido cyfieithiadau
o’r Ysgrythur fel y gellir eu darparu’n
rhwydd ar blatfformau mawr megis
YouVersion.
Mae’r gwaith yn cynnwys copïo
cyfieithiadau sydd ddim ond yn bodoli
ar ffurf brintiedig oherwydd eu bod
wedi eu gwneud cyn yr oes ddigidol,
neu oherwydd bod copïau digidol hªn
wedi eu colli.

Gwirfoddolwr digido wrthi’n gweithio
Mae llawer o’r cyfieithiadau hyn
mewn ieithoedd lleiafrifol nad yw eu
siaradwyr yn gallu cael gafael ar y
digonedd o adnoddau sydd ar gael i
siaradwyr Saesneg. Yn ogystal â
diwallu anghenion Cristnogion a rhai
sy’n astudio’r Beibl, mae cyfieithiadau
digidol – oherwydd eu bod yn ehangu’r
ystod o lenyddiaeth sydd ar gael yn yr
ieithoedd hyn – yn helpu i sicrhau bod
yr ieithoedd a’r diwylliannau hyn yn
goroesi.
Mae digido testunau yn golygu hefyd
y gellir gwella cyfieithiadau cynharach
a chwblhau prosiectau nad ydynt wedi
eu gorffen, ac y gellir cynhyrchu
fersiynau Braille i bobl ddall.
Dan arweiniad MissionAssist, mae
Prosiect Digido’r Beibl yn cynnwys
hyfforddi gwirfoddolwyr yn y sgiliau
bysellfwrdd sydd eu hangen arnynt i
drawsgrifio testunau’r Beibl i iaith nad
ydynt yn ei gwybod. Mae angen sgiliau
cyfrifiadurol sylfaenol ar wirfoddolwyr,
ond cywirdeb a’r gallu i ganolbwyntio
sydd bwysicaf.
Yn y dechneg a ddatblygwyd gan
MissionAssist, mae dau wirfoddolwr yn
gweithio’n annibynnol ar yr un testun.
Yna, mae eu canlyniadau’n cael eu
coladu a’u gwirio o’u cymharu â’r
testun printiedig gwreiddiol, a’u cywiro

gan wirfoddolwr arall yn ôl yr angen er
mwyn sicrhau’r lefel uchaf bosibl o
gywirdeb.
Mae Mrs Christine Reynolds (76), o
Balham, yn digido’r Salmau i iaith
Micmac, iaith frodorol sydd mewn
perygl ac a ddefnyddir gan lai na 7,000
o bobl yn Nova Scotia. Dywedodd hi
fod y gwaith yn heriol oherwydd y
sgiliau canolbwyntio sydd eu hangen,
yn ogystal â’r sgiliau y bu’n rhaid iddi
eu caffael er mwyn mewnbynnu’r
llythrennau Micmac. ‘Mae’n rhaid i mi
ddefnyddio bysellau nad wyf erioed
wedi bod yn agos atyn nhw o’r blaen,’
meddai. ‘Mae angen pedwar trawiad
bysell ar gyfer rhai llythrennau.’
Ychwanegodd: ‘Mae’r gwaith yn rhoi
boddhad mawr ichi oherwydd eich bod
chi’n galluogi rhywun i gael gafael ar y
Beibl. Rydych chi’n helpu i achub iaith
sydd mewn perygl hefyd; mae’r byd yn
mynd yn wallgof ynglªn â rhywogaethau sydd mewn perygl, ond rydym ni’n
anghofio bod ein hieithoedd a’n
diwylliannau ein hunain yn diflannu. Yn
ogystal â diwallu anghenion ysbrydol
rhywun, rydych yn cadw iaith calon
rhywun yn fyw.’
Dywedodd James Poole, Cyfarwyddwr Gweithredol Wycliffe: ‘Mewn
byd lle nad yw bron i 1 o bob 5 o bobl
yn gallu cael gafael ar y Beibl yn eu
hiaith eu hunain, ond lle bo’r defnydd o
ffonau clyfar a’r rhyngrwyd yn
cynyddu’n gyflym, mae hon yn fenter
strategol iawn. Gall cael ysgrythur
ddigidol ar ffurf ddarllenadwy a sain
fod yn drawsnewidiol i eglwysi a
chymunedau, a gall Cristnogion yma yn
y Deyrnas Unedig wneud gwahaniaeth
gwirioneddol yn hynny o beth.’
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol MissionAssist, y Parch. Daryl
Richardson: ‘All Beibl ddim gwneud
llawer yn gorwedd mewn storfa lyfrgell
wedi’i orchuddio gan lwch, ond pan fo
pobl yn darllen neu’n clywed gair Duw
drostynt eu hunain, yna mae bywydau’n
cael eu newid. Mae’n waith hynod o
werthfawr – ac iddo ganlyniadau
tragwyddol – pan fo gwirfoddolwyr yn
rhoi rhywfaint o’u hamser hamdden i
wneud yr Ysgrythurau’n hygyrch i’r
cenhedloedd y maent wedi’u bwriadu ar
eu cyfer. Dyw’r bobl yma ddim yn
rhan o’r broses gyfieithu, ond trwy
ddefnyddio bysellfyrddau eu cyfrifiaduron gartref, ar ôl cael hyfforddiant
gan MissionAssist, maen nhw’n sicrhau
bod llyfrau o’r Beibl ar gael i bobl eu
darllen neu eu clywed yn eu gwlad eu

hunain. Mae’n fraint gallu anfon gair
iachawdwriaeth o gysur ein cartrefi ein
hunain ledled y byd.’
Dywedodd Paul Williams, Prif
Swyddog Gweithredol Cymdeithas y
Beibl: ‘Mae digido cyfieithiadau o’r
Beibl yn hynod o bwysig. Cymdeithas y
Beibl sydd â’r casgliad mwyaf o
Ysgrythurau printiedig yn y byd, ac yn
ein harchifau ceir testunau mewn
ieithoedd nad oes Ysgrythurau ar-lein
iddyn nhw. Rydym ni’n dymuno
sicrhau eu bod nhw ar gael mor eang â
phosibl fel y gall mwy a mwy o bobl
ddarllen y Beibl yn iaith eu calon.
Rydym ni’n falch iawn o gydweithio â
Chymdeithas y Beibl ac asiantaethau
cyfieithu eraill i wneud i hyn ddigwydd.
Mae gan wirfoddolwyr ar y bysellfwrdd
ran hanfodol i’w chwarae i wneud gair
Duw yn hygyrch heddiw.’

Gwahanol ffyrdd o ymgysylltu â’r
Ysgrythur
Yn iaith Kare, sef iaith Gweriniaeth
Canolbarth Affrica, y mae un o’r
cyfieithiadau sy’n cael eu digido.
Dywedodd un siaradwr brodorol sy’n
gweithio ar adolygiad gyda Wycliffe:
‘Ers i mi gael fy ngeni, dw i erioed wedi
gweld testun yn iaith Kare. Ond yn awr,
rydym ni wedi darllen testun yn ein
hiaith ein hunain am y tro cyntaf!’
Siaredir iaith Kare gan oddeutu 97,000
o bobl yng Ngweriniaeth Canolbarth
Affrica. Yn ôl cyfarwyddwr gwladol
asiantaeth gyfieithu’r Beibl SIL,
Elizabeth Marti, cwblhawyd cyfieithiad
yn ystod y 1940au. ‘Ers oddeutu 2013,
roeddwn i’n gwybod bod cyfieithiad
Kare wedi’i wneud yn ystod y 1940au,’
meddai, ‘ond doeddwn i erioed wedi
gweld copi ohono fy hun. Roedd yn
ymddangos hefyd y byddai cael hyd i
gopïau oedd wedi goroesi yn y pentrefi
– gan ystyried y tywydd, amser a
rhyfeloedd – yn annhebygol iawn.
Roedd yn rhan o hanes a gollwyd dros y
blynyddoedd.’
(parhad ar y dudalen nesaf)
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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 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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Iago fab Sebedeus
Gweddi
Cymorth ni heddiw, Arglwydd, i feddwl
am daerineb ein tystiolaeth i ti, ac i
ailddarllen am ymroddiad yr Eglwys
Fore i fwrlwm y genhadaeth o fynd â’r
efengyl i’r holl fyd. Amen.
Darllen: Mathew 4:18–22; Actau
12:1–5
Cyflwyniad
Pryd bynnag y byddai Iago yn cael ei
enwi, roedd cyfeiriad ato fel brawd Ioan
yr Apostol, ac i’r ddau fod yn feibion i
Sebedeus. Bydd rhai esbonwyr yn
barotach na’i gilydd i ddweud mai
Salome oedd eu mam, a hithau o bosibl
yn chwaer i Mair, mam Iesu. Os gwir
hyn, byddai Ioan ac Iago yn gefndryd i’r
Iesu (Mathew 27:26, Marc 15:40), ond
prin y bu’r pwyslais hwn ar draws
rhychwant personoliaethau’r disgyblion
fel grfip. Heb amheuaeth, roedd teulu
Sebedeus yn agos at Iesu ac roedd y
ddau frawd yn rhan o’r cylch mewnol o
ddisgyblion. Cyfeirir at Ioan ac Iago fel
‘y Boanerges’ neu ‘Feibion y Daran’
oherwydd eu bod yn bobl frwdfrydig ac
yn llawn argyhoeddiad. Dywedir bod
Sebedeus yn bysgotwr cyfoethog a
hynny am ei fod yn berchen sawl llong
bysgota, a deallwn fod Ioan ac Iago yn
cydbysgota gyda’r ddau frawd arall, sef
Pedr ac Andreas. Darllenwn yn Actau
12:1 mai Iago oedd y cyntaf i’w

ferthyru a hynny o dan law’r brenin
Herod Agrippa yn 44 OC.
Myfyrdod
Dros y blynyddoedd diweddar,
clywsom lawer am filwyr eithafol
Mwslemiaeth yn cael eu lladd, a’u
hystyried yn ferthyron i’w hachos. Pan
fydd rhai o arweinwyr y cyrff terfysgol
hyn, boed yn Affganistan, ym
Mhacistan neu yn Syria, yn cael eu
lladd, bydd y wasg orllewinol yn
dueddol o ddathlu eu marwolaeth. Prin
bod lladd arweinwyr wedi llwyddo i
gael gwared ar derfysgaeth erioed, na
thorri calon y sawl a’u cefnogodd. Beth,
tybed, oedd adwaith y Cristnogion
cynnar i’r ffaith fod Herod Aggripa
wedi lladd Iago drwy gleddyf, a
hynny gydag anogaeth yr Iddewon.
Merthyrwyd naw arall o’r deuddeg
disgybl gwreiddiol, gan gofio fod Judas
Iscariot wedi cyflawni hunanladdiad ac
i Ioan farw yn hen fir.
Ar draws y pedair canrif gyntaf ers
geni Iesu, lladdwyd cymaint o
Gristnogion, a hynny yn bennaf drwy
law’r Rhufeiniaid. Ond erbyn dechrau’r
bumed ganrif roedd yr Ymherawdr
Cystennin wedi troi’n Gristion a hynny
ar ei wely angau, a’i fedyddio gan
Eusebius; ac yn 380 OC roedd
Theodosius I wedi mabwysiadu’r
grefydd Gristnogol fel crefydd swyddogol yr ymerodraeth. Dyna beth oedd
chwyldro go iawn. Y Rhufeiniaid
ddaeth â Christnogaeth i Gymru, a
throdd yr erlidiwr yn genhadwr.
Tybed a yw gweld y llywodaeth neu’r

Gwirfoddolwyr yn adfer cyfieithiadau coll o’r Beibl (parhad)
Yna, canfuwyd bod copi y gellid
ei ddigido yn archifau’r Deyrnas
Unedig. ‘Am fendith annisgwyl!’
meddai Elizabeth. ‘Gellir ei ddefnyddio
yn awr i gyfeirio ato ar gyfer
cyfieithiad modern diwygiedig i iaith
Kare.’
Nid yw’n bosibl dweud faint yn
union o Feiblau neu ddarnau o’r
Ysgrythur sydd wedi eu cyfieithu yn y
gorffennol ond y mae angen eu digido o
hyd. Cyhoeddwyd o leiaf 204 o Feiblau
cyflawn, 545 Testament Newydd a thros
1,000 o ddarnau o’r Ysgrythur yn ystod
yr 80 mlynedd diwethaf nad ydynt ar

gael ar blatfformau digidol; mae
ymchwil ar waith i weld a yw
unrhyw un o’r rhain yn bodoli ar ffurf
ddigidol.
I gael gwybod mwy am brosiect
Digido’r Beibl neu sut y gallwch
helpu, cysylltwch ag Ymholiadau
Gwirfoddoli:
volunteers@missionassist.org.uk.
I gael rhagor o wybodaeth hefyd,
fe
ellir
cysylltu
â
Carwyn
Graves o swyddfa Wycliffe yng
Nghymru: 01656 253 372 neu
cgraves@wycliffe.org.uk
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sefydliad yn derbyn y ffydd Gristnogol
yn fendith neu’n felltith, oherwydd, pan
ddaeth sêl bendith y sefydliad ar y
ffydd, uniaethwyd nodweddion gwaelaf
y sefydliad â’r grefydd honno. Prin fod
unrhyw un yn credu bod trwch
Mwslemiaid y byd yn bleidiol i
erchylltra’r Taliban neu i’r hyn a
ffurfiodd luoedd ISIS. Bu farw 220,000
yn Syria ers 2011, a dihangodd nifer
aneirif o’u cymunedau, ond nid y
grefydd Fwslemaidd achosodd i hynny
ddigwydd. Pwy fyddai am ddadlau
bod ymgyrchoedd Rhisiart I yn y
Croesgadau gwaedlyd yn dystiolaeth
iach o’r Efengyl? A bu ymddygiad
Cristnogion mewn sawl gwlad wrth
lywodraethu eraill yn ddigariad a chwbl
greulon. Wrth gofio brwdfrydedd Iago,
holwn a oes brwdfrydedd yn ein
bywydau a’n tystiolaeth dros Grist, heb
ofidio am ein diogelwch na’n llwyddiant o ran gyrfa na phoblogrwydd. A
yw’r Cristnogion yn y gwledydd
Mwslemaidd yn agosach at ddidwylledd a thaerineb yr Eglwys Fore nag yr
ydym ni?*
Gweddi
Trugarha wrthym, Arglwydd, am ein
bod mor llugoer ein tystiolaeth a difater
ein gweddi. Agor ein llygaid o’r newydd
i’n cyfle a’n cyfrifoldeb i fyw’r ffydd ac
i rannu gras a chariad, yn hytrach na
dim ond sôn amdanynt. Amen.
Trafod ac ymateb
• ‘Ac ar unwaith, gan adael y cwch a’u
tad, canlynasant ef’ (Mathew 4:22).
Trafodwch barodrwydd Iago a’i
frawd Ioan i adael teulu a bywoliaeth.
Beth oedd atyniad Iesu iddynt? Ydych
chi yr un mor barod a brwd i’w
ddilyn?
• Dywedir bod mwy o undeb rhwng
Cristnogion yn Syria nag erioed o’r
blaen yn wyneb erledigaeth a gormes.
Trafodwch y cwestiwn olaf yn y
myfyrdod (*).
• Gan gofio am Gristnogion Syria, crud
Cristnogaeth yn y Dwyrain Canol, lle
mae eu canran o’r boblogaeth wedi
haneru o 8% i 4% ers dechrau’r rhyfel
yno yn 2011, gweddïwch ar i
heddwch gael ei sefydlu yn Syria – y
bydd yna ddiwedd i’r rhyfel a’i drais.
Gweddïwch dros Gristnogion sy’n
byw mewn ardaloedd a reolir gan
eithafwyr Islamaidd sy’n eu
gormesu’n greulon. Gweddïwch am
ras iddyn nhw allu maddau i’w
gormeswyr ac am nerth a gobaith.
Gweddïwch dros y rhai sy’n dewis
aros yn Syria, y bydd llawenydd yr
Arglwydd yn nerth iddynt ynghanol
eu herledigaeth.
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Sefydlu Academi
Heddwch Cymru
Robin Gwyndaf
Gair o’r galon yw hwn: gair i lawenhau,
a gair i ddiolch.
Llawenhau, oherwydd ar 21 Medi
2020, Diwrnod Heddwch y Byd,
cyhoeddwyd, ar ôl rhai blynyddoedd o
baratoi, fod Academi Heddwch Cymru
wedi’i sefydlu yn swyddogol.
O’r flwyddyn 2009, pan fu inni roi
pwys arbennig ar ddweud wrth bobl
Cymru am y nod o sefydlu’r Academi
Heddwch, cawsom gefnogaeth barod gan
lu o fudiadau ac unigolion. Yn 2012, er
enghraifft,
derbyniodd
Pwyllgor
Deisebau’r Cynulliad dros 70 o
ymatebion cefnogol ysgrifenedig, heb
neb yn gwrthwynebu. Brwd iawn hefyd
oedd y croeso yn dilyn y Gynhadledd
genedlaethol
a
gynhaliwyd
yn
Aberystwyth, 23 Mawrth 2013, pan
gafodd Jill Evans (ASE bryd hynny) a
minnau’r fraint o annerch ar ran Cymru.
Yn 2014 bu i Lywodraeth Cymru
gefnogi’r egwyddor o sefydlu’r Academi.
Yna, yn 2015, sefydlwyd yr elusen:
Menter Academi Heddwch Cymru. Bryd
hynny arferid defnyddio’r arwyddlun a
gyhoeddir gyda’r llythyr hwn.
Bellach, y mae pob prifysgol
yng Nghymru; y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol; Cymdeithas Ddysgedig
Cymru;
a
Chanolfan
Materion
Rhyngwladol Cymru, wedi llofnodi

datganiad o gefnogaeth i’r Academi.
Ardderchog.
Hyfrydwch arbennig i mi, er yn lled
ifanc, fu cael rhoi pob cefnogaeth bosibl
i weithgarwch hollbwysig Cymdeithas y
Cymod a mudiadau heddwch eraill yng
Nghymru. Yr oedd yn naturiol, felly, pan
ddechreuais deithio yn Ewrop a thu hwnt
yn 1965, imi ymddiddori mewn
sefydliadau heddwch a ddaeth i fod yn
rhai o’r gwledydd y bûm yn darlithio ac
yn ymchwilio ynddynt, megis yr
Almaen, Norwy, Sweden, y Ffindir,
UDA, a Siapan.
Sefydliadau oedd y mwyafrif o’r rhain
gyda chyswllt arbennig â llywodraeth y
wlad, yn bodoli er mwyn cynghori a
dylanwadu, a chofiaf feddwl bryd hynny:
‘Dyna sydd arnom ei angen yng
Nghymru’.
Ond un sy’n gwybod llawer mwy na
mi am y sefydliadau heddwch, yn
arbennig yn Ewrop, yw Jill Evans. O’r
dechrau un, bu hi ar flaen y gad yn yr
ymgyrch i sefydlu Academi Heddwch i
Gymru. A mawr iawn ein dyled iddi.
Yr un modd, daliaf ar y cyfle hwn i
ddiolch o galon i bawb arall a fu’n
cefnogi’r fenter, personau megis Jill
Gough, Stephen Thomas, a Dr John
Cross. Rhaid enwi yn arbennig Jane
Harries a fu’n ysgrifenyddes mor frwd

Gweddi Byw’n Syml
Troedia’n dyner
Mae pob deilen, pob petal,
pob gronyn, pob bod dynol,
yn dy glodfori,
Dduw’r Creawdwr.
Mae pob creadur yn y byd,
yr holl fynyddoedd
a’r moroedd mawrion,
yn cyhoeddi dy ogoniant,
ysbryd cariad.
Ac eto
mae crafanc trachwant
wedi atafaelu ac anrheithio
dy ysblander,
wedi meddiannu dy roddion
a heb eu rhannu,
wedi ymhonni’n berchennog
ar y ddaear,
yn lle byw fel gwestai yma.
Ac felly,
mae’r rhew yn teneuo,
mae afonydd yn sychu,
mae llifogydd yn llyncu’r
dyffrynnoedd,
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am gyfnod mor faith. Hefyd, ac yn
arbennig yn ystod y blynyddoedd
diweddaraf hyn, ni fu pall ar gyfraniad
ymroddedig yr Athro Mererid Hopwood,
a hi fydd Ysgrifenyddes yr Academi
(m.hopwood@pcydds.ac.uk).
Yn y Deml Heddwch ac Iechyd,
Caerdydd, y bydd cartref yr Academi.
Ond bydd hefyd yn eiddo i Gymru gyfan.
Croeso ar yr aelwyd i bawb sy’n hiraethu
am dangnefedd a heddwch. Paham y mae
arnom angen Academi o’r fath? Fel rhan
o ateb cryno, dyfynnaf eiriau a
sgrifennais mewn e-lythyr at gydaelodau’r Pwyllgor Llywio, 15 Chwefror
2013:
‘Mae gen i freuddwyd y bydd Cymru
yn fuan yn arwain gyda’r nod aruchel
o chwifio baner cyfiawnder a
heddwch yn Ewrop a’r byd. Byddai
sefydlu’r Academi Heddwch yn
gyfraniad cwbl allweddol tuag at
wireddu’r freuddwyd hon.’
Bu i’r crydd diwylliedig John Penry
Jones (1914–89), o’r Foel, Dyffryn
Banw, yntau roi’r ateb, a hynny mewn
cwpled cynganeddol cofiadwy iawn:
Taenu trais ar drais yn drwch
Yw lladd i ennill heddwch.

Sul, 25 Hydref
Oedfa
Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb
Mae Oedfa Dechrau Canu, Dechrau
Canmol yn ôl. Yng nghyfnod y
Diolchgarwch, ymunwch â ni fore Sul
mewn myfyrdod, gweddi a chân. Yn
arwain yr oedfa yr wythnos hon y mae’r
Parchedig Anna Jane Evans.
––––––––

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

a’r eira’n diflannu o’r copaon.
Dduw ein Tad, dangos inni
sut i droedio’n dyner,
sut i fyw’n syml,
gan barchu a charu
popeth a wnaethost.
Amen.
Cydnabyddiaeth: Linda Jones, CAFOD.
Cyfieithwyd i’r Gymraeg gan Siôn Aled
Owen.
Mae Byw’n Syml yn ymgyrch gan
CAFOD i hybu byw cynaliadwy mewn
cymunedau eglwysig.
Gellir gweld manylion pellach yma:
https://cafod.org.uk/Campaign/Livesim
ply-award

Mae hi’n dymor Diolchgarwch, a’r
wythnos yma Nigel fydd yn treulio
amser gyda ffermwyr ifanc yng nghanol
prysurdeb tymor yr hydref. Cawn
fwynhau perfformiad gan y gantores
ifanc o Ddyffryn Clwyd, Celyn
Cartwright, a Ryland fydd yn sgwrsio ag
Ifan Tregaron am ffermio a ffydd.

––––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
25 Hydref am 12:00yp
yng ngofal Jill Hayley Harries, Abertawe
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NAWFED SUL ADFERIAD CYMRU
Bydd dydd Sul, 25 Hydref 2020, yn garreg filltir
arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth ar
alcohol, cyffuriau ac ymddygiad niweidiol arall
yng Nghymru.
Unwaith eto eleni, nodwyd y Sul fel Sul
Adferiad i annog eglwysi nid yn unig i ystyried
sefyllfa’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth o ryw
fath, i ddysgu mwy am eu sefyllfa, eu hangen a’r
help sydd ar gael trwy ymdrechion mudiadau
megis y Stafell Fyw, CAIS ac Adferiad
Recovery, ond hefyd i weithredu yn ymarferol i
estyn cymorth.
Gall y cymorth olygu cyfraniad ariannol tuag
at y gwaith i rai, tra bydd eraill yn cymryd sylw
newydd o’r anogaeth sydd yn Hebreaid 13:3,
“Daliwch ati i gofio’r rheiny sy’n y carchar, gan
feddwl sut brofiad fyddai hi i fod yn y carchar
eich hunain!” Efallai mai carchar llythrennol sydd dan sylw awdur
y llythyr at yr Hebreaid, ond ar Sul Adferiad cofiwn fod caethiwed

dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau, bwyd, rhyw,
gamblo a mwy, yn garchar i gymaint o bobl
heddiw.
Elin Maher sy’n gyfrifol am baratoi’r
gwasanaeth ac ynddo mae’n myfyrio ar y gair
DEFNYDD – y defnydd yn ein dillad a’r
defnyddiau sydd o’n cwmpas a’r weithred o
ddefnyddio.
Mae croeso i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
Gellir
ei
ddadlwytho
o’n
gwefan:
www.cynnal.wales.
Dyma nawfed Sul Adferiad Cymru. Ar y
Sul hwn, gwahoddwn Gristnogion Cymru i
uno mewn gweddi dros y rhai sy’n gaeth, yn
ddibynnol gan ofyn i Dduw ein helpu ni
i’w helpu nhw.
Diolch rhag blaen am bob cydweithrediad a chefnogaeth.
Wynford Ellis Owen

65% o fudiadau heb gynlluniau i ailddechrau
70 o fudiadau wedi rhannu eu gobeithion a’u pryderon yn holiadur Prosiect Fory
Mewn ymateb i holiadur Prosiect Fory,
dywedodd 35% o’r mudiadau a
ymatebodd
na
fydden
nhw’n
ailddechrau yn yr hydref, a doedd 30%
arall “heb benderfynu”.
Roedd 70 o fudiadau o bob cwr o
Gymru wedi ymateb i’r holiadur yn
ystod mis Medi – mis a fyddai, yn
draddodiadol, yn arwydd o ddechrau’r
flwyddyn ddiwylliannol newydd.
Roedd y mudiadau hynny’n amrywio o
gorau, canghennau MyW, sgowtiaid,
CFfI, eglwysi, clybiau cinio, clybiau
chwaraeon, cymdeithasau hanes a llenyddiaeth, mentrau cymdeithasol a mwy.
Fe gododd pwysigrwydd mudiadau
droeon yn sgyrsiau Prosiect Fory –
sgyrsiau sydd wedi’u cynnal dros y
misoedd diwethaf mewn sawl
cymdogaeth. Er bod pobol yn awyddus
i beidio â mynd yn ôl i fel roedd pethau,
mae’r awydd i ailgydio yn y pethau
hynny sy’n rhoi blas ar fywyd, ac sy’n
rhoi cyfleoedd i ni gymdeithasu, yn
parhau.
Lleoliadau’n broblem
Y peth mwyaf oedd yn rhwystro’r
clybiau rhag ailymgynnull oedd bod
“dim modd cwrdd yn ein lleoliad
arferol” – naill ai oherwydd bod y

lleoliadau’n anaddas, neu oherwydd
nad oedd yr adeiladau hynny wedi agor
eto.
Er y pryderon, roedd yna obaith
hefyd. Roedd dros hanner y mudiadau’n
awyddus i ailymgynnull, naill ai ar ôl
cael canllawiau clir (gan lywodraeth
neu gan swyddfa ganolog eu mudiad)
neu ar ôl iddyn nhw feddwl am ffyrdd
newydd o gwrdd yn ddiogel.

Rhai o’r syniadau am weithgareddau
diogel i’w cynnal

Effaith bositif ar gapeli

Pwy yw Prosiect Fory?

Roedd rhai eglwysi a chapeli’n rhannu
sylw diddorol iawn, yn cydnabod bod
cael eu gorfodi i greu myfyrdodau
digidol (yn hytrach na phregethau) ar y
Sul, a chynnal gwasanaethau ar Zoom
(yn lle yn y capel) wedi arwain at
gynnydd yn nifer y bobol sy’n gwylio,
gwrando a chymryd rhan. Mae’r cyfnod
wedi bod o fudd annisgwyl i ambell
gymdeithas!
Fe rannodd sawl un syniadau am
ffyrdd o barhau i gwrdd, ond
gwneud
hynny’n
ddiogel
gan
leihau’r ddibyniaeth ar adeiladau.
Roedd hynny’n cynnwys cynnal
gweithgareddau yn yr awyr agored, gan
ddilyn y cyfarwyddiadau 2 fetr, neu
gynnal gweithgareddau yn ddigidol, e.e.
trwy Zoom.

Mae’r fenter yn bartneriaeth rhwng
Radio Beca a Bro360. Nod y ddau yw
rhoi’r grym i bobol siapio cymdeithas
trwy ysgogi trafodaeth am syniadau, a
galluogi darlledu’r syniadau hynny er
mwyn eu rhannu’n eang.

• Cwis, neu bingo ar Zoom
• Helfa drysor ar-lein
• Recordio cân ar wahân a’i rhyddhau
fel côr
• Taith gerdded trwy’r fro
• Te pnawn mewn gardd neu barc
• Cynnal cystadlaethau a derbyn
cynigion trwy Whatsapp/Messenger.

Manylion Pellach: Lowri Jones (07792
031786) / Euros Lewis (07813 17155)

Cyfeiriad Golygydd
Y PEDAIR TUDALEN
Huw Powell-Davies

pedair.tudalen@gmail.com
neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH
Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.
Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).
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O Gefn Gwlad
‘No network’
Wn i ddim be ydi’r canran cywir ond mi
dd’wedwn i fod y rhan fwya o bobol erbyn
hyn yn berchen ffôn bach neu ffôn
symudol, y teclyn hwnnw sy’n gymorth
hawdd ei gael ar bob achlysur, yn bopeth
arall ar wahân i ffôn erbyn hyn hefyd, ac
sy’n foddion difyrrwch mae’n amlwg yn
enwedig i’n hieuenctid ble bynnag y maen
nhw, ac sy gyda llaw yn gwneud llawer
ohonyn nhw mewn cwmni yn greaduriaid
diflas ac anghymdeithasol ar y naw. Fe’u
gwelir hyd yn oed yn nwylo plant yn
Eisteddfodau’r Urdd, ac ym mhobman
arall hefyd synnwn i ddim. Ydyn nhw’n
cysgu efo ffôn bach dan eu gobennydd
tybed?
Ond rhaid peidio gwamalu.
Mae’r ffôn bach yn declyn defnyddiol tu
hwnt. Nid bob amser chwaith. Mae cwyno
mawr o dro i dro gan bobol sy’n methu
cysylltu â’u rhwydwaith, a hynny mewn
gwahanol rannau o’r wlad. Mae’r cwyno
hwn yn dibynnu ar ba system rydych chi
wedi ei chysylltu â hi ac ym mha ran o’r
wlad yr ydych chi ar y pryd, gan fod yna
nifer fawr o systemau gwahanol, ond
dim un sy’n gwasanaethu dros y wlad i
gyd.
Mae gen i ffôn bach, Vodafone, er wn i
ddim pam hwnnw chwaith achos doedd
dim signal yn y Sarnau heb i mi fynd i
fyny’r ffordd am ganllath neu fwy tan yn
ddiweddar iawn. Ac mi roeddwn i’n eitha

Y Goleuad
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arbenigwr ar ble roedd signal i’w gael a lle
roedd y neges No network yn ymddangos
ar y ffôn.
Roeddwn i’n teithio i Aberystwyth beth
amser yn ôl ac angen cysylltu efo rhywun
cyn cyrraedd. Ond mi wyddwn nad oedd
cyswllt i’w gael am ran helaeth o’r daith
gan gynnwys y rhan honno efo’r enw
godidog Cwm Hafod Oer, rhwng Dolgellau
a Thal y llyn. Roedd car wedi stopio ar fin y
ffordd yn y fan honno a’r dreifar wrthi ffwl
sbîd yn siarad ar ei ffôn bach efo rhywun, a
hynny am fod ganddo system wahanol i fy
un i a’i erial o yn cysylltu efo’r rhwydwaith
yr oedd o’n perthyn iddi. Oes mae amryw
ohonyn nhw, O2, Vodafone, Orange i enwi
dim ond tri, pob un yn gwasanaethu rhyw
ran o’r wlad ond dim un yn gwasanaethu
pawb chwaith.

Annibynwyr, yn Wesleiaid ac yn Fedyddwyr
i enwi dim ond rhai.

Ydi’r darlun yna’n eich atgoffa o rywbeth
arall dwedwch?

A system ddigon gwantan yw pob un gyda
rhannau helaeth lle nad oes rhwydwaith o
gwbwl. Pob enwad yn dweud ei fod yn
cynnig gwasanaeth gwahanol – system
well, fwy democrataidd falle, llai costus,
nes at y gwirionedd na’r lleill. Ond yn y bôn
rhwydwaith gre hollgynhwysol ar gyfer
cyfathrebu efo Duw den ni ei angen, ac mi
fydde’n rheitiach o lawer i’r enwadau ddod
at ei gilydd i geisio sicrhau hynny yn
hytrach na mynnu dal ati i anwesu eu
rhwydweithiau bach, sy’n dirywio o
flwyddyn i flwyddyn.

Mi ddyle fod gan mai darllen y Goleuad
ydech chi! Be am yr enwadau sy ganddon
ni yng Nghymru? Onid erial i gysylltu efo
Duw ydi’r eglwys i fod trwy rwydwaith yr
enwad yr yden ni yn digwydd bod yn
perthyn iddo? Pawb â’i ffôn bach personol
a phawb â’i rwydwaith yn Bresbyteriaid, yn

Ond dwi damed haws a’i ddweud o.
Ddigwyddith o ddim. Gwell gan ein
henwadau huno nag uno.
Yn y cyfamser pa ddau air sy’n disgrifio
orau sefyllfa crefydd yng Nghymru heddiw
tybed? No network?
Elfyn Pritchard

I mi, y peth synhwyrol i’w wneud fyddai
dod â’r systemau i gyd at ei gilydd a chreu
un rhwydwaith fyddai’n gwasanaethu
pawb. Pam nad yw hynny’n digwydd wn i
ddim, ond mi wn i hefyd; rhesymau
ariannol ac economaidd, hawlfreintiau,
rhesymau hunanol mewn gwirionedd a
phob cwmni yn meddwl amdano’i hun yn
hytrach nag am y gwasanaeth y gall ei
gynnig i bobol.

Banc Bwyd Rhosllannerchrugog
Fel pawb arall bu’r ‘Community Café and
Church’ yng nghanol anawsterau!
Mae’n heglwys ni yn cyfarfod yn y caffi ac
yn cynnal cyfarfodydd gweddi a
chyfarfodydd eraill trwy gydol yr wythnos.
Rydym yn chwaer eglwys i eglwys fwy sef
y ‘Community Church’ yn Rhosddu,
Wrecsam.
Dan ni hefyd yn gaffi cymunedol i’r pentref
sydd yn cynnig lle cymdeithasol a diogel
lle y gall pobl ddod at ei gilydd i fwynhau
cwmni ei gilydd. Yn ogystal â hyn mae’r
caffi yn cynnig posibilrwydd dysgu sgiliau
newydd, magu hyder, a chyfleoedd i
wneud gwaith gwirfoddol, a hynny i bobl o
wahanol gefndiroedd gan gynnwys rhai
ag anghenion addysgol arbennig.
Ym mis Mawrth bu’n rhaid i ni gau ein
drysau oherwydd Cofid-19 ac o safbwynt
dynol roeddem mewn helbul!
Ond nid dyna ddiwedd y stori. Mae Duw
yn ffyddlon. Dyma ddechrau profi y
byddai’n cynnal ein caffi trwy nifer o
grantiau argyfwng oedd ar gael, ac ar ben
hynny bod ganddo bwrpas a chynllun ar
gyfer y gymuned!
Roedd Duw yn eglur yn llefaru wrthyf ac
yn dangos bod gennym gyfrifoldeb i
ymateb i’r argyfwng Cofid-19 trwy gefnogi
pobl anghenus trwy gyfrwng Banc Bwyd.

Cefais fy arwain yn ei Air at hanes Joseph
yn yr Aifft a’r ffordd y bu iddo ef ymdrin â’r
argyfwng (newyn) ddigwyddodd yn ystod
ei oes ef.
Rydym wedi cefnogi pobl fregus yn y
gymuned leol ers blynyddoedd ond mewn
byr amser dyma Duw yn anfon
gwirfoddolwyr newydd atom. Dechreuodd
y bwyd lifo i’r banc bwyd ar raddfa nas
gwelwyd o’r blaen nes iddo fynd yn rhy
fawr ac yn rhy effeithlon i allu aros yn y
caffi. Doedd dim un ffordd y gallem
ailagor y caffi a pharhau gyda gwaith y
banc bwyd. (Mae’r caffi yn fychan).
Ar hyn o bryd dan ni yn cefnogi tua 200 o
bobl sydd yn byw yn gymdogaeth. Mae
hyn yn cynnwys rhai o Bortiwgal a Gwlad
Pwyl sydd wedi ymgartrefu ar draws ardal
Wrecsam. Credaf y bydd y banc bwyd yn
dyfod yn fwy gwerthfawr fyth mewn
cyfnod o ddirwasgiad economaidd.
Mewn amser anodd, wrth i ni gadw ein
golwg yn gyson ar Iesu, cofiwn ei fod
wedi addo cyflawni ein holl angen yn ôl
cyfoeth ei ogoniant (Philipiaid 4: 19).
Credaf, fel eglwys, ei fod yn hanfodol ein
bod yn ymateb i’r argyfwng presennol a
thrwy gyd-weithio fel gwahanol enwadau
gallwn arddangos Duwiol undeb mewn
pwrpas a chariad.

Yn ystod y cyfyngder sydd ohoni mae’n
heglwys wedi cyfarfod i weddïo’n ffyddlon
bob bore a hwyr, bob dydd o’r wythnos.
Credwn, wrth i ni ymroddi i barhau mewn
gweddi y byddwn yn parhau i weld Duw
yn cyflawni ein holl anghenion ac yn
cyfarfod â’r rhai sydd mewn angen.
Grace Lockhart
Gweinidog/Rheolwr
Rhos Community Café/Church/Foodbank
David Owen
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
Y gorchymyn mawr a’r Brenin mwy
galwad yr Arglwydd arnom.

EMYN 313: Gwn pa le
DARLLEN: Mathew 22:34-40
Gwelsom yn ystod yr wythnosau diwethaf
bod y Sadwceaid wedi trio eu gorau glas
i faglu Iesu. (21:23 ymlaen) Ond cilio a
wnaethant a’u cynffonau rhwng eu
coesau wrth i Iesu adrodd tair dameg
feirniadol amdanynt. Onid hwy oedd wedi
cael eu gwahodd i’r winllan a’r wledd yn y
lle cyntaf cyn difrïo’r meistr a sarhau’r
brenin?
Tro’r Phariseaid oedd hi wedyn i geisio’i
faglu ar air neu weithred. A ddylid talu
trethi i Gesar? Ac wrth adael y sgwrs
‘pan glywsant hyn rhyfeddasant a
gadawsant ef a mynd ymaith.’ (22:22)
Chwarae teg i’w elynion. Allai neb eu
cyhuddo o fod yn llwfr. Oherwydd wedi i’r
Sadwceaid fethu â’i faglu am ystyr yr
atgyfodiad roedd y tyrfaoedd ‘yn synnu at
yr hyn yr oedd yn ei ddysgu.’ (22:33)
Wedi methu â’i faglu ar wahân a chlywed
‘iddo roi taw ar y Sadwceaid’ (22:34)
cytunodd y Phariseaid a’r Sadwceaid
gydweithio yn eu hamcan i gael achos yn
erbyn Iesu. Fel y ‘llywodraethwyr yn
ymgynghori â’i gilydd yn erbyn yr
Arglwydd a’i eneiniog’ (Salm 2:2)
roeddynt yn gytûn bod yn rhaid difa’r
‘proffwyd’ peryglus hwn a dderbyniai fawl
y torfeydd, addoliad plant, ac a lefarai
amdano ei un fel conglfaen dewisedig
Duw ond a wrthodwyd gan bobl.
A dyma gytuno ar gynllwyn a fyddai’n
‘rhoi prawf arno.’ A phwy allai fod yn well
nag un o Athrawon y Gyfraith? Dylem
gofio bod y fath hon o ymholiad yn
gwestiwn oedd yn cael ei drafod ymhlith
yr athrawon ar y pryd. Onid oeddynt yn
medru gwahaniaethu mewn cyfraith oedd
â 631 o gyfreithiau rhwng y gorchmynion
‘ysgafn’ a’r cyfreithiau ‘trymach’? (23:23)
Yn wir cafodd yr Athro Hilel (c.20 O.C.) ei
herio gan genedl-ddynion i grynhoi’r holl
gyfraith tra’i fod yn sefyll ar un goes. Ateb
Hilel oedd hyn. ‘Beth bynnag sy’n atgas
gennyt paid â’i wneud i arall. Dyna’r
gyfraith i gyd. Dehongliad neu esboniad
yw’r gweddill. Dos a dysga sut i
weithredu.’ (Cymharer â Luc 10:25-38)
Mae ateb Iesu’n cyfuno dwy ysgrythur
(Deuter. 6:5 a Lef. 19:18). Câr yr
Arglwydd dy Dduw â’th holl galon ac â’th
holl enaid ac â’th holl feddwl.’ Nid digon
defodau crefyddol. Nid digon cadw
rheolau. Nid digon dewis y gorchmynion
sydd at ein dant. Mater o, ‘y cwbl sydd
ynof ei enw sanctaidd ef’ (Salm 103) yw

Ar ryw olwg gellid dweud bod y tair elfen
yn tanlinellu’r un gwirionedd. Y cwbl – dim
llai. Ac eto, mae’n fwy na hynny hefyd.
Mae’n holl galon yn cyfateb, neu’n
ymateb i’r ffaith bod ‘holl galon’ y Duwdod
wedi bod ar waith wrth ein creu, ein
prynu, ein denu ato’i hun a’n hennill. Mae
ein ‘holl enaid’ yn cyfateb ac yn ymateb i
holl Ysbryd Sanctaidd Duw ei hun. Ac nid
ymgolli mewn ‘profiad’ cyfriniol disylwedd
neu emosiynol a wnawn ond dysgu caru
â’n holl feddwl hefyd. Daw’r gwrthrychol
yn realiti goddrychol trwy ras. Ac mae’n
haeddu’r cwbl a feddwn.
A phan drown at ail ran ateb Iesu Grist
canfyddwn hyn: ‘Câr dy gymydog fel ti dy
hun.’ Os gosodwn ‘fi fy hun’ fel sylfaen i’n
dealltwriaeth o’r hyn a olygir byddwn yn
barhaol yn canfod ffordd i osgoi ei ergyd.
Wedi’r cyfan, mae’n hunanoldeb – hunan
gyfiawnder, hunan dosturi, hunan les –
yn agos at bob yr un ohonom. Beth a
ddigwydd os mai caru’n hunain i’r
graddau yr ydym yn caru’n cymydog (ein
cyfeillion a’n gelynion, ein teuluoedd a’r
dieithriaid) a olyga? (Mae’r Bregeth ar y
Mynydd yn esbonio arwyddocâd hyn oll
i ni!)
O ddarllen gweddill efengyl Mathew
gwelwn ymgnawdoliad perffaith o’r ddwy
egwyddor hyn yn hunanaberth Iesu ar
Galfaria, yn ei atgyfodiad a’i esgyniad –
y cyfan oll yn esiampl berffaith o’r hyn
mae’r ddau orchymyn yn ei olygu!
Darllen 22:41-46
A dyma droi’r byrddau drachefn wrth i
Iesu eu holi am Salm Feseianaidd (Salm
110). Gwyddai’r arweinwyr y byddai’r
Meseia o dras Dafydd. Mae Mathew’n ein
hatgoffa o bwysigrwydd ei dras (Mathew
1:20; 2.) ac nid anghofiwyd hyn gan
bregethu’r Eglwys Fore (Actau 2:32-36;
Rhufeiniaid 1:3-4).
Rfian, nid yw’n arferol i frenin neu
frenhines gyfarch eu disgynnydd fel
rhywun sy’n ‘Arglwydd’ arnynt. Yn 1969
addawodd y Tywysog Charles,
“I, Charles, Prince of Wales, do become
your liege man of life and limb and of
earthly worship, and faith and truth I will
bear unto thee, to live and die against all
manner of folks.”
Derbyn ei ymostyngiad a’i addewid
wnaeth y Frenhines.
Felly, pwy tybed oedd gan Dafydd mewn
golwg pan gyfarchodd ei ddisgynnydd,

‘trwy’r Ysbryd’ fel Arglwydd? Dywedodd
yr Arglwydd (hy Dafydd) wrth fy Arglwydd
i, eistedd. Gwyddai’r Athrawon mai
cyfeiriad at y Meseia oedd hyn.
Gwyddent hefyd i Iesu gael ei gyfarch fel
Mab Dafydd. Chwech o weithiau yn
efengyl Mathew defnyddir y teitl wrth
gyfeirio at Iesu. (Mathew 9:27; 12:23;
15:22; 20:30; 21:5,9)
Pwy felly yw’r person hwnnw y
cyfarchodd Dafydd fel ei Arglwydd?
A chyn belled ag y mae Efengyl Mathew
yn y cwestiwn dyma ddiwedd ar yr holi a’r
ymdrechion i faglu Iesu. Fel y cawn weld
yn Mathew 23 tro Iesu yw hi i osod y rhai
a’i croesholai o dan y chwyddwydr. ‘Nid
oedd neb yn gallu ateb gair iddo.’
Gweddi gan Martin Luther
(wedi ei addasu)
O Fy nhad nefol, Duw a Thad ein
Harglwydd Iesu Grist, Duw bob
diddanwch, diolchaf i ti am ddatguddio dy
annwyl Fab Iesu Grist, yr hwn yr wyf yn
ymddiried ynddo, i mi. Ef yw’r un yr wyf
wedi ei gyhoeddi a’i gyffesu, ei garu a’r
foli.
Gweddïaf arnat, Arglwydd Iesu Grist, y
byddet yn derbyn fy enaid (a’m bywyd oll)
i’th law. Gwn nefol Dad, y caf fyw am
ennyd yn y corff hwn ac y caf fy nwyn o’r
bywyd hwn i fyw gyda thi, a gwn na all
unrhyw un fy nghipio o’th law.
Canys felly y carodd Duw y byd fel y
rhoddodd efe ei unig anedig Fab, fel na
choller pwy bynnag a gredo ynddo ef ond
caffael ohono fywyd tragwyddol.
Ein Duw yw Duw’r waredigaeth, a’r
Arglwydd sy’n ein gwaredu rhag
marwolaeth.
O Dad, i’th ddwylo di y cyflwynaf fy
Ysbryd.
Ti a’m gwaredodd, O Arglwydd, Duw pob
gwirionedd. Amen
Dduw pob daioni cyflwynwn i ti ein byd a’i
ddoluriau … ein daear a’i greithiau … ei
phobl a’i hochenaid … ein bröydd a’i
hofnau … ein hanwyliaid a’u pryderon
a’u gobeithion.
Er mwyn Iesu Grist.
Amen.
EMYN 315:
Rwy’n dy garu, ti a’i gwyddost
Y FENDITH
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