
Fe ddywedodd Rowan Williams ar
Radio 4 yn ddiweddar bod angen i ni
angori ein hunain i wynebu problemau’r
byd ar y foment ‘anchor yourself and give
yourself roots’ – cyngor mor dda wrth i ni
nawr yn sgìl y sefyllfa bendroni am
gymaint o bethau. 

Un o’r rhain yw’r holl feddwl a thrafod a
fu ynghylch a ddylem ail agor ein capeli
ar gyfer oedfaon? Rydyn ni’n ymwybodol
bod pethau yn newid mor gyflym ac
amgylchiadau mor anodd â chyfnod
newydd o glo wedi dod i’n rhan. Mae’n
sifir bod sawl pen tost a noson ddigwsg

wedi bod i weinidogion, swyddogion,
blaenoriaid ac aelodau ein heglwysi.
Ond, cofiwch un peth trwy hyn i gyd sef
ein bod wedi ein hangori yn nheulu Duw.
Nid ydych, fel eglwys leol, ar eich pen
eich hunain – beth bynnag eich maint
neu’ch lleoliad.

Dewch i ni atgoffa ein gilydd ein bod yn
rhan o deulu ehangach, yn rhan o
Gyfundeb a chyda hyn wedyn, bod
swyddogion yn eich Henaduriaeth a
swyddogion yr enwad ar gael i drafod, i
wrando ac i’n cynghori. Gwn pa mor
werthfawrogol oeddwn i am yr holl

ganllawiau ar ‘updates’ hynod o fanwl a
meddylgar rydw i wedi eu derbyn yn
gyson.

Rydym ni yma i helpu’n gilydd. Nid
cystadleuaeth fydd ail agor neu gynnal
ein hachosion mewn pandemig. Rhaid
gofalu ar ôl ein gilydd. Yn ystod yr haf, bu
farw athrylith o wleidydd sef John
Hume, gfir o argyhoeddiad a weithiodd
mor galed am heddwch yn Iwerddon.
Yn ei flynyddoedd ola’, roedd yn dioddef
o ddementia ond serch hynny roedd yn
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Cymry rhyfeddol Lerpwl … t. 2  •  Ffydd a Diwylliant … t. 7  •  Dyma gyfarfod hyfryd iawn … t. 8

‘Nid yw Eschatoleg wedi ei seilio ar ddaroganau a phroffwydoliaethau, ar ddadansoddiad o dueddiadau
neu allosodiadau; fe’i sylfaenwyd ar addewidion Duw.’ Jurgen Moltmann

‘“Dyma’r rhai sy’n dod allan o’r gorthrymder mawr; y maent wedi golchi eu mentyll a’u cannu yng ngwaed yr Oen. “Am
hynny, y maent o flaen gorsedd Duw, ac yn ei wasanaethu ddydd a nos yn ei deml, a bydd yr hwn sy’n eistedd ar yr orsedd
yn lloches iddynt. Ni newynant mwy ac ni sychedant mwy, ni ddaw ar eu gwarthaf na’r haul na dim gwres, oherwydd bydd

yr Oen sydd yng nghanol yr orsedd yn eu bugeilio hwy, ac yn eu harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a bydd Duw yn
sychu pob deigryn o’u llygaid hwy.”’ (Datguddiad 7)

Pererin wyf mewn anial dir
yn crwydro yma a thraw,

ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr
fod tª fy Nhad gerllaw.

Ac mi debygaf clywaf sfin
nefolaidd rai o’m blaen,

wedi gorchfygu a mynd drwy
dymhestloedd dfir a thân.

Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, ledia’r ffordd,
bydd imi’n niwl a thân;

ni cherdda’ i’n gywir hanner cam
oni byddi di o’m blaen.

.......

Mae hiraeth arnaf am y wlad
lle mae torfeydd di-ri’

yn canu’r anthem ddyddiau’u hoes
am angau Calfarî.

William Williams, 1717-91

(Caneuon Ffydd: 682)

Am rif y saint y sydd o’u gwaeau’n rhydd,
i ti a roes gerbron y byd eu ffydd,
dy enw, Iesu, bendigedig fydd:
Haleliwia, Haleliwia!

Ti oedd eu craig, eu cyfnerth hwy a’u mur,
ti, Iôr, fu’n Llywydd yn eu cad a’u cur,
ti yn y ddunos oedd eu golau pur:
Haleliwia, Haleliwia!

.......

A phan fo’r gad yn drom a’r brwydro’n hir
daw ar y clyw gân buddugoliaeth glir,
bydd hyder eto’n fyw a nerth yn wir:
Haleliwia, Haleliwia!

O fôr a thir er pob rhyw hir wahân,
drwy byrth o berl daw rhif y tywod mân,
a’u cân i’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân:
Haleliwia, Haleliwia!

W. Walsham How, 1823-97
cyf. T. Gwynn Jones, 1871-1949

(Caneuon Ffydd: 624)

Gwreiddiau, angor a chymdeithas

Llawenydd a buddugoliaeth yr Holl Saint!

(parhad ar dudalen 7)



Gyda thwf Lerpwl yn borthladd
rhyngwladol mawr, daw ochr dywyll ei
masnach forol i’r golwg hefyd. Bu’r
ddinas (gyda Bryste) yn allweddol yn y
fasnach gaethion, y ‘triongl dieflig’ y’i
gelwir weithiau – a rhydd yr awdur sylw i
drawsfudo anfad arall, hefyd, sef y
miloedd o dlodion a ddibynnai ar dreth y
plwyf a gafodd eu gorfodi gan yr
ustusiaid lleol, ledled Cymru a Lloegr, o
1616 ymlaen, i fynd yn weithwyr caeth i
blanhigfeydd y Caribî a threfedigaethau
eraill.

Fe welir sut oedd helbulon rhyngwladol y
dydd yn pwyso ar Lerpwl, fel trefi a
dinasoedd eraill. Cawn enghreifftiau o
reibio di-hid ‘press-gang’ y llynges adeg
Rhyfeloedd Chwyldro Ffrainc yn yr
1790au (yn lladd un capten
llong-fasnach am wrthod ymuno). Cawn
hanes y panig pan ddaeth y newyddion
am ‘Laniad y Ffrancod’ yn Abergwaun
ym mis Chwefror 1797, a’r wybodaeth
mai Lerpwl oedd un o dargedau
pwysicaf y cyrch.

Mae’r llyfr yn gyforiog o dystiolaeth i
fwrlwm y ddinas a gweithgarwch y
Cymry trwy gydol y bedwaredd ganrif ar
bymtheg a’r ugeinfed ganrif. Ceir pennod
ddifyr am y Meddygon Esgyrn, o’r cyfnod
y daeth yr arloeswr Evan Thomas i
Lerpwl o Fôn, hynt ei feibion (pump
ohonyn nhw yn feddygon) a’i fiyr trwy
fabwysiad, Syr Robert Jones, sylfaenydd
Ysbyty Alder Hey. Cawn hanes yr
olyniaeth o feddygon disglair o Gymry a
fu ar waith yn Lerpwl, yn cynnwys y Dr
Robert Gee (brawd Thomas Gee,
Dinbych), Emyr Wyn Feddyg, arbenigwr
ar driniaethau’r galon, a’r llawfeddyg
orthopaedig Bob Owen, a fu farw mor
ddiweddar â 2018.

Roedd y wasg Gymraeg yn ffynnu yn y
ddinas, yn nwylo pobl fel Isaac Foulkes

(‘Llyfrbryf’), a gyhoeddodd
amrediad eang o gyfrolau
llenyddol, yn cynnwys gwaith
Goronwy Owen, Twm o’r
Nant, Robert ab Gwilym Ddu
a Gwilym Hiraethog, yn
ogystal â chyhoeddi papur
newydd wythnosol, ‘Y Cymro’.
Gwasg enwog arall yn Lerpwl
oedd Gwasg y Brython,
cwmni Hugh Evans a’i
Feibion, a gyhoeddodd bapur
wythnosol dylanwadol
‘Y Brython’, yn ogystal â
chyhoeddiadau’r Eisteddfod
Genedlaethol, cylchgrawn
‘Y Beirniad ‘ a chyfres
‘Llyfrau Pob un’, lle ceid
arbenigwyr yn trafod pynciau
o bwys, megis cyfrol am y
diwydiant glô gan yr aelod
seneddol a’r cyn-löwr James
Griffiths.

Byddai’r cyhoeddwyr Cymreig yn
gwneud llawer o waith i’r enwadau
crefyddol; a cheir darlun cynhwysfawr o
dwf crefydd Anghydffurfiol yn Lerpwl.
Ceir hanes y capel Methodistaidd cyntaf,
‘Capel Pall Mall’, a agorwyd yn 1787, a’r
gefnogaeth a gafwyd iddo gan Thomas
Charles o’r Bala a Sasiynau Gogledd
Cymru. Gwna’r awdur y pwynt mai:

‘... dyma’r unig dro i Gymry Lerpwl
ddibynnu ar Gymry gogledd Cymru wrth
adeiladau canolfannau.’ 

Dros y ganrif wedyn codwyd dwsinau o
gapeli o bob enwad ar hyd glannau
Merswy, a chawn olwg ar nifer ohonynt
yma. (Adroddwyd yr hanes hwn yn llawn
gan R. Merfyn Jones a D. Ben Rees yn y
gyfrol ‘Cymry Lerpwl a’u Crefydd’ yn
1984.) Rhoddir sylw i hynt capeli – eu
gweinidogion a’u haelodau – megis
Bethel Heathfield Road, Chatham Street,
Princes Road, Capel yr Annibynwyr
Cymraeg yn Park Road ac addoldai yn
Bootle a Garston. Yn dilyn patrwm
cyffredin mewn trefi, cododd nifer o
gapeli (neu grwpiau o gapeli) gapeli neu
ysgoldai cenhadol ar gyfer plant y
tlodion.

Wrth gwrs, roedd adeiladwyr capeli
hefyd yn codi tai, a daeth cwmnïau ac
adeiladwyr unigol Cymreig Glannau
Merswy yn enwog. Un o nodweddion
pwysig eu gwaith fu codi tai teras
deulawr, gyda iard neu ardd fechan yn y
cefn, yn lle’r cyrtiau caeedig, afiach a
fuasai’n britho’r trefi diwydiannol cynnar.
Cawn hanes teuluoedd o adeiladwyr, fel
Hugh Jones, ei frodyr a’i feibion, David
Hughes ac Owen Elias, John Jones
(Drinkwater) a’i bartner John Hughes
(Moneivion) a chwmni J.W. Jones a’i
Feibion. Canwyd pennill gan Huwco
Penmaen i’r adeiladwr Robert Davies
(Dewi Clwyd) a fagodd deulu o
adeiladwyr llwyddiannus:

‘A Robert Davies y saer maen,
Nid dyn cyffredin ydoedd;
Dysgedig oedd ym mhethau’r byd
A doeth ym mhethau’r nefoedd.’

Mae eangder y stori a geir yma yn
banoramig. Bu Cymry Lerpwl yn
arloeswyr ym myd y mudiad dirwest, yn
gefnogol i fenter Gwladfa Patagonia;
roedd ei chapteiniaid llongau a’i morwyr
yn pontio’r byd. Ymysg yr osgordd o bobl
sy’n tramwyo’r gyfrol ceir beirdd a
llenorion, ysgolheigion, gwleidyddion ac
eisteddfodwyr. Nid yw’r awdur yn creu
darlun rhy olau – cawn olwg ar galedi
bywyd y tlodion yn y wyrcws, ond hefyd
yr ymdrechion i liniaru ar eu cyni. Gwelir
gwaith y Dr. Robert Gee yn sefydlu
ysbyty i’r tlodion a gwaith y Fetron Agnes
Jones yn gweini yn y wyrcws yn
Brownlow Hill.

Daw’r llyfr a ni trwy droeon dybryd yr
ugeinfed ganrif, a cheir sylw i’r trigain
mlynedd diwethaf, yn cynnwys hynt
clybiau pêl droed eiconig Lerpwl ac
Everton a’r Cymry a fu’n gysylltiedig â
nhw. Cawn weld y modd y mae bywyd
Cymreig a bywyd crefyddol Lerpwl wedi
gorfod addasu i heriau’r degawdau
diwethaf, er enghraifft trwy bapur bro
‘Yr Angor’ ers 1979; a’r modd y mae’r
gymuned Gymreig (a’r ddinas yn
gyffredinol erbyn hyn) wedi coffau a
dathlu rôl y Cymry yn ei hanes hir. Yn
wir, mae yno ddigon i’w goffau ac i’w
ddathlu. Mwynhewch y wledd.

Robert Morris

2                                                                                   Y Goleuad Hydref 30, 2020

Hanes rhyfeddol Cymry Lerpwl
(parhad o’r wythnos ddiwethaf)

Llun: Offer cludo caethweision.
O Tamale, Ghana, diwedd y Ddeunawfed ganrif

Trwy ganiatad Adam Jones  cc-by-sa-2.0
https://flickr.com/photos/41000732@N04/28144996426



Gwers 17

Nathanael – Bartholomeus

Gweddi agoriadol
Arglwydd Iesu, gwêl ni yn dy
drugaredd heddiw wrth i ni fyfyrio ar dy
Air. Fel y bu i Nathanael fyfyrio dan y
goeden ffigys er mwyn deall
goblygiadau’r ddeddf, agor ein llygaid i
weld y nef yn agor a’th fendith yn ein
cyffroi. Amen.

Darllen: Ioan 1:43–51

Cyflwyniad

Bydd y rhan fwyaf o esbonwyr
Beiblaidd yn ystyried mai yr un
oedd Nathanael a Bartholomeus:
Bartholomeus yn fath o gyfenw, a’i
ystyr fyddai ‘mab Tolmai’, a Nathanael
yn enw cyntaf ac yn golygu ‘rhodd gan
Dduw’ neu un ‘yn rhannu Duw’. Gwelir
y cyfeiriadau at Bartholomeus yn
Efengylau Mathew, Marc a Luc, a’i
gyplysu â Philip. Awgryma rhai eu bod
yn perthyn, er nad oes tystiolaeth
Feiblaidd i gadarnhau hynny. Yn
Efengyl Ioan, Philip sy’n tywys
Nathanael at Iesu, ond bod Nathanael,

ar y dechrau yn dal yn ôl. Ef
ddywedodd y frawddeg gyfarwydd yn
llawn amheuaeth, ‘A all dim da ddod o
Nasareth?’ Ar gymhelliad pellach gan
Philip, mentra draw at Iesu. Yn ôl Ioan,
roedd Iesu yn ei adnabod, a dywed iddo
sylwi arno’n eistedd o dan y goeden
ffigys, lle pwysig i’r Iddew i gael
cysgod ac i fyfyrio ac yn arbennig i
fyfyrio ar y gyfraith. Dywed Iesu wrth
Nathanael ei fod yn ‘wir Israeliad, a
oedd yn werth ei enw, ac nad oedd twyll
ynddo’. Ymateb Nathanael i hyn oedd
cadarnhau bod Iesu yn Fab Duw ac yn
Frenin Israel. Roedd y sgeptig a’i
amheuaeth wedi troi i fod yn un o
ddilynwyr Crist. 

Myfyrdod

Bydd y mwyafrif ohonom sy’n ystyried
y myfyrdodau hyn wedi cael ein magu
yn y ffydd, a byddwn yn ddiolchgar i’r
sawl a’n harweiniodd i gymdeithas yr
eglwys. Nid yw pawb a fynychodd
ysgolion Sul fel plant wedi tystio i
brofiad personol o ffydd, ac wedi
ymrwymo i fod yn aelod o’r eglwys.
Mae’n sifir fod pobl ar draws y
cenedlaethau wedi amau’r dystiolaeth

Gristnogol, a gwrthod credu – rhai fel
Nathanael, eraill fel Thomas. Gwelsom
nifer gynyddol yn ystod y cyfnod
diweddar yn wfftio’r ffydd a dweud eu
bod yn fwy tebygol o dderbyn y
dystiolaeth wyddonol am esblygiad,
neu’n dod yn ôl at osodiadau sy’n
pwysleisio bod angen gweld tystiolaeth
haws i’w dirnad na chredu datganiad
crefyddol. Prin fod y trai ar
grefydd dros y ganrif ddiwethaf wedi
helpu i gymell pobl i gymdeithas yr
eglwys.
Beth yw bod yn ‘wir Israeliad’, nid

yng nghyd-destun hunaniaeth
genedlaethol, ond bod yn aelod o’r
Israel Newydd ac yn bobl Crist? Bydd
bod yn ‘blant i Dduw’ fel roedd enw
Nathanael yn ei gyfleu neu’n bobl
ddidwyll yn greiddiol i hynny. Nid
mater o gael ein geni yn y ffydd, ond
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Mae addysg yn un ffordd allweddol o
geisio dileu tlodi, gan rymuso pobl i
helpu eu hunain i fywyd gwell. O
amgylch y byd, fodd bynnag, mae
argyfwng Covid-19 wedi cael effaith
negyddol ar addysg plant. Yn Indonesia
mae partner Cymorth Cristnogol KUN
Humanity System + wedi sefydlu
gorsaf radio er mwyn helpu mewn
adegau o argyfwng.
Yr orsaf radio, sydd wedi ei lleoli

mewn ardal sy’n dioddef tirlithriadau a
llifogydd, oedd y prif ddull o
gael gwybodaeth i bobl. Ers mis
Mawrth eleni mae’r orsaf hefyd
wedi bod yn helpu gyda gwersi
plant. Mae KUN yn helpu pedair
ysgol gyda’r dechnoleg, â 30 o
athrawon wedi derbyn hyfforddiant a
210 o ddisgyblion wedi derbyn set radio
fel eu bod yn gallu dysgu gartref.
Dywedodd Mrs Yuliana, un o’r

athrawon, ‘Mae hyn yn cfil iawn.
Rwy’n gallu dweud stori wrth fy
nisgyblion drwy’r radio. Fe fyddan
nhw’n hapus iawn.’
Mae eich cefnogaeth i Gymorth

Cristnogol yn gwneud gwahaniaeth go
iawn. Diolch.

Dyfed Wyn Roberts
Swyddog Cyfathrebu,

Cyfryngau ac Adnoddau

Gwersi ysgol ar y radio trwy gefnogaeth Cymorth Cristnogol

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

(parhad ar y dudalen nesaf)
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neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
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Wrth i 2019 dynnu tuag at ei therfyn
roedd y Llyfrgell Genedlaethol yn
edrych ymlaen yn eiddgar at
weithgareddau 2020 ac yn arbennig y
cyfle i ddathlu pedwar canmlwyddiant
argraffu Beibl 1620. Prin y byddem
wedi meddwl bryd hynny beth fyddai
yn ein hwynebu yn ystod y flwyddyn.

Wrth gwrs, yn sgil Covid-19 ni fu
modd cynnal nifer o’r gweithgareddau
hynny oedd gennym ar y gweill, ond
rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod
wedi llwyddo i drefnu cyfres o sgyrsiau
rhithiol yn ystod mis Tachwedd i nodi a
dathlu’r achlysur. 
Gobeithio y bydd modd i chi ymuno

ag E Gwynn Matthews, Dr Dylan Foster
Evans, Dr Eryn White a’r Athro E Wyn
James bob nos Fercher yn ystod mis

Tachwedd wrth i ni ddathlu cyhoeddi
campwaith John Davies yn 1620 a hanes
y Beibl yn y Gymraeg ers hynny.
Gellir ymuno â ni ar Zoom neu ar

Facebook. I archebu tocynnau ewch i
digwyddiadau.llyfrgell.cymru

4 Tachwedd @6yh

Symposiwm Beibl 1620: Y Beibl
Cymraeg – yr Arloeswyr

I agor y gyfres o sgyrsiau yn dathlu
pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl
1620 bydd E Gwynn Matthews yn mynd
â ni ’nôl ychydig cyn hynny, i hanes y
cyfieithwyr a fu wrthi fesul cam rhwng
1567 a 1620 yn creu’r cyfieithiad
‘traddodiadol’ o’r Beibl Cymraeg, gan
ddwyn sylw at gyfraniad arbennig
arloeswyr fel William Salesbury a
William Morgan.

I archebu tocyn:
<https://www.ticketsource.co.uk/llgcnl
w/symposiwm-beibl -1620-bible-
sympos ium-y-be ib l -cymraeg-yr-
arloeswyr/e-kraglo>

11 Tachwedd @6yh

Symposiwm Beibl 1620: Dr John
Davies, Mallwyd a Beibl 1620

Yn yr ail yn y gyfres o sgyrsiau i ddathlu
pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl
1620 byddwn yn troi ein golygon at un
o ysgolheigion mwyaf Cymru, Dr John
Davies, Mallwyd. Ymunwch â Dr Dylan
Foster Evans wrth iddo drafod cyfraniad
John Davies i Feibl 1620 a’i ddylanwad
arhosol ar yr iaith Gymraeg a’i
diwylliant.

<https://www.ticketsource.co.uk/llgcnl
w/symposiwm-beibl -1620-bible-

symposium-dr-john-davies-mallwyd-a-
beibl-1620/e-jyagxo>

18 Tachwedd @6yh

Symposiwm Beibl 1620: ‘Beiblau i
amryw bobloedd’ – Peter Williams a
Beibl 1770

Mae 2020 yn 250 mlwyddiant cyhoeddi
‘Beibl Peter Williams’ yn 1770, sef y
Beibl cyntaf i gael ei argraffu yng
Nghymru yn hytrach nag yn
Llundain, Rhydychen neu Gaergrawnt.
Yn y drydedd o sgyrsiau i ddathlu
pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl
1620 bydd Dr Eryn White yn olrhain
hanes poblogrwydd ‘Beibl Peter
Williams’ dros gyfnod hir – cafwyd dros
30 argraffiad ohono rhwng 1770 a 1900.

<https://www.ticketsource.co.uk/llgcnl
w/symposiwm-beibl -1620-bible-
symposium-beiblau-i-amryw-bobloedd-
peter-williams-a-beibl-1770/e-ejlbom>

25 Tachwedd @6yh

Symposiwm Beibl 1620: Thomas
Charles, Mary Jones a Chymdeithas y
Beibl

I gloi’r gyfres o sgyrsiau yn dathlu
pedwar canmlwyddiant cyhoeddi Beibl
1620 bydd yr Athro E Wyn James yn
canolbwyntio’n arbennig ar hanes
Thomas Charles a Mary Jones, y ferch y
mae hanes ei thaith i’r Bala i brynu
Beibl mor gyfarwydd i gynifer ohonom.
Cawn gip hefyd ar gynnwrf cynhyrchu a
lledaenu Beiblau yn y 19eg ganrif yng
Nghymru a thu hwnt.

<https://www.ticketsource.co.uk/llgcnl
w/symposiwm-beibl -1620-bible-
symposium-thomas-charles-mary-
jones-a-chymdeithas-y-beibl/e-dvagko>
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Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu Beibl 1620

bod yn bobl sy’n medru dweud bod Iesu
yn ‘wir Fab Duw’ ac yn Frenin ‘Israel’.
Pobl felly sy’n gweld ‘y nef yn agor ac
angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar
Fab y Dyn’, pobl sydd wedi cael y fraint
o brofi gwirionedd y dystiolaeth
ddwyfol ac yn sicr fod Iesu yn Fab i
Dduw. Mae angen i Philip a Nathanael
fod yn yr eglwys – pa un ohonynt ydym
ni?*

Gweddi i gloi

Diolch am bawb sydd, fel Philip, yn
awyddus i dywys eraill at yr Iesu ac
eraill, fel Nathanael, yn mentro at Iesu
cyn sylweddoli pwy a beth ydyw. Helpa
ni i rannu’r ffydd yn fwy effeithiol yn yr

oes wahanol rydym yn mynd drwyddi,
ac i fyw’r ffydd mewn amseroedd
anodd. Amen. 

Trafod ac ymateb
• Beth oedd sail amheuaeth Nathanael
am Iesu (adn. 46)?

• A gawsoch chi brofiad tebyg i Philip
o geisio cymell rhywun at Iesu?
Rhannwch am y profiad gyda’r grfip.

• Beth dybiwch chi yw sail amheuaeth
llawer heddiw o’r ffydd Gristnogol?

• Sut mae pethau’n newid ar ôl i
Nathanael gyfarfod Iesu yn bersonol?

• Trafodwch y cwestiwn olaf ar
ddiwedd y myfyrdod (*).

Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd (parhad)



‘Rebel!’ ‘Piwritan!’ ‘Anarchydd!’
‘Unben!’ ‘Bohemiad!’ ‘Deinosor!’
Anodd credu bod yr holl enwau’n
disgrifio’r un dyn. Ond un felly oedd
Cynan – Marmite o gymeriad a
gynhyrfai ymateb cryf o’i blaid neu yn
ei erbyn, clamp o bersonoliaeth a gydiai
yn nychymyg pobl. Cynan ar lafar
gwlad, neu Albert Evans Jones
(1895–1970), a rhoi ei enw swyddogol
iddo, oedd un o Gymry enwocaf yr
ugeinfed ganrif. Dyma gymeriad a
fwriodd ei ddylanwad ar Gymru am
gyfnod o hanner can mlynedd, o’r
1920au hyd at ei farwolaeth yn 1970.
Ac ar hanner canmlwyddiant ei
farwolaeth dyma weld cyhoeddi’r
cofiant cyflawn cyntaf iddo gan wasg y
Lolfa. 
Mae’r cofiant yn ymdrin â sawl

agwedd ar ei fywyd – fel bardd,
eisteddfodwr, Cofiadur, Archdderwydd,
cyd-ysgrifennydd Cyngor yr
Eisteddfod, sensor dramâu, dramodydd,
cynhyrchydd, beirniad. Rhannwyd y
gyfrol yn saith pennod neu act i gyfateb
yn gronolegol i wahanol gyfnodau yn ei

fywyd lliwgar a llawn. Daw’r gyfrol i
ben gydag ymdriniaeth fanwl o’r rhan a
chwaraeodd yn ystod pum mlynedd
olaf ei oes yn un o ddigwyddiadau

mwyaf dadleuol y cyfnod, sef
Arwisgiad y Tywysog Siarl yng
nghastell Caernarfon ar 1 Gorffennaf
1969. Er na fu pawb yn canu clod y
marchog llwyddiannus pan oedd yn hen
a pharchus ar ddiwedd ei oes, go brin
fod hynny’n achos gofid i fir mor
benderfynol a hyderus a wyddai mai fo
oedd yn iawn. Yng ngeiriau Derec
Llwyd Morgan, dyma gyfrol
‘angenrheidiol, dra dra gwerthfawr, yn
adrodd hanes cymeriad lliwgar a fu’n
wrthrych clod, beirniadaeth a dychan
fel ei gilydd’. 
Mae’r gyfrol yn ffrwyth gwaith

ymchwil o dros 10 mlynedd i Gerwyn
Wiliams. Yn rhan o’r broses ymchwil,
cafodd fynediad i ddeunydd personol
Cynan – yn ddogfennau a lluniau.
Meddai: ‘Teithiais yn sgil Cynan o
Archifdy Prifysgol Bangor i’r Llyfrgell
Brydeinig ac o Lyfrgell Genedlaethol
Cymru i Archifau Cenedlaethol
Kew. Traddodais ddarlithoedd yn y
Llyfrgell Genedlaethol a’r Eisteddfod
Genedlaethol ac i gymdeithasau
llenyddol. O ran derbyniad cynulleidfa,
dyma’r testun a enynnodd fwyaf o
ymateb o blith holl feysydd ymchwil fy
ngyrfa yn ystod y pymtheng mlynedd ar
hugain diwethaf, prawf fod y diddordeb
yn Cynan, o hyd yn fyw.’
Nid cofiant llenyddol yn unig mo’r

gyfrol hon, ond yn hytrach eir i’r afael â
holl agweddau’r bywyd llawn dop o
brofiadau diddorol a brofodd Cynan.
Dywed Gerwyn: ‘O gymeriad a
lanwodd y llwyfan a theyrnasu am
dros hanner canrif, bu’r ffaith na
chaed eto gofiant iddo yn un a
borthodd fy chwilfrydedd a chryfhau fy
mhenderfyniad i ddwyn y maen i’r wal.
Rwy’n dyfalu mai un rheswm am
absenoldeb cofiant blaenorol oedd y
ffaith ei fod wedi cyflawni cymaint yn
ystod ei oes a’i bod hi’n her cwmpasu’r
cyfan rhwng dau glawr. Profodd fywyd
hir a llawn digwyddiadau ac, yn
wahanol i ambell ffigwr cyhoeddus, ni
chiliodd am ennyd o lygaid y cyhoedd
ar ôl ymddeol.’

Fel gwrthrych y gyfrol hon, ganed
Gerwyn Wiliams ym Mhwllheli, enillodd
goron yr Eisteddfod Genedlaethol, ac
fe’i cyflogir fel academydd gan
Brifysgol Bangor. Ond dyna lle y daw’r
tebygrwydd rhwng Cynan ac yntau i
ben.

Mae Cynan – Drama Bywyd Albert
Evans Jones (1895–1970) gan Gerwyn
Wiliams (clawr meddal) ar gael nawr
(Y Lolfa, £19.99).
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Cyhoeddi’r cofiant cyflawn cyntaf erioed i Cynan

O dan amgylchiadau arferol, fe fyddai
trefniadau ar y gweill ar hyn o bryd ar
gyfer dwy gynhadledd, y naill yn y
gogledd a’r llall yn y de, i drefnu Dydd
Gweddi’r Byd 2021. 

Er na fydd cyfle i gwrdd wyneb yn
wyneb eleni oherwydd argyfwng
Covid-19, eto, mae trefniadau ar y
gweill i gynnal cynhadledd rithiol dros
Zoom. Y dyddiad fydd dydd Iau, 26
Tachwedd o 10.30 hyd 12.30 o’r gloch,

dan gyfarwyddyd Gwen Wildman,
ein cynrychiolydd ar y Pwyllgor
Cenedlaethol. Gwahoddwn chwi yn
gynnes iawn i’r gynhadledd. Os
ydych yn dymumo ymuno, gofynnwn
yn garedig i chi gysylltu â
Margaret Morgan drwy ebost ar
margaretmaudmorgan@gmail.com
erbyn 12 Tachwedd er mwyn derbyn
dolen i’r gynhadledd. Bydd y ddolen yn
cael ei hanfon allan erbyn dechrau’r
wythnos 22 Tachwedd.
Dyddiad y Dydd Gweddi yn 2021 yw

Gwener, 5 Mawrth. Paratowyd y
gwasanaeth gan Chwiorydd Cristnogol
Vanuatu a’r thema yw ‘Adeiladwch ar
Sylfaen Gadarn’. Gofynnwn am eich
gweddïau dros ferched Vanuatu sydd
mewn sefyllfa lawer gwaeth na ni.
Gwnawn ein gorau i gynnal ein
gwasanaethau ar 5 Mawrth 2021, ond
os na fydd hyn yn bosib, gellir naill ai
gynnal oedfa dros Zoom neu ddewis
dyddiad arall a fydd yn gyfleus i chwi. 
Yng nghanol yr holl ansicrwydd

dymunir pob llwyddiant i chwi wrth
drefnu ar gyfer Dydd Gweddi 2021
Vanuatu: Long God Yumi Stanap; yn
Nuw y safwn.

Parchg Beti Wyn James
Parchg Carys Ann

Swyddogion Cyhoeddusrwydd

Cynhadledd Rithiol Dydd Gweddi’r Byd 2021



Dathlodd TCC (Trefnu Cymunedol
Cymru / Together Creating Commun -
ities) ei ben-blwydd yn 25 oed gyda
digwyddiad ar-lein a fynychwyd gan y
rhai sy’n gwneud pender -
fyniadau allweddol, gan
gynnwys Prif Weinidog
Cymru, Mark Drakeford.
Sefydlwyd TCC, elusen

trefnu cymunedol hynaf y
Deyrnas Unedig, ym 1995, ac
mae’n canolbwyntio ar
hyfforddi a gweithio gydag
oedolion a phobl ifanc ar draws
gogledd-ddwyrain Cymru er
mwyn creu newid er gwell ar
faterion lleol a chenedlaethol.
Yr wythnos diwethaf ymunodd
bron i ddau gant o bobl â
digwyddiad ar-lein yr elusen i
ddathlu ei hanes hir, gydag
arweinwyr cymunedol yn rhannu
straeon am y modd y mae pobl
gyffredin wedi cyflawni newidiadau
enfawr drostynt eu hunain a’u
cymunedau, a’r hyn y maent yn ei
gynllunio ar gyfer y dyfodol. 
Mae aelodau TCC, sy’n cynnwys

amrywiaeth o grwpiau cymunedol, yn
gweithio gyda’i gilydd i gynnal
ymgyrchoedd effeithiol a chwrdd yn
uniongyrchol â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau ar y materion sy’n
effeithio ar gymunedau. Dros y
chwarter canrif diwethaf, mae aelodau
wedi cael llwyddiant ar lawer o faterion
sy’n wynebu cymunedau lleol, gan
gynnwys sefydlu lloches nos yn
Wrecsam a sicrhau bod cyflogwyr yn
talu’r Cyflog Byw go iawn. Yn ystod y
dathliad, gofynnodd aelodau o Sir
Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i
ASau lleol, Aelodau o’r Senedd,
Cynghorwyr a’r Prif Weinidog
ymrwymo i ystod o ofynion gan eu
cymunedau ar faterion, gan gynnwys
newid yn yr hinsawdd, tai a noddfa.
Gwahoddwyd y Prif Weinidog,

gwleidyddion lleol a’r rhai sy’n
gwneud penderfyniadau i glywed
drostynt eu hunain, gan y bobl oedd â
phrofiad ohonynt, am y materion y mae
eu cymunedau yn eu hwynebu ar hyn o
bryd. Yn ystod y digwyddiad rhannodd
mam sengl ei phrofiad o fyw mewn
llety gwael ac effaith hynny ar ei
theulu, gan ofyn i swyddogion y
Cyngor weithredu, a gofynnodd person
ifanc sydd wedi bod yn ceisio lloches

i’r Prif Weinidog gadw addewid
Llywodraeth Cymru o ddarparu
cefnogaeth fel y gall pobl ifanc sy’n
ceisio lloches fynychu’r coleg.

Wrth gyfeirio at ymgyrch Stop
School Hunger / Dysgu Nid Llwgu, a
arweiniodd at ymrwymiad gan
Lywodraeth Cymru i ariannu
brecwastau mewn ysgolion uwchradd
ar gyfer disgyblion tlotaf Cymru gyda
£1 ychwanegol i’r lwfans prydau ysgol
am ddim, dywedodd y Prif Weinidog
wrth yr arweinwyr cymunedol Yvonne
Girvan a June Edwards a gododd y
mater, “Gwnaethoch yr holl bethau
iawn a buoch yn llwyddiannus.”
Canmolodd y Prif Weinidog waith
aelodau TCC ac ymrwymodd i weithio
gyda’r elusen wrth symud ymlaen.
Hefyd, rhoddodd arweinwyr ifanc o

ysgolion a grwpiau ledled gogledd-
ddwyrain Cymru gipolwg ar sut mae’n
teimlo, fel person ifanc, i gael grym a
herio’r rhai sy’n gwneud penderfyn -
iadau, gan roi eu hyfforddiant ar waith
yn ystod y digwyddiad. Dathlwyd
hanes hir yr elusen trwy negeseuon o
gefnogaeth a anfonwyd gan sefydliadau
yn America ac ar draws y Deyrnas
Unedig ac Ewrop sydd wedi gweithio
gyda TCC, gan rannu eu meddyliau
ynghylch pam mae trefnu cymunedol
yn bwysicach nawr nag erioed.
Myfyriodd sylfaenydd TCC, Nia

Higginbotham, ar 25 mlynedd o drefnu
cymunedol gan ddweud: “Rydyn ni
wedi dysgu bod gweithio gyda’n gilydd
yn rhoi llais i gymunedau di-rym, ac
rydw i wedi canfod bod dod â grwpiau
ynghyd sydd ddim fel arfer yn gweithio
gyda’i gilydd yn gyffrous iawn. I mi,
prif bwynt TCC oedd – ac yw –

galluogi unrhyw un a phawb i fod yn
arweinydd cymunedol. Dros y
blynyddoedd mae TCC wedi gweithio
ar faterion mawr a bach; gyda’n gilydd

rydym wedi herio a gweithio
gyda chynghorwyr, ASau,
Aelod au o’r Senedd, penaeth -
iaid heddlu, perchnogion
ffatrïoedd, bancwyr ac ati, ac
yn y broses wedi helpu ein
gilydd i ddod yn arweinwyr
cyhoeddus effeithiol.” 
Hoffai TCC achub ar y

cyfle hwn i ddiolch i’w
cyllidwyr: Cronfa Gymunedol
y Loteri Genedlaethol,
The Tudor Trust, Eglwys
Bresbyteraidd Cymru, Synod
Cymru’r Eglwys Fethodist -
aidd, Ymddiried olaeth Cod
Post y Bobl a chronfa Act for

Change, partneriaeth rhwng Sefydliad
Esmée Fairbairn a Sefydliad Paul
Hamlyn. 
Gwahoddir unrhyw un sydd â

diddordeb mewn gwybod mwy am
adeiladu pfier a threfnu cymunedol
i gysylltu â TCC am sgwrs:
<https://www.tcc-wales.org.uk/25>
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Elusen trefnu cymunedol hynaf y Deyrnas
Unedig yn dathlu 25 mlynedd mewn digwyddiad

ar-lein arbennig gyda Phrif Weinidog Cymru

Llun: Yvonne Girvan a June Edwards yn holi Prif Weinidog
Cymru am brydau ysgol am ddim

Sul, 1 Tachwedd

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

Yr wythnos yma, Nia fydd yn
Amgueddfa Big Pit yn dysgu am hanes
Beibl y capel tanddaearol yng nglofa
Mynydd Newydd a Ryland sy’n cael
cyfle i werthfawrogi mawredd y
diwylliant crefyddol yng nghymoedd
glofaol y de-ddwyrain gyda’r Athro
Gareth Williams. Daw’r canu mawl o
Gapel Mynyddbach, Treboeth o dan
arweiniad Alun Tregelles Williams.
––––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
1 Tachwedd am 12:00yp

yng ngofal Kevin Adams, Boston



Pa pryd gymeroch chi amser i edrych yn
iawn ar rywbeth neu ar rywun diwethaf?
I aros a syllu arno neu arni? I
wirioneddol edrych a gweld? A gweld
drachefn a thrachefn bethau nad
oeddech chi wedi eu gweld erioed o’r
blaen? Aros deng munud? Ugain?
A sylwi ar bethau nad oeddech chi wedi
sylwi arnyn nhw bum munud ynghynt?
Holi? A chwilio? A gweld? Gweld go
iawn?

Dyna’r profiad hyfryd ges i o ymuno
â chyfarfod o’r Crynwyr Cymraeg y
noson o’r blaen. Dechreuwyd y cyfarfod
gyda chyfnod o dawelwch myfyriol a
gosodwyd ffotograffau i helpu i lonyddu a
chanoli’r meddwl. Ffotograffau o gwpwl
ifanc yn eistedd ar fainc ym Mhenarth ac
yn syllu i gyfeiriad Caerdydd a heb fod
ymhell griw o ffrindiau hªn ar fainc arall.
A thrydydd ffotograff a atgynhyrchir yma,
o gerfiadau sy tua 12,000 o flynyddoedd,
a ddarganfuwyd yn Göbekli Tepe, Twrci.

Bûm yn syllu ar hwn am y rhan orau o’r
ugain munud ac i’r eiliad olaf roeddwn yn
gweld rhywbeth gwahanol, ychwanegol.
Adar, creadur tebyg i aderyn, un arall
heb goesau, math o bêl, aden, chwilen,
patrwm, ‘I’ fawr sgwâr. Tybed be oedd
jyst allan o’r llun?

Yn gefndir i hyn roedd sfin tipian cloc a
oedd yn fwriadol neu’n anfwriadol yn dal
ei wynt o dro i dro. Roedd o fel gwrando
ar dipian peiriant wrth wely claf a
ninnau’n dal yn dynn yn y tic wrth

weddïo, yna am y toc, a’r profiad yn
dwysau’r canolbwyntio a’r synfyfyrio.
Bron nad oedd curiadau cynion y
nadwyr i’w clywed dros y milenia. Tybed
be oedden nhw’n drio’i ddweud? Wrth ei
gilydd? Wrthon ni?

Dyna sut oedd meddwl rhywun yn
crwydro!

Roedd eraill yn y grfip wedi sylwi ar
bethau gwahanol wrth gwrs. 

Ond fe adawodd fi yn meddwl faint o
amser ydw i’n ei dreulio go iawn yn
gwerthfawrogi’r bobl a’r pethau o
nghwmpas? Petawn i’n cymryd llun o le
cyfarwydd? O berson cyfarwydd? O
nheulu neu fy ffrindiau agosaf? Fy
nghydweithwyr neu fy nghyd-aelodau yn
y capel? Beth petawn i’n cymryd ugain
munud i syllu ar lun ohonynt, tybed be
welwn i? Be fyddwn i’n weld yn wahanol
ar yr wyneb? Heibio i’r wyneb, be welwn
i yn eu llygaid nhw? A fyddwn i’n cael fy
atgoffa pam ein bod ni’n ffrindiau neu’n
gallu gwerthfawrogi mor bitw ydy’n
gwahaniaethau? Pa mor brydferth ydyn
nhw?

Er gwaethaf y cloi mawr, mae’n oes o
ruthro. Sgrolio heibio i benawdau a
lluniau ar sgrin nes eu bod nhw’n rhuban
hir o symud. Weithiau mae’r stori y tu
hwnt i abwyd y pennawd yn wahanol
iawn, a’r llun, o edrych arno’n ofalus, yn
dweud cyfrolau.

Felly be amdani, yn y cyfnod clo hwn, be

am gymeryd pum munud? Na, be am
gymeryd ugain munud a syllu’n iawn ar
lun o rywun neu rywbeth a cheisio
gwerthfawrogi a dirnad dyfnder eu
harwyddocâd nhw i ni?

Wedi’r cyfan, ‘What is this life if, full of
care, We have no time to stand and
stare’ (‘Leisure’, W. H. Davies)

Arwel Rocet Jones
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dal i gerdded a mynd am dro ar hyd yr
afon Foyle. Byddai pobl yn cydgerdded
gyda fe, i sicrhau ei fod yn iawn. Ac
wedyn, fel roedd ei sefyllfa yn
gwaethygu, byddai rhai wedyn yn
cerdded John Hume adre er mwyn
diogelu’r gfir arbennig hwn. Fel
dywedodd un o drigolion Derry am y
ddefod hon ‘John Hume looked after us
so Derry looked after him.’

Gofalwn am ein gilydd yn awr fel yr
ydym ni’n ymddiried yng ngofal ein
Creawdwr.

Dwi’n ymwybodol gyda threigliad amser
bod pethau nawr mor rhwystredig – mi
fydd yn anoddach i gwrdd â phobl tu
allan fel mae’r tywydd yn dirywio gyda
newid y tymhorau. Ond eto, ma’ gyda ni
ein hangor a’n gwreiddiau yn ddwfn ac
rydym yn gwybod fod y gymdeithas yn
dal yno. Mae ein cariad a’n consyrn am
eraill ymhell ac yn agos yn dal mor gryf
ag erioed. William Blake soniodd ‘we
are put on earth for a little space that
we may learn to bear the beams of
love.’

Yng nghanol yr ofnau naturiol a’r colli

hyder fe gofiwn mor berthnasol yw’r
Eglwys a’r neges o gynhaliaeth a
chariad sydd yn sylfaen i’n ffydd yn
Iesu. Mae bywyd Eglwysig, cymdeithas
y saint a chred yn Iesu yn parhau i fod

gyda ni er gwaetha Cofid ond fel teulu
mawr gobeithiwn gallwn drafod, rhannu
profiadau a bwydo’n gilydd fel petai. Fel
rydw i wedi son eisioes mae nifer wedi
cael gymaint o fendith a chysur o
wasanaethu digidol ond er cymaint o
gymorth yw hynny, rydyn ni’n dyheu am
oedfaon lle gallwn gofleidio a chyfarch
ein gilydd yn ddi-fwgwd (a chanu fflat
owt!) Fe ddaw’r cyfnod hynny, heb os, a
byddwn yn cael ein cryfhau wrth
ymgymryd yn y gwaith o ail ddechrau a
datblygu eto gan y gwersi a ddysgwyd
yn y cyfnod yma. Fel ysgrifennodd
Henri Nouwen: ‘When suddenly you
seem to lose all you thought you had
gained, do not despair. You must expect
setbacks and regressions. Don’t say to
yourself: “All is lost. I have to start all
over again.” This is not true. What you
have gained you have gained…. When
you return to the road, you return to the
place where you left it, not to where you
started.’

Fel mae fy hyfforddwr ffitrwydd yn
dweud wrtha i yn aml yn y gampfa:
‘giving up is not an option Rev!’ 

Parch Evan Morgan,
Darpar Lywydd y Gymanfa Gyffredinol

Ffydd… a diwylliant

Sylfaen, angor a chymdeithas (parhad o dudalen 1)

Llun o Göbekli Tepe, Twrci.
Caniatâd  yr awdur Doseman, Creative Commons

Attribution-Share Alike 4.0 International
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urfa_museum
_Gobeklitepe_Temple_D_replica_sept_2019_4829.jpg
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•  Wythnos nesaf – Sylw o’r seidin •

Rhith, rhagrith a gwirionedd

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

Gweddi

Arglwydd Dduw, sanctaidd Dduw,
Hollalluog Dduw, yn Dad, yn Fab, yn
Ysbryd Glân, addolwn di. Ti, grëwr nef a
daear, yr wyt yn teyrnasu’n gyfiawn dros
holl genhedloedd y byd. Canmolwn di.
Addolwn di am dy gariad difesur, diderfyn
a thragwyddol. Edrychwn ymlaen am y
dydd hwnnw pan na fyddwn yn dy weld
mewn drych, mewn dameg, yn aneglur
ac yn ansicr, ond wyneb yn wyneb.
Ar y dydd hwnnw, pan gesglir yr holl
deyrnasoedd ynghyd, o amgylch dy
orsedd, cawn glywed un llais, un sfin,
un enw pur, a holl ieithoedd a
thafodieithoedd y greadigaeth oll ynghyd
yn canmol rhinweddau Iesu Grist, ei
aberth drosom, ei daliad drosom, ei
fuddugoliaeth er ein mwyn, ei fywyd
ynom – y dydd hwnnw y bydd cariad
wedi perffaith gario’r dydd. Caniatâ i ni
yma heddiw mewn byd sy’n ymddangos
mor dywyll ar adegau, trwy ffydd, i gael
cipolwg ar dy gariad tuag atom a’th
alwad i fyw mewn gobaith a ffydd.
Trwy Iesu Grist ein Harglwydd, Amen

EMYN 10:
Hwn ydyw’r dydd o ras ein Duw

Sylwadau testunol

Mae Efengyl Mathew, yn ôl pob tebyg,
wedi ei strwythuro o amgylch pum bloc o
ddysgeidiaeth, adrannau sy’n cyfateb i
‘Bum llyfr Moses.’ Rhwng pennod 5-7 ceir
y Bregeth ar y Mynydd sy’n adleisio
Moses yn derbyn y 10 Gorchymyn ar y
mynydd. Ym mhennod 10 caiff y
disgyblion eu comisiynu. Ym mhennod 13
ceir cyfres o ddamhegion am y Deyrnas
ac ym mhennod 18 ceir dysgeidiaeth am
fyw fel cymuned ffydd. Yn yr adran sy’n
dechrau gyda’r adnodau yma – pennod
23-25 – ceir adran sy’n cyfateb o ran ei
hyd i’r Bregeth ar y Mynydd. Mae’r adran
hon, sy’n edrych ymlaen at y dyfodol, yn
llawn o rybuddion difrifol.

Darlleniad Mathew 23:1-12

Nid dadl am ffurf o grefydd sydd yn yr
adran hon. Yn ei hanfod beth sydd
gennym yw’r gwahaniaeth rhwng rhith
a realiti, rhwng ymddangosiad a
chysondeb ym mhob maes a chylch a
sffêr. Ac i bob un ohonom daw geiriau
Iesu fel her sy’n ein hysgwyd i’r byw. 

Gallwn ddychmygu Iesu yn y Deml wedi

bod yn eistedd ar ryw bwt o wal efallai
a’r Phariseaid, yr Archoffeiriad, yr
Herodianiaid a’r Ysgrifenyddion yn eu tro
yn ceisio’i faglu ar air neu weithred. Yn
awr ‘ni feiddiodd neb ei holi ddim mwy.’
(22:46) Roedd ei wrthwynebwyr yn
gorfod ildio’r tir, a chilio o’r maes. Ond er
eu bod hwy wedi gorffen gydag Iesu
doedd Iesu ddim wedi gorffen dweud yr
hyn roedd e eisiau ei ddweud wrthyn
nhw.

Dychmygwch y Phariseaid a’r
Ysgrifenyddion yn dechrau cerdded o’r
cyfarfyddiad hwn. Wrth iddynt ymadael
cododd Iesu ar ei draed a galw ar eu
holau gan apelio’n uniongyrchol at ‘y
tyrfaoedd a’i ddisgyblion’. Mae’n bosib
mai apêl i’r tyrfaoedd i ddod yn
ddisgyblion sydd yma!

Dacw’r Ysgrifenyddion yn gadael. Chi’n
gwybod, grfip llac sydd ag aelodau ym
mhob carfan Iddewig ydy’r
Ysgrifenyddion. Nhw sy’n copïo
llawysgrifau, yn ymddiddori mewn
dehongli cyfreithiau, yn sicr yn cael eu
parchu am eu gwybodaeth drwyadl o’r
Ysgrythurau. Maen nhw’n eistedd yng
nghadair Moses i ddysgu’r bobl. Ac am
fod y Phariseaid (doedd dim ond tua
7,000 ohonynt i gyd) yn llawn sêl am
burdeb ac ufuddhau i’r gyfraith a’r
traddodiad, roedd llawer o’r
Ysgrifenyddion hefyd yn Phariseaid a
hefyd yn gyfreithwyr ac yn aelodau o’r
Sanhedrin. Pobl gydag awdurdod oedd y
rhain. Arweinwyr cymdeithasol a
chenedlaethol a chrefyddol a
diwylliannol.

Rfian, chi’n gwybod eu bod â diddordeb
mewn deall a dehongli a gweithredu’r
Ysgrythurau’n gywir. Gwnewch chi hynny
hefyd. Ond peidiwch da chi a’i dynwared
o ran eu hymddygiad. Dim ond clebran
maen nhw, trafod, cytuno ac anghytuno.
Ond rhith yw’r cyfan. Siarad maen nhw
heb weithredu. (ad 3)

Dacw wleidydd ar y teledu, neu
arweinydd plaid, neu fudiad, neu elusen,
neu weinidog, neu rywun sy’n honni
pethau mawr iddynt eu hunain. Dacw
nhw’n honni gwerthoedd aruchel neu’n
addo gweithredu. (A Duw a fiyr nad
ydym wedi gweld digon o enghreifftiau y
gallwn gyfeirio atynt mewn eraill – ac
ynom ni ein hunain – o ragrith!)
Edrychwch. Dacw berson sy’n sefyll o
flaen bobl eraill sy’n wên i gyd, ac yn

ymddangos mor dduwiol. Duw a fiyr mai
angylion pen ffordd ydynt a diawliaid pen
pentan. ‘Siarad y maent, heb weithredu.’
(ad 3) Pobl sy’n gosod amodau a rheolau
a beichiau nad ydynt hwy yn medru. nac
yn bwriadu, eu cadw. Gwasgu beichiau
ymddygiad neu ddisgwyliad caethiwus ar
eraill y maent er eu bod yn honni eu bod
yn cynnig allwedd i ddianc o garchar. 

Sioe allanol yw’r cyfan i gyd. Nid dim ond
i weddïo y gwisgant eu gwisg grefyddol –
eu phylacterau – blwch sy’n cynnwys
ychydig o adnodau i hybu defosiwn. Na.
Maen nhw’n eu gwneud yn flychau mawr,
llydan, sy’n amlwg i bawb drwy’r amser er
mwyn i bawb drwy’r amser weld pa mor
‘grefyddol’ ydynt mewn gwirionedd. Ac
am y ‘tassles’ yng nghornel eu gwisg?
Gallant ddadlau gyda Rabbi Hilel y dylent
fod yn llaes ac yn amlwg neu gyda Rabbi
Shamai y dylent fod yn hirach ac yn fwy
amlwg. Ond yr un oedd y bwriad, sef i
ganmol difrifoldeb eu crefydda. Yn wir
statws a dyrchafiad gan bobl eraill oedd
yn gyrru’r holl ymdrech. Rhith nid realiti.
Actorion crefyddol. Rhagrithwyr.

Mor wahanol ydw i, meddai Iesu. Onid
ydw i wedi’ch gwahodd eisoes i’m
canlyn? A chyn diwedd yr wythnos hon,
fe gewch chi weld beth ystyr ‘caru Duw a
charu cymydog’ yn fy aberth ar y groes.
Fe gewch chi weld fy mod yn medru
mynd drwy angau ei hun a’i goncro. Fe
gewch chi weld Mab y Dyn fel na welsoch
mohono erioed o’r blaen – yn eich deall
a’ch dychymyg. Felly ‘dewch ataf fi bawb
sy’n flinderog ac yn llwythog ac mi a
esmwythaf arnoch.’ Fe ddo’ i dan yr iau
efo chi. A phan fyddwch yn baglu, yn ofni,
yn syrthio yn wynebu’ch methiannau, yn
wynebu salwch neu angau... Fe fydd y
baich trymaf yn syrthio arna i. Mae’r
baich yma’n ysgafn am fy mod yn ei
rannu efo chi, Dysgwch gennyf ac fe
gewch chi orffwys i’ch eneidiau.

Dysgwch felly i beidio â blaenoriaethu
‘dyrchafiad’ gan bobl eraill. Un Athro
sydd gennych. Un Tad ac un Meseia.
Ym myd-olwg teyrnas nef fel plentyn
mae nesáu at Dduw, fel gwas sy’n
gwasanaethu y dewch chi at bobl eraill.
Mewn gostyngeiddrwydd tawel y
byddwch yn ymostwng gerbron Duw.
Gadewch i’ch Tad eich arwain, eich
dysgu, eich dyrchafu.

EMYN 327:
Hosanna, Halelwia

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.
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