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CRIST YR ARGLWYDD

“Teilwng wyt ti i gymryd
y sgrôl ac i agor ei
seliau, oherwydd ti a
laddwyd ac a brynaist i
Dduw â’th waed rai o
bob llwyth ac iaith a
phobl a chenedl, a
gwnaethost hwy yn urdd
frenhinol ac yn offeiriaid
i’n Duw ni; ac fe
deyrnasant hwy ar y
ddaear.”

Datguddiad 5:9-10

Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich
buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau
pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain
yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i
chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni
chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio,
ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas
a dyfod ar wedd ddynol. O’i gael ar ddull dyn, fe’i
darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie,
angau ar groes. Am hynny tradyrchafodd Duw ef,
a rhoi iddo’r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth
enw Iesu y plygai pob glin yn y nef ac ar y ddaear a
than y ddaear, ac y cyffesai pob tafod fod Iesu Grist
yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Philipiaid 2:5-11

Ni chawsom ein galw
i edmygu Iesu ond i’w
addoli a’i ddilyn. Nid
yw edmygedd yn creu
disgyblion, dim ond
rhai sy’n mynegi eu
cymeradwyaeth o
bryd i’w gilydd.
Edmygedd o bell, heb
ymrwymiad yw hyn.
Galwad i berthynas
gyda’r sanctaidd ac i
chwyldro yw’r ail.

Pwy wyf fi? 

Ai hwn, ynteu rywun arall?

Ai dyma pwy ydwyf heddiw, ac yfory’n berson arall?

A ydwyf y ddau ar unwaith? Yn rhagrithiwr gerbron eraill,

Ac o’m blaen fy hun yn ddirmygedig, yn drallodus yn egwan?

Neu a oes rhywbeth ynof, sydd fel byddin wedi’i drechu,

Ar ffo oddi wrth fuddugoliaeth a enillwyd eisoes?

Pwy ydwyf i? Gwawdient fi,

Fy nghwestiynau unig.

Pwy ydwyf i, Ti wyddost o Dduw mai dy eiddo di ydwyf.

–Dietrich Bonhoeffer

Arglwydd Dduw, Dad nefol,
diolchwn i ti, bendithiwn di am
byth am i ti anfon dy Fab i
deyrnasu drosom bechaduriaid
tlawd, sy’n haeddu parhau o dan
ormes pechod a Satan; ond yn Iesu,
rhoddaist i ni Frenin gostyngedig
a chyfiawn, yr hwn, drwy ei
farwolaeth a ddaeth yn Waredwr i
ni rhag marwolaeth dragwyddol.
Goleua ni, llywodraetha ynom a
chyfeiria ni drwy dy Ysbryd Glân,
i aros yn ffyddlon i’r brenin
Cyfiawn ein Gwaredwr, ac nid fel
gweddill y byd, sy’n cael ei
dramgwyddo gan dy wedd
ostyngedig a’th air dirmygedig;
ond trwy gredu ynddo, feddiannu
iachawdwriaeth dragwyddol,
trwy dy annwyl Fab Iesu Grist,
ein Harglwydd, sy’n byw ac yn
teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân,
yr unig wir Dduw, yn awr ac yn
oes oesoedd. Amen.

Gweddi gan Veit Dietrich, diwinydd
Lwtheraidd Almaenig (8 Rhagfyr
1506–25 Mawrth 1549)



Coeliwch neu beidio, mae bron i ddwy
flynedd wedi mynd heibio oddi ar imi
gael fy mhenodi’n gynorthwyÿdd
bugeiliol ar Lannau Mersi. Mae’n dda
gen i fedru dweud fy mod wedi
mwynhau’r cyfnod yn aruthrol ac wedi
elwa o’r profiad mewn cymaint o ffyrdd.
Un o gymwynaswyr y fro honno ydi’r
cyfaill hynaws, Ted Clement-Evans,
sydd, yn ogystal â bod yn ffyddlon i’r
achos Cymraeg yn Ne
Lerpwl, wedi
comisiynu wyth o
gorau i recordio rhai
o’n hemynau a’n
tonau mwyaf
cyfarwydd a hoff. Y
gobaith yw gosod yr
emynau hyn ar gof a
chadw i’r
cenedlaethau sydd i
ddod, rhag iddyn nhw
fynd i ebargofiant.
Mae nod arall, wrth
gwrs, sef bod yn hwb
i’n hoedfaon a’n
cyfarfodydd. O’n

profiad ein hunain, maen nhw wedi dod
i’r adwy mewn ffordd annisgwyl.
Gwnaethom ddefnydd o rai ohonyn nhw
yn barod mewn oedfaon Zoom yn
Lerpwl a’r cylch. Ac ar adeg pan nad
oes posib inni gyfarfod (heb sôn am
ganu’r emynau) dyma enghraifft wych o

adnodd sydd yn galluogi pawb i gymryd
rhan yn ein cyfarfodydd rhithiol, boed yn
hwmian neu yn ganu, a hynny i
gyfeiliant organ a lleisiau ysbrydoledig
fel y rhain.

Eisoes, mae’n hoedfaon yn Lerpwl wedi
eu cyfoethogi gan yr emynau hyn, ac mi
fyddwn i’n eich annog yn daer i wneud
defnydd ehangach ohonyn nhw, er
cyfoethogi’ch casgliad personol, ond

hefyd er cyfoethogi’r
addoliad yn yr amser
rhyfedd yma. Mae erthygl
islaw sy’n cynnig golwg
ar ddefnydd pellach o’r
recordiadau, ond gellir
gweld rhestr lawn o’r
rhain yn
www.coraucymru.co.uk.

Am gopïau, cysylltwch â
Ted Clement Evans ar
(0151) 541 1828 neu
ted@clementevans.co.uk

Parchedig Robert Parry,
Lerpwl
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Adnoddau i’n cynorthwyo
Her, cyfle a bendith

Bum mlynedd yn ôl fe’m hysbrydolwyd i
noddi recordio detholiadau o hoff
emynau Cymru sydd wedi cael eu canu
yn ein capeli am 200 mlynedd –
etifeddiaeth sydd mewn perygl o fynd
yn angof. Dynion a merched yn canu
gyda’i gilydd mewn pedwar llais i
gyfeiliant organ. Mae 8 CD i gyd – pob
un yn cynnwys 14 neu 15 o emynau
poblogaidd yn cael eu canu gan gorau
enwog. Mae’r rhain wedi eu gosod
mewn llyfr sy’n cynnwys geiriau a
thonau pob emyn ynghyd â nodiadau ar
fywyd a gwaith yr emynwyr a’r
cyfansoddwyr ac maent ar gael ar y
wefan www.coraucymru.com

Ysgrifennodd Mair Carrington Roberts 

Mae naws a didwylledd y canu yn
ein cyffwrdd ac yn brofiad dwfn
ambell waith. Diolch i chi am y
wledd a gefais i wrth wrando a
myfyrio, gan ryfeddu at goethder
ein treftadaeth a’r fraint o gael ein
magu a’n meithrin yn sfin yr
emynau a’r tonau hyn. 

Gwelwch fod yma gasgliad
gwerthfawr a rhaid llongyfarch pawb
a fu ynglªn â’r fenter. Ein cyfrifoldeb
ni yn awr ydy gwneud defnydd o’r
cryno-ddisgiau hyn pan ddaw’r
cyfle – mewn gwasanaethau o bob
math, wrth baratoi cyflwyniadau ar

gyfer cymdeithasau ac yn ein
cartrefi. Rwy’n sicr y byddant yn
gaffaeliad mawr ac yn cyfoethogi
ein haddoliad.

Mae’r geiriau hynny yn dod â ni at yr
argyfwng presennol – defnydd
annisgwyl ohonynt i gyfoethogi ein
gwasanaethau drwy gyfrwng zoom.

Rhestrir cynnwys yr 8 gyfrol isod ac
o dan bob CD a restrir ceir dau gyswllt,
yr uchaf i lwyfan Apple a’r isaf i
lwyfannau Spotify ac eraill. Wrth glicio
ar y naill neu’r llall, gwelir rhestr o’r
emynau ar y CD a ddewiswyd a
chwaraeir yr emyn a ddewiswyd drwy
glicio arno. Gellir chwarae (i) y CD cyfan
(ii) yr emyn unigol (iii) ychwanegu emyn
at lyfrgell yn y cyfrifiadur.

Ted Clement-Evans

Hoff Emynau

Seren Bethle’m (Côr Rhuthun) – SAIN SCD2758 –
https://geo.music.apple.com/gb/album/seren-bethlem-hoff-emynau-cyfrol-1-best-loved-
hymns-vol-1/1176648518?app=itunes
https://album.link/i/1176648518

Mor Fawr Wyt Ti (Liverpool Welsh Choral) – SAIN SCD2763 –
https://music.apple.com/gb/album/môr-fawr-wyt-ti/1511891680?uo=4&app=itunes
https://album.link/gb/i/1511891680

Dros Gymru’n Gwlad (Côr Ger Y Ffin) – SAIN SCD2774 –
https://geo.music.apple.com/gb/album/dros-gymrun-gwlad/1511604196?app=itunes
https://album.link/gb/i/1511604196

Diolch a Chân (CF1) – TRF CD505 –
https://geo.music.apple.com/gb/album/diolch-a-ch%C3%A2n/1511603905?app=itunes
https://album.link/i/1511603905

Mawlgan (Côr Hen Nodiant) – TRF CD508 –
https://geo.music.apple.com/gb/album/mawlgan/1511610391?app=itunes 
https://album.link/i/1511610391

Gfiyl y Pasg (Côr ABC) – TRF CD513 – 
https://geo.music.apple.com/gb/album/g%C5%B5yl-y-pasg/1511605155?app=itunes
https://album.link/gb/i/1511605155

Gwahoddiad (Côr Godre’r Garth) -TRF CD518 – 
https://geo.music.apple.com/gb/album/gwahoddiad/1511603158?app=itunes
https://album.link/gb/i/1511603158

Ymwelwch â gwefan
Eglwys Bresbyteraidd Cymru:

www.ebcpcw.cymru



Gwers 20

Philip yr Apostol

Gweddi
Arglwydd, trown at ein darlleniad heddiw
a gweld person di-nod, ond ffyddlon i’w
ffrindiau, ac yn barod ei gymwynas.
Helpa ni i weld ein hunain yn y
darlleniad, a gweddïwn y cawn ein
hysbrydoli i fod yn gyflwynwyr pobl i
Efengyl Iesu. Amen.

Darllen Ioan 1:43–6; 12:20–6

Cyflwyniad 
Yn groes i’r disgwyl, prin yw’r
cyfeiriadau at lawer o’r disgyblion, ac fel
Andreas, roedd Philip yr Apostol yn
gyson bresennol yn yr hanes, ond ni
wnaeth yr Efengylwyr nodi llawer o’i
hanes. Roedd Philip, fel Pedr ac Ioan, yn
dod o bentref Bethsaida ac roedd gydag
Andreas wrth iddo gyflwyno Nathanael
i’r Iesu. Yn Ioan 1, dywedir i’r Iesu
wahodd Philip i’w ddilyn, a gwelodd
yntau Nathanael a dweud wrtho eu bod
wedi dod o hyd i’r hwn roedd Moses yn
sôn amdano. Wedi i Philip ddweud wrth ei

gyfaill fod Iesu yn dod o Nasareth,
dywedodd Nathanael, ‘A all dim da ddod
o Nasareth?’ Ymateb Philip oedd dweud:
‘Dere i weld.’
Mae’n hawdd cymysgu Philip yr

Apostol â Philip yr Efengylydd, ond
pwysleisia’r esbonwyr mai dau berson
gwahanol oeddynt. Gan fod ganddo enw
Groegaidd, tybiai rhai ei fod o dras
Roegaidd, a mentrodd eraill awgrymu ei
fod yn siarad yr iaith honno. Nid oes
sicrwydd o hyn, ond yn ein darlleniad
heddiw gwelir bod nifer o Roegiaid wedi
dod o hyd iddo ac yn holi am Iesu. Fe
wnaeth Philip eu dwyn at Andreas, ac aeth
hwnnw â’r ymholwyr estron at Iesu. Fel
yn hanes Philip yr Efengylydd (Actau 8) a
hanes yr eunuch o Ethiopia, roedd y
genhadaeth gynnar yn cael ei gweld fel
cyflwyno Iesu i eraill, a chyflwyno’r eraill
i Iesu. 
Eglurir mai ystyr yr enw Philip oedd

‘carwr ceffylau’, ac mae’r anifail
hwnnw’n cludo pobl ac yn tynnu
cerbydau. Prin bod y ceffyl ohono’i hun
yn dwyn sylw, ond yr hyn y mae’n ei
gario neu’n ei gludo sy’n bwysig. Yn
hanes yr apostol, gwelodd ei swyddogaeth
fel un o fod yn gludwr neges bwysig ac yn
gyflwynydd eraill i’r person roedd yntau
wedi ei dderbyn fel Arglwydd a
Gwaredwr, ac y bu farw, fel llawer iawn
o’r apostolion eraill, er ei fwyn. 

Myfyrdod
Bydd Cristnogion yn aml yn teimlo na
allant gynnal dadl â pherson sydd yn
llawn argyhoeddiadau negyddol am y
ffydd Gristnogol. Bydd y gwybodusyn
hwnnw yn llawn hyder yn ei
ddealltwriaeth ei hun, ac yn credu bod ei
allu academaidd neu ei ddawn i ddadlau
yn drech nag unrhyw dystiolaeth
Gristnogol. Dyna pryd y bydd geiriau
Philip wrth Nathanael yn gymorth: ‘Dere
i weld.’ Dywedir yn Saesneg fod gwerth y
pwdin i’w brofi wrth ei flasu, a bydd y
Cristion yn profi ei bwynt – nid gyda
rhethreg ei ddadleuon ond drwy dystio’n
syml a diymhongar ei fod wedi profi
arlwy Iesu ac yn gwybod ei fod yn llesol
iddo. 
Bydd y mwyafrif o Gristnogion yn

synhwyro nad ydynt yn ddigon abl i
argyhoeddi person arall, ond gall pob un
ohonom fod yn dywysydd i arwain y sawl
sy’n ymholi i ddod at gwmni Iesu. Efallai
nad Philip ddaeth â’r Groegiaid at Iesu’n
uniongyrchol, ond eu dwyn at berson fel
Andreas, a gadael i hwnnw fynd â’r

ymholwyr ar y cam olaf. Bydd y ‘carwr
ceffylau’ yn gwybod yn dda am rym y
ceffyl, neu’r ‘horse power’, tra bo’r
apostolion lleiaf amlwg yn gwybod
rhywbeth am rym y cariad a brofasant yn
Iesu ac yn gwybod fod ‘grym yr
Atgyfodiad‘ yn absoliwt.

Gweddi
Arglwydd, bydd pob un ohonom yn
sylweddoli ein gwendid ac yn gofyn am
nerth yn ôl y dydd. Bydd y rhan fwyaf
ohonom yn teimlo’n annigonol i fod yn
‘genhadon Crist’, ac wrth gofio
didwylledd cyfraniad Philip gallwn fentro
cyflwyno rhywun arall i berson Iesu.
Helpa ni i wneud hynny heddiw. Amen. 

Trafod ac ymateb:

• Gyda golwg ar y ddelwedd o’r ceffyl
yn tynnu ac yn cludo yn y myfyrdod,
fe ddywedir bod un ceffyl yn ddigon i
dynnu llwyth mawr unwaith mae wedi
dechrau symud, ond bod angen llawer
mwy i ddechrau ei symud o’i unfan.
Meddyliwch am y disgyblion i gyd fel
ceffylau yn y gwaith hwnnw o dynnu a
chludo’r newydd ion da oedd wedi ei
ymddiried iddynt. Pryd y bydd yn dda
i ninnau gael cwmni a nerth eraill o’n
cwmpas a phryd y bydd yn dda inni
fod yn cludo’r Newyddion Da ein
hunain?

• Yn y cludo hwnnw, faint o le a roddwn
i’r Ysbryd Glân fod yn argyhoeddi
(Ioan 16: 8) yn hytrach na’n dadleuon
ni, a pha mor barod ydyn ni i ddweud
wrth y sgeptig: ‘Tyrd i weld’?

• Problem ymarferol na fyddai 200
denarius yn ei datrys a welodd Philip
(Ioan 6:7) pan ofynnodd Iesu iddo ef
yn benodol: ‘Ble rydyn ni’n mynd i
brynu bwyd i’r bobl yma i gyd?’
(Ioan 6:5), cyn iddo fynd ati i fwydo’r
dorf oedd yn cynnwys 5,000 o
ddynion. Ydy Iesu wedi profi eich
ffydd chi wrth wynebu problem
ymarferol nad ydy’r arian na’r
adnoddau ar gael i’w datrys? Beth
wnaethoch chi? Rhannwch amdano.
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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

Sul, 22 Tachwedd

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

Eleni rydym yn dathlu 400 mlynedd ers
cyhoeddi argraffiad arbennig o’r Beibl
Cymraeg. Bydd Ryland yn ymweld â’r
Llyfrgell Genedlaethol i ddysgu mwy am
y llyfr sanctaidd yma, a Nia fydd yn
clywed mwy am un o fersiynau newydd
y Beibl. Cawn fwynhau perfformiad o
drefniant Sioned Williams o eiriau
cyfarwydd Williams Pantycelyn, O Nefol
Addfwyn Oen.
––––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
15 Tachwedd am 12:00yp

yng ngofal
Dylan Williams, Porthmadog

Cyfeiriad Golygydd 
Y PEDAIR TUDALEN

Huw Powell-Davies 

neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH

Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.

Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).

pedair.tudalen@gmail.com



Rhaid sicrhau fod mynediad at unrhyw
frechlyn llwyddiannus yn cael ei rannu â
phobl dlotaf y byd ac nid yn rhan o lotri
cod post byd-eang, rhybuddiodd Cymorth
Cristnogol.
Wrth ymateb i’r newydd fod brechlyn

ar gyfer Covid-19 yn 90% effeithiol, yn ôl
y gwneuthurwr Pfizer/BioNTech, mae’r
elusen yn galw am i unrhyw frechlyn
llwyddiannus fod ar gael i bobl sy’n byw
mewn tlodi ym mhob gwlad.
Mae’r elusen hefyd yn pwyso ar

lywodraethau i gefnogi’r alwad fyd-eang
am frechlyn y bobl a wnaed yng
Nghynghrair Iechyd y Byd ym mis Mai
2020.
Yn ei adroddiad diweddar ‘Adeiladu’n

Ôl gyda Chyfiawnder’, mae Cymorth
Cristnogol hefyd wedi galw ar i
lywodraethau sicrhau fod mynediad i
brofion a thriniaethau Covid-19 am ddim
i bawb.
Meddai Cynan Llwyd, Pennaeth

Gweithredol Cymorth Cristnogol yng
Nghymru:
‘Gallai’r datganiad hwn fod yn

drobwynt yn y frwydr yn erbyn Covid-19
a gallai leihau’r dioddefaint mawr sydd
wedi bod ar bobl o’i herwydd. Ond er
mwyn i hynny ddigwydd, rhaid i
lywodraethau gefnogi’r alwad am
frechlyn y bobl a fydd ar gael i wledydd
tlawd, yn ogystal â’r cyfoethocaf.
Rhaid i fynediad i’r brechlyn beidio â
bod yn rhyw fath o lotri cod post
byd-eang.
‘Rydyn ni’n galw ar i’r Deyrnas

Gyfunol a llywodraethau eraill yr G20
gydlynu ymateb byd-eang i’r pandemig a
chytuno ar gynllun adfer yn y
Cenhedloedd Unedig. Rhaid i’r Deyrnas
Gyfunol a gwledydd eraill yr G20 gefnogi
menter Sefydliad Iechyd y Byd, a wnaed
yng Nghynulliad Iechyd y Byd ym mis
Mai, i gyfuno ymchwil a chydgyfrannu
talent, gan sicrhau fod pob cyffur sy’n
berthnasol i brofi, trin, atal ac ymateb i
Covid-19 ar gael yn syth ac yn
fforddiadwy i bob gwlad.
‘Nodwn gyda siomedigaeth fod y

cynnig i gydgyfrannu talent yn fyd-eang,
a fyddai wedi annog creu cyffuriau
fforddiadwy i wledydd tlawd i ymdrin â’r
Coronafirws, wedi ei wrthwynebu yng
Nghynulliad Iechyd y Byd ym mis Mai
gan y Deyrnas Gyfunol, yr Unol
Daleithiau a’r Swistir, rhywbeth sydd
efallai’n adlewyrchu eu statws fel cartref
rhai o gwmnïau fferyllol mawr y byd.’

Dyfed Wyn Roberts
Swyddog Cyfathrebu,

Cyfryngau ac Adnoddau
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‘Rhaid i’r brechlyn fod ar gael i’r tlotaf yn y byd’,
meddai Cymorth Cristnogol

Llun gan: Dimitri Houtteman ar Unsplash

Eleni rydym yn dathlu pedwar
canmlwyddiant argraffu Beibl 1620. Yn
ogystal â Beibl William Morgan (1588) a
chyfieithiad William Salesbury o’r
Testament Newydd (1567), ceir trosiadau
o rannau o’r ysgrythurau yn gynharach na
hynny, ond sydd wedi mynd yn angof
erbyn hyn. Serch hynny, yr unig un o’r
cyfieithiadau a wnaethpwyd cyn y
Diwygiad Protestannaidd i ddwyn y teitl
‘Beibl’ yw Y Bibyl Ynghymraec, sydd
wedi ei olygu gan Thomas Jones gyda
nodiadau esboniadol; ond, er gwaethaf y
teitl, dim ond pennod gyntaf Genesis a
rhan o’r ail bennod a gyfieithwyd. Dywed
yr Esgob Richard Davies yn ei
ragymadrodd i gyfieithiad William
Salesbury o’r Testament Newydd iddo
weld ‘pum llyfr Moysen’ yn nhª hen
ewyrth iddo pan oedd yn fachgen, a thybia
Thomas Jones mai copi o Y Bibyl
Ynghymraec oedd hwn. 
Y teitl a roddodd Thomas Jones ar y

gyfrol hon yw Y Bibyl Ynghymraec: sef
Cyfieithiad Cymraeg Canol o’r
“Promptuarium Bibliae”. (Cyfeirir ato o
hyn ymlaen fel YBY). Llyfr ar gyfer
myfyrwyr tlawd oedd ddim yn gallu
fforddio llyfrau drud oedd y
Promptuarium Bibliae a briodolwyd i’r
diwinydd Ffrengig Petrus Pictaviensis.
Dadlennir y pwrpas hwn gan Thomas
Jones yn yr is-deitl a roddodd i’r gyfrol,
sef Un o Feiblau’r Tlodion. Serch hynny,

nid Beibl yn ystyr arferol y gair oedd y
Promptuarium Bibliae ond yn hytrach
llyfr yn ymwneud â hanes beiblaidd ac â
hanes seciwlar yr un pryd.
Ffynhonnell uniongyrchol y

Promptuarium oedd Historia Scholastica
gan Peter Comestor, gwerslyfr angen -
rheidiol ar gyfer astudiaethau beiblaidd

yn ysgolion yr Oesoedd Canol. Mae’n
waith enfawr yn dechrau gyda’r cread ac
yn gorffen gyda merthyrdod Pedr a Pawl.
Roedd yn eithriadol o boblogaidd yn yr
Oesoedd Canol ac wedi ei gyfieithu i nifer
o ieithoedd brodorol. Serch hynny, roedd
yn rhy fawr ac yn rhy ddrud i fod yn
eiddo i unigolyn a byddai ar gael yn
llyfrgelloedd y mynachlogydd yn unig.
Felly roedd crynodeb ohono fel y
Promptuarium yn fwy ymarferol. 
Mae rhagymadrodd y Promptuarium,

lle mae’r awdur yn datgan ei bwrpas ac yn
amlinellu ei strwythur, yn absennol o
YBY. Yn hytrach, mae’r fersiwn Cymraeg
yn dechrau gydag hanes Adda ac Efa ac
yn parhau o fewn fframwaith achyddol i
ddangos eu disgynyddion hyd at Iesu
Grist. Ymddengys ar adegau fel pe bai’n
ddim amgen na rhestr hir o enwau, ond
nid ydyw’n gyfan gwbl heb strwythur.
Mae achau’r offeiriaid, y proffwydi a’r
brenhinoedd yn dilyn ei gilydd yn olynol
ac ynghanol yr achau ceir ambell
gyfeiriad at ddigwyddiadau mewn hanes
seciwlar. Er enghraifft, ar ôl cyflwyno
achau Crist ar ochr ei dad, ychwanega’r
awdur y gosodiad hwn: ‘Tua’r amser
hwnnw roedd yr ymerodron Rhufeinig yn
llywodraethu Jwdea.’ Yna ceir crynodeb o
hanes Rhufain gan orffen gyda
theyrnasiad Tiberius, pan oedd Valerius,

Beibl Cymraeg Anghofiedig

Dechrau Y Bibyl Ynghymraec o lawysgrif
Peniarth 20

(parhad ar y dudalen nesaf)



Mae pob diwrnod o’r wythnos drwy’r
flwyddyn yn dathlu rhyw achlysur neu’i
gilydd. Yma yng Nghymru, er enghraifft,
rydyn ni newydd ddathlu Diwrnod T.
Llew Jones ar 11 Hydref a Diwrnod
Shwmae Sumae ar 15 Hydref. Gellir
mynd ymlaen ac ymlaen. Yn wir,
mae rhestr y dyddiau dathlu o
ddydd i ddydd ledled y byd
yn ªddiddiwedd: o Ddydd
Calan ddechrau mis Ionawr
hyd at Ddiwrnod Siampên ar
ddydd olaf mis Rhagfyr! 
Ymysg y dyddiau hyn mae

Diwrnod Prynu Dim Byd! Tybed
pryd oedd y tro diwethaf i chi beidio
â gwario unrhyw beth am ddiwrnod
cyfan? Ydy hi’n bosibl gwneud hynny am
bedair awr ar hugain y dyddiau hyn? Wel,
mae cefnogwyr Diwrnod Prynu Dim Byd
yn credu hynny. Ac yn fwy na hynny,
maen nhw’n teimlo y dylen ni geisio
ymatal rhag prynu unrhyw beth am
ddiwrnod cyfan!
Yn Vancouver, Canada, ym 1992 y

cafodd y diwrnod arbennig hwn ei

sefydlu, a hynny gan arlunydd o’r enw
Ted Dave, a bu’r mudiad Adbusters yn ei
hyrwyddo. Fe gynhaliwyd y diwrnod yn
wreiddiol ym mis Medi, ond ar ôl pedair
blynedd cafodd ei symud i fis Tachwedd –
yn groes i ddymuniad Ted Dave, mae’n

debyg, gan nad oedd e’n dymuno i’r
diwrnod gael ei ystyried fel
math o fiyl wrth-Nadolig.
Glynu at y mis newydd a
wnaethpwyd!
Erbyn hyn mae’n ddiwrnod

sy’n cael ei ddathlu dros
Ogledd America ac Ewrop ar y

dydd Gwener ar ôl Gfiyl
Ddiolchgarwch yr Unol Daleithiau, ar

yr un diwrnod â Dydd Gwener Du, sef 27
Tachwedd eleni. Mewn rhai rhannau o
Ewrop, fodd bynnag, mae’r diwrnod yn
cael ei ddathlu ar y dydd Sadwrn olaf ym
mis Tachwedd. Ar un olwg mae’n fiyl yn
erbyn Dydd Gwener Du, o leiaf yn yr
Unol Daleithiau.
Mae Dydd Gwener Du, yn ôl y

cefnogwyr, yn sugno’r enaid o fusnesau
bach sy’n methu cystadlu yn erbyn y

gostwng prisiau didrugaredd sydd ar
waith. Os oes raid siopa, eu cyngor yw
inni gefnogi’r siopau a’r busnesau
annibynnol lleol.
Mae rhai pobl yn cwyno nad yw

Diwrnod Prynu Dim Byd yn cyflawni dim
byd mewn gwirionedd, ar wahân i ddal
pobl yn ôl rhag siopa. Yn lle mynd i siopa
ar y diwrnod hwnnw, maen nhw’n mynd
allan y diwrnod neu’r penwythnos
canlynol. Mae’n sifir mai prif bwynt y
diwrnod yn y bôn yw tynnu sylw at
orbrynu – faint o bethau rydyn ni’n eu
prynu. Mae’n ein hatgoffa ni o hynny’n
ddigon pwrpasol. A go brin ychwaith y
byddai unrhyw un ohonom yn
gwrthwynebu cael ein hatgoffa o’r angen i
aros yn lleol a phrynu’n lleol. 

Alun Charles
(O Bapur y Priordy, Caerfyrddin,

Tachwedd 2020)
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fel rhaglaw Jwdea, wedi penodi Caiaphas yn archoffeiriad yn
ystod gweinidogaeth a chroeshoeliad Iesu Grist. Dilynir hwn gan
restr o enwau’r apostolion gan ddiweddu â marwolaeth Pedr a
Pawl. Mae’r rhan olaf yn dychwelyd at stori Noa a’i feibion
wedi’r dilyw. 
Ceir ambell gyfeiriad yn YBY nad yw yn y Beibl swyddogol.

Dywedir bod Duw wedi creu dyn ar ei ddelw ei hun a’i osod ym
Maes Damascon a’i anfon oddi yno i Baradwys. Nid oes sôn yn y
Beiblau Cymraeg diweddarach fod dyn wedi ei greu yn
Damascus, ond roedd yna draddodiad a gofnodir yn llenyddiaeth
yr Oesoedd Canol sy’n cysylltu gardd Eden â Damascus. Sonnir
hefyd am ferched Adda ac Efa: Chalmana a Delbora. Nid oes
cyfeiriad at y merched hyn yn y Beibl ond sonnir amdanynt yn
Ystorya Adaf ac Eua y wreic sy’n cael ei gynnwys mewn
llawysgrifau o’r 14eg ganrif. Dywedir yn y Beibl fod Lamech
wedi cymryd dwy wraig (Genesis 4:19) ond mae awdur YBY yn
ychwanegu mai Lamech oedd y bigamydd cyntaf ac â ymlaen i
egluro beth a olygir wrth bigamydd. Nid yw hyn yn digwydd yn
y Promptuarium ychwaith, sydd wedi peri i Thomas Jones dybio
mai nodyn oedd hwn ar ymyl tudalen y copi Lladin o’r testun
oedd gan y cyfieithydd o’i flaen. 
Mae rhan olaf YBY yn dechrau drwy ailadrodd stori’r dilyw.

Mae’n olrhain disgynyddion Noa drwy ei fab Jaffet i’r arwr
Rhufeinig Aeneas, hen hen daid y Brutus chwedlonol a
ymsefydlodd ym Mhrydain gan enwi’r trigolion yn ‘Brutaniaid’ ar
ei ôl. Mae hefyd yn olrhain achau mab arall iddo at Priam, brenin
Troia, ac adroddir stori hwnnw yn Ystorya Dared. Cyfieithiad
Cymraeg o hanes rhyfel Troia a briodolir i offeiriad o’r enw Dares
Phrygius yw’r testun hwn, ac mae’n rhagflaenydd i Brut y
Brenhinedd, sef cronicl o hanes Cymru o amser Brutus tan
farwolaeth Cadwaladr, brenin olaf y Brutaniaid, yn 680. 
Yn y llawysgrifau gosodir YBY gydag Ystorya Dared, Brut y

Brenhinedd a Brut y Tywysogion, sy’n parhau â’r hanes hyd at
farwolaeth Llywelyn ap Gruffudd. Awgryma hyn fod
ysgolheigion yr Oesoedd Canol yn ystyried YBY yn destun
hanesyddol yn hytrach na thestun crefyddol. Felly, mae’r pedwar

testun hyn – Y Bibyl Ynghymraec, Ystorya Dared, Brut y
Brenhinedd a Brut y Tywysogyon – yn adrodd hanes y Brutaniaid
o’r Cread hyd at farwolaeth Llywelyn y Llyw Olaf yn 1282. 
Fel darn o lenyddiaeth, nid yw YBY yn sgorio’n uchel. Mae mor

gryno mewn mannau fel nad yw hyd yn oed yn addysgiadol.
Cymerer, er enghraifft, y frawddeg enigmatig hon sy’n cyfeirio at
Jotham fel ‘yr hwn a ofynnodd gwestiwn i wªr Sichem am yr
olewydden a’r ffigysen a’r winllan a’r gangen’. Oni bai fod y
darllenydd yn gwybod hanes Jotham yn adrodd dameg y coed yn
dewis brenin (Barnwyr 9:7–15) ar ôl i’w frawd Abimelech ladd ei
frodyr i gyd (70 ohonynt) er mwyn sicrhau’r frenhiniaeth iddo ef
ei hun, byddai’n anodd deall y cyfeiriad cryno ato yn YBY. Mewn
gwirionedd mae YBY yn fwy o aide-memoire na ffynhonnell
gwybodaeth eang. Serch hynny, mae’n dangos nad oedd Cymru
yn ynysig yn yr Oesoedd Canol a bod clerigwyr Cymreig yn
gyfarwydd â dysg Ewropeaidd ddau gan mlynedd cyn i William
Salesbury annog y Cymry i ddefnyddio’u hiaith eu hunain fel
cyfrwng addysg. 

Dr Pat Williams, Lerpwl

Adda ac Efa gan Lucas Cranach ar Wicimedia

Beibl Cymraeg Anghofiedig (parhad)

Diwrnod Prynu Dim Byd!



Nid oes amheuaeth nad Emyr
Humphreys oedd y Cymro Cymraeg a
gyhoeddodd fwyaf o gyfrolau Saesneg
erioed, fel nofelydd, dramodydd, bardd
a hanesydd. Bu farw ar 29 Medi yn 101
oed. Ef yn wir, fel hanesydd, sydd wedi
olrhain ein hanes (yn arbennig yn y
Taliesin Tradition) gwleidyddol,
diwylliannol a chrefyddol mewn ffordd
ddifyr a goleuedig i’r di-Gymraeg ac ef
fel nofelydd, yn arbennig yn ei nofel
Outside the House of Baal, sydd wedi
portreadu dirywiad ein traddodiad
anghydffurfiol. Cyhoeddwyd y nofel
honno yn 1965, ac er bod ei bortread o
gyflwr anghyffurfiaeth yn ingol gywir,
fe fyddai’r rhai sy’n parhau i gredu fod
yna arwyddion bywyd yn y traddodiad
hwnnw am ddweud ei fod yn rhy
ddigalon a diobaith. Ond mae’n
bortread na ellir ei anghofio ac mae’n
glasur o nofel Saesneg am Gymru – ac
am henaint.

Yn nyddiau cydnabod ein cyfrif -
oldeb (yn sgil Cofid 19) i warchod yr
henoed (ond prin yw’r sôn am
gydnabod lle a chyfraniad yr henoed
i’w cymunedau; gair Saesneg gweddol
ddiweddar yw ageism – nid yw yng
ngeiriadur Bruce), mae cyfrol o straeon
byrion yr awdur a gyhoeddodd pan
oedd yn 85 oed yn llawn hiwmor a
dychan awdur treiddgar. Old People Are
a Problem yw teitl y gyfrol, ac mae’n
deitl i un stori. Cam â’r awdur yw
ceisio’i chrynhoi, ond dyma fraslun o’r
stori.

Mae Mary Keturah Parry yn 93 oed,
yn fodryb i’r Henadur Mihangel Parry-
Paylin. Mae’n gwrthod symud o’r
Tª Capel i gartref henoed. Mae
cynlluniau i ddymchwel capel Soar,
Llandawel, a’r tª i gael ffordd newydd.
(Ond mae rhai’n awyddus i wneud y
capel yn amgueddfa.) Fe briododd yr
Henadur ferch y plas a throi cefn,
meddai Keturah, ar ei etifeddiaeth
anghydffurfiol Gymraeg. Mae’r
Henadur bellach yn fir gweddw yn ei
60au cynnar a’i unig ferch, Iola, yn
ymgyrchydd amgylcheddol newydd
ddychwelyd o brotest yn Genoa efo’i
ffrind newydd, Maristella, mam
ddibriod, a’i mab bach, Nino. Nid yw
perthynas yr Henadur a’i ferch yn un
esmwyth. ‘Mae pobl ifanc yn broblem
hefyd,’ meddai. Mae’r Henadur
a’i ‘ffrindiau’ yn barod i ystyried
manteision economaidd claddu
gwastraff niwclear yn yr ardal. Mae
Keturah yn cloi ei hun yn y capel i
rwystro unrhyw ddatblygiad, ond mae’r
capel yn mynd ar dân, naill oherwydd
stof baraffîn neu weithred o hunanlosgi
gan Keturah. Mae’n marw yn lludw’r
capel ac yn cael angladd ecwmenaidd
mewn capel mawr cyfagos. Mae Iola yn
codi ei phac eto ac yn mynd i ymgyrchu
i’r Dominic Republic, ond mae’r
Henadur yn dweud y byddai croeso i
Maristella a Nino barhau i aros yn y
plas. Mae’n dechrau teimlo
cynhesrwydd yn eu cwmni.

Mewn un ystyr, mae’n gomedi
ystrydebol, ond mae’n adlais o’n
Cymru ni fel y mae Emyr Humphreys
wedi ei bortreadu. Mae’n ddoniol,
ddychanol a thrist. Pwy sy’n broblem?
Keturah sy’n dweud wrth Iola, ‘Mae’n
rhaid cael parhad. Fedar pethau ddim

cario ymlaen heb barhad. Petae ti mor
hen â fi fe fysa ti’n gwybod hynny.’ A’r
Henadur sydd, meddai, yn mynd yn rhy
hen i ddelio efo problemau teuluol fel
modryb styfnig, hen ffasiwn. Mae’r gfir
gweddw Mihangel Parry-Paylin yn
broblem iddo’i hun, ac mae ei ferch yn
meddwl bod ei chartref (a’i thad)
wedi suddo i ddifaterwch cenhedlaeth
dda-ei-byd. Beth – neu pwy – yw’r
broblem? Does dim amheuaeth pwy
yw arwr y stori. 
Yn ei gyfrol o farddoniaeth a

gyhoeddwyd ddwy flynedd yn ôl,
Shards of Light, mae Emyr yn canu’n
bersonol iawn ac yn arbennig yn dathlu
cariad oes ag Elinor, ei briod.
‘Mae i ddeilen grin ei harddwch o’i

dal i’r haul,’ meddai yn y gerdd ‘Cân
Serch’, a chyfeirio at yr heulwen yn
mynd heibio ‘gyda chynhesrwydd tawel
buddugoliaeth henaint’.
Ac yn y gerdd olaf un (‘Yr hen

gwpwl’), ‘fe deithiwn heb basport, ein
camau yn fyrrach, i adfywiad parhaus
yn y lle golau a ddodrefnwyd gan yr hen
ddihenydd’. 
Yn y gwreiddiol, sy’n well wrth

gwrs: 

We travel without passport
Our steps are shorter
But the same footfall
Will deliver untrodden paths 
Towards perpetual refreshment
In that place of light
Furnished by the ancient of days.

Diolch, Emyr Humphreys.

Pryderi Llwyd Jones

(Ymddangosodd gyntaf yn y
cylchgrawn digidol Agora, rhif 41,
Medi–Hydref 2020.)
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Diolch, Emyr Humphreys
Mae hen bobl yn broblem

Emyr Humphreys, 1919–2020
Llun: Wicimedia

Rhai o gyfrolau Emyr Humphreys



Dyled
Dydw i ddim yn gymwys i farnu daliadau
y rhai sy’n cyfri eu hunain yn baganiaid,
hynny ydi yn addoli’r duw Pan, neu natur,
ac ni ddylem eu cymysgu gydag
anffyddwyr rhonc sydd hyd y gwelaf i
heb fod yn credu mewn unrhyw beth.
Byddwn yn cyfeirio at hyn yn weddol aml
yn ein Cylch Trafod. Efallai fod y gair
‘pagan’ yn un anffodus a’r defnydd
ohono yn gamarweiniol. 

Heidia’r paganiaid yn flynyddol i fannau
a gyfrifir yn gysegredig ganddynt, i weld
yr haul yn codi neu’n machlud mewn
man arbennig ar ddyddiau arbennig, ac
y mae ganddynt eu defodau a’u
harferion unigryw. Na, wna i ddim mentro
cwestiynu eu daliadau gan na wn i
ddigon amdanynt, dim ond dweud nad i
fyd natur yn unig y ganwyd ni, a dydw i
ddim yn awgrymu mai dyna unig gred y
pagan chwaith. Mae un peth yn sifir, nid
glanio mewn congl cae i fodoli yno gydol
ein hoes wnaeth neb ohonom, nid cael
ein geni mewn coedwig fyth i ddod ohoni
dim ond i oroesi yno am genedlaethau.

Na fe’n ganed bob un ohonom yn
aelodau o deulu, o gymuned, o genedl,
yn aelodau o gyfundrefnau ac yn
etifeddion traddodiadau lu gan gynnwys
y traddodiad Cristnogol. 

Y mae i baganiaeth ei rinweddau yn sicr.
Mae y credinwyr, boed ddynion neu
ferched yn parchu ei gilydd, mae
ganddynt barch aruthrol at y ddaear, ac
nid o’u plith hwy y daw y taflwyr sbwriel
bondigrybwyll sy’n bla yn ein byd erbyn
hyn. Y maen nhw hefyd, os iawn y
deallaf, yn barod i ganiatáu unrhyw fath
o ymddygiad cyn belled nad yw’n
gwneud drwg i neb arall. 

Yden ni’n wahanol? Ac os yden ni beth
sy’n wahanol ynom o fod yn rhan o
deulu, o gymdeithas, o genedl ac o
grefydd arbennig.? Yn syml, mewn
brawddeg ddarllenais i dro yn ôl:
‘Cawsom ein geni nid yn unig gyda
hawliau ond gyda chyfrifoldeb hefyd,’ neu
i roi’r gair yn y Saesneg gwreiddiol
‘obligation’ sy’n golygu dyled neu
rwymedigaeth. Daw’r gair Saesneg o’r
Lladin ligare sy’n golygu ‘i’ch clymu, i’ch
dal yn gyfrifol.’

Beth yw ein rhwymedigaeth? Beth sy’n
ddyletswydd arnom i’w wneud felly? 

Bu’r gair stiwardiaeth unwaith yn air
pwysig iawn yn yr Eglwys Gristnogol, yn
arbennig ymysg y Saeson ac yn yr
eglwys wladol. Ei ystyr oedd rheolaeth
dros waith ymarferol yr eglwys oedd yn
cynnwys rhoi cyfran o amser a
meddiannau i eraill. Ai dyna’r ateb?

Gair pwysig yw ymarferol. Pa mor
ymarferol yden ni yn ein hagwedd at
bethau? Beth yw’r cysylltiad rhwng
addoli a gweithredu? Oes yna gysylltiad

neu a ydym wedi llwyddo i osod popeth
yn ei le yn ein calendr wythnosol? Slot i
hyn a slot i’r llall. Awren ar fore Sul i
addoli a dyna ni wedi gwneud ein
dyletswydd. Nid dychmygu sut mae
pawb arall yn teimlo yr wyf ond mynegi
fy agwedd fy hun yn aml. Y mae bodloni
ein hunain a thawelu ein cydwybod ein
hunain y pethau hawsa yn y byd i’w
gwneud. 

Ond fe’n ganwyd i deulu, i gymdeithas,
i genedl; rydym wedi etifeddu
traddodiadau ac arferion gwerthfawr
gan gynnwys ein Cristnogaeth. Y mae
gennym ymrwymiadau, ac o feddwl
hynny dydi bywyd ddim mor esmwyth ag
y dymunem iddo fod ydi o? A fyddem yn
brafiach ein byd pe byddem yn
baganiaid tybed? Neu yn anffyddwyr?
A fyddai ein byd yn well yw’r cwestiwn?
Rwy’n amau rywsut. Ydech chi? 

Elfyn Pritchard
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O Gefn Gwlad

Gweddi
o’r Amerig

Ysbryd Glân, gweddïwn dros bawb
sy’n ei chael hi’n anodd derbyn
canlyniad yr etholiad diwethaf
hwn.

Gweddïwn am lonyddwch a heddwch
i’r rhai sydd â chalonnau sydd
wedi eu cynhyrfu neu sy’n
aflonydd.

Gweddïwn yn erbyn terfysg
cyhoeddus.

Gweddïwn y bydd dy ysbryd o gymod
yn disgyn ar y wlad fel y medrwn
ganfod llwybrau iachâd wrth i ni
gamu i’r dyfodol.

Helpa ni i roi ein gwahaniaethau o’r
neilltu.

Helpa ni i fod yn amyneddgar, yn
ystyrlon. Yn drugarog a charedig
gyda’n gilydd. 

Helpa ni i drin pobl eraill fel yr hoffwn
ni gael ein trin.

Helpa ni i barchu’n gilydd, hyd yn oed
pan fyddwn yn anghytuno â’n
gilydd.

Gweddïwn am obaith a chyfnewidiad
cadarnhaol yn ein tir.

Yr wyt TI yn DDUW y gwyrthiau
mawr, trugaredd a gras.

Nid wyt TI wedi cwblhau DY waith eto.
Diolch am glywed a gwrando ar ein

gweddïau ac am ein tywys ar hyd
dy lwybrau DI.

Dyma weddi fydd y Resisters Bible
Study yng nghapel Presbyteraidd
Westminster, Washington DC.
yn ei gyd-ddweud ar ddechrau
eu trafodaethau am yr wythnosau
nesa. Ac mae’n weddi y medrwn
ninnau rannu ynddi yma hefyd.

Ffydd
Credaf nad oes
unrhyw un yn fwy
hawddgar, yn
ddyfnach, yn fwy
cydymdeimladol
ac yn berffeithiach
na Iesu. Dywedaf
wrthyf fy hun
gyda chariad
eiddigus, nid yn
unig nad oes neb
yn debyg iddo, ond
na allai neb fod yn
debyg iddo. 

– Fyodor
Dostoyevsky
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•  Wythnos nesaf – Croeso i’r Adfent •

Cyrhaeddwn ar y Sul hwn ddiwedd calendr y flwyddyn Eglwysig. Heddiw yr ydym yn dathlu teyrnasiad Crist yr Arglwydd.

EMYN 366: Iesu, cyfaill f’enaid i

Yn ddwfn o’n mewn fel hil mae ryw
hiraeth am degwch, am gyfiawnder.
Adlewyrchir gobaith y Cristion yng
ngeiriau Martin Luther King : ‘The ark of
the moral universe may be long. But it
bends towards justice.’ Disgwyliwn yn
hyderus y dydd sydd ar y gorwel pan na
fydd na marwolaeth, na dagrau, na
llefain, na phoen. Bryd hynny bydd
Teyrnas Dduw wedi cyrraedd yn ei
gyflawnder yn derfynol. (Eseia 65:16-19;
Datguddiad 21:1-8) Gorseddir
cyfiawnder a chariad pur a hedd. Pinacl
hanes, diweddglo eschatolegol
gogoneddus yw cyflawniad holl fwriadau
grasol, iachusol Duw, a’r dydd pan fydd
‘preswylfa Duw gyda phobl’ yn derfynol,
yn gyflawn, heb gysgod a heb len. Ond
mae cyfiawnder hefyd yn golygu barnu,
didoli a chondemnio’r drwg.

Er y sonnir am Ddameg y defaid a’r geifr,
nid oes naratif fel y cyfryw – dim ond
golygfa, golwg a darlun o ddydd barn a
diwedd byd.

DARLLENIAD: Mathew 25:31-46
Barnu’r cenhedloedd

Am beth y mae’r adran hon yn siarad?

Rhybudd i ddechrau

Byddai’n rhwydd iawn neidio i’r casgliad
mai sôn am dlodi a chyfoeth, am ofalu
am y tlawd a’r anghenus y mae’r
adnodau. Cyfeirir at y cyfrifoldeb hwn
mewn mannau eraill yn y Beibl.
(Eseia 58 er enghraifft) Ond nid dyma
beth yw ergyd yr adnodau yma.

Yn ail, sylweddolwn na allwn ddarllen
yr adnodau yma heb ddwyn i gof
farddoniaeth, cerddoriaeth a darluniau
(Canol Oesol fel arfer) sy’n portreadu
dychymyg artistiaid i gyfleu ofnadwyedd
yr awr fawr a’r brawdlys olaf.

Her

Yr her i ni yw i geisio clywed yr adnodau
ar eu telerau eu hunain, hyd y mae
hynny’n bosibl, fel pe byddem yn eu
clywed am y tro cyntaf. O’u clywed fel hyn

• down wyneb yn wyneb â neges Iesu
Grist a chlywn bregethu’r eglwys Fore
yn croesi’r canrifoedd.

• wynebwn y cwestiwn sylfaenol hwn –
beth yw ystyr bod yn ddisgybl i Iesu
Grist, a’i alw’n Athro ac yn Arglwydd,

pan fod ei ddysgeidiaeth mor groes
i’n rhagdybiaethau cyfoes ac mor
anghyfforddus i wrando arnynt? 

• sut mae parchu Mathew fel awdur, a
dirnad a deall a chael gafael ar y
neges heb osgoi ei ergyd? 

• mae’r adnodau mor gyfoethog yn eu
hadleisiau o’r Ysgrythurau Iddewig fel
na allwn olrhain y dyfnderoedd mewn
cyflwyniad mor fyr.

Canolbwynt 

Canolbwynt yr adnodau yw Mab y Dyn.
Er mai dyma’r teitl mae Iesu’n ei ddewis i
ddisgrifio’i hun, awgrymiadau yn unig a
gafwyd o’r berthynas rhyngddo â’r Mab y
Dyn rhyfeddol a dirgel a welir yng
ngweledigaeth Daniel. (7:11-14)

Sylwn fod Mab y Dyn yn Daniel

• yn gorchfygu a barnu’r ‘bwystfil’. 
• yn cyfyngu ar allu drygioni, heb ei
lwyr ddifetha, ‘am gyfnod a thymor.’ 

• cyflwynir i Fab y Dyn arglwyddiaeth a
gogoniant a brenhiniaeth dros y
ddaear oll yn grwn. Ef yw unig
wrthrych gwasanaeth a mawl gan fod
ei frenhiniaeth yn ddiderfyn ac yn
anorchfygol.

Adnodau tebyg i rhain yw sail hunan
ddealltwriaeth Iesu amdano’i hun fel
Mab y Dyn ym Mathew 25:31 ymlaen.

Ond mae haenau eraill i’w hychwanegu.

Yr haen gyntaf yw man cychwyn y
damhegion am y 10 Geneth, y Talentau
a’r adran hon, sef yr ymholiad gan y
disgyblion am ‘arwydd o’th ddyfodiad a
diwedd amser.’ (Mathew 24:3) Mae ateb
Iesu ei hun i’r ymholiad yn arwain i fyny
at binacl yr haeriad (Mathew 25:31
ymlaen) sy’n uniaethu ei hun gyda Mab
y Dyn (Daniel 7) i’r hwn y mae’r deyrnas
a’r farn yn perthyn 

Yr ail haen yw’r adleisiau bwriadol o
Sechareia 14.5 a geir yn Mathew
25:31-32. Uniaethir yma ‘Mab y Dyn’
gyda ‘fy Nuw (sy’n) dod’. 

Y drydedd haen yw mai Ef, Mab y dyn,
yr hwn ‘sy’n dod’, yw’r ‘Brenin’ sy’n
croesawu. (Mathew 25:34.) Deallai ei
wrandawyr bod gan y Meseia brenhinol
le arbennig ym mwriadau Duw. Yn y
Salm Feseianaidd (Salm 2) dywedir bod
‘fy mrenin ar Seion’ yn neb llai na’r Mab,
sy’n rheoli, sy’n barnu, yn dryllio neu yn
etifeddu cenhedloedd. Doethineb,
meddai’r Salm, yw gwasanaethu’r

Arglwydd mewn ofn, ymostwng i’r Mab a
llochesu ynddo rhag wynebu ei lid. 

Ychwanega Iesu bedwaredd haen i’r
hunanbortread. Addewid yr Arglwydd
Dduw drwy Eseciel oedd hyn. ‘Byddaf fi
fy hunan yn barnu rhwng defaid bras a
defaid tenau.’ Ar ei ddyfodiad byddai’n
gwaredu ei braidd rhag bod yn
ysglyfaeth ac yn ‘barnu’r praidd a’i
didoli.’ (Eseciel 34:20 ymlaen)

Ond y mae pumed haen sydd angen ei
nodi. Disgwyliad apocalyptaidd Israel
oedd y deuai’r Arglwydd ei hun i’r adwy
i’w gwaredu ac i farnu ei elynion.
Byddai’n ddydd o fendith a melltith a’r
‘Arglwydd yn taro’r holl bobloedd a fu’n
rhyfela yn erbyn Jerwsalem.’ (Sechareia
14:12) Byddai Israel yn cael ei waredu
a’i erlidwyr eu melltithio. 

O osod hyn oll at ei gilydd gwelwn fod
Iesu’n mynnu mai Ef ei hun yw
cyflawniad y disgwyliad Meseianaidd
poblogaidd, mai ef ei hun yw’r Brenin
sy’n dod, Mab Duw i’r hwn mae
llywodraeth y ddaear yn perthyn, mai ef
yw Mab y Dyn, barnwr byd a
chenhedloedd daear.

Ond gweddnewidir disgwyliad Sechareia
am ryddhad Israel a barnu’r byd trwy
fynnu mai llinyn mesur y farn i ddod yw
sut y caiff ‘y lleiaf o’r rhai hyn fy
nghymrodyr’ eu trin. Nid Israel ond Iesu
yw mesur y croeso a’r farn. Nid rhyfedd
os anrhydeddir y gwas os anrhydeddir y
Mab, ac nid rhyfedd os gwawdir y gwas
lle dirmygir Arglwydd y nef.

Crynhoi

I gloi felly. Daw, fe ddaw Mab y dyn yn ei
holl ogoniant nefol – mae hynny’n sicr.
Bydd ei frenhiniaeth sicr dros bob cenedl
a gwlad yn derfynol. Iddo ef y bydd pob
glin yn plygu gan gyffesu bod Iesu Grist
yn Arglwydd (Philip 2:5-11). Ef yw
barnwr y byd (Actau 17:30-31; 2 Corinth
5:10). Ac ef yw’r un a wasanaethwn neu
a ddiraddiwn pan gaewn ein calonnau i’r
‘rhai lleiaf hyn.’ Er eu syndod mae
bendith y Tad a theyrnas a baratowyd ‘er
seiliad y byd’ ar gadw i’r ‘rhai cyfiawn; i’w
‘rai bychain’, ei frodyr a’i chwiorydd
dinod. Ond erys syndod a gwae a ‘chosb
dragwyddol’ i’r rhai fu’n ddall i’w
ddyfodiad ac a esgeulusodd ei bobl.

Gweddi dawel

EMYN 323: Mawr oedd Crist

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

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.


