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Gweddïau ar Sul y Cofio
Offrymwyd y weddi ganlynol yn y gofod, uwchlaw’r ddaear, gan Frank Borman ar fwrdd Apollo 8

‘Rho i ni, O Dduw, y weledigaeth sy’n medru canfod dy gariad di yn y byd, er waethaf methiannau pobl. 
Rho i ni ffydd i ymddiried yn dy ddaioni di ar waethaf ein hanwybodaeth a’n gwendid.

Rho i ni wybodaeth fel y medrwn barhau i weddïo gyda chalonnau deallus.
A dangos i bob yr un ohonom beth fedrwn ni ei wneud er mwyn y dydd o dangnefedd byd-eang sydd ar ddod.’

Arglwydd, cofiwn ar yr adeg hon am yr
holl bobl a gollodd eu bywydau mewn
rhyfeloedd – gwªr ifanc a menywod a
wynebodd fwled a magnel, a gollodd

chwys a gwaed,
a anafwyd mewn
corff, meddwl ac
enaid, a
gollasant eu
bywydau yn y
drin. Gweddïwn

dros deuluoedd y rhai a gollwyd.
Mamau a thadau, gwragedd a phlant
a dreuliodd oes yn galaru dros eu
hanwyliaid a gollwyd ar faes y gad. Ac
wrth gofio’i hymdrech ac wrth feddwl
am y teuluoedd rheiny sy’n bryderus
am eu hanwyliaid o hyd gweddïwn y
bydd dy dangnefedd di, sydd uwchlaw
pob deall, yn gweinidogaethu i bob ofn
a galar a phoen eto heddiw. Er mwyn
Iesu Grist.

‘O Arglwydd, agor fy llygaid fel y
medraf weld anghenion pobl eraill. 

Agor fy nghlustiau fel y medraf glywed
eu cri.

Agor fy nghalon
fel na fydd angen
iddynt fod heb
ymgeledd. 

Paid â gadael i mi
fod ag ofn
amddiffyn y gwan
oherwydd dicllonedd y cryf,

Dangos i mi lle mae angen ffydd a
gobaith a chariad. Defnyddia fi i’w
dwyn i’r mannau hynny sy’n
anghenus.

Felly, agor fy llygaid a’m clustiau fel y
medraf yn ystod y dydd hwn gyflawni
rhyw weithgarwch o heddwch er dy
fwyn.’ – Alan Paton

Arglwydd Dduw, tragwyddol Dad, fe’n
creaist ni ar dy lun a’th ddelw dy hun,
ond mae’n pechod wedi gwyrdroi
meddyliau pobl a thrwy’r byd gwelwn y
ddelw wedi’i anharddu. Ar draws y byd
gwelwn lawer o anghyfiawnder ac
esgeulustod o hawliau pobl eraill ac o’n
cyfrifoldeb personol. 

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd Iesu Grist, Ti yw ein heddwch
ni. Ond cefaist dy gloi allan o galonnau a
meddyliau pobl. Ac Arglwydd Iesu, pan
nad yw dy Deyrnas, dy ras, dy ffydd a’th
Arglwyddiaeth yn cael eu croesawu, caiff
dioddefaint, ac anghyfiawnder, a llygredd
gartrefu yn dy le. Arglwydd, wylwn am

fod llygredd ac anonestrwydd,
hunanoldeb, anghyfiawnder a thrais yn
cerdded coridorau grym. Arglwydd
Dduw, yn dy drugaredd tosturia wrthym,
wrth ein llywodraethwyr, ein harweinwyr
a’r rhai sydd mewn awdurdod. 

Arglwydd, trugarha wrthym.

O Ysbryd Glân gweddïwn dros y rhai
sydd mewn awdurdod, cyflwynwn hwynt
i ti, gan weddïo y cawn ein tywys mewn
ffordd uniondeb a thangnefedd. 

Gweddïwn Arglwydd tirion y byddet ti yn
unioni pob camwedd, a sicrhau hawliau’r
rhai sy’n cael eu cam-drin neu eu llethu
gan anghyfiawnder eu hamgylchiadau.

Cadwa ni, o Dad nefol, rhag camu y tu
hwnt i’n hawdurdod. TI a ddywedodd
‘Myfi piau dial. Myfi a dalaf yn ôl.’
Ymddiriedwn yn dy gyfiawnder, a’th
ffyddlondeb i’th gymeriad a’th
addewidion. Ond Arglwydd gweddïwn y
bydd y gras a chariad a gusanodd
euog fyd yn diddanu’r trist, yn dwyn
cyfiawnder a heddwch i bawb sy’n
cael eu gorthrymu gan eraill. Yn dy
drugaredd cofia’n byd ac adfer y
greadigaeth oll i gyflawnder ac undod
perffaith yn Iesu Grist.

Arglwydd Trugarha wrthym yn a thrwy
Iesu Grist yr Arglwydd.

Amen. 

Gweddi wrth edrych
ar y pabi coch

Gweddi wrth edrych
ar y pabi gwyn

Gweddi o’r gofod

Gweddi dros gyfiawnder a heddwch



Y We, ei waeau a’i bosibiliadau !

Zooooooooooooom! – Ie, mi oeddwn i’n
arfer ‘zoomio’ o gwmpas y wlad ‘stalwm
ar moto beic Excelsior efo injan 98cc,
ac ym mwynhau mâs draw – er nad
oeddwn i’n cael cychwyn y moto beic o
flaen cartref Edwina wrth ei chanlyn tua’r
Deiniolen acw. Roedd rhaid imi reidio’r
beic i lawr heibio’r becws nes fy mod
gyferbyn â hen gapel Disgwylfa cyn ei
thanio! 

Zoom. Addoli ar y We. Oedfa ar You Tube
a Facebook – recordio oedfaon byw i’w
rhannu ag aelodau sy’n methu mynychu,
neu ddim yn hyderus i ail gychwyn
mynychu ar y funud. 

Dyna sy gen i y tro ‘ma ar eich cyfer.

‘Trwy ddirgel ffyrdd mae’r Arglwydd Iôr
yn dwyn ei waith i ben’, meddan nhw. Ac
‘mewn llawer dull a llawer modd y
llefarodd Duw gynt wrth y proffwydi, ond
yn y dyddiau olaf (diwethaf) hyn llefarodd
wrthym ni mewn mab.’

Mab y diwifr, Mab y gwefannau
cymdeithasol, Mab y we fyd-eang a’r
cyfan yn Gymraeg, ac yn ieithoedd eraill
y byd hefyd!

Mae’r peth yn ‘Ddiwygiad’ yma yn y
Gymru oedd yn dal i gredu mai yn null, a
phatrwm y ddeunawfed ganrif oedd yr
unig ffordd i addoli. 

Diwygiad ie – ond un wahanol iawn i
1904 a’i debyg! 

Rhagweld?

Tybed faint o’n harweinwyr eglwysig
ragwelodd rhyfeddod y ddarpariaeth a
gaed yn ystod misoedd y Cofid-19?
Neu’r modd y manteisiodd llawer iawn o
eglwysi a chapeli Cymru ar y cyfle i
ddarlledu eu hoedfaon eu hunain drwy
‘gyfrwng y cyfrwng’ chwedl Hywel
Gwynfryn? 
Rhaid diolch hefyd i S4C am y gyfres o
oedfaon a ddarlledwyd yn ystod Cyfnod
y Clo – gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr
iawn.
A dyma ni (er y bydd oedi am
bythefnos!) wedi dechrau mentro allan a
mentro nôl i’r hen lwybrau cyfarwydd, yn
ôl at y cysurus a chyfforddus, yn ôl at ein
haddoliad arferol yn y ‘normal newydd’. 

Mater o bwys

Credaf fod yr hyn yr ydym wedi ei
ddysgu yn fater rhy bwysig i’w adael ar
ôl ac i’r profiad newydd syrthio ar fin y
ffordd wrth i eglwysi a chapeli ddechrau
gwneud trefniadau i ail agor ac ail
ymgynnull ar y Sul i’r dyfodol.
Mater bach erbyn hyn yw recordio oedfa
a gellir gwneud hynny gyda ffôn digidol,
neu gyfrifiadur gyda rhaglen megis
‘photobooth. Neu gellir gosod camerâu
digidol syml o bopty sêt fawr sydd wedi
eu cysylltu â chyfrifiadur er mwyn
cofnodi’r cyfan, a thrwy hynny sicrhau
fod pob aelod yn gallu teimlo eu bod
nhw’n rhan bwysig o’r gynulleidfa o hyd.

Angen heddiw nid yfory

Diolch i’r blaenoriaid a’r diaconiaid ac
eraill sydd wedi bod wrthi’n paratoi i ail
agor. Y mae’r cyfrifoldeb sydd arnynt,
wrth iddynt geisio sicrhau fod ein lleoedd
o addoliad yn hygyrch ac yn ddiogel ar
ein cyfer, yn fawr. Ond, cofiwn o hyd na
all pawb fynychu mwyach, ac nid pawb
fydd yn cael mynychu yn y tymor byr
dros y gaeaf nesaf yma gan iddynt fod o
bosibl yn gwarchod pobl eraill, neu
mewn ‘shielding’ eu hunain (chwedl y
Llywodraeth) dros y chwe mis diwethaf.
Ond yr ydym oll yn parhau i fod yn rhan
o’n cymunedau eglwysig ac yn
haeddu cael ein cynnwys yn y
ddarpariaeth rfian, ac nid ymhen rhyw
fisoedd neu ryw gyfle annelwig rhyw
ddydd a ddaw.

Camgymeriad

Camgymeriad dybryd fyddai jest camu
nôl i’r hen drefn gan nad oes llawer o
‘mileage’ yn weddill ar gyfer peth felly
erbyn hyn. Symudwyd pyst y goliau a

phwy a fiyr nad gwaith Duw ydy hyn, yn
agor llygaid y rhai mwyaf effro ohonom
grefyddwyr yr unfed ganrif ar hugain i
bosibiliadau eang cyrhaeddiad y
cyfryngau cymdeithasol.

Nid dweud mai gwaith Duw oedd anfon
y pla Cofid i’n plith fel rhyw aflwydd
Beiblaidd yw hyn. Ond y mae’r modd yr
ymatebodd eglwysi i’r her o’i herwydd
wedi sicrhau ein bod wedi medru
cyrraedd miloedd yn fwy o eneidiau
gwerthfawr gyda’r Efengyl heddiw.
Geilw hynny ar inni barhau i ganfod a
gweld y cyfleoedd i ddefnyddio ffyrdd yr
unfed ganrif ar hugain ac nid y
ddeunawfed ganrif i gyflwyno neges a
thrysor Efengyl Iesu Grist i bawb ymysg
y cymunedau y mae’r eglwys yn
tystiolaethu ynddynt erbyn hyn.

Dewch – awn ati i ddod at ein gilydd.
Ond gadewch i ni ddod gyda’n gilydd
gyda’n camerâu a’n cyfrifiaduron. Ac os
ydych chi’n brin o le yn y capel,
paratowch y festri hefyd os gallwch chi
gan drefnu i osod linc byw i sgrin fawr ar
y mur er mwyn i bawb sydd am addoli
allu gwneud hynny. Cymrwch y peth fel
her, a sialens newydd, ac ewch amdani
doed a ddelo. Rydan ni’n fwy nag
adeilad, yn fwy na’r brics a’r mortar:
byddwn yn greadigol gan mai ysbryd
creadigol fu’r Ysbryd Glân erioed, yn
chwythu lle y myn, yn agor llygaid rhai,
yn agor calonnau llawer mwy!

Jim Clarke

(Gol. Bydd mwy gan Jim Clarke ar ein
cyfer yn ei Sylw o’r Seidin yr wythnos
nesaf. Sut, tybed ydych chi’n ymateb
i’w her i ni? Gadewch i ni wybod yn y
Goleuad fel y medrwn glywed eich 
barn.)
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Sylw o’r
SEIDIN

Creadigrwydd plant Capel y Berthen 

Dros yr haf, gan ein bod wedi methu cyfarfod fel Ysgol Sul yn y Capel, mae’r plant
wedi bod yn brysur yn creu’r geiriau ar gyfer y Faner yn y llun. Ar ôl casglu’r geiriau
at ei gilydd, aethom a’r faner at gwmni Humphreys Signs yn Ninbych er mwyn ei
brintio.

Cawsom gyfle i gynnal gwasanaeth yn y Capel ar ddechrau mis Hydref o dan ofal
ein Gweinidog, Parch Robert Jones, ac ‘rydym yn gobeithio cael cynnal oedfa eto
cyn bo hir unwaith bydd y cyfyngiadau Cofid yn y Sir wedi llacio eto.

Nesta Davies 



Gwers 18

Jwdas Iscariot
Gweddi:
Arglwydd Iesu, deuwn o’r newydd nawr
yn gofyn am help i fyfyrio. Wrth i ni
feddwl am gymeriad Jwdas, paid â
gadael i ni ei gondemnio, ond yn hytrach
ystyried pa mor wan a hunanol ydym ni.
Amen.

Darlleniad: Mathew 26:14–16;
27:3–10; Actau 1:15–18.

Cyflwyniad:
Byddai’n anodd cyfeirio at ddisgyblion
Iesu heb enwi Jwdas Iscariot. Ffurf
Roegaidd ar Jwda oedd Jwdas, a
chyfenw oedd Iscariot, yn ôl llawer,
neu’n dweud ei fod yn enedigol o ardal
Cerioth. Nodir y syniad ei fod yn un o
feibion y gyllell, ac yn wrthryfelwr.
Enwir ef yn olaf ym mhob rhestr a geir
o’r deuddeg disgybl ac ystyrid ef fel y
trysorydd a gymerodd arian a berthynai i
bawb i’w boced ei hun. 
Ar wahân i’w nodi’n ddisgybl a’i fod

yn gweld eneinio Iesu fel gwastraff ac
iddo fradychu Iesu, ychydig iawn a
wyddom am Jwdas. Edrydd Mathew 27
hanes ei farwolaeth ac yn Actau 1 cawn
Pedr yn dweud am Jwdas ‘ei fod yn un
ohonom ni’. Serch hynny, mae’r
ddelwedd sydd gennym o Jwdas yn un
negyddol, â’r syniad ohono fel twyllwr a
bradychwr. Aeth ei enw yn hafal i
fradwriaeth, ac mae ei enw wedi ei
ddefnyddio fel rheg.

Myfyrdod:
Pa fath o deimladau a ddaeth iddo wedi
dangos i’r milwyr pa un oedd Iesu yn
nhywyllwch y nos, tybed? Ai ei fwriad
oedd gwneud ychydig o arian iddo’i hun
neu wthio agenda wleidyddol drwy roi
Iesu mewn sefyllfa lle roedd angen
iddo’i amddiffyn ei hunan? Cofnodir
bod Iesu yn dweud fod y diafol wedi
mynd i fewn i Jwdas, ac os felly, beth
yw’r gwahaniaeth rhwng y drygioni
cynhenid sydd mewn dyn a’r
digwyddiad hwn o berson y diafol yn
llywodraethu meddwl a symudiadau
person? 
Onid oes yna berygl parhaus i bob

disgybl ddilyn ei drywydd ei hun a
gwadu neu fradychu Iesu, pan fo’r
amgylchiadau’n ein gwthio? Ofn am ei

ddiogelwch ei hun oedd gwendid Pedr,
rhywbeth gwahanol fyddai wedi gwthio
Jwdas. Beth sy’n ein gwthio ni i wadu a
bradychu Iesu? Wrth gofio Jwdas yn
gadael bwrdd y Swper Olaf i gynllwynio
gyda’r sawl a ddymunai ladd ein Cyfaill
Gorau, rhaid gofyn beth yw’r
hunanoldeb yn ein bywydau ni? A oes
perygl i ni wisgo ein hunanoldeb ni
mewn dillad parchus a ffug-
egwyddorol? Ymostwng i ewyllys Duw
wnaeth Iesu, ymostwng i beth wnaeth
Jwdas?
Pan fydd addoldai’n troi’n wrthrych

yr addoliad, a’r sawl sy’n eu mynychu’n
amddiffyn y traddodiad ac yn hepgor
ymostwng i ewyllys Duw, a yw gwir
addoliad wedi mynd yn ddim? Trodd
cyfoeth y deg darn arian ar hugain yn
gywilydd pan sylweddolodd Jwdas beth
roedd wedi ei wneud. Mae perygl i ni
dybied fod crefydda’n gyfystyr ag addoli
a byw i Dduw. Wrth i ni ddefnyddio
enw’r Iscariot fel enw gwawdlyd, bydd
gofyn i ni ystyried a yw Jwdas yn
perthyn i ni. 

Gweddi:
Arglwydd Iesu, cyffeswn ein beiau ger
dy fron ac arswydo pa mor aml y bydd
ein hymddygiad yn dy wadu. Trugarha
wrthym. Maddau i ni am weld gwendid
pobl eraill, heb gyfaddef y gwendidau yn
ein bywydau ein hunain. Boed i’th
ewyllys lwyddo ynom, ac i’n defosiwn
a’n dyddiau fod o dan arweiniad yr
Ysbryd Glân. Amen. 

Trafod ac ymateb:

• Pa fath o deimladau a ddaeth i Jwdas
wedi iddo ddangos i’r milwyr pa un
oedd Iesu yn nhywyllwch y nos,
tybed? 

• Beth oedd ei fwriad? Gwneud ychydig
o arian iddo’i hun neu wthio agenda
wleidyddol drwy roi Iesu mewn
sefyllfa lle roedd angen iddo’i
amddiffyn ei hunan, neu rywbeth
arall? 

• Cofnodir bod Iesu yn dweud fod y
diafol wedi mynd i fewn i Jwdas, ac os
felly, beth yw’r gwahaniaeth rhwng y
drygioni cynhenid sydd mewn dyn a’r
digwyddiad hwn o berson y diafol yn
llywodraethu meddwl a symudiadau
person? 

• Beth sy’n ein gwthio ni i wadu a
bradychu Iesu? 
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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

Darlith Flynyddol
Morlan–Pantyfedwen

2020
Ers pum mlynedd bellach, mae
Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen
a Chanolfan Ffydd a Diwylliant
Morlan yn Aberystwyth wedi dod
ynghyd i gynnal darlith flynyddol, a
chaiff honno ei chynnal am yn ail yn
y Gymraeg a’r Saesneg. Eleni,
oherwydd y cyfyngiadau ar
ymgynnull, fe’i cynhelir ar Zoom, ac
mae croeso mawr i unrhyw un
ymuno.
Cynhelir Darlith Flynyddol

Morlan–Pantyfedwen 2020 nos Lun,
16 Tachwedd, 2020 am 7.30 o’r
gloch. Teitl y ddarlith fydd
‘Understanding Young Millennials:
Values, Identities and Belonging’,
a’r darlithydd fydd yr Athro Linda
Woodhead, Prifysgol Caerhirfryn.
Y Cadeirydd fydd yr Athro Rhys
Jones o Brifysgol Aberystwyth.
Mae’r Athro Woodhead yn

academydd sy’n arbenigo mewn
astud iaethau crefyddol a chym -
deithaseg crefydd, ac fe’i disgrifiwyd
gan Matthew Taylor, pennaeth
Cymdeithas Frenhinol y Celfydd -
ydau, fel “one of the world’s leading
experts on religion”. Mae wedi
astudio’r newid crefyddol fu ers yr
1980au ac wedi ysgogi trafodaethau
cyhoeddus am ffydd. Dywed hi ei hun
ei bod bob amser â diddordeb mawr
yn y modd y mae credoau unigolion
yn ffurfio’u bywydau, ac ystyried
mor wahanol y gall y credoau hynny
fod a sut a pham mae’r credoau’n
newid dros gyfnod o amser. Mae wedi
astudio Crist nogaeth, ysbrydolrwydd,
neo-Hindfiaeth ac Islam, ac mae ei
gwaith wedi ymchwilio i wahanol
ffurfiau o Gristnogaeth, twf ysbryd -
olrwydd amgen, rhywedd, grym a
chrefydd, twf y ‘dim crefydd’, a
gwerthoedd a chredoau’r rheiny sy’n
honni nad oes ganddynt grefydd.
Bydd y ddarlith hon yn rhannu can -
lyniadau prosiect ymchwil diweddar
fu’n edrych yn benodol ar werthoedd
y genhedlaeth a aned yn yr unfed
ganrif ar hugain a’r modd y mae’r
gwerthoedd hynny’n dylanwadu ar
fywydau a chymunedau heddiw.

Os hoffech ymuno â’r ddarlith,
cysylltwch ag Ymddiriedolaeth
James Pantyfedwen gyda’ch enw
a’ch cyfeiriad ebost, er mwyn i
chi dderbyn y ddolen zoom
– 01970 612806 neu
post@jamespantyfedwen.cymru



O’r ymateb i’r digwyddiad ar dudalen
Facebook Caersalem, Caernarfon,
roedd y gwerthfawrogiad yn amlwg
iawn gan bawb o bob oed a ddaeth at ei
gilydd bnawn Sul, 18 Hydref, i addoli
yn eu ceir.

Fel hyn mae’r Parch. Anna Jane Evans
yn adrodd am y trefnu: 

‘Fe gyfarfu Cyngor Eglwysi Caernarfon
i drafod beth oedd yn bosibl ei wneud
eleni ar y Diolchgarwch. Cafwyd
syniad i gael oedfa mewn ceir, a
phender fynwyd arbrofi gyda hynny.
Roedd teimlad cryf bod aelodau’r capeli
a’r eglwysi’n gweld colli’r cyfle i ganu
emynau mewn gwasanaethau, ac felly
penderfynwyd gwneud y canu’n
ganolog i’r gwasanaeth. 
‘Rhannwyd y gwaith trefnu

rhyngom: cytunodd Mererid Mair i fod
yn gyfrifol am y gwasanaeth ei hun;
roedd arbenigedd technolegol Rhys
Llwyd yn amlwg yn gyfle iddo gymryd
yr awenau a’r arweiniad yn y maes
hwnnw, a chafwyd cefnogaeth gan
Roberts + Owen yr ymgymerwyr a’u
system sain ardderchog. Cymerodd
Llinos Morris, Noddfa, yr awenau o ran

cwblhau’r gwaith papur a’r asesiad risg,
a chysylltodd Anna Jane Evans efo’r
Cyngor o ran cael caniatâd i
ddefnyddio’r maes parcio a threfnu
stiwardiaid. Cawsom gefnogaeth Clwb
y Llewod o ran stiwardio a benthyg
llwyfan gan Michael Lambert.
‘Roedd yn arbrawf cwbl newydd i

eglwysi’r dref a doedd gennym ddim
syniad pwy fyddai’n dod – na faint
fyddai’n troi i fyny. Roedd yn hyfryd
gweld llinell o geir yn cyrraedd, rhai o
Sir Fôn a Bethesda yn ogystal â’r dref ei
hun – pobl o bob oed, teuluoedd ifanc a
phlant, ac aelodau hªn yr eglwysi. Yn ôl
y cyfrif roedd 65 o geir, a’r maes
parcio’n rhwydd lawn.’

Holwyd y cwestiwn: Beth nesaf o ran
cydaddoli gan eglwysi Caernarfon yng
nghyfnod rhyfedd y pandemig? 
‘Y gobaith ydi trefnu digwyddiad

tebyg cyn y Nadolig a rhoi cyfle i bawb
gael canu carolau. Bydd angen maes
parcio mwy, debyg, ond rydym yn
ffyddiog ar sail y cydweithio effeithiol
efo’r Cyngor a’r grwpiau eraill na fydd
problem gyda hyn ac edrychwn ymlaen
at gael gwneud hynny!’

Faint rhagor o oedfaon tebyg a welir ar
draws Cymru, tybed, yn ystod cyfnod yr
Adfent a’r Nadolig? Cofiwch rannu efo
darllenwyr y Tudalennau Cydenwadol am
eich profiadau o gydweithio fel eglwysi
yn ystod y cyfnod hwn. (Gol.)
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‘Drive-in’ Diolchgarwch yng Nghaernarfon
Dod o hyd i ffordd bosibl o wneud rhywbeth cyfarwydd iawn oedd y nod yng Nghaernarfon wrth i eglwysi’r dref ddod at

ei gilydd i drefnu gwasanaeth Diolchgarwch eleni. 

Llinos Morris yn annerch y dorf yn eu cerbydau
(llun Rhys Llwyd)

‘Drive-in’ Diolchgarwch. 65 o geir ger y cei
yng Nghaernarfon (llun Anna Jane Evans)

Codi gwên gan un o’r addolwyr ifanc
a lot o hwyl wrth ddechrau canu cyrn.

(llun Iwan Lloyd Roberts) Beibl.net i bobl ifanc 
Lansiwyd Beibl.net i Bobl Ifanc yn
ystod yr haf eleni. Os nad ydych wedi
archebu copïau yn barod, beth am i chi
brynu rhai fel anrhegion Nadolig ar
gyfer aelodau hªn eich ysgol Sul, grfip
ieuenctid neu aelod o’r teulu? Mae
ynddo ofod gwag ar gyfer ysgrifennu
nodiadau, dwdlo a thynnu llun, yn
ogystal â 32 tudalen liw o bethau
allweddol i’w dysgu am y Beibl a
llawer mwy. Mae’n cynnwys dolenni i
30 fideo byr (ar gael am ddim ar
YouTube gyda dolenni ar ein gwefan)
sy’n dadbacio themâu o’r Beibl. Dyma
Feibl sy’n helpu pobl ifanc i ganfod eu
hymatebion eu hunain i neges oesol y
Beibl mewn ffordd sy’n berthnasol i’w
bywydau. 
Gallwch weld yr holl adnoddau – yn

cynnwys myfyrdodau dyddiol, straeon
‘Fy Meibl’, gwasanaeth Sul y Beibl a
gwasanaeth Gobaith a Diolchgarwch
sydd wedi ei baratoi gan aelodau

staff Agor y Llyfr Cymdeithas y Beibl
– drwy ymweld â’n gwefan,
www.cymdeithasybeibl.cymru a’n
tudalennau Facebook a Twitter. Os nad
ydych eto wedi defnyddio ein
hadnoddau ar gyfer Sul y Beibl, dyma
anogaeth i chi daflu golwg arnynt –
maent yn addas i’w defnyddio gydol y
flwyddyn. Gallwch eu mwynhau fel
unigolion neu eu defnyddio yn eich
capeli/eglwysi. Mwynhewch!!

Cymdeithas y Beibl yn rhannu adnoddau



Helen Roach

Daw Helen Roach atom gyda phrofiad
helaeth o’r trydydd sector yng Nghymru
a phwyslais cryf ar sicrhau cyfiawnder
cymdeithasol yma yn ein gwlad ein
hunain. Yn wreiddiol o Gaerdydd,
treuliodd gyfnod yn Leeds yn cwblhau
graddau mewn astudiaethau crefyddol
cyn dychwelyd i’r brifddinas i fyw.
Bydd Helen yn gweithio yn y Swyddfa
Genedlaethol yng Nghaerdydd a hi sy’n
arwain gwaith tîm newydd sbon sydd yn
gyfrifol am ysgogi gwaith Cymorth
Cristnogol ymhlith yr eglwysi.

Meddai Helen, ‘Rwyf wedi bod yn
gefnogwr personol o waith pwysig
Cymorth Cristnogol o amgylch y byd
trwy bartneriaid am flynyddoedd. Nawr
rwy’n edrych ymlaen at gael chwarae fy
rhan yn helpu cefnogwyr yng Nghymru
i roi, gweithredu a gweddïo fel aelodau
hollbwysig o fudiad byd-eang dros
newid.’

Miriam Powell-Davies

Yn ymuno â hi yn y tîm hwnnw y mae
Miriam Powell-Davies. Daw Miriam
atom o gryn bellter – oherwydd
treuliodd y cyfnod diwethaf hwn yn
Awstralia! Merch o Gymru ydi hi, wrth
gwrs, a’i chartref yn yr Wyddgrug.
Astudiodd ddrama yng Nghaerdydd ac
mae ganddi brofiad helaeth o weithio
gyda phlant a phobl ifanc. Fel Helen,
lleolir Miriam yn y swyddfa, a hwy ill
dwy fydd cyswllt cyntaf ein cefnogwyr
ar hyd a lled Cymru.

Mae Miriam hefyd yn edrych ymlaen
at y gwaith ac meddai, ‘Mae Cymorth
Cristnogol wedi bod yn rhan bwysig o
fy mywyd i ers pan oeddwn i’n ifanc
iawn, gyda fy rheini’n gefnogol ac yn

weithredol dros y mudiad. Mae cael y
cyfle rfian i gefnogi eglwysi Cymru yn
eu gwaith dros Gymorth Cristnogol yn
fraint fawr a dwi’n edrych ymlaen at
gael bwrw iddi.’

Nathan Munday

Y trydydd i ymuno â ni yw Nathan
Munday. Daw atom o Dª Mawr
Wybrnant, gan mai ef oedd ceidwad
cartref yr Esgob William Morgan ar ran
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Astudiodd Nathan lenyddiaeth Saesneg
ar gyfer ei radd gyntaf ac ar gyfer ei
ddoethuriaeth ymchwiliodd i’r
newidiadau yn niwinyddiaeth Cymru
trwy astudio ein beirdd a’n hemynwyr
yn Gymraeg a Saesneg. Dyna ichi
glamp o destun ymchwil!

Nathan sy’n llenwi’r bwlch fel
ysgogydd eglwysi’r de-ddwyrain wrth i
Cynan Llwyd ymgymryd â
dyletswyddau’r pennaeth dros dro.

Meddai Nathan, ‘Roedd Crist bob
amser mor garedig a hygyrch! Does dim
byd gwell nag ymateb i fy ffydd trwy
wrando ar ein cefnogwyr, eu hannog,
a’u hysbrydoli i fod yn debyg i’r Iesu yn
eu bywydau o ddydd i ddydd trwy
weddïo, rhoi, a gweithredu dros y rai
llai ffodus yn ein byd.’

Mae tri wyneb cyfarwydd yn dal i fod
yn rhan o’r tîm: Llinos Roberts, sydd
bellach yn Swyddog Ysgogi Eglwysi a
Chodi Arian yn y gogledd, a Tom Defis,
sy’n gwneud yr un swydd yn y
gorllewin. Yn gofalu am ochr
gyfathrebu ac adnoddau’r tîm y mae
Dyfed Wyn Roberts.

Meddai’r Pennaeth, Cynan Llwyd,
‘Ar ôl cyfnod eithaf heriol yr ad-drefnu
yng Nghymorth Cristnogol trwy
wledydd Prydain, mae’n dda gweld y
tîm yn gyflawn yng Nghymru unwaith
yn rhagor. Gyda Covid, mae heriau
newydd yn ein hwynebu, ond rwy’n
hyderus y bydd cefnogaeth yr eglwysi’n
parhau – diolch amdani – ac y bydd y
tîm newydd hwn yn bwrw iddi i’r
gwaith er mwyn y Deyrnas.
Gwerthfawrogwn eich gweddïau wrth
inni gamu ymlaen yn hyderus.’
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Tîm newydd Cymorth Cristnogol yng Nghymru

Sul, 8 Tachwedd

Oedfa
Dechrau Canu Dechrau Canmol

am 11:00yb

Yr wythnos yma, bydd yr oedfa o dan
ofal y Parchedig Ddr. R. Alun Evans.

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

Yr wythnos yma, fe gawn ni wybod mwy
am waith arbennig rhai o’n sefydliadau
aml-ffydd. Nia fydd yn dysgu mwy am
gefndir a phwysigrwydd wythnos rhyng-
ffydd yma yng Nghymru a Ryland fydd
yn torchi llewys ac yn helpu’r project
Food For Life. Daw’r canu mawl o bob
rhan o Gymru.
––––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
8 Tachwedd am 12:00yp

yng ngofal
Rhidian Griffiths, Aberystwyth

Yng nghanol cymaint o newydd drwg a thywyllwch, mae’n braf gallu edrych ymlaen
gyda gobaith i ddyfodol newydd. Dyna’n union y mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud
ar hyn o bryd, a hynny wedi cyfnod heriol o ad-drefnu. Yn rhan o’r teimlad gobeithiol
hwn y mae’r newyddion am dri aelod newydd o staff.



Ym mis Mai eleni bu Llywodraeth
Cymru yn ymgynghori â’r cyhoedd
ynghylch y bwriad i greu deddf gwlad
ar y pwnc Crefydd, Gwerthoedd a
Moeseg (yr enw newydd am Addysg
Grefyddol). Ymhlith y testunau roedd
angen rhoi barn arnynt oedd y cwestiwn
a ddylai CGM gynnwys credoau
crefyddol ac anghrefyddol; trefniadau
datblygu maes llafur cytunedig lleol a
mater dadleuol statws y pwnc mewn
Ysgolion Gwirfoddol a Reolir ac mewn
Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir.
Mewn adroddiad a gyhoeddwyd ym mis
Hydref yn dadansoddi’r 462 ymateb,
roedd gwahaniaeth barn sylweddol ar
rai o’r materion hyn. 
Ym mis Awst cyhoeddodd Llywod -

raeth Cymru ymgynghoriad ar y Bil
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). Bwriad
y Bil yw darparu’r sylfaen statudol ar
gyfer gwaith Llywodraeth Cymru i
ddiwygio’r cwricwlwm ar gyfer plant
3–16 oed. Bydd yn disodli’r
cwricwlwm cenedlaethol presennol yng
Nghymru a hwn fydd y tro cyntaf y
llunnir cwricwlwm penodol i Gymru. Y
bwriad yw cyflwyno’r cwricwlwm
newydd o fis Medi 2022 ac mae’r
Gweinidog Addysg, Kirsty Williams
AS, wedi dweud nad yw’r amserlen hon

wedi newid er gwaethaf pandemig
COVID-19.
Mae’r ymgynghoriadau hyn bellach

wedi cau a bydd yn ddiddorol gweld
beth fydd ymateb Llywodraeth Cymru
i’r materion hyn.
Mae’r Sefydliad ar gyfer Cyd -

weithrediad a Datblygiad Economaidd
(OECD) wedi cyhoeddi adroddiad
annibynnol ar y cynnydd a wnaed o
ran cyflawni cwricwlwm newydd i
Gymru. Enw’r adroddiad yw
‘Achieving the New Curriculum
for Wales’. Mae’n cydnabod bod
gan Gymru bellach weledigaeth glir
ar gyfer ei system addysg a’i
dysgwyr ac yn canmol Llywodraeth
Cymru am reoli, cyfathrebu ac ymateb
i’r heriau a osodwyd mewn adroddiadau
blaenorol. Wrth ymateb i’r adroddiad,
dywedodd y Gweinidog Addysg,
‘Rydyn ni am ddysgu o’r goreuon, fel y
gallwn ni fod y gorau hefyd, ac mae
gweithio gyda’r OECD wedi bod yn
hanfodol i’r dull newydd hwn i Gymru.’
Yn dilyn hyn, ar 13 Hydref,
cyhoeddwyd diweddariad ar gynllun
gweithredu ‘Cenhadaeth ein Cenedl’
sy’n mapio cam nesaf y daith i
weithredu Cwricwlwm i Gymru yn
effeithiol ym mis Medi 2022.

Er mor braf yw’r datblygiadau
calonogol hyn, mae sylwadau
Adroddiad Blynyddol Estyn 2018/19 yn
ein hatgoffa am y gwaith sydd yn dal
angen ei wneud yn ein hysgolion. Er
bod safonau’n dda neu’n well mewn
81% o’r ysgolion cynradd, dim ond
45% o ysgolion uwchradd a gyrhaedd -
odd y safon hon. Mae angen Gwelliant
Sylweddol ar naw ysgol uwchradd a
dwy ysgol i bob oed, tra mae angen
Mesurau Arbennig ar 12 ysgol
uwchradd. Mae safon yr addysgu yn
fater allweddol yn ogystal â’r sylw ‘Nid
yw’r “bwlch tlodi” wedi lleihau’ ac
‘mae fel arfer yn lledu wrth i ddysgwyr
fynd yn hªn’.
Mae’r ymgynghoriadau a’r adrodd -

iadau uchod i’w gweld ar wefannau
Llywodraeth Cymru ac Estyn, a hoffwn
ddiolch i bawb sydd wedi mynegi barn
a dangos diddordeb yn y materion
pwysig hyn. Does dim dwywaith, mae
cyfleoedd i eglwysi a grwpiau ffydd
gyfrannu i addysg plant a dysgwyr
yng Nghymru a chyfoethogi ein
Cwricwlwm newydd i Gymru.

Vaughan Salisbury
Swyddog Addysg CERC

(Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru)
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Hynt a helynt byd addysg heddiw

Mewn cyfweliad â’r Religion News
Service yn UDA, dywedodd yr
Arlywydd, sydd yn gryf ar y blaen mewn
arolygon barn gyda Christnogion
efengylaidd yn yr Unol Daleithiau cyn yr
etholiad, iddo gael ei ddysgu gan ei rieni
am ‘bwysigrwydd ffydd a gweddi o
oedran ifanc’.
Fodd bynnag, ar ôl bod â chysylltiad

hirsefydlog â’r Eglwys Bresbyteraidd,
mae’n well ganddo bellach gael ei
ystyried yn anenwadol, ynghyd â llawer
o’r efengylwyr sy’n ei gefnogi.
‘Er i mi gael fy nerbyn yn ifanc mewn

eglwys Bresbyteraidd, rwyf bellach yn
ystyried fy hun yn Gristion anenwadol,’
cadarnhaodd yn y cyfweliad.
Datgelodd Trump hefyd ei fod wedi

‘troi i mewn i sawl gwasanaeth eglwys
rhithwir’ ar anterth pandemig Covid-19
ac ailadroddodd ei gred fod yna
berthynas agos rhwng Duw a’i adferiad
personol o’r firws.
‘Fe ddywedais fod gwyrthiau’n dod i

lawr o’r nefoedd, ac roeddwn yn ei
olygu,’ meddai. ‘Mae Melania a
minnau’n ddiolchgar iawn i Dduw am

ofalu am ein teulu a’n hadfer i fwynhau
iechyd da.’
Canfu arolwg barn diweddar gan

Lifeway Research fod dros hanner
gweinidogion Protestannaidd yr Unol
Daleithiau (53%) yn bwriadu pleidleisio
dros Trump yn etholiad 3 Tachwedd;
mae hyn yn cynrychioli lefel sylweddol
uwch o gefnogaeth o’i gymharu â’r
pwynt hwn yn ystod ras arlywyddol
2016. Dim ond un o bob pump (21%) o’r
rhai a holwyd a ddywedodd y byddent

yn pleidleisio dros wrthwynebydd
Democrataidd Trump a’r cyn Is-
arlywydd, Joe Biden, sy’n nodi ei fod yn
Babydd o ran ei gred yntau.

(O daflen newyddion dyddiol Premier
Christian News. Gellir tanysgrifio i’r
daflen ar ebost neu danysgrifio i’r
cylchgrawn Premier Christianity ar eu
gwefan: www.premierchristianity.com)

‘Rwyf bellach yn ystyried fy hun yn Gristion anenwadol,’ medd Trump
ar drothwy etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau
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PARATOI’R FFORDD
Roedd Ioan Fedyddiwr yn dehongli ei
weinidogaeth fel un o baratoi ei hun a
pharatoi ei bobl ar gyfer dyfodiad Meseia
Duw. Ni wyddai beth yn union yr oedd gan
Dduw mewn golwg ac felly y mae’n
disgrifio’r broses o baratoi mewn termau
symbolaidd gan fenthyg yr un delweddau
â’r proffwyd Eseia wrth iddo yntau alw ar ei
bobl i baratoi eu hunain ar gyfer y dydd
pan y byddai Duw yn ymweld â hwy
mewn grym i’w rhyddhau o’u caethiwed
ym Mabilon: ‘Llais un yn galw yn yr
anialwch: “Paratowch ffordd yr Arglwydd,
unionwch y llwybrau iddo. Caiff pob
ceulan ei llenwi a phob mynydd a bryn
eu lefelu; gwneir y llwybrau troellog yn
union, a’r ffyrdd garw yn llyfn; a bydd y
ddynolryw oll yn gweld iachawdwriaeth
Duw.”’ (Luc 3: 4-6)

Doedd y proffwyd, fwy na Ioan
Fedyddiwr, ddim yn disgwyl i’r genedl
fabwysiadu rhaglen o atgyweirio
prif-ffyrdd y wlad a mynd ati i sythu’r
ffyrdd a lefelu’r mannau garw. Nid
oeddynt yn disgwyl i’r bobl gymryd eu
geiriau yn llythrennol. Oddi mewn – yn
eu calonnau a’u heneidiau – yr oedd y
paratoi hwn i ddigwydd. Golygai
symud ymaith bopeth a allai fod yn
rhwystr i gariad a gras Duw wawrio ar
yr enaid. 

Y mae hyn yn anhepgor mewn gweddi.

Yn aml iawn awn ati i siarad â Duw gan
feddwl ein bod o ddifrif yn gweddïo. Ond yn
sydyn cawn y teimlad anniddig nad ydym
yn gwneud dim mwy na siarad â ni ein
hunain!

Yng nghofiant yr Archesgob Michael
Ramsey y mae hanesyn hyfryd am yr
Archesgob yn hedfan am y tro cyntaf i’r
America. Wedi iddo lanio ym Maes Awyr
Kennedy gofynnwyd iddo gan ohebydd
papur newydd powld a oedd wedi siarad â
Duw y bore hwnnw. Dywedodd Ramsey ei
fod wedi gwneud hynny. Pan ofynnwyd
iddo am faint o amser y bu’n siarad â Duw,
ei ateb oedd, ‘Ryw bum munud. Ond fe
gymerodd hanner awr imi gyrraedd yno!’

‘Yno,’ roedd yr ymwybyddiaeth o
bresenoldeb Duw, ei agosrwydd, ei gariad
a’i sancteiddrwydd yn lapio amdano.
Doedd dim dichon gweddïo’n iawn heb y
cyfnod hwn o baratoi o flaen llaw.
Heb hwnnw roedd gweddïo’n iawn;
gweddïo’n ystyrlon a gweddïo yn yr ystyr

o gymundeb dwys rhwng yr enaid a Duw,
yn amhosibl.

Y mae gwahanol awduron wedi defnyddio
gwahanol ddelweddau mewn ymgais i
ddiffinio’r cyfnod hwn o baratoi. Un emyn y
teimlir ei golli o Caneuon Ffydd, (a hwnnw o
waith Pantycelyn hefyd), yw ‘Ffordd newydd
wnaed gan Iesu Grist.’ Y mae’r darlun o’r
ffordd yn agos iawn at y darlun o baratoi, a
sôn a wna Eseia ac Ioan Fedyddiwr am
baratoi ffyrdd: unioni llwybrau, llenwi
pantiau a symud creigiau. Y mae’r darlun o
bererindod yn perthyn yn agos at y darlun o
baratoi ffordd. Y syniad ym meddwl pererin
yn y Canol Oesoedd, ac wedi hynny, oedd
bod yr ymdrech gorfforol o gerdded teithiau
hirion (i Dª Ddewi, i Rufain neu hyd yn oed i
Jerwsalem) yn ddull o baratoi’r meddwl a’r
enaid ac yn eu gwneud yn haws i diwnio’i
mewn i’r presenoldeb dwyfol.
I’n hoes a’n diwylliant ni yn yr unfed ganrif
ar hugain mae’r syniad o ‘diwnio’i mewn’ yn
ddarlun ystyrlon. Y mae unrhyw un sydd
wedi ceisio gwrando ar Radio Cymru
wrth deithio adref ar nos Sul yn gwybod
am y broblem! 
Mewn oes pan ydym yn fwy cyfarwydd
â dirywiad a thrai na llwyddiant,
delwedd arall sy’n cynnwys y syniad o
baratoi ydi’r darlun o fraenaru’r tir, sef ei
baratoi ar gyfer y cawodydd sydd eto i
ddod. 
Yn y gorffennol bu’r syniad o gynnal
cyfnodau o baratoad ysbrydol fel yr
Adfent neu’r Grawys yn ddieithr iawn,
ac yn sawru o Babyddiaeth (os nad
Anglicaniaeth). Ond erbyn hyn daeth
Ymneilltuwyr yn fwy cyfarwydd â
defnyddio’r tymhorau hyn i fod yn
dymhorau o baratoi ar gyfer dathlu
dyfodiad Duw i’n byd yng ngenedigaeth
ei Fab, Iesu Grist.

Dathlwn Dymor yr Adfent pan ddaw â’r
Nadolig hwn yn ei dro yn llawen gyda
chalonnau disgwylgar sydd wedi ymbaratoi
ar ei gyfer.

Elfed ap Nefydd Roberts

(Cynhwysir yr ysgrif drwy ganiatâd a
chydsyniad Eiddwen Jones).
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O hwnt ac yma
Er y bydd dathliadau’r ‘Nadolig’ eleni, oherwydd presenoldeb COFID 19, yn
anorfod yn wahanol i arfer ein cymdeithas, mae’r siopau eisoes yn llawn o
nwyddau ‘Nadoligaidd.’ Ond i ni fel eglwysi nid yn yr heip arferol y canfyddwn ystyr
i fywyd na’n gobaith mewn byd o dywyllwch. Mewn ysgrif a baratowyd yn nechrau’r
haf ar gyfer y rhifyn hwn ceisiodd y diweddar Barch Ddr. Elfed ap Nefydd Roberts
ein harwain i ymddisgyblu ac i ymbaratoi ar gyfer dathlu dyfodiad y Crist i’n byd.

Llun: Ffordd yn ymestyn – Jo Deng pixabay.com

Cyfarfod i weddïo
Annwyl gyfeillion

Pan ddechreuodd y ‘cyfnod Covid’ i effeithio
ar ein gweithgareddau fel enwad yn ystod
mis Mawrth 2020 fe benderfynwyd gwahodd
ein gweinidogion a’n gweithwyr i gyfarfod
drwy Skype / Zoom yn eu hamrywiol
ardaloedd. Fe ymunais a grfip y Gogledd
Orllewin ac mae nifer ohonom wedi parhau i
gysylltu â’n gilydd yn rheolaidd bob bore
dydd Llun am 10.

Fe gododd dyhead yn y grfip i sefydlu amser
o weddi, gan wahodd eraill i ymuno â ni,
i geisio arweiniad yr Ysbryd wrth symud
ymlaen i’r dyfodol. Teimlwyd fod gosod amser
penodedig – sef 12 o’r gloch, hanner dydd,
ar Ddydd Gwener yn gyfle i nifer agosáu at
orsedd gras ar yr un pryd, gan ddyheu am i’r
Arglwydd weithio’n nerthol yn ein plith.
Rydym am annog eraill i ymuno hefo ni gan

gychwyn ar Ddydd Gwener, 6ed o Dachwedd
am 12 o’r gloch a phob Dydd Gwener wedyn.

Wedi myfyrio ar yr adnod, ‘Plîs, cymer sylw
o’m gweddi, a gwranda arna i’n galw arnat ti,’
(Salm 88:2 BNET) dewisodd grfip y Gogledd
Orllewin y thema isod:

Pan fyddwn ni’n gweddïo, gall ein bywydau
newid

Pan fyddwn ni’n gweddïo, gall bywydau eraill
newid

Pan fyddwn ni’n gweddïo, gall ein BYD newid
Pan fyddwn ni’n gweddïo, gallwn ni newid

Fe welwn yma, pa mor allweddol yw’r gair
‘newid’ –  ac er bod cymaint yn y natur
ddynol sy’n gwrthsefyll ‘newid’ dyna yn sicr
yw dyhead ein Duw –  ein ‘trawsffurfio’ i
gyflawni Ei ewyllys. 

Felly dyma estyn gwahoddiad i chi ymuno ar
Ddydd Gwener, 6ed o Dachwedd am 12 o’r
gloch a phob Dydd Gwener wedyn, gan

ddyheu i’n Harglwydd ffyddlon ein newid
drwy ei ras i fod yn dystion ffyddlon iddo yn
ein dyddiau.

Mae ffilm fer hefyd yn cael ei chynhyrchu i
gyd fynd â’r ‘Digwyddiad Gweddi 12 o’r gloch
Ddydd Gwener’.

Yr eiddoch yn Ei wasanaeth,

Parch Marcus Robinson
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Y doeth a’r annoeth

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

GWEDDI

O Arglwydd, down gyda’n gilydd i blygu
ger dy fron i ddiolch i ti am dy ddaioni ac i
ganmol dy fawredd. Molwn di am dy
weithredoedd mawrion. Addolwn di am
dy weithgarwch iachusol yn Iesu Grist.
Y mae dy enw, dy allu, dy
sancteiddrwydd, dy gariad yn ddi-ben-
draw, yn anghymharol ac yn ddiderfyn.
Addewaist na fyddet ti byth yn ein gadael
na’n gollwng. Mewn byd o ofn a phryder
dyro i ni ddoethineb i adnabod dy ffyrdd,
doethineb i fwrw ein holl ymddiried arnat
ti, doethineb i gyweirio’n bywydau yng
ngoleuni’r sicrwydd dy fod ar waith yng
nghanol dryswch ymddangosiadol ein
byd. Cyflawna dy fwriadau erom, ynom,
a thrwom drwy dy Ysbryd Glân. Hyn oll a
ofynnwn yn haeddiant ac yn enw Iesu
Grist. AMEN

EMYN 400: Iesu yw’r Iôr

DARLLEN
Mathew 25:1-13 – Dameg y Deg Geneth

Mae angen i ni ddefnyddio’n dychymyg a
chwilio am wybodaeth er mwyn deall
cefndir y ddameg hon. Dychymyg, am
fod arferion cymdeithasol a disgwyliad
cymdeithas y Dwyrain Canol dau
fileniwm yn ôl yn wahanol iawn i’n
trefniadau priodasol ni heddiw.
Gwybodaeth am gefndir ysgrythurol i’n
harbed rhag cael ein camarwain i
ddechrau dyfalu ystyr y ddameg.

Dameg am y Priodfab yw hwn. 

Dylid cofio mai’r priodfab oedd yn gyfrifol
am drefniadaeth y wledd briodas gan
gynnwys darparu’r gwisgoedd ar gyfer ei
briodferch. Pan fyddai’r wledd yn barod
byddai’r priodfab yn teithio gyda’i
gyfeillion i gartref ei briodferch. Amserlen
lac iawn oedd i hyn oll i gyd. Yng
nghartref y briodferch fe fyddai defodau
cyn i’r priodfab arwain y briodferch i’w
gartref i’r ‘briodas’ ffurfiol ac i’r neithior.
Gallai’r swper priodas ymestyn am rai
dyddiau.

Yn yr Ysgrythurau Iddewig sonnir am yr
Arglwydd fel Priodfab dwyfol sy’n
dychwelyd at ei bobl. Mae’n ddisgwyliad
sy’n llawn o obaith a goleuni. (Eseia
54:4-6; 62:4-5; Eseciel 16:7-34; Hosea
2:19) Deallwyd hefyd mai’r un oedd y
‘Priodfab’ a’r ‘Meseia’ ei hun. Cyfeiriodd
Iesu ato’i hun y Priodfab hwnnw (9:15) ac
uniaethodd Ioan Fedyddiwr Iesu gyda’r
Priodfab (Ioan 3:37-39)

Yn ail, dameg am ddoethineb ydyw. 

Yn yr Ysgrythurau Iddewig caiff
‘doethineb’ a ‘ffolineb’ eu portreadu fel
dwy wraig. (Diarhebion 9:1-6; ad 13-18)
Y mae meddiannu doethineb yn arwain at
ddealltwriaeth a bywyd tra bod ffolineb yn
arwain at wiriondeb a marwolaeth.

Yn y ddameg hon mae Iesu’n addasu’r
darlun i gyfeirio at bump o enethod doeth
a phump oedd yn ffôl. 

Ergyd y ddameg yw bod y rhai annoeth
wedi esgeuluso paratoi’n ddigonol (heb
olew ychwanegol) er iddynt wybod bod y
Priodfab ar ddyfod i gasglu ei
briodasferch. 

I bwrpas y ddameg mae’n amlwg bod
amserlen lac y briodas a’r defodau yng
nghartref y briodferch wedi parhau yn
hwy na’r disgwyl ac wedi eu hymestyn
dros rhai oriau. Mewn achosion o’r fath
byddai’n rhaid i’r gwesteion ddisgwyl cyn
ymuno yn yr orymdaith lawen. Byddai
gan gyfeillesau’r briodferch oedd yn
disgwyl am yr orymdaith naill ai lampau
olew bychain, neu efallai ffaglau oedd
wedi eu trochi mewn olew. Beth bynnag,
byddai angen olew digonol i adnewyddu’r
fflam os oedd ar fin llosgi’r cadachau a
drochwyd mewn olew. Ar ryw olwg y ffagl
a’r golau yn yr orymdaith oedd yr hyn
oedd yn arwyddo eich bod ymhlith y
gwahoddedigion. Eich lamp oedd yr
arwydd nad lladron na ‘gatecrashers’
oeddech i’r wledd.

Yng ngoleuni hyn darllenwch y ddameg
eto.

Bu llawer o ddyfalu gan wahanol
esbonwyr a phregethwyr am natur yr
‘olew’ oedd ei angen. Ai ‘gras’ neu ‘ffydd’
oedd y lamp? Ai gweithredoedd da, neu
eich dyfalbarhad, eich ffydd, eich
amynedd eich … oedd yr olew? 

Dyna sy’n digwydd pan ddechreuwn
geisio troi dameg yn alegori. Nid yw’n
angenrheidiol chwilio am gyfatebiaeth
berffaith i bob manylyn. 

Tybed nad ydyw’n ddigonol i
ganolbwyntio ar amrediad bras y
ddameg – does dim gofod i ddatblygu’r
pwyntiau?

Dyma’r adran olaf o ddysgeidiaeth gan
Iesu Grist ac mae ei eiriau’n ein cyfeirio
ymlaen i’r dyfodol, at yr hyn sydd eto i
ddigwydd.

Nid yw’n cynnig amserlen fanwl. Ond,
yng nghanol normalrwydd bywyd bydd
‘dyfodiad Mab y Dyn,’ meddai, fel
ymddangosiad lleidr. Bydd Arglwydd
a Barnwr yr holl fyd, Mab y Dyn

(Daniel 7:14), yn etifeddu’i Deyrnas. Er bod
cyflawniad yr addewidion wedi cyhoeddi o
flaen llaw y gwir yw ‘ni wyddoch pa ddydd y
daw eich Arglwydd.’ (24:42) 

Oherwydd sicrwydd ei ddyfodiad ac
aneglurder awr ei ymddangosiad fe’n
cynghorir, ‘byddwch wyliadwrus’ (ad 42)
a ’byddwch barod’ (ad 44). Yn ôl Iesu
dyna beth yw doethineb.

Nid theori i’w drafod yw hyn ond realiti
sy’n newid ein holl ymarweddiad a’n
gwerthoedd. Yn anorfod bydd ein
disgwyliadau am yfory yn effeithio, yn
wir yn lliwio ac yn llywio’r hyn a wnawn
heddiw. Newidir bywyd gwraig sy’n disgwyl
babi. Mae’n paratoi ar gyfer dydd sy’n sicr
o gyrraedd ond ar yr awr ‘ni wyddoch’!

Beth tybed yw ystyr ‘bod yn barod’ neu
fod ‘yn wyliadwrus’? Wedi’r cyfan yn ôl y
ddameg dyna oedd y gwahaniaeth
ymarferol rhwng y ddeg geneth. Roedd y
merched doeth wedi paratoi ond y
genethod annoeth heb baratoi ar gyfer
dyfodiad y Priodfab a gorymdaith lawen y
briodas. 

Dychmygwch dristwch yr olygfa. Er iddynt
gael eu gwahodd dacw’r genethod
annoeth oedd heb baratoi yn sefyll y tu
allan, y drws wedi’i gloi, a’r wledd wedi
dechrau. Heb baratoi eu ‘lampau’ ni allent
ymuno ym mhrosesiwn y dathlu. Yn
waeth na hyn oll, er ceisio mynediad, nid
oedd y priodfab yn eu hadnabod na’u
cydnabod. 

Yn syml meddai Iesu, ‘doethineb’ yw’r
allwedd sy’n datgloi’r drws. Doethineb yw
clywed, yw deall a gweithredu ar sail yr
hyn a glywyd. Efallai bod 1 Thesal. 5:1-10
yn awgrymu sut oedd yr Eglwys Fore yn
deall hyn.

O osod hyn gyda’i gilydd beth sydd
gennym yw’r darlun ‘eschatolegol’ am
ddiben a chyfeiriad a diwedd amser lle
mae Iesu’r Priodfab yn dod i gasglu’i
briodasferch, sef ei Eglwys. Y cwestiwn
sy’n aros i ni yw hyn. A ydym yn talu sylw,
yn gwrando, yn ystyried, yn ddoeth? Neu
a ydym yn annoeth ac yn ffôl. Yn dewis
bywyd yntau yn dewis marwolaeth?
Onid peth ofnadwy fyddai cael clywed
geiriau’r Iesu’n torri ar ein clyw, ‘nid wyf
yn eich adnabod.’ Nid diffyg yn y
gwahoddiad arweiniodd i’r drws gael ei
gloi. Mae’r wledd yn barod, a’r
gwahoddiad yn hael. Ffolineb peidio â
pharatoi, diffyg doethineb paratoi
arweiniodd i’r drws caeedig.

EMYN 719: O Iesu, mi addewais

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.


