
Wrth baratoi at y Nadolig cyntaf fe
ymwelodd yr angel Gabriel mewn ffyrdd
annisgwyl, â dau berson. Yn gyntaf yn y
deml ymddangosodd i Sachareias,
i ragfynegi genedigaeth Ioan Fedyddiwr,
ac wedyn i Fair i ragfynegi genedigaeth
Iesu. Roedd ymateb y ddau yn dra
gwahanol. Yn hanes Sachareias roedd
mewn braw ac yn methu credu’r
cyhoeddiad. Ymateb Gabriel oedd ei
wneud yn fud hyd y ganwyd Ioan. Yn
hanes Mair roedd yr ymateb yn bositif,
‘Dyma lawforwyn yr Arglwydd; bydded i
mi yn ôl dy air di.’ 

Roedd un yn amheus, y llall yn barod i
ymddiried yn Nuw.

Ofn a gras

Mae’r hyn sydd wedi digwydd yn sgil
dyfodiad Cofid 19, yn ystod y misoedd
diwethaf, wedi dod yn annisgwyl i’n
plith, ac yn sicr mae pawb wedi ymateb
yn wahanol. Rhai mewn dychryn a
phryder ac eraill yn fodlon ymdrechu a
cheisio fod o gymorth i’r rhai sydd yn
dioddef. Beth bynnag oedd ein
hymateb cyntaf mae gan Dduw ffordd,
drwy ei ras, i’n datblygu gan oleuo ein

sefyllfa a’n harwain i dderbyn ei
amcanion. 

Y mud yn canu

Yn hanes Sachareias, tybiaf iddo yng
nghyfnod ei fudandod ystyried ei
amharodrwydd i gredu, ac wedi
genedigaeth Ioan, pan gafodd ei lais yn
ôl mynegodd ei broffwydoliaeth ryfeddol
yn llawn gorfoledd – ‘Hyn yw trugaredd
calon ein Duw – fe ddaw â’r wawrddydd
oddi uchod i’n plith, i lewyrchu ar y rhai
sy’n eistedd yn nhywyllwch cysgod
angau, a chyfeirio ein traed i ffordd
tangnefedd.’ (Luc 1: 78-79)

Yr un hen drefn

A oes angen dwysáu ein ffydd dros
gyfnod y Nadolig eleni er mwyn i ninnau
ddod o hyd i orfoledd yr fiyl? Roedd
Sachareias yn rhan o’r ‘hen drefn’ wedi
arfer troi mewn i’r deml yn rheolaidd i
gyflawni ei ddyletswyddau offeiriadol.
Tybiaf nad oedd yn disgwyl unrhyw
newid – ond drwy ymweliad Gabriel
newidiodd y cwbl!

Efallai fod llawer o aelodau ein henwad
wedi parhau yn ffyddlon i’r oedfaon lleol

heb ddychmygu bod Duw yn medru
gwneud rhywbeth newydd ac
annisgwyl. Yn yr un modd fe fydd llawer
yn paratoi am gyfnod y Nadolig gan
fynd trwy’r ‘hen drefn’ o yrru cardiau,
chwilio am anrhegion, archebu’r
bwydydd moethus, heb ddisgwyl
unrhyw ddatguddiad fydd yn newid eu
holl ddealltwriaeth!

Y neges sy’n gweddnewid

Mae ymweliad yr haint annisgwyl wedi
newid ein ffordd o fyw, a dim ond rhwng
15% ac 20% o’n hachosion sydd wedi
ail-agor eu drysau hyd yma. Mae llawer,
yn ddigon naturiol, yn bryderus ac yn
bwyllog a gyda’r newyddion da am
frechlyn, mawr obeithir y cawn fwy o
ryddid yn fuan i gyd-addoli a chanu
mawl drachefn. 

Yn wyneb hyn oll rhaid gofyn y
cwestiwn, os yw un haint yn medru
newid cymaint ar fywydau ac economi
ein gwlad, pam na all gwir neges
annisgwyl y Nadolig gael fwy o effaith?
Mae’r ateb wrth gwrs yn yr ymateb
dynol i bethau – mae ofn niwed a
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‘Hyn yw trugaredd calon ein Duw –
fe ddaw â’r wawrddydd oddi uchod i’n plith …’

(parhad ar y dudalen nesaf)



Ar y rhaglen Bwrw Golwg (Sul Tachwedd
29ain) y clywsom am y tro cyntaf fanylion
am uno’r Goleuad a Seren Cymru. Beth
yw’r nôd tybed? Mae Anghydffurfiaeth
Cymraeg yn parhau heb unrhyw raglen na
gweledigaeth tymor hir. Nid enwadaeth yw
Anghydffurfiaeth ond ysbryd rhydd radical
cenhadol, heb awdurdod ond Iesu ei
hun i’n harwain tu hwnt i’r ffiniau sy’n
cyfyngu.

Mae gweledigaeth bwysicach o lawer nag
‘uno enwadau’, sef ein bod yn un ein
cenhadaeth a’n galwad. Mae hynny yn
golygu rhannu a buddsoddi ein holl
adnoddau yn bobl, eiddo ac arian, mewn
rhaglen fentrus o baratoi ffordd y ffydd i
Cymru gyfan tros y ganrif hon. Mae’n fwy
na chydweithio. Mae’n gyfrifoldeb mawr
iawn arnom.

Mae blynyddoedd maith o gyd-weithio wedi
profi nad oes dim o safbwynt ffydd, cred a

gweinidogaeth yn ein gwahanu (ar wahan i
amrywiaeth tystiolaeth). Strwythurau yn
unig sy’n gwneud hynny. Ond does dim un
cynllun rhwng yr enwadau Anghydffurfiol –
boed yn achos/eglwys newydd neu
ddatblygiad newydd – yn dangos
ymrwymiad i’n gilydd, i Gymru ac i Dduw.
O wybod ein sefyllfa grefyddol, rhaid
plannu hadau eglwys yfory heddiw. Mae’r
geiriau ’ar hyn o bryd’ – fe’u clywsom eto
ar Bwrw Golwg – wedi bod yn eiriau osgoi
ers blynyddoedd ond heddiw yw’r ‘hyn o
bryd’ hwnnw. Kairos. Heddiw. Neges fawr
Iesu.

Oes rhaid derbyn nad ydyw’r ffydd
genhadol fawr gennym a bod gwarchod yn
bwysicach? Mae’r mwyafrif o’r cynlluniau
rhannu adeilad, er enghraifft, yn gofalu
gwarchod yr enwadau, gan dynnu mwy o
sylw at yr ofnau sy’n ein caethiwo i’n
harferion. Mae dau bapur enwadol yn
uno, enwad arall yn gwrthod – a dyna

hyrwyddo enwadaeth eto fyth. (O safbwynt
cyfundrefn a thraddodiad mae’r
Annibynwyr yn enwad.)

Fe fydd dau bapur wythnosol newydd yn
cael eu lansio yn 2021 – Y Tyst ar ei
newydd wedd a’r Papur Di-enw hyd yma.
Pwysleisiwyd na fyddant yn ‘bapurau
enwadol’ fel y cyfryw ond wedi eu hanelu
at y gymdeithas Gymraeg ehangach.
(Ond nid yw’r wasg grefyddol yn rhydd o
gystadleuaeth, wrth gwrs!) Ac os yw dau
bapur yn uno, a’r llall yn dewis bod yn
annibynol, beth a ddaw o’r 4 Tudalen
tybed? Mae nifer fawr o gwestiynau yn codi
(ai un papur neu dau bapur yn
cyd-gyhoeddi?) sydd yn siwr wedi eu trafod
gan y tri golygydd. 

Beth bynnag y manylion fe erys
Anghydffurfieth yn rhanedig, yn fregus,
gyda mwy o gydweithio (rhannol) eto, er
bod ein hargyfwng yn dyheu am
ymrwymiad a nod tymor hir. Petae Tyst yr
Annibynwyr wedi ymuno, ni fyddai hynny
wedi bod yn ddigon i wynebu argyfwng
ysbrydol Cymru. Nid heb ofyn ‘Beth yw’r
nod? Ond oherwydd i’r Tyst wrthod, mae
ymrwymiad er mwyn yfory’r dystiolaeth
Gymraeg Anghydffurfiol, yn llawer llai
tebygol.

Rwyn dyfalu wrth gwrs, ac yn ymddiheuro
am hynny. Mae gennym cystal os nad gwell
golygyddion heddiw nag yn oes aur y
papurau enwadol. Mae’r cynllun hwn wedi
codi a’i wrthod o’r blaen ac mae’n debyg
mai methiant ariannol y Bedyddwyr i
gynnal fersiwn print o Seren Cymru a’i
cododd y tro hwn. Rheswm arall efallai
pam mai blas brysiog ‘mi wnawn ni be
fedrwn ni efo’n gilydd’ sydd i’w deimlo. Mae
ymateb i alwad Duw, yng ngeiriau Iesu, i
fod yn un yn hau hadau Eglwys
Anghydffurfiol Cymru, yn fwy anodd erbyn
hyn. Dyna’r siom a’r rheswm tros ofyn beth
yw’r nod.

Pryderi Llwyd Jones

(Fe ddylid egluro nad yw’r Eglwys
Fethodistaidd Wesleaidd yn rhan o gynllun
y Pedair Tudalen a’u bod yn cyhoeddi
cylchgrawn chwarterol eu hunain.)
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marwolaeth yn fwy o ddylanwad na
chariad a thrugaredd ein Duw!! A
minnau wedi byddaru gyda’r holl
hysbysebion yn cyrraedd fy nghyfrifiadur
yn y cyfnod yma meddyliais fod
cwmnïau busnes yn poeni mwy am
‘Black Friday’ na ‘Good Friday’!

Clywed y gwahoddiad a gwrando

Deallodd yr Iesu’r gwendid yma yn y
natur ddynol gan fynegi sawl tro, ‘Y sawl
sydd â chlustiau ganddo i wrando,
gwrandawed!’ (Luc 8: 8). Rhyfeddod y
Nadolig cyntaf ydi fod Mair wedi
gwrando’n astud ar Gabriel y tro cyntaf
ac wedi ymddiried ac ufuddhau.

Dyma’r gwahoddiad i ninnau yng
nghanol cyfnod Nadolig tra gwahanol i’r
arferol. Mae’r Arglwydd yn gofyn i ni
wrando’n astud drachefn ar gyhoeddiad
yr angylion. ’Peidiwch ag ofni, oherwydd
wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi’r newydd
da am lawenydd mawr a ddaw i’r holl
bobl. (Luc 2:10)

Bywyd cyflawn

Mae gwir amcanion ein Harglwydd yn
eglur ar dudalennau’r Testament
Newydd. Boed i ni glywed a gwrando o’r
newydd.

‘Ynddo ef yr oedd bywyd, a’r bywyd
goleuni dynion ydoedd. Y mae’r
goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch,
ac nid yw’r tywyllwch wedi ei drechu ef.’
(Ioan 1: 4-5)

Mae Iesu hefyd yn cyhoeddi diben ei
ddyfodiad. ‘Yr wyf fi wedi dod er mwyn i
ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei holl
gyflawnder.’ (Ioan 10: 10)

Gobeithiaf y byddwn oll yn ymateb mor
bositif â Mair gyda ffydd ac
ymddiriedaeth.

Dymunaf i chwi oll brofi o gariad,
llawenydd, a thangnefedd ein Ceidwad
tros y Nadolig ac am byth!

Parch Marcus Wyn Robinson
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol

Llawenydd yr Adfent (parhad)

Carol
BACHGEN a aned; Mab rowd in; 
Ei enw sy’n Rhyfeddol; 
Ar ei ysgwydd ef llywodraeth ga’d: 
Duw cadarn, Tad tragwyddol.

Chwilio ei Berson hardd a’i waith 
Sy’n orchwyl maith anfeidrol; 
Gelwir yma, ac yn y ne’
Ei enw e’n Rhyfeddol. 

Dehonglwch hyn, ddysgedig rai; 
Rhyfeddu mae’r cenhedloedd
P’odd gallsai Mair ei gynnwys ef
Na chynnwys nef y nefoedd.

Duw mawr, Creawdwr dfir a thir,
I gael ei wir genhedlu 
Gan forwyn wnaethpwyd ganddo ei hun, 
Fy enaid sy’n rhyfeddu. 

Mae holl ddoethineb Duw ynghyd 
Yn cwrddyd yn ei Berson; 
Nid rhyfedd bod myrddiynau’r nef
Yn ei foli ef yn gyson. 

Roedd doniau ein Duw i gyd fel môr 
Dygyfor, heb eu rhifo, 
Gynt oll ynghudd, ond yr awr hyn
Trwy’r Iesu yn disgleirio. 

William Williams, Pantycelyn (1717–91)

Canwyll yr Adfent

Gobaith

Yn fflam y ganhwyllbren heno – gwelaf
Drwy’r golau’n disgleirio

Wyneb Tad, uwch gwlad dan glo
Yn y sêr i’n cysuro.

Richard Parry Jones

Paratoi ar gyfer gweddill y ganrif?
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Goleuo ein tywyllwch
Does dim byd newydd am drin a thrafod
goleuni a’i arwyddocâd, dros gyfnod y
Nadolig. Ond go brin bod cartrefi,
cymunedau na gwledydd byd wedi bod
cymaint o angen gfiyl o oleuni ers
dyddiau tywyll yr Ail Ryfel Byd. 
Mae goleuni yn ddelwedd gref ac mor
amrywiol. Wedi’r cyfan prin y byddech
chi’n sylwi ar un sbec o dywyllwch
mewn môr o oleuni ond fe all un sbec o
oleuni mewn môr o dywyllwch hoelio’n
sylw’n sownd. 

Ond eleni golau’r capel acw dynnodd fy
sylw. Diolch i rai aelodau dan arweiniad
yr artist a’r bardd Gareth Owen mae
ffenestri’r capel yn cael eu goleuo bob
nos. Dyma nhw mewn lliw llawn!

Wrth gwrs, dim ond un math o olau
ymhlith llif o oleuadau’r dref yw ffenestri
Capel y Morfa. 

Mae yna addurniadau sy’n gwneud i
gragen o adeilad neu sgerbwd o
goeden edrych yn dlws i ryfeddu a
goleuadau sy’n taflu darluniau ar furiau
yn dangos lluniau a geiriau, yn adrodd
hanesion a dod a muriau meirw’n fyw.
Ond eto er gwaethaf tlysni’r lluniau a
hud yr hanesion, er mwyn i’r dechnoleg
weithio’i wyrthiau mae’n rhaid i’r muriau
fod yn feirw. Bydd unrhyw oleuni o’r tu
mewn yn amharu ar y cyfanwaith. Yn
union fel mae craig oer y lleuad yn
adlewyrchu goleuni’r haul.

Wedyn, beth am oleuadau gwyllt sy’n
dawnsio’n feddw braf i gyfeiliant ac i
guriad y gerddoriaeth dymhorol. Heb y
dorf, ac heb y cyfeiliant, ar eu pennau
eu hunain fe fyddai’r goleuadau hynny

hefyd yn edrych yn od iawn, iawn. Ac
eleni, ysywaeth, llonydd a thywyll yw’r
llefydd dawnsio ar y Pier.

Ond am gyfnod fe fu golau arall ar y
Pier yn Aber. Nid golau chwil y ddawns
oedd hwn ond golau chwilfrydig, bys o
olau mawr yn busnesu’n ddiamcan ym
mywyd y nos, fel rhywbeth oedd dros
ben o gyfnod y rhyfel. Ond nid seren na
channwyll oedd o chwaith, nid disgleirio

o’r duwch ond ceisio torri trwyddo fo, ac
er gwaetha’i gryfder, mynd ar goll yn
tywyllwch oedd o ymhen dim.

Yn ei hanfod roedd hwnnw yn olau cryf
iawn. Os, yn hytrach na dilyn ei fys
chwilfrydig tua’r nefoedd, yr edrychech
chi i fyw ei lygaid, fe gaech eich dallu
ganddo. Hwnnw yw’r eironi pennaf,
goleuni sy’n dallu. 

Felly be sy’n wahanol am oleuadau
Capel y Morfa (a rhai eraill o eglwysi’r
dref)? Mae’r ffenestri’n ddigon tlws ond
nid Notre-Dame mohonyn nhw chwaith.
Ond ai’r ffenestri sy’n bwysig neu’r
golau ei hun? Oni fyddai un bylb moel
mewn ffenest glir yr un mor effeithiol?

Dwi’n meddwl mai’r hyn darodd fi oedd
ei fod yn arwydd tawel o fywyd. Maen
harddu’r nos, yn denu i mewn fel ffenest
siop yn awgrymu bywyd fel goleuadau’r
ddawns. Dim does dim rhaid talu i fynd i
mewn. Mae’n codi chwilfrydedd. Be sy’n
mynd ymlaen yn fana? Yr unig beth sy
ar ôl i’w wneud yw ateb y cwestiwn
hwnnw a cheisio gofalu bod y math
iawn o olau yn tywallt allan ohonan
ninnau hefyd.

Arwel Rocet Jones

Canwyll yr Adfent

Tangnefedd

Er y naws braf i’r noswyl – a’r gannwyll
Ar gynnau’n Ei ddisgwyl,

Mae ôl cledd ar wedd yr fiyl
A’r Iesu’n estron preswyl.

Richard Parry Jones

Ffydd… a diwylliant

Beth amser yn ôl ymddangosodd erthygl
yn y Goleuad am gyfraniad Is-bwyllgor y
Chwiorydd at waith yr elusen Reaching
Romania. Bellach daeth diweddariad am
y gwaith gan Irene Phillips o Heol Senni,
Aberhonddu, sy’n ysgrifennydd ac yn
ymddiriedolwr i’r elusen. 

Mae’r elusen yn cynnig cymorth i
weddwon, yn ddynion a merched, a
bellach mae gwraig o’r enw Ramona yn
gyfrifol am y weinidogaeth yma. Mae’n
gofalu am dri-deg-saith o unigolion ac yn
ymweld â nhw yn fisol i rannu tanwydd a
bwyd yn ogystal â maeth ysbrydol. Bu
farw tri yn ystod misoedd y gwanwyn ac
felly daeth tri arall i gymryd eu lle. Mae’r
elusen nawr yn ceisio codi arian i sicrhau
bwyd a choed tân iddynt ar gyfer y gaeaf.

Mae’r cartrefi plant Cristnogol yn
ardaloedd Timisoara ac Arad yn llwyddo i
gynnig lloches i nifer o bobl ifanc o
gefndiroedd difreintiedig. Llwyddwyd i
oresgyn anawsterau ariannol yn Arad a
daeth tri aelod newydd i’r cartrefi –
unigolion a drosglwyddwyd yno gan yr

Adran Gofal Plant- er mwyn iddynt gael
byw mewn diogelwch ac awyrgylch
gariadus. Yn anffodus mae’r gweithwyr
gofal yn y cartrefi yn Timisoara yn symud i
swyddi eraill ond fe wnân nhw aros yno
nes y ceir gweithwyr eraill i gymryd eu lle.

Yn Arad mae cynllun Cenhedlaeth Iesu a’r
Ysgol Gerdd o dan ofal Marius ac Elena
a’u merch Jazgul yn llwyddiannus a’r plant
wrth eu bodd. Yn anffodus daeth y firws i
effeithio arnynt ond llwyddwyd i gael
cysylltiad Zoom gyda’r plant a
defnyddiwyd y cyfnod clo i greu caneuon,
emynau a rhaglenni Cristnogol i blant.
Cynllun arall yn Arad yw ‘Y Plentyn Oddi
fewn i Mi’. Michaela, gyda chymorth ei
mam, sy’n cynnal y cynllun mewn tair
ysgol. Mae’n rhannu bagiau sy’n cynnwys
offer ysgrifennu, esgidiau a chotiau
cynnes i blant o deuluoedd tlawd.
Llwyddwyd i gael cyfrifiadur i un cartref

Ein Cymorth i Romania

(parhad ar dudalen 8)



Gwers 24

Adfent 4: Angylion

Gweddi
Nefol Dad, agorwn ein Beiblau heddiw a
darllen hanes cyfarwydd. Gweddïwn y
byddwn yn agor ein meddwl a’n hysbryd
o’th flaen ac yn ymddiried yn dy Ysbryd
i’n goleuo a’n cadarnhau. Amen.

Darlleniad: Numeri 22:21–35; Luc
1:26–38; Luc 2:8–15

Cyflwyniad
Mae’r Hen Destament yn frith o enghreifft -
iau o angel neu angylion yn cyfathrebu
neges Duw i’w bobl.
Bydd amryw yn hawlio
nad oes y fath endid yn
bod. Yn yr Hebraeg a’r
Groeg, yr un yw ystyr y
gair, sef ‘negesydd Duw’,
a’i fod yn bresenoldeb y
mae’n amhosibl methu
cydnabod ei fod yno. Yng
nghyflwyniadau drama’r
geni, bydd tuedd i dybied
mai delwedd fenywaidd
sydd i’r angylion – er mai
gwrywaidd yw’r enwau a
gawn – a’u bod yn hofran
yn yr awyr mewn dillad
gwyn. Roedd i’r angylion
hyn ddyletswyddau
amryw iol fel yn hanes
cynnar asyn Balaam yn
Numeri, yn gwarchod y
teithiwr, ac i Gabriel yn
datguddio neges i’r
bugeiliaid a chanu mawl i
Dduw (Luc 2:8–15). Yn yr unedau
blaenorol, cyfeiriwyd at Mair, Elisabeth a
Sachareias yn derbyn ymweliadau a
chyfarwyddiadau clir ynglªn â’u bywydau
corfforol ar y naill law a diwinyddiaeth
sylfaenol am ragluniaeth Duw ar y llall.
Roedd presenoldeb dwyfol angylaidd yng
Ngardd Gethsemane (Luc 22:43) yn
cyfnerthu Iesu yn ystod ei weddi.
Cawn yr argraff fod rhai angylion wedi

cael eu hadnabod wrth eu henwau, er mai
ond dau enw sydd yn y Beibl: Mihangel yn
Epistol Judas a Gabriel yn Efengyl Luc.
Awgrymir bod haenau gwahanol yn eu
plith, er eu bod yn rhan o greadigaeth Duw.
Nid oes awgrym eu bod yn dragwyddol
nac yn ddwyfol, a’u bod yn gyfryngau
Duw i arwain ac argyhoeddi pobl
o’i fwriad a’i ddymuniad. Gwelodd

artisiaid werth amlwg yn eu delwedd a’u
gwaith, ac efallai fod yr artist a’r
cerflunydd, fel llawer un arall, yn ceisio
modd o gyflwyno’r profiad o bresenoldeb
Duw. 

Myfyrdod
Bydd profiad dieithr a gwahanol yn sifir o
greu ofn mewn pobl. Mae bob amser yn
anodd gwahaniaethu rhwng y dychmygol a
realiti. Sut mae disgrifio unrhyw wefr, beth
bynnag y synnwyr sy’n effro i’r profiad?
Pa mor aml y dywedir bod profiad yn
nefolaidd, neu fod canu pur yn angylaidd,
gweld golygfa fel pe bai o fyd arall? Efallai
mai dim ond wrth edrych yn ôl y gallwn

sylweddoli neu werth -
fawrogi profiad, gan ofyn
beth a ddylanwadodd
arnom i fynd i rywle er
mwyn cyfarfod â
phersonnad oeddem wedi
bwriadu ei gyfarfod. Er
enghraifft, bydd rhai yn
sifir o sôn am ‘hap
a siawns’ bywyd, tra
bydd eraill yn gwbl
argyhoeddedig fod rhyw
gynllun wedi trefnu’r
digwyddiad a drodd allan
i fod o bwys mawr. Wrth
ddarllen cofiannau pobl
enwog, mae’n syndod sut
y daw yr un ffenomena
i’r blaen, gan gyfeirio
at yr anhygoel a’r
anesboniadwy. Daeth
enghreifftiau i’m sylw yn
ddiweddar lle teimla’r
sawl a adroddodd y

profiad(au) fod presenol deb dwyfol yn eu
hymyl, weithiau ar ffurf weledol, dro arall
yn ffurf ar olau yn unig. Tybiaf fod pobl yn
cael y profiadau hyn, ac yn ofni sôn
wrth eraill amdanynt, rhag i rywrai feddwl
bod yna salwch meddwl yn gefnlen i’r
hanes. 
Angylion diriaethol yw pobl hael a

chymwynasgar sy’n galw heibio yn ystod
awr angen. Gall fod yn berthynas, ffrind
neu gymydog. Gall hefyd fod yn berson
cwbl ddieithr ond wedi gwneud neu
ddweud rhywbeth a oedd yn allweddol i’r
sefyllfa. Rhan o dystiolaeth naratif y
Nadolig yw fod Duw yn siarad, a bod
dyn(ion) yn deall. Mater arall yw’r iaith
neu’r darluniau a ddefnyddir i gyfleu’r
hanes. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y
meidrol yn effro i neges ac i arweiniad y

presenoldeb dwyfol, ac yn derbyn fod Duw
yn cyfathrebu ‘drwy ddirgel ffyrdd’. 

Gweddi
Diolch, Arglwydd, am bob dull a modd
rwyt yn cyfathrebu â phobl, a gwna ni’n
fwy effro i wrando a sylweddoli mai ti sy’n
ymwneud â ni. Ceisiwn weddïo’n fwy
cyson er mwyn ymdeimlo â’th bresenoldeb
dwyfol yn ein cyffwrdd. Maddau i ni am
bob caledwch calon a fydd yn ein hynysu
rhagot. Amen.

Trafod ac ymateb
• A welsoch chi angel erioed? A fyddech
yn fodlon cydnabod hynny pe baech yn
gweld un?

• A oes raid eu gweld er mwyn gwybod
eu bod yno?

• Beth ydy’r pethau y mae’r angylion yn
chwennych edrych arnynt (1 Pedr
1:12)? (Gweler emyn Ann Griffiths,
Caneuon Ffydd 446.)

• A wyddoch chi enw ‘angel diriaethol’?
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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

Eicon o’r 12g yn dangos yr
Archangylion Mihangel a Gabriel
gan artist Bysantaidd anhysbys ym
mynachlog y Santes Catherine,

Mynydd Sinai
(Parth Cyhoeddus)

DECHRAU CANU DECHRAU CANMOL

Nos Sul, 20 Rhagfyr, am 7:30yh
Daw’r rhaglen yr wythnos yma o Gadeirlan
Tyddewi wrth i ni ddathlu’r Nadolig. Cawn
fwynhau perfformiadau arbennig a darllen -
iadau amserol, a chydganu carolau gyda’n
gilydd. 

––––––––––
Rhagfyr 25ain, am 11.00yb

Ar fore'r Nadolig, ymunwch â ni am Oedfa
arbennig o dan ofal Dafydd Iwan. Bydd
ail-ddarllediad o’r Oedfa yma bore Sul,
Rhagfyr 27ain, am 11.00.

––––––––––
Nos Sul, 27 Rhagfyr, am 7:30yh

A ninnau ar fin cau’r drws ar un flwyddyn a
dechrau pennod newydd wrth groesawu 2021,
Lisa fydd yn ein tywys drwy rai o
uchafbwyntiau’r gyfres hyd yma, o ganu
grymus a pherfformiadau arbennig i straeon
teimladwy o bob cwr o Gymru.

––––––––––
Dyma ddolen ar gyfer cylchlythyr Rhagfyr
Dechrau Canu Dechrau Canmol os am
ragor o wybodaeth am y rhaglenni:
(https://spark.adobe.com/page/DzdwlRmLsH
5gY/)
––––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
20 Rhagfyr am 12:00yp

yng ngofal Enid Morgan, Aberystwyth
– ym Methlehem
––––––––––

25 Rhagfyr am 12:00yp
yng ngofal Criw Tabernacl Caerdydd

– y geni
––––––––––

27 Rhagfyr am 12:00yp
Matthew Rees, Caerdydd – ffoi i'r Aifft
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Mae gan Nia a Garth Higginbotham o Landudno
gasgliad rhyfeddol o dros 220 o bresebau y maent wedi eu
casglu dros y blynyddoedd o bob rhan o’r byd. Yn garedig
iawn, maent wedi bod yn croesawu pobl i’w cartref adeg
y Nadolig i weld a rhyfeddu at y cyfan sydd wedi eu
gwneud o wahanol ddeunyddiau. Drwy wneud hyn, maent
wedi casglu arian tuag at gasgliad Cymorth Cristnogol at
waith dros gyfiawnder a heddwch yn y Wlad Sanctaidd.
Mae yna bresebau bach, mawr, traddodiadol a modern –
yn goleuo a herio ein dealltwriaeth o stori’r Nadolig. Yn
anffodus, ni fydd hyn yn bosib eleni.

Sut daeth yr arferiad i fod?
Adeg y Nadolig bydd gan lawer o ysgolion ac eglwysi breseb, gyda’r Baban
Iesu a Mair a Joseff yn y stabl. Sant Ffransis o Assisi ddechreuodd yr
arferiad dros saith cant o flynyddoedd yn ôl. 
Ganwyd Sant Ffransis ym 1182 a bu’n byw y rhan fwyaf o’i oes yn yr Eidal.
Rydym yn cofio amdano yn bennaf am ei fod yn garedig wrth adar ac
anifeiliaid. 
Yn amser Sant Ffransis dim ond ychydig iawn o bobl oedd yn gallu darllen
ac ysgrifennu.
Felly, penderfynodd osod golygfa o’r stabl fel ag yr oedd ym Methlehem.
Ar y dechrau, roedd ganddo ychen ac asyn byw. Wedyn y dechreuwyd
defnyddio modelau.
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Mae Covid-19 wedi golygu na all llochesi
nos weithredu’n ddiogel, a hynny
oherwydd y gofod a rennir a’r cyfleusterau
ymolchi. At hynny, mae defnyddio
gwirfoddolwyr a newid lleoliadau yn dod â
risg pellach i bawb sy’n gysylltiedig. Mae
Llywodraeth Cymru bellach wedi nodi’n
glir eu hawydd i symud i ffwrdd oddi wrth
lochesi nos yn barhaol. Maent wedi mynnu
bod yn rhaid i bob llety brys roi ei ystafell
ei hun gyda chyfleusterau ymolchi i
bob unigolyn, ac mae blaenoriaethu
angen wedi’i ddileu, gan olygu bod
dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i
ailgartrefu pawb. 

Er mwyn galluogi i hyn ddigwydd,
maent wedi darparu cyllid sylweddol fel y
gall Awdurdodau Lleol brynu neu adeiladu
mwy o lety brys o ansawdd gwell i bobl
sy’n profi digartrefedd. Mae hyn yn
gwneud gwahaniaeth sylweddol i’n
llochesi nos eglwysig, lle byddai’n rhaid i
unigolion adael y lleoliad ar ôl brecwast, i
ddod o hyd i rywle i dreulio’r diwrnod, cyn
dychwelyd gyda’r nos.

Mae hyn yn arbennig o heriol i’r bobl
rydyn ni’n eu cefnogi gan nad oes ganddyn
nhw rwydweithiau cymorth yn aml i
dreulio amser gyda nhw yn ystod y dydd
neu leoedd fforddiadwy i fynd sy’n
ddiogel ac yn gynnes.

O ystyried cryfder y camau a gymerwyd
gan ein Llywodraeth yng Nghymru, mae’n
golygu y gallwn ni, ynghyd â grwpiau
gwirfoddol ffydd a chymuned, symud ein

hymdrechion a’n hadnoddau ‘i fyny’r
afon’ tuag at atal yr angen. Gellir dadlau
mai atal digartrefedd yw’r peth doeth:
darparu gwialen bysgota yn y lle cyntaf, yn
hytrach na physgodyn pan fyddant eisoes
mewn argyfwng.

O ganlyniad, ni fydd Cyfiawnder Tai
Cymru yn rhedeg nac yn cefnogi unrhyw
lochesi nos eleni. Yn lle hynny, rydym
wedi datblygu ein prosiect Citadel, sy’n
canolbwyntio ar roi’r offer a’r gefnogaeth
sydd eu hangen ar unigolion i ddelio â’r
pwysau sy’n eu gwthio tuag at
ddigartrefedd.

Mae Citadel yn hyfforddi gwir -
foddolwyr i ddarparu cefnogaeth wedi’i
theilwra i’r rhai sydd mewn perygl o fod yn

ddigartref trwy eu helpu i sefydlu a
chynnal eu tenantiaeth. Gallai hyn fod yn
gefnogaeth ymarferol, fel cofrestru gyda
meddyg teulu neu gael mynediad i’r banc
bwyd. Gall hefyd fod yn gefnogaeth
emosiynol barhaus, neu gysylltu pobl â’u
cymuned a helpu i fagu hyder a gwytnwch.
Mae Citadel yn gweithio ochr yn ochr ag
awdurdodau lleol ac asiantaethau partner i
sicrhau bod yr holl wasanaethau’n
gysylltiedig.

Mae’r pandemig wedi newid y ffordd y
mae Cymru yn ymateb i ddigartrefedd, ac
mae gwasanaethau bellach ar waith fel nad
oes raid i unrhyw un fod ar y strydoedd. Os
ydych chi’n ymwybodol o rywun sy’n
cysgu allan, helpwch nhw i gael mynediad
i’w tîm opsiynau tai yn eu Hawdurdod
Lleol a’u hannog i ymgysylltu â’r
gefnogaeth sydd ar gael. Os ydych chi
neu’ch eglwys neu’ch cymuned eisiau
helpu’n bersonol, gallwch weddïo,
gwirfoddoli, codi arian ar gyfer
sefydliadau sy’n gwneud gwaith ataliol,
neu gyfrannu atynt. Mae’n hanfodol, nawr
yn fwy nag erioed, nad ydym yn cynnal
pobl ar y strydoedd; mae bwyd, cefnogaeth
a llety ar gael.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch sut y
gallwch chi helpu neu gymryd rhan gyda
Citadel, cliciwch ar y ddolen:
https://housingjustice.org.uk/citadel

(Paratowyd ar gyfer
Bwletin Polisi Cytûn, Rhagfyr)

Gwynfydau’r Nadolig
Gwyn eu byd y rhai sy’n cael eu cyffwrdd gan stori’r Nadolig, oherwydd cânt hwy dderbyn bendith

y Goruchaf.
Gwyn eu byd y rhai fel yr angylion, sy’n cyhoeddi’r newyddion da am yr Ymgnawdoliad, oherwydd

bydd eu genau’n atseinio â moliant i’r Gair a wnaethpwyd yn gnawd.
Gwyn eu byd y rhai fel y bugeiliaid, sy’n ymateb ar frys i’r newyddion da, ohewydd mawr fydd eu

llawenydd wrth gyfarfod â’r Iesu.
Gwyn eu byd y rhai fel y gwªr doeth, sy’n gadael eu dyletswyddau beunyddiol i geisio’r Iesu’n

ddiflino, oherwydd gwobrwyir eu dyfalbarhad â phrofiad byw o’r Meseia.
Gwyn eu byd y rhai fel Seren Bethlehem, sy’n defnyddio’u golau gwan i wasgaru tywyllwch ein

byd, oherwydd cânt hwy weld disgleirdeb y Gwir Oleuni. 
Gwyn eu byd y rhai fel gfir y llety, sy’n cartrefu dieithriaid, oherwydd caiff eu haelwydydd eu llonni

â phresenoldeb yr Arglwydd.
Gwyn eu byd y rhai fel yr Eifftiaid, sy’n darparu noddfa ddiogel i ffoaduriaid, oherwydd cânt hwy

brofi tangnefedd Crist.
Gwyn eu byd y rhai, fel baban Mair, nad ydynt yn ofni cael eu cysylltu â gwehilion cymdeithas,

oherwydd cânt hwy wledda ar drugaredd a haelioni Mab Duw.
Gwyn eu byd y rhai sy’n ymlawenhau yng ngenedigaeth yr Emaniwel, oherwydd cânt hwy fwynhau

bywyd tragwyddol gyda Duw.
Eirian Dafydd

DIM LLE I BELLHAU YN GYMDEITHASOL YN Y LLETY –
LLOCHESI NOS YNG NGHYMRU 2020–21

Bonnie Navarra,
Cyfarwyddwr Cyfiawnder Tai Cymru
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Dwi’n dal yma, er nad ydych fel
darllenwyr ‘Y Pedair Tudalen’ wedi
clywed fy llais lawer ers Digwyddiadur y
Llywydd a ymddangosodd ym mis Mai.
Yn fy rhagair y tro hwnnw dywedais ein
bod yn amcanu at “gynnull cyfarfod yng
ngwanwyn 2021 pryd y sefydlir y Parch
Simon Walkling i’r Llywyddiaeth”. Yn
ddistaw bach, roeddwn yn gobeithio y
byddai hynny yn gynnar yn y gwanwyn,
ond erbyn hyn rwyf yn mawr obeithio y
gallwn gynnull cyfarfod go iawn ym mis
Mai fydd yn golygu y bydd y sefydlu’n
digwydd union flwyddyn yn hwyr. 

Er fy mod wedi bod yn ddistaw, nid
yw llais Cyngor yr Eglwysi Rhyddion
wedi ei ddiffodd dros y cyfnod rhyfedd
hwn yr ydym wedi bod yn ei ddioddef ers
y gwanwyn diwethaf. Mae nifer o

gyfarfodydd rhithiol wedi digwydd ac
rwyf wedi mynychu cyfarfodydd o
Fforwm Cymunedau Ffydd Llywodraeth
Cymru a’r Grfip Trawsbleidiol ar Ffydd,
yn ogystal â chyfarfodydd dan nawdd yr
Eglwysi Ynghyd ym Mrydain ac
Iwerddon (CTBI) i arweinwyr cyrff
Cristnogol y pedair gwlad. Gofynnais i’r
darpar Lywydd ein cynrychioli ar y Grfip
Tasg a Gorffen oedd yn ymwneud â’r
trefniadau ar gyfer addoldai yn ystod y
cyfnod gan ei fod ef yn y rheng flaen ar
y mater yma o’i gymharu â mi, a bu nifer
o gyfarfodydd. Gofynnais i Noel Davies
ein cynrychioli mewn cyfarfod drefnwyd
gan yr Eglwysi Ynghyd ar gyfer y pedair
gwlad i drafod materion Brexit. Fe’n
cynrychiolwyd mewn dau wasanaeth
(Gwasanaeth Diwrnod VJ a Gwasanaeth

Cenedlaethol Sul y Cofio) gan Helen, ein
hysgrifennydd, a diau i chi ei gweld ar y
teledu ar y ddau achlysur yn darllen
yn raenus yn y ddwy iaith. Mae
materion addysg wedi bod yn amlwg
dros y misoedd diwethaf, gydag
ymgyngoriadau’n digwydd, ac rwyf yn
hynod o ddiolchgar i Vaughan Salisbury
am ei waith diwyd gyda hyn a chyda’i
gydgysylltiad â Phwyllgor Addysg
Llundain. Cawsoch flas ar hyn mewn
erthygl ddiweddar gan Vaughan yn
‘Y Pedair Tudalen’.

Felly, dyna’r sefyllfa ar hyn o bryd ac
mae’n fraint ac anrhydedd cael
cynrychioli Cyngor Eglwysi Rhyddion
Cymru a chadw tystiolaeth yr eglwysi
rhyddion yn fyw ac yn iach, ac yn
ddylanwadol gobeithio, mewn cyfnod
mor ddreng ag yr ydym yn ei brofi yn
ystod y flwyddyn hon. Er hynny mae
gennym ffydd y byddwn yn goroesi yn
fuddugoliaethus, drwy ras Duw, er na
fydd y “normal newydd” o angen -
rheidrwydd yn debyg i’n harferion yn y
gorffennol. Mae wedi bod yn gyfnod
heriol i’n heglwysi ac yn gyffredinol
maent wedi ymateb yn gadarnhaol iawn
ac wedi datblygu ffyrdd gwahanol ac
amrywiol o gyfathrebu nid yn unig â’u
haelodau ond â’r gymdeithas ehangach.
Yr hyn sy wedi amlygu ei hun ydi nad o
fewn adeiladau mae’r ffydd yn fyw ond
mewn eglwysi sydd yn gallu bod yn
hyblyg ac yn effro i anghenion eu
cymuned. Un peth sy wedi dod yn glir
iawn i mi yn ystod y misoedd diwethaf
yw bod y meddylfryd crefyddol yn
debyg iawn ym mhob crefydd a bod yr
egwyddorion sylfaenol o addoli ac o garu
cyd-ddyn yn greiddiol i bob crefydd.
Dylai hynny fod yn symbyliad da i ni i’r
dyfodol wrth i ni ddathlu genedigaeth ein
Gwaredwr y Nadolig hwn. Dymunaf
Nadolig tangnefeddus a bendithiol i
bawb.

Rheinallt A Thomas
Llywydd 
Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

GWEDDI AR GYFER NADOLIG 2020
ODDI WRTH CYNNAL, STAFELL FYW CAERDYDD,

CAIS ac ADFERIAD RECOVERY

Arglwydd y bywyd, deuwn gyda thyrfaoedd byd 
i’th addoli a’th fawrhau y Nadolig hwn. 
Mae’r byd tu-chwith-allan hwn yn ymddangos 
mor gymysglyd yn y llanast Cofidaidd hwn, 
gyda chynrhon anghyfiawnder a chasineb yn cnoi 
ar gnawd ein hofnau dynol. 
Gweddïwn am iachâd i’n cymunedau clwyfedig 
a chymod yn ein cenhedloedd rhwygedig. 
Gweddïwn am iachâd o feirws Cofid 
ac eneidiau mewn cytgord yng nghanol byd o anghytgord. 

Cofiwn yn weddigar am ein gilydd gyda’n hanghenion amrywiol, 
yr ofnus a’r bregus, yr unig a’r di-hwyl. 
Mewn byd hunanol a thrist 
cofiwn yn arbennig am y sawl sydd wedi eu dal 
yng ngweau camddefnydd sylweddau, 
gan ymbil am well dealltwriaeth o’r dioddefwyr. 

Gweddïwn drosom ein hunain, 
– y cawn y dewrder i wynebu ein hanghenion, 
beth bynnag ydynt, 
ac am obaith 
y deuwn o hyd i’r datrysiad i’n gwahanol anawsterau. 

Boed i’th oleuni lewyrchu ym mhob cornel dywyll y Nadolig hwn, 
ac i’th ras gael ei amlygu yn y llefydd mwyaf trist. 
Cymorth ni, hyd yn oed yn nhomen ein materoliaeth, i weld dy harddwch Di, 
ac i deimlo, mewn byd o densiynau, dy lonyddwch sanctaidd. 
Wrth i ni glywed ymadroddion a melodïau’r Nadolig, 
pâr i ni brofi bendith dy bresenoldeb yn ein bywydau. 
Amen 

Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

CYFARCHION NADOLIG 2020

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
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Ar ôl i chi lenwi’r croesair, fe fydd y llythrennau yn y rhes
uchaf a’r llythrennau yn y rhes isaf, yn eu trefn, yn sillafu
neges y Nadolig. Daw’r dyfyniadau o’r BCN, oni nodir fel
arall.

Ar draws

7. Roedd y barnwr hwn yn dyrnu gwenith, pan
ymddangosodd angel yr Arglwydd iddo. (6)

8. Ar hyd y llwybrau hyfryd, / Ymdeithiwn yn gytun, / Nes i ni
gyrraedd adref / I ——— nef ei hun. Llifon (6)

9. Mae Elfed yn argymell uchelderau’r nef i wneud hyn. (4)
10. ‘A ———— yw ei enw ef,’ meddai Mair. (8)
11. Nid ———, ond traddododd / ef dros ein pechodau i gyd.

Gwilym Hiraethog (7)
12. Yn llinach Iesu Grist, roedd Jacob yn dad – —— a’i frodyr.

(1,4)
15. Ei lygaid sy’n gwylio y wennol a’r ———-. Gomer M.

Roberts (5)
17. Cul yw’r llwybyr imi gerdded, / is fy llaw mae ———- mawr.

William Williams (7)
20. Mae derbyn newyddion da o wlad bell fel —— – —- oer i

wddf sych. Diarhebion 25:25 (beibl.net) (4,1,3)
22. Na, gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad, a —— ym

mhob peth i Grist. Effesiaid 4:15 (4)
23. Heriodd Elias broffwydi Baal ar y mynydd hwn. (6)
24. O gwrando ar ein gweddi daer / ar ran —- —- yn awr.

R.J.Derfel (3,3)
                                                                                                    
I lawr

1. —— — Arglwydd y ddaear, a’i chyflawnder. Salm 24:1
(BWM) (4,2)

2. Ac —— ——’r Iesu ym Methlehem Jwdea (BWM) (4,4)
3. Bydd — ——- ar fab, a gelwi ef Iesu. (2,5)
4. Y maent wedi malurio, fel coedwigwyr yn chwifio’u bwyeill
mewn —— – goed. Salm 74:5 (4,1)

5. ——, Arglwydd, gorfoleddwn. J.J.Williams (4)
6. Un sy’n dod o Ddamascus, efallai (6)
13. Atebodd ———-, ‘- mae fy nhad wedi gwneud drwg i’r

wlad.’ 1 Samuel 14:29 (7,1)

14. Ond llifed barn fel ———- / a chyfiawnder fel afon gref.
Amos 5:24 (7)

16. Cafwyd fi gan —- —- oeddent yn fy ngheisio. Rhufeiniaid
10:20 (3,3)

18. Nid er — —— ei hunan / Y daeth i lawr o’r ne’. Eleazer
Roberts (2,4)

19. Wedi iddynt ei ——- ar eu gliniau, dychwelsant yn llawen
iawn i Jerwsalem. Luc 24:52 (5)

21. —— ddyfnder o drysorau. William Williams (4)

Atebion ar dudalen 9)

CROESAIR Y NADOLIG

Diolch i Siân Lewis, Llanilar am osod pôs i herio holl
ddarllenwyr y Goleuad.

plant er mwyn i’r plant allu parhau i wneud
eu gwaith ysgol yn ystod y cyfnod clo.
Mae nifer o unigolion, rhai yn anabl, a
theuluoedd tlawd yn cael cymorth mewn
ffyrdd amrywiol ac yn derbyn bwyd ac
angenrheidiau bywyd bob dydd yn ogystal
â thalu am gostau meddygol a chladdu ac
adeiladu. Erbyn hyn bydd yr anrhegion
Nadolig wedi cyrraedd Romania a’r
henoed a’r plant yn diolch am haelioni’r
dwylo cariadus Cristnogol sy’n estyn atynt
dros y môr.

Mae’r elusen yn diolch i ni fel Is-bwyllgor y
Chwiorydd am ein cefnogaeth gyson drwy
weddi a chymorth ariannol. Yn y cyfnod
anodd yma, lle mae’n gweithdrefnau

arferol o gasglu arian wedi peidio â bod
dros dro, os hoffech gyfrannu at waith yr
elusen gallwch gysylltu gydag Irene ar y
cyfeiriad e-bost canlynol:
admin.reachingromania@gmail.com 

Ceir mwy o wybodaeth am waith yr elusen
ar ei gwefan –
www.reachingromania.com
neu drwy ffonio Irene ar 01874 636575.

Diolch.

Eirlys Gruffydd-Evans (Cadeirydd)

Ein Cymorth i Romania (parhad)
Canwyll yr Adfent

Cariad

Wele fflam hen gyfamod, – wele’i grym,
Wele’i gwres diddarfod,

Wele’n Duw drwy’i golau’n dod
Yn wyrthiol – yna’i wrthod.

Richard Parry Jones

Cywiriad
Daeth  i’n sylw bod gwall annisgwyl
wedi llithro i fewn i’n herthygl Adnoddau
i’n Cynorthwyo (20 Tachwedd 2020).
Dylid defnyddio www.coraucymru.com
er mwyn archebu’r Cryno Ddisgiau.



Ymhle mae cryfder?

Cwestiwn od i’w ofyn ar achlysur dathlu
gfiyl y baban, gan fod baban yn symbol nid
o gryfder a nerth ond o eiddilwch a
gwendid, ac o ddibyniaeth lwyr ar eraill.

Ond dyna roddais i ar ben y golofn felly
gwell i mi geisio ateb fy nghwestiwn fy hun
trwy ofyn i rywun sy’n gwybod, megis y tri
llanc fu’n gwarchod y brenin Dareius yn yr
hen Bersia, un y mae ei hanes yn yr
Apocryffa.

Doedd gan y llanc cynta ddim
amheuaeth nad oedd cryfder yn
gorffwys mewn gwin, gan ei fod yn
gallu drysu meddwl y cryfaf ac
effeithio ar unrhyw un waeth beth ei
statws mewn bywyd, ac yn dwyn yn
ei sgîl anghofrwydd rhag pob
problem, ac yn creu llawenydd yn y
person mwya’ digalon.

Na meddai’r ail, dynion sy gryfaf, ie
dynion am eu bod yn llywodraethu
popeth, y tir a’r môr a’r cyfan sydd
ynddynt. Ac o bob dyn cryf, y cryfaf
o ddigon yw’r brenin sy’n
llywodraethu ar ei holl bobol.

Roedd y trydydd yn dipyn o foi,
achos roedd ganddo fo ddau ateb, er
mwyn bod yn well na’r ddau arall. Ei ateb
cynta’ oedd gwragedd. Y rhain yw’r cryfaf
medde fo. Pwy a esgorodd ar y dynion sy’n
trin y gwinllannoedd gwin? holodd. Pwy
esgorodd ar y brenin sy’n llywodraethu?
A pham fod gfir yn gadael ei dad a thª ei
dad? Er mwyn gwraig wrth gwrs! 

Ond roedd ganddo ateb arall hefyd.
Cryfach na gwragedd hyd yn oed meddai,
ac yn sicr cryfach na gwªr a brenhinoedd,
a chryfach na gwin yw gwirionedd. Y mae
anghyfiawnder yn gallu bodoli mewn gwin
a brenhinoedd a gwragedd, ond yn yr hwn
luniodd y cyfan y mae gwirionedd.

Gwirionedd y crëwr sy’n gyfrifol am bopeth.
Dyna yn y diwedd lle mae grym. Nid mewn
dim arall. 

Wel be wnewch chi o’r atebion yna y mae
ymhelaethu arnynt yn nhrydedd bennod
Llyfr Esdras yn yr Apocryffa? Mi allen ni i
gyd ddweud fod gennym ateb gwahanol
sy’n enwi grym cryfach na’r rhain o gyd. Y
feirws felltith debyg iawn. Dyma rym sy’n
effeithio ar bob copa walltog ohonom, nad
yw wedi ei gyfyngu i un wlad, ond sy’n fyd
eang. Does dim grym tebyg iddo yn bod.
Mae wedi trawsnewid popeth. 

Dychmygwch sut y byddai tase’r feirws yn
bodoli yn nyddiau’r Nadolig cyntaf. Dim
cyfrifiad gan Gesar, dim hawl teithio i
Fethlehem, dim chwilio am lety mewn
stabl, dim tri gfir doeth yn dod o’r dwyrain,

a’r bugeiliaid yn gorfod hunan ynysu, Mair
yn rhoi genedigaeth i’w phlentyn yn
Nasareth nid Bethlehem, a Herod hyd yn
oed yn gorfod aros yn ei balas yng
nghaethiwed yr epidemig. Na, byddai’r
feirws yn symbol o rywbeth cryfach hyd yn
oed na genedigaeth mab Duw.

Fyddai o? 

A fydd yna mewn dwy fil o flynyddoedd
unrhyw sôn am y feirws hwn? Go brin. A
fydd yna demlau wedi eu codi i’w gofio?
Dim perig. A fydd yna awduron a beirdd yn
ysgrifennu amdano? Anodd gen i gredu.

Ni fydd ond ‘crych dros dro neu
gysgod craith’ yn hanes y byd. Un
digwyddiad yng nghanol miloedd o
ddigwyddiadau pwysicach. 

Ond beth am y baban? Onid oes
rhai o hyd yn plygu glin iddo? Onid
oes temlau fyrdd drwy’r byd yn ei
gofio a’i addoli? Onid yw ein
beirdd yn dal i’w glodfori? 

Iawn yw gofyn y cwestiwn – Ymhle
mae cryfder? 

Ond er gwaetha gallu’r tri llanc yn
llys Dareius, er gwaetha’r
profiadau annifyr yr ydyn ni yn ei
gael y dyddiau hyn o achos y
feirws, onid gan. G. Merfyn Jones
yn ei emyn y mae’r ateb cywir?
Ystyriwch!

Mae’r baban fu’n fychan ei fyd
yn rhynnu ar wely o wair,

yn syndod y gofod i gyd
a’r bydoedd yn bod wrth ei air. 

Elfyn Prichard
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Canwyll yr Adfent

Llawenydd

Anghofiwn pob anobaith – yn anterth
Yr haint a’i ddichellwaith,

Cerddwn, nid ofnwn y daith,
Â’n Duw yma’n gydymaith.

Richard Parry Jones

O Gefn Gwlad

Emynydd 
Lwtheraidd oedd
Paul Gerhardt.
Defnydddiwyd
geiriau rhai o’i
emynau gan Johann
Sebastian Bach.
Roedd ei emynau,
yn ôl arferiad y roes,
yn cynnwys llawer
iawn o benillion,
a fyddai’n cael eu
canu fesul pennill
neu ddau ar y tro yn
ystod yr oedfaon.
Cafodd fywyd
caled iawn a
wynebu treialon dirif.
Mae ei emynau’n
cynrychioli’r
symudiad oddi wrth
emynau ‘cyffesiadol’
cynulleidfaol at
bwyslais mwy
personol a phietistig. 

Fe safaf yma wrth dy grud –
Fy mywyd wyt, O Iesu –
A dof â phopeth yn y byd 
A roddaist dithau imi: 
Fy meddwl, ’nghalon, f’enaid i – 
Fe rof y cwbl nawr i ti: 
O dyro groeso iddynt.

Yng nghanol trymgwsg angau du
Fel haul y buost beunydd, 
Yn dod â golau glân i mi, 
Goleuni gwir lawenydd.
O Haul a ddyry olau ffydd 
I mi, bechadur, nos a dydd,
Mor hardd yw dy belydrau! 

Edrychaf arnat ti yn llon, 
Dy weld ni allaf ddigon: 
Am ran mewn gwyrth mor fawr â hon 
Diolchaf byth o’m calon. 
O nad âi ’mryd uwch bryniau’r byd 
A thros y moroedd yn eu hyd 
Er mwyn im afael ynot! 

Paul Gerhardt (160 –76)
cyf. Ifor I. Evans (1897–1952)

NADOLIG (Ich steh’ an deiner Krippen hier)

Caniatâd cc-by-3.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:L%C3
%BCbben_Paul_Gerhardt_Denkmal.jpg

Atebion i’r CROESAIR ar dudalen 8

Ar draws: 7 Gideon; 8 wynfyd; 9 moli; 10 sanctaidd; 11 arbedodd; 12 i Jwda; 15 brain;
17dyfnder; 20 diod o ddfir; 22 thyfu; 23 Carmel; 24 ein byd.
I lawr: 1 Eiddo yr; 2 wedi geni; 3 yn esgor; 4 llwyn o; 5 ynot; 6 Syriad; 13 Jonathan y;
14dyfroedd; 16 rai nad; 18 ei fwyn; 19 addoli; 21 dyma.
Neges y Nadolig: Ewyllys da i ddyn
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
Fel Cymry rªn ni’n genedl o bobol sydd
yn ‘perthyn’. Ble bynnag awn ni, neu
pwy bynnag fyddwn ni’n eu cwrdd,
rhaid cael cysylltiad – ‘I chi yn nabod
hwn a hwn’? Ac i gael y jacpot llawn,
efallai galler olrhain y goeden deuluol
yn ôl i’r un ardal neu’r un teulu.

Dros y Clo Mawr a’r Clo Bach, mae
llawer wedi cael cyfle i fynd ar
wefannau pwrpasol i hel achau a
chanfod pwy oedd eu cyndadau.
Clywed am y da a’r drwg a gweld y
teulu yn tyfu o gangen i gangen.

GWEDDI

O Arglwydd wrth i ni ddod yn agosach
at y Nadolig, dydd am ddydd ac awr am
awr, helpa ni i baratoi ein hunan yn
feddyliol ac yn ysbrydol.

Gad i ni ddefnyddio ein hamser i
agosáu atat ti ac i fod yn fwy parod i
dderbyn o’r newydd y ‘newyddion da o
lawenydd mawr’.

Bydd yn agos atom ni, ac i bawb wrth i
ni chwilio am y gobaith newydd ynot Ti
ac yn yr addewid o fod gyda ni bob
amser.

Amen

EMYN 464: Ar Gyfer Heddiw’r Bore

Mae modd i ni olrhain tras Iesu nôl i’w
goeden deuluol a Jesse. Ac wrth gwrs
cofiwn fod y proffwydi Eseia ac Eseciel
wedi rhagweld yr hyn oedd yn mynd i
ddigwydd. Llawer o edrych nôl er mwyn
edrych ymlaen at weld y baban
orweddodd yn y preseb ac ar groes
Calfaria.

DARLLEN: Salm 89: 1-4

Ysgrifennwyd y Salm yma gan Ethan
ganrifoedd wedi i Dduw wneud addewid
i Dafydd y Brenin y byddai ei etifedd yn
arglwyddiaethu am byth (2 Samuel
7:12-17). Yn wir daw popeth o wreiddyn
Jesse yn ôl yr emynydd.

Ond pan ysgrifennwyd y Salm doedd
dim brenin Iddewig yn eistedd ar yr
orsedd; roedd y bobol yn alltud o wlad
yr addewid ac o dan frenhiniaeth yr
Ymerawdwr Nebuchadnasar yng
Ngwlad Babilon.

Er ei fod yn teimlo’r ing a’r golled fawr
roedd yn dal i ganu mawl i’r Arglwydd.
A ninnau eleni yn gweld Cofid fel y

gelyn newydd sy’n bygwth ein pobol,
ein heglwysi a’n cymunedau ac yn
newid y ffordd y byddwn am ddathlu’r
Nadolig, byddai’n ddigon hawdd
digalonni, a cholli blas ar fiyl y goleuni,
gfiyl y gobaith, gfiyl y geni a’r dechrau
newydd.

Diolch ein bod ni, fel y Salmydd, yn
cofio am ffyddlondeb Duw, nid yn unig
drwy 2020 ond hefyd o genhedlaeth i
genhedlaeth, o oes i oes. Mae’r
Arglwydd yn ffyddlon i’w bobol.

Ar ddiwedd adnod 4 rªn ni’n gweld y
gair ‘Sela’. Mae i’w weld lawer gwaith
drwy lyfr y Salmau. Golyga ein bod i
‘ymdawelu’, a rhoi amser i feddwl ac i
fyfyrio. Yng nghanol y dryswch a
pharatoadau’r Adfent eleni, gadewch i
ni hefyd roi amser i feddwl, i ail lanw ein
batris ag egni newydd. Dyma gyfle
newydd i ni sylweddoli ffyddlondeb
Duw- hyd yn oed mewn blwyddyn mor
heriol â 2020.

Mae’n cynnig cyfle hefyd i ni edrych
nôl dros y flwyddyn, dros y
cenedlaethau a thrwy hanes ein
heglwysi a’n bröydd i chwilio am, ac i
weld ac adnabod cysondeb Duw tuag
atom er gwaethaf anghysondeb y
ddynolryw.

EMYN 441: Wele Cawsom y Meseia

DARLLEN: Salm 89: 19-26

Gynt lleferaist mewn gweledigaeth,
wrth dy ffyddloniaid a dweud, 
‘Gosodais goron ar un grymus, a
dyrchafu un a ddewiswyd o blith y bobl’.

Sôn yn y lle cyntaf am Dafydd mae’r
Salmydd fan hyn, ond er hynny wrth
iddo gael ei ddewis mae cysgod
rhywun mwy i’w adnabod. Cofio am
addewid Duw i arwain, i ddangos gallu
Duw, i ddod â chlod i Dduw wna’r
Salmydd. 

Yr un ffordd ar ddechrau efengyl Luc
‘dyn ni’n gweld un arall yn cael ei dewis
gan Dduw i gyflawni ei addewid. Wrth i
Gabriel ddod a siarad gyda Mair,
dywed wrthi’r newyddion da am
Waredwr a sylweddolwn ninnau bod
gan Dduw waith teilwng i’w ffyddloniaid
o hyd.

Ei ddull oedd drwy ddyrchafu un o blith
y bobol.

Fe gofiwn, wrth i Ddafydd gael ei

ddewis i fod yn frenin, mai fe oedd y
diwethaf ar feddwl Jesse, y lleiaf
tebygol. Dim ond un dibwys oedd
Dafydd iddo, yr un lleiaf, y bugail
di-nod. Y caeau oedd ei le nid ar orsedd
frenhinol. Ond roedd Duw yn gwybod
pwy i’w ddewis. Yr un modd wrth i Fair
gael ei dewis, pwy fyddai yn meddwl
taw merch yn ei harddegau oedd Duw
am ei dewis i fagu gwaredwr y byd?

A heddiw, tybed pan dªn ni’n dewis
rhywun i wneud gwaith yr eglwys oni
fyddem yn fwy tebygol o chwilio am y
blaenor canol oed yn hytrach na’r
person ifanc brwdfrydig?

Mae Mair yn canu ‘Y mae fy enaid yn
mawrygu yr Arglwydd, a gorfoleddodd
fy ysbryd yn Nuw, fy Ngwaredwr’
Gorfoleddu yn y fraint a’r cyfrifoldeb, o
eni a magu brenin y byd, un oedd â
grym i newid popeth. Un oedd yn dod
nid yn unig i gyflawni’r broffwydoliaeth o
weld etifedd Dafydd yn frenin am byth,
ond yr un a ddaeth i’n cymodi a thalu’r
pris yn llawn ar Galfaria.

Wrth i ni ddod yn agosach at ddydd
Nadolig, gadewch i ni hefyd gymryd
amser i feddwl am y ffordd mae ein
Duw ffyddlon yn gweithio ynom ni a
thrwom ni. A gweld sut y mae, hyd yn
oed yn ystod y flwyddyn ryfedd yma, yn
ein paratoi ni i weithio a chanu gyda’r
emynydd, ‘Wele cawsom y Meseia,
cyfaill gwerthfawroca’ ’rioed.... Iesu yw,
gwir fab Duw, Ffrind a phrynwr
dynol-ryw’.

GWEDDI

Diolchwn i ti am dy ffyddlondeb o
genhedlaeth i genhedlaeth.
Diolchwn am ddewis a dethol dy bobol.
Wrth i ni edrych nôl dros y flwyddyn,
Arglwydd, sylweddolwn ein bod i gyd
wedi ein donio i weithio yn dy fyd di ar
yr adeg yma ac yn y sefyllfa yma.
Gad i ni weld gwaith dy ddwylo yn ein
harwain i bethau gwell, i wasanaethu
eraill mewn ffordd syml ac effeithiol.

Diolch ein bod ni yn medru canu mawl i
ti yn adeg yr Adfent eleni. Canwn byth
am dy gariad a’th ofal tuag atom.

Cadw ein calonnau yn agos atat Ti, a’n
llygaid yn glir ar y preseb syml.

Arwain ni i deimlo dy dangnefedd.
Amen.

Emyr Williams

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