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‘Darganfyddais yn ddiweddarach, ac rwy’n parhau i ddarganfod hyd y foment hon, mai dim ond trwy fyw yn llwyr yn y byd hwn y
dysgwn beth yw ffydd. Beth a olygaf gan fywyd yn y ‘byd-hwn’ yw byw yn ddiarbed ac yn llawn yng nghanol ein dyletswyddau,
trafferthion a llwyddiannau. Wrth wneud hyn yr ydym yn taflu’n hunain yn llwyr i freichiau Duw, gan gymryd o ddifri, nid yn unig
ein dioddefaint ein hunain, ond hefyd rhai Duw yn y byd. Dyna, mi gredaf, yw ffydd.’

Dietrich Bonhoeffer

Arglwydd, wrth i Unol
Daleithiau’r Amerig
sefydlu Arlywydd
newydd gweddïwn y
caiff gwirionedd, cymod
a goleuni nythle a
chartref diogel ym
mhrosesau gwleidyddol
ein byd. 
Hollalluog Dduw,
y mae dy ddoethineb
a’th gyngor yn berffaith ac
yn gariad, cofiwn am y rhai
sy’n llywodraethu.
Cynorthwya hwy i adnabod

ffordd gwirionedd. Dysga hwynt,
fel ninnau hefyd, i garu trugaredd, i

weithredu’n gyfiawn, ac i rodio’n
ostyngedig gyda thi.Amen

Arglwydd Dduw, disgwyliwn
wrthyt ti, am mai ti yw sail
a ffynhonnell ein gobaith
ym mhob cyfnod, ym
mhob gwlad, ac ym
mhob cymuned. Plygwn
ger dy fron a
chydnabyddwn ein bod
yn llwyr ddibynnol arnat
ti. Yr ydym yn gwybod,
o Dad nefol, dy fod yn
clustfeinio ar weddïau
dy blant. Down atat
gyda’n holl bryderon,
ofnau, gobeithion a
llawenydd. Credwn dy fod
yn cadw dy air, dy addewid
sy’n dweud, ‘bwrw dy faich ar
yr Arglwydd, ac efe a’th gynnal
di.’ Ti, yr hwn a ddygaist yn dy
gorff holl bechodau’r byd bwriwn
arnat ein holl bryder a loes. Amen.

Gweddïwn dros y rhai sy’n galaru.
Gweddïwn dros y rhai sy’n gaeth i
gyffuriau i effeithiau gamblo. Gweddïwn
dros blant a gwragedd a gwªr sy’n byw
yng nghysgod ofn bygythiad a thrais neu
gamdriniaeth feddyliol, gorfforol, neu
emosiynol. Arglwydd, yn dy drugaredd,
tyrd atom i iachau’n byd o ormes a
thrais, drwy Iesu Grist, Amen.

Yn y lle cyntaf, felly, yr wyf yn
annog bod ymbiliau,
gweddïau, deisyfiadau a
diolchiadau yn cael eu
hoffrymu dros bawb, dros
frenhinoedd a phawb sydd
mewn awdurdod, inni gael byw
ein bywyd yn dawel a
heddychlon, yn llawn
duwioldeb a gwedduster. Peth
da yw hyn, a chymeradwy gan
Dduw, ein Gwaredwr, sy’n
dymuno gweld pob un yn cael
ei achub ac yn dod i ganfod y
gwirionedd. Oherwydd un Duw
sydd, ac un cyfryngwr hefyd
rhwng Duw a dynion, sef Crist
Iesu, yntau yn ddyn. Fe’i rhoes
ei hun yn bridwerth dros bawb,
yn dystiolaeth yn yr amser
priodol i fwriad Duw. 

1 Timotheus 2

Gweddïwn dros y rhai sy’n dioddef
oherwydd effeithiau Cofid 19. Gweddïwn
dros gleifion a meddygon a nyrsys a holl
staff ysbytai, meddygfeydd a chlinigau’n
gwlad. Diolchwn i ti am wyddonwyr
dawnus a’r gallu a roddwyd i greu
brechlyn diogel. Deisyfwn yn awr dy
fendith ar y rhai sy’n dosbarthu’r
brechlyn a’r rhai sy’n trin y rhai sy’n
disgwyl am y dyfodol gobeithiol hwn.
Amen.

Gweddïau ‘dros bawb’ Gweddïau dros y
rhai sydd mewn

awdurdod

Arglwydd, gweddïwn dros y
cenhedloedd sy’n byw ar yr ynys hon.
Cyflwynwn i ti eu gwleidyddion a’u
harweinwyr – yn genedlaethol ac yn
lleol. Gweddïwn dros gyfandir Ewrop
ac am sgil-effeithiau Brecsit ar
berthynas gwledydd a’i gilydd.
Tywys ni yn ffordd diogelwch a
heddwch. Arglwydd Iesu Grist, a wnei
di anfon dy Ysbryd Glân i dorri i lawr y
rhwystrau i gyd-ddealltwriaeth,
yr anonestrwydd a’r drwg dybiaeth,
sy’n pellhau pobl oddi wrth ei gilydd.
Trugarha wrthym o Dad nefol. Amen

Gweddïau ‘bydol’!

Llun: Trwydded ‘Public Domain’
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/d/db/Trump_Second_Impeachment_Vote.png/
1024px-Trump_Second_Impeachment_Vote.png



Blwyddyn y pla fu 2020. Gwelsom oll am
y tro cyntaf yn ystod ein bywydau
effeithiau’r ynysu gorfodol, yr amodau
cyfyng a’r trasiedïau yn ein hysbytai.
Gwelsom hefyd ymroddiad ein
cymunedau yn broffesiynol ac yn
gymdeithasol wrth inni i gyd gefnogi ein
gilydd yn ôl ein gallu.

Fel ym mhobman, addaswyd y Tabernacl
ar gyfer gofynion ynysu cymdeithasol.
Cyflwynwyd y festri gysurus a chlos at
wasanaeth y banc bwyd lleol ac fe
agorwyd y capel uwchlaw ar gyfer
gwasanaethau yn ystod y gaeaf.

Addurnwyd y capel yn odidog fel arfer ar
gyfer tymor y Nadolig gan Matthew
James gyda chymorth Malcolm Gray, sef
dau o’r blaenoriaid. Ein bwriad oedd
cynnal cymun yno ar Sul olaf Adfent.
Ond daeth tro arall ar fyd wrth i’r
amrywiolyn newydd o’r firws ymledu hyd
yn oed i Dyddewi. Caewyd addoldai’r
ddinas a’r fro a’r Tabernacl yn eu plith. Er
y tristwch ac am y tro cyntaf erioed,
torrwyd yr arfer o gynnal y Plygain am
chwech y bore ar ddydd Nadolig. Dyma

draddodiad sy’n ymestyn yn ôl i hen
Gapel y Gornel yn 1785 ac ar safle’r hen
Dabernacl ers 1817 a’i olynydd yno ers
1877.

Ond roedd yno un arfer arall y gellid ei
gynnal. Yn ddi-dor, ers yr 1860au,
canwyd anthem Nadolig unigryw i gloi’r
Plygain bob blwyddyn. Priodolir geiriau’r
anthem “Hosanna heddiw sydd” i David
Evans, hen hen wncwl yng nghyfraith i
mi (a hen hen hen hen wncwl fy fiyr!)

Cychwynnodd ei yrfa fel saer teithiol cyn
sefydlu busnes llwyddiannus yn 1863 fel
melinydd y ddinas. Daeth yn flaenor
uchel ei barch yng nghapel y Tabernacl,
a bu’n un o’r criw a drefnodd adeiladu’r
adeilad presennol ar safle’r capel
blaenorol yn 1874-7. 

Gan fod y Plygain wedi ei ohirio am
flwyddyn a phawb dan orchymyn i ynysu,
daeth Jane James, un o flaenoriaid y
Tabernacl a gor-wyres i David Evans i
ymuno â minnau i ganu’r anthem. Yn
nannedd gwynt gogleddol rhewllyd ar
brynhawn noswyl y Nadolig fe ganodd
Jane yr anthem wedi i minnau ddweud
gair agoriadol. Yna cenais y gytgan gyda
hi cyn traddodi’r fendith. 

Tynnwyd fideo gan ei mab Geraint fel
tystiolaeth o’r datgeiniad.

Felly, ar waethaf y Cofid 19, yr awel lem
aeafol a fu’n gwasgaru fy marf yn ddau
gudyn oddeutu fy ngên, rheolau ynysu
cymdeithasol, gwasanaethau mud ac
addurniadau cudd, fe ganwyd yr anthem
ar safle’r capel.

Pan fydd pawb wedi derbyn y brechlyn
gwrth firws ac ail gydio’n eu bywydau
unwaith eto, bydd y traddodiad o ganu
anthem y Nadolig yn y Tabernacl yn
parhau heb ei dorri unwaith mewn cant
chwe deg o flynyddoedd.

Diolch i bawb yn y Tabernacl, yn
flaenoriaid, aelodau a chyfeillion am eu
cymorth a’u cefnogaeth yn ystod y
cyfnod anodd hwn. Mae cynnal y
traddodiad yn bwysig.

Blwyddyn newydd dda o ddinas Tyddewi
i chwi i gyd.

Wiliam Owen
(Gweinidog)
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Canu Anthem y Nadolig
Cadw traddodiad Nadolig unigryw yn y Tabernacl, Tyddewi

Gwahoddiad
Helo ffrindiau,

Rwy’n falch iawn o allu rhannu’r gwahoddiad
hwn gyda chi. 

Bydd Carys a minnau’n arwain y gyfres hon
o Astudiaethau Beibl ar Zoom dros y
misoedd nesaf ac rydym yn gobeithio ac yn
gweddïo y byddant yn fendith ac yn anogaeth
i’r chwiorydd.

Plis anfonwch y gwahoddiad ymlaen at
unrhyw un y credwch y byddai’n mwynhau
ymuno.

Sarah Morris
Dyma’r dyddiadau:

Y Gymdeithasfa yn y De

Dydd Gwener, Ionawr 15, 29; 
Chwefror 12, 26; Mawrth 12, 26; am 1.30 y.p. 

Y Gymdeithasfa yn y Gogledd 
Gogledd Ddwyrain (Conwy-Dyfrdwy/Dyffryn
Clwyd/Gogledd Ddwyrain/Trefaldwyn) 

Nos Lun, Ionawr 18, 25; Chwefror 8, 22; 
8, 22; am 7 y.h.

Manylion mewngofnodi Zoom https://us02web.zoom.us/j/83243383071
Rhif ffôn os am ymuno: 0203 901 7895. Rhif cyfarfod: 832 4338 3071

Manylion gan Sarah: sarah.morris@ebcpcw.cymru



Gwers 28

Steffan – y merthyr cyntaf

Gweddi
Arglwydd, plygwn ger dy fron yn
cydnabod nad oes gennym unrhyw beth
i geisio dy sylw, ond ein bod yn arddel
Iesu’n Arglwydd. Wrth ddarllen hanes
Steffan y merthyr cyntaf heddiw, mae’n
anodd i ni ddychmygu sut byddem
wedi ymateb pe byddem yn cael ein
rhoi yn yr un sefyllfa. Cryfha ein ffydd
a rho fwy o hyder yn ein tystiolaeth.
Amen.

Darllen: Actau 6:8–15; 7:54–8:1

Cyflwyniad
Cyfeirir at Steffan fel y merthyr cyntaf,
ac yntau wedi cael ei labyddio am ei
daerineb dros Iesu. Tybed faint o
ferthyron fu yn y degawdau cynnar, heb
sôn am y ganrif gyntaf ers y Pentecost?
Roedd yr Eglwys Fore wedi tyfu’n
sydyn ac nid oedd yr apostolion yn
medru gwneud popeth roeddent yn ei
ddymuno. Yn dilyn cyfnod o weddïo,
etholwyd saith o blith y cylch allanol o
aelodau’r credinwyr, ac yn eu plith yr
oedd Steffan. Nodir ei rinweddau a daw
i’r blaen, nid yn unig fel un yn gweini
wrth y byrddau ond fel person o ffydd,
yn llawn o’r Ysbryd Glân ac yn
‘gwneud rhyfeddodau’. Dywedir bod
pobl o synagog y Liberteniaid a’r
Cyreniaid wedi dod i wrando arno a
methu ei ddeall. Cymhellwyd rhywrai i
ddweud celwydd a hawlio bod Steffan
yn cablu yn erbyn Moses a Duw.
Cynhyrfwyd y bobl, a gwnaeth Steffan
araith sylweddol o flaen yr
archoffeiriad. Nodir gan Luc fod
Steffan ag wyneb ‘fel wyneb angel’ a’i
fod wedi ‘gweld gogoniant Duw’.
Roedd y dyrfa yn anwaraidd, ac yn eu
terfysg llabyddiwyd Steffan. 

Myfyrdod
Emosiwn rhyfedd a barbaraidd sy’n
cymell pobl i ladd eraill heb lawer o
dystiolaeth a heb unrhyw awdurdod i
wneud hynny. Clywsom am rywrai’n
gweithredu’n orffwyll, a defnyddiwyd
y term ‘lynch mobs’ i’w disgrifio. Pan

fydd cyfraith a threfn yn syrthio i
ddwylo’r gorffwyll, nid oes cyfraith a
threfn yn bod o gwbl. 
Yn ystod y brwydrau yng Ngogledd

Iwerddon lladdodd y dyrfa ddau is-
ringyll, sef Derek Wood a David
Howes, oherwydd i’r dyrfa dybied eu
bod yn gyfrifol am ladd rhywrai yn
angladd un o’u pobl ddyddiau ynghynt.
Roedd y digwyddiad yn gwbl erchyll
ond roedd y dyrfa wedi ei
chynddeiriogi gan alar, fel eu bod am
ddial ar unrhyw un a ddigwyddai fod
yn y cylch a allai gael ei gysylltu â’r
gelyn. 
Bydd sôn am ferthyrdod Steffan yn

cynnig syniad o brofiadau’r Eglwys
Fore am bedair canrif, gan i liaws o
Gristnogion gael eu lladd oherwydd eu
ffydd. Mae’r un math o erledigaeth yn
bosibl unrhyw bryd, beth bynnag y
grefydd, ac nid oes synnwyr na
chyfiawnhad i’r lladd gorffwyll, ond
bod y sawl a’i gwnaeth wedi colli
gafael ar bwyll, ac yn ymddwyn fel
person gwallgof. 
Elfen bwysig arall yn yr hanes yw’r

portread a geir o wedd angylaidd
Steffan, a bod ei olwg a’i osgo yn llawn
duwioldeb. Tybed a ydym yn arddangos
duwioldeb yn ein bywydau, ac a wêl
eraill ddylanwad y llaw ddwyfol
arnom. Mae perygl i ni arddangos ein
natur ddynol i’r byd ac nad yw ein natur
ddwyfol mor amlwg â hynny. Bydd yn
hawdd i’r byd weld ein dicter a’n
hanniddigrwydd, ein diffyg amynedd
a’n casineb tuag at eraill. Mae’n gofyn
dewrder rhyfeddol i wynebu beirniaid
sy’n chwilio am esgus i ladd person
sy’n credu rhywbeth gwahanol iddynt,
ac i ddal i fod yn dyst i Grist a’i
deyrnas pan fo eraill yn dweud yn gwbl
groes. 
*Pan garcharwyd Bonhoeffer, a’i

ddedfrydu i farwolaeth, gwelodd y
swyddogion a fu’n goruchwylio’r crogi
ei fod yn angylaidd ei wedd.
Derbyniodd ei benyd heb geisio dial na
gwadu ei ffydd, ond sut fyddem ni’n
ymateb?* Mae ‘llys cangarfi’ yn
fynegiant o agwedd y diafol, hyd yn
oed wrth wisgo dillad pobl sy’n honni
bod yn Gristnogion. 

Gweddi
Trugarha wrthym, Arglwydd, fel
unigolion ac fel dynoliaeth wrth dybio
bod ein rhagfarnau’n deilwng o statws
y farn nefol. Maddau i ni ein
gwendidau a’n tystiolaeth lipa. Diolch
am bawb sy’n edrych fel angylion
graslon mewn byd o ddichell a
chasineb. Amen. 

Trafod ac ymateb

• Edrychwch ar y gosodiad a’r
cwestiwn yn y paragraff olaf a nodir
â seren (**) ac ystyried eich ymateb
chithau.

• Yn wyneb y dyrfa fawr a welwyd ar
Capitol Hill yn Washington ar yr
Ystwyll eleni (6 Ionawr), wedi eu
cyffroi i ymateb i ganlyniad etholiad
arlywyddol yr Unol Daleithiau,
beth yw cyfrifoldeb arweinwyr
gwleidyddol ac arweinwyr crefyddol
pan fo torfeydd yn cael eu cynhyrfu i
fod yn dreisgar?

• Er nad oedd yn eu cymell i
ymgynnull a bod yn well ganddo fod
ymhlith criwiau llai, beth oedd
ymateb Iesu i’r torfeydd? (Gw. Marc
6:34; Mathew 15:30, er enghraifft.) 

• Pa effaith gafodd y digwyddiad hwn
(merthyru Steffan) ar yr un a safai
wrth law yn dal cotiau’r rhai a
labyddiai Steffan? (Actau 7:18)

• A ydych chi’n derbyn gwybodaeth
gan fudiadau a rhwydweithiau sy’n
gweithio gyda Christnogion a erlidir?
Dyma ddolen at ddau ohonynt. Beth
am fynd i ymholi am yr ystadegau,
faint a ferthyrwyd yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf, beth yw eu
sefyllfa, a gweld sut y gallwn sefyll
gyda’r eglwysi sy’n cael eu herlid a
bod yn bwrpasol yn ein gweddïo
drostynt: www.barnabasfund.org /
www.opendoorsuk.org/
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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

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



Gwahanol ydi’r unig air i ddisgrifio
Dolig 2020. Roedd Siôn Corn a Meri
Crusmas ar eu teithiau o gwmpas
Cricieth ddiwedd pnawn Sadwrn,
19 Rhagfyr (mewn ceir ar wahân), yn
rhannu anrhegion i blant Clwb Sul
Capel y Traeth pan glywodd Meri am y
locdown fyddai’n digwydd o fewn
ychydig oriau. A dweud y gwir, doedd
yr hen Feri ddim yn rhy sifir a oedd hi
wedi clywed yn iawn beth ddywedwyd
ar radio’r car. Wrth ddod allan o’r
cerbyd yn y stop nesaf, gwaeddodd
Meri ar Siôn, ‘Hei, Siôn, ti wedi clywed
bod hi’n mynd i fod yn locdown arnon
ni am hannar nos heno?’ 
‘Nadi, ar y 27ain ma’r locdown yn

dechra,’ meddai Siôn yn ôl. Wel, mi fu’n
rhaid i Meri (oherwydd ei bod hi’n
gymaint o fusnes) ofyn i bobol y tª

roedden nhw ar eu ffordd i mewn iddo a
oedden ni’n cael locdown sydyn ar y
nos Sadwrn honno? A gwir y gair – mi
roedd pobman yn cau am hanner nos y
noson honno. Wel, o ddeall hynny,
dyma’r hen Sionyn a Meri yn rasio
rownd y tai yn eu ceir, gan fod gan Meri
chwe milltir i fynd yn ôl i’w chartref!
Ond ta waeth, mi gafodd y plantos eu
hanrhegion, ac mae’n rhaid diolch i
Glwb Sul Capel y Traeth … ac i Siôn a
Meri am eu danfon.
Ond y bore wedyn, bore Sul

20 Rhagfyr, penderfynwyd mynd
ymlaen â’r gwasanaeth yn y capel
(doedd Llywodraeth Cymru ddim wedi
gorchymyn i addoldai gau). Gyda
chlyfrwch technoleg Zoom a’r ffaith
fod y plant wedi paratoi rhaglen
wirioneddol wych yn rhithiol a

sgrifennwyd gan un o’n haelodau, sef
Gwyneth Glyn, a’r ffilm wedi ei rhoi
wrth ei gilydd gan Elin Pugh, roedd
gwledd o flaen pawb wrth edrych ar y
sgrin. O ganlyniad roedd y gynulleidfa
yn y capel a’r gynulleidfa oedd ar Zoom
yn medru gweld y perfforniad trawiadol
gan y plant ar ffilm, a’r cyfan yn gyfoes
ond eto’n hoelio ein sylw ar neges y
Nadolig. Profiad pleserus iawn fu gweld
y cyfan, a theimlo’n ddiolchgar bod y
plant wedi rhoi cyfraniad mor wych
drwy ffilm. Roedd y cyfan wedi ei greu
ar wahân ganddynt mewn gwahanol
leoliadau, ac yna clyfrwch Elin a dawn
Siân Jones efo technoleg yn sicrhau bod
pawb yn medru gweld y gwaith a
wnaed.
Ers mis Medi, bu’r Clwb Sul yn

cyfarfod yn rhithiol, ac os oedd y
tywydd yn braf, yn cyfarfod, gan gadw
pellter corfforol, yn y traeth gerllaw.
Rhaid diolch i Dduw am weithgarwch
diddiwedd y Clwb Sul nid yn unig yn
ystod y misoedd diwethaf ond ar hyd y
blynyddoedd cyn cyfnod y Clo Mawr. 
Ym Medi, ailddechreuwyd y

gwasanaethau yn y capel ar Suliau’r
Gweinidog yn unig, ond ar hyn o
bryd (Ionawr 2021) ni chynhelir
gwasanaethau yn y capel. Maen nhw ar
gael ar Zoom yn unig, gyda chrynodeb
ar Facebook. Byddwn yn ailddechrau
cyfarfod yn y capel pan fydd hi’n
rhesymol inni wneud hynny.

Iwan Llewelyn
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Nadolig
Bae Colwyn
Bob Nadolig mae Cytûn Bae
Colwyn a’r Rhos yn trefnu
canu carolau yng nghanolfan
siopa’r Bayview ac yn dod â
gwir neges yr fiyl i ganol
berw’r marchnata. Y tro hwn
paratowyd posteri lliwgar
gan blant ac ieuenctid ein
heglwysi lleol i gyfleu neges
y geni i’r cyhoedd. Roedd y
posteri’n addurno ffenestri
siop wag ac yn werth eu
gweld. Diolch i John Evans
o Eglwys Rhos (URC) am
drefnu’r gwaith ac i bawb
am eu posteri hyfryd. Dyma
nifer fach ohonynt o waith
Ysgol Sul Unedig Hebron,
Hen Golwyn, ac ieuenctid
Capel y Rhos.

Iona Williams,
Capel y Rhos, a Cytûn

Colwyn a’r Rhos



Gweddïo gyda’n gilydd
“Nid wyf mwyach yn eich galw yn
weision … Yr wyf wedi eich galw yn
gyfeillion” (Ioan 15:15)

• Rhufeiniaid 8:26–27
Y mae’r Ysbryd yn ein cynorthwyo
yn ein gwendid

• Luc 11:1–4
Arglwydd, dysg i ni weddïo

Myfyrdod
Mae Duw’n sychedu am berthynas
â ni. Mae’n chwilio amdanom fel y
bu’n chwilio am Adda, gan alw
arno yn yr ardd: “Ble’r wyt ti?”
(Genesis 3:9)

Yng Nghrist, daeth Duw i gyfarfod â ni.
Roedd Iesu’n byw mewn gweddi, mewn
undod clòs â’i Dad, ac roedd hefyd yn
meithrin cyfeillgarwch â’i ddisgyblion
ac â phawb y byddai’n eu cyfarfod. Fe’u
cyflwynodd i’r hyn oedd fwyaf
gwerthfawr iddo: y berthynas gariadus
â’i Dad, sydd yn Dad i ninnau hefyd.
Canai Iesu a’r disgyblion salmau gyda’i
gilydd, o’u gwreiddiau yng nghyfoeth y
traddodiad Iddewig. Adegau eraill,
ymneilltuai Iesu i weddïo ar ei ben ei
hun.

Gallwn weddïo ar ein pen ein hunain
neu ar y cyd ag eraill. Gall gweddi
fynegi rhyfeddod, anniddigrwydd, yr
angen am rywbeth neu ddiolchgarwch –
neu gall fod yn dawelwch pur. Weithiau
byddwn yn dymuno gweddïo, ond yn

teimlo na allwn. Gall troi at Iesu a
dweud wrtho “dysga fi” agor y drws.
Mae ein dyhead ynddo’i hun eisoes yn
weddi. 

Gall dod at ein gilydd mewn grfip fod o
gymorth i ni. Trwy emynau, geiriau a
thawelwch, crëir cymundeb. Os
gweddïwn gyda Christnogion o
draddodiadau eraill, efallai cawn ein
synnu gan rwymyn y cyfeillgarwch sy’n
ein huno, a hynny’n dod o’r Un sydd y
tu hwnt i bob ymraniad. Gall y ffurfiau
fod yn wahanol, ond yr un Ysbryd sy’n
ein clymu ynghyd. 

“Yn ein cydweddïo rheolaidd, mae
cariad Iesu’n ymffrydio o’n mewn; ni
wyddom sut. Nid yw gweddïo gyda’n
gilydd yn golygu na ddylem weddïo ar
ein pen ein hunain. Mae’r naill yn
cynnal y llall. Neilltuwn amser bob
dydd i adnewyddu’n perthynas bersonol
â Iesu Grist.”

[The Rule of Taizé in French and
English, Y Gymdeithas er Hyrwyddo
Gwybodaeth Gristnogol, Prydain Fawr,
t.19 a t.21] 

Gweddi
Arglwydd Iesu,
gweddi oedd dy fywyd drwyddo draw,
cynghanedd berffaith â’r Tad.
Trwy’r Ysbryd, dysga ni i weddïo’n
unol â’th ewyllys cariadus.
Bydded i ffyddloniaid yr holl fyd uno
mewn ymbil a moliant,
a deled dy deyrnas mewn cariad.

Cwestiynau
• Bu Iesu fyw fel esiampl o’r hyn
mae’n ei olygu i “fyw mewn gweddi”.
Os gweddi yw sail ein perthynas â
Duw, faint o amser a sylw allech chi
eu rhoi i’ch bywyd gweddi personol
chi?
• Beth ydych chi wedi ei ddysgu o
weddïo gyda Christnogion eraill?
Beth allai Duw fod am ei ddysgu i chi
drwy arferion a thraddodiadau pobl
eraill?
• Pa angen penodol yn eich cymuned y
gallwch chi ymrwymo i weddïo
drosto yn ystod y flwyddyn sydd i
ddod?

Ewch a gwnewch
(gweler www.ctbi.org.uk/goanddo)

Byd-eang:Ymrwymwch i weddïo drwy
Gylch Gweddi Eciwmenaidd Cyngor
Eglwysi’r Byd eleni.

Lleol: Unwch ag eraill yn eich
cymuned i gydweddïo’r wythnos hon
mewn cyfarfod go iawn neu ar-lein
drwy Zoom neu raglen debyg, neu drwy
ymrwymo i weddïo ar wahân ond ar yr
un adeg.

Personol: Ystyriwch sut mae eich
arferion mewn gweddi’n dylanwadu ar
eich gweithredu yn y byd.
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Yr Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol:
18–25 Ionawr

Rhoddir yma ddeunydd defosiwn a thrafodaeth allan o adnoddau’r Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol eleni a
baratowyd gan gymuned fynachaidd Grandchamp yn y Swistir. Y thema a ddewiswyd oedd ‘Arhoswch yn fy nghariad a
byddwch yn dwyn llawer o ffrwyth’, yn seiliedig ar Ioan 15:1–17. Mae’n fynegiant o alwad Cymuned Grandchamp i
weddi, cymod ac undod yn yr Eglwys ac ymhlith y teulu dynol. 

Dyma ddeunydd Diwrnod rhif 4. Gellir dod o hyd i weddill yr adnoddau yn y Gymraeg ar wefan Eglwysi Ynghyd ym
Mhrydain ac Iwerddon – CTBI: https://ctbi.org.uk/resources-for-week-of-prayer-for-christian-unity-2021/

EGLWYSI CYLCH CARN INGLI
(Bethlehem, Caersalem, Ebeneser,

Jabes, Tabor)

Mae’r Gweinidog, y Parchg Alwyn Daniels,
bellach wedi ymddeol wedi deugain
mlynedd o weinidogaeth ymroddedig a
thystiolaeth loyw yn ein cylch a thu hwnt.

Byddwn yn cyflwyno tysteb i ddangos ein
gwerthfawrogiad o’i waith a’i wasanaeth ef
a Jean, ei briod, pan fydd amgylchiadau’n
caniatáu.

Os carech chi gyfrannu, gellir anfon siec,
taladwy i “Cyfrif Tabor, Bethlehem,
Caersalem a Jabes”, at Gwenno Eynon,
Glan Gwaun, Pontfaen, Abergwaun, Sir
Benfro SA65 9SG, cyn CHWEFROR 28,
2021.

DIOLCH YMLAEN LLAW.



Ar 22 Ionawr 2021 medrwn ddathlu o’r
diwedd fod arfau niwclear yn
anghyfreithlon yn rhyngwladol. Mae
dros 50 o wladwriaethau cenedlaethol
sy’n perthyn i’r Cenhedloedd Unedig
wedi cadarnhau’r Cytundeb ar Wahardd
Arfau Niwclear.

Ond, wrth gwrs, mae’r llywodraeth
sydd gennym yn San Steffan wedi
gwrthod arwyddo fel y gwledydd eraill
sy’n berchen ar arfau niwclear.

Mae CND Cymru a Chymdeithas y
Cymod yn apelio ar bob un sy’n darllen
yr erthygl hon am eich cymorth. A
fedrwch chi annog eich gweinidogion
a’ch arweinwyr lleyg i arwyddo addewid
i weithio ymysg eu cymunedau i ddwyn
pwysau ar ein cynrychiolwyr etholedig
i gymryd safiad yn erbyn arfau 
niwclear?

Hon yw’r addewid: “Fel arweinydd
ffydd, rwy’n croesawu gweld Cytundeb
y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd
Arfau Niwclear yn dod i rym ar
22 Ionawr 2021. Ystyriaf y cam hwn yn
un pwysig ar y daith tuag at weld byd
sy’n rhydd o arfau niwclear. Rwy’n
rhannu’r pryder dwfn a fynegir yn
rhagymadrodd y Cytundeb ynghylch
canlyniadau defnyddio unrhyw arf
niwclear. Byddai hyn yn gwbl
drychinebus i ddynoliaeth. O’r herwydd
rwyf o’r farn y dylid cael gwared ar yr
arfau creulon ac annynol hyn. Rwy’n
addo dadlau’r achos moesol dros y
cytundeb hwn ac yn galw ar lywodraeth
y Deyrnas Unedig i’w gadarnhau a’i
lofnodi.”

Bydd enwau’r rhai sy’n arwyddo’r
addewid yn ymddangos ar wefannau
CND Cymru a Chymdeithas y Cymod ac
yn rhan o ddatganiadau cyhoeddus
pellach. I ychwanegu eich enw neu enw
eich arweinydd ffydd, e-bostiwch

heddwch@cndcymru.org gyda’ch teitl,
enw, a’ch swydd gyda’ch ffydd neu eich
enwad.

A hoffech chi gymryd rhan yn y
dathliadau ar 22 Ionawr? Yn eich cartref,
cymerwch lun ohonoch yn canu cloch
neu’n dal poster â’r geiriau “Rwy’n
cefnogi’r Cytundeb ar Wahardd Arfau
Niwclear oherwydd …” – a’i anfon i
dudalen heddwch@cndcymru.org erbyn
19 Ionawr. Bydd eich llun yn
ymddangos ar wefannau CND Cymru a
Chymdeithas y Cymod.

Ar 22 Ionawr, ewch i dudalen
Gweplyfr/ Facebook CND Cymru am
7y.h. Cewch awr o sgyrsiau ac adloniant
gan wynebau cyfarwydd yn cael ei
harwain gan y to ifanc. Nid oes raid cael
tudalen Gweplyfr i wneud hyn. 

Ewch i wefan ICAN, yr Ymgyrch
Ryngwladol i Ddiddymu Arfau
Niwclear: www.icanw.org. Cewch weld
sut y byddwch yn sefyll ochr yn ochr
gyda phobl ar draws y byd sydd am
wahardd a dileu arfau niwclear. Diolch. 

Datganiad ar ran CND Cymru a
Chymdeithas y Cymod
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ADDEWID I WEITHIO DROS
DDIARFOGI NIWCLEAR

Sul, 24ain Ionawr
Oedfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb

Mae cwmni Rondo wedi cyhoeddi y
bydd oedfa yn cael ei darlledu bob
bore Sul ar S4C hyd o leiaf ddiwedd

Chwefror.

Yn arwain yr oedfa ar Ionawr 24ain
mae’r Parchedig Aled Lewis Evans,

Wrecsam.

––––––––––

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

Yr wythnos yma byddwn yn dathlu
Cariad. Ar y rhaglen fe gawn ni stori
ryfeddol Megan Morris sydd wedi profi
cariad y Gwasanaeth Iechyd o’r ddwy
ochr ac mi glywn gan ddoctor sy wedi
rhoi ei ffydd ar waith er mwyn gwella
creithiau’r gorffennol yn rhai o wledydd
mwyaf rhanedig y byd.

–––––––––––––––––––––––––––––

Caniadaeth y Cysegr
Sul, 24ain Ionawr
7:30yb a 4:30yp

Y Parchedig R. Alun Evans sy’n
cyflwyno emynau am gariad

––––––
Oedfa Radio Cymru
24 Ionawr am 12:00yp

Sgwrs gyda Rhian Lineker, Caerdydd



Gormes y gorffennol? 
Ionawr yw mis edrych yn ôl ac edrych
ymlaen, ac i mi gan amla cofio’r dyddiau
da y byddaf, cofio nodweddion cadarnhaol
y gorffennol, ond yn ddiweddar mi
ddarllenais erthygl (Inside America) yn y
New Statesman gan Emily Tamkin oedd
yn dyfynnu o waith David Punter, Athro
Saesneg ym Mhrifysgol Bryste, a dyma’r
dyfyniad* wedi ei fras gyfieithu:

Ni ellir gadael y gorffennol y tu ôl i ni,
bydd yn ail ymddangos ac yn hawlio’i bris.

Y geiriau ‘hawlio’i bris’ sy’n fy mlino i ar
drothwy blwyddyn newydd. Beth o’r
gorffennol sy’n gwneud hynny, a beth yw’r
pris y maen rhaid i ni, neu rywun arall, ei
dalu?

Does dim prinder enghreifftiau o hanes,
lle mae penderfyniadau wnaed ar y pryd
wedi arwain at drasedïau mawrion yn nes
ymlaen. Dyma un enghraifft yn unig.

Yn dilyn y rhyfel byd cyntaf fe ddaeth y
gwledydd oedd wedi ennill ynghyd i
benderfynu’r dyfodol ac yn arbennig
ddyfodol yr Almaen. Yr hyn a wnaed oedd
ei chosbi’n ariannol ac yn economaidd, ac
ar ben hynny digwyddodd y dymchwel
ariannol anhygoel a elwir y Wall Street
Crash 1929. Canlyniad y ddeubeth oedd i
chwyddiant godi yn aruthrol yn yr Almaen,
gymaint felly fel y byddai, medden nhw, rai
yn cario llond berfa o bres i brynu torth! 

Mi wyddom y canlyniad; tir ffrwythlon i
Hitler a’r Blaid Natsiaidd, ac fe wyddom
hefyd pwy fu’n rhaid diodde o achos
hynny. Do fe hawliodd y gorffennol bris
uchel yn yr achos yna yn ddigon siwr.

Yr hyn sy’n drist yw nad y rhai sy’n
gwneud y camgymeriadau sy’ gan amla
yn gorfod talu’r pris am hynny, ond y
cenedlaethau sy’n dilyn. 

Gallwn fynd ymlaen i amlhau
enghreifftiau, ond y cwestiwn i’w ofyn yw
beth ar ddechrau blwyddyn sy’n
berthnasol yn hyn oll i ni sy’n hawlio bod
yn Gristnogion? Wel hyn dybia i; y dylem
sylweddoli yn ein presennol mai ni yw
gorffennol yfory, a bod popeth a wnawn
heddiw yn troi’n orffennol fydd yn llesol i
eraill ddaw ar ein holau, neu yn hawlio’i
bris oddi arnynt.

Nid ydym ni yn ddinasyddion mawr ein
dylanwad, y rhan fwya ohonom. Mân
gerrig ydym ym mur gwareiddiad, ond yn
bwysig serch hynny, a’n gweithredoedd
bychain yn bwysig. Doedd Benjamin
Jones, Pwllheli yn ôl y sôn ddim yn
bregethwr mawr, ddim yn debyg o ysgwyd
y tyrfaoedd, ond wrth wrando arno fo y
cafodd Ann Griffiths droedigaeth. 

Mae gan Tegla Davies yn un o’i homilïau
** stori am ddau fachgen ysgol (Wil
Tyddyn Sych a Ned Pant Sgallen)
glywodd fod unig flaenor y capel bach
oedd ar fin cau yn mynd i grïo ar ei weddi
bob nos Sul, a dyma benderfynu mynd
yno y Sul wedyn am hwyl. Ond ar y ffordd
adre dyma un yn dweud wrth y llall: ‘Hen
bethe sâl, neb arall yno i’w helpu.’ A
dyma’r ddau yn herio’i gilydd i wneud
hynny y Sul wedyn, un i ddarllen emyn a’r
llall adnode. Felly y bu. Cafodd trydydd
hogyn – Bob Hafod yr Eithin hwyl am eu
pennau yn yr ysgol fore Llun, ond fe
gaewyd ei geg o yn ddigon sydyn a’i herio
yntau i gymryd rhan yn y capel.
Digwyddiadau syml a gweithredoedd
symlach. Ond cadwyd drws y capel bach
yn agored, ac mae Tegla yn adrodd fel y
bu iddo, flynyddoedd yn ddiweddarach,
fynd yno i bregethu. Naw ar hugain yno,
pedwar ifanc yn cymryd rhan yn y
gwasanaeth, deg o blant yn adrodd eu
hadnodau, a thri gfir yn y sêt fawr –
William Jones, Tyddyn Sych, Edward
Roberts, Pant Sgallen, a Robert Edwards,
Hafod yr Eithin! 

Stori wir gan Tegla, am weithred fechan
yn cael canlyniadau mawr a chadarnhaol
ym mywydau unigolion a chymdeithas. 

Na nid hawlio’i bris yn unig y mae’r
gorffennol, gall hefyd ddwyn elw, a gall
gweithred fach ddi nod, fel hatlin y wraig
weddw, arwain at ganlyniadau mawr.
Cofiwn hynny ar ddechre blwyddyn ansicr
i bawb ohonom, ac na ddiystyrwn ‘ddydd y
pethau bychain.’ 

Elfyn Pritchard

* The past can never be left behind, it will
reappear and exact a necessary price.

** Yr Hen Gwpan Cymun (E. Tegla Davies)
Gwasg y Brython 1961)
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O Gefn Gwlad

Ers degawdau bellach mae eglwys
Bresbyteraidd Cymru wedi dymuno
cydweithio gydag enwadau
Anghydffurfiol Cymru i hyrwyddo
tystiolaeth cyfrwng Cymraeg perthnasol
i’n heglwysi ar draws Cymru.

Yn ystod 2019 a 2020 dechreuwyd ar
drafodaethau rhwng Undeb yr
Annibynwyr, Undeb y Bedyddwyr ac
Eglwys Bresbyteraidd Cymru gyda’r
bwriad o greu un newyddiadur a
fyddai’n adlewyrchu’r dystiolaeth
Anghydffurfiol hwnnw. Trafodwyd y
bwriad ym mhwyllgorau’r Cyfundeb a
chefnogwyd y bwriad mewn egwyddor
yng Nghymanfa Gyffredinol 2019 yn
Wrecsam.

Parhaodd y trafodaethau dros y
misoedd a daeth cyfyngiadau Cofid i
wasgu ar amserlenni pwyllgorau’r
gwahanol enwadau gan rwystro symud
ymlaen buan. Er ein bod yn siomedig
na allai Undeb yr Annibynwyr weld eu
ffordd yn glir ar hyn o bryd i fod yn rhan
o’r fenter newydd cytunodd Undeb y

Bedyddwyr ac eglwys Bresbyteraidd
Cymru barhau gyda’r weledigaeth
gychwynnol a bwrw iddi i greu un
papur newydd. 

Golygai hyn yn ymarferol bod Seren
Cymru sef papur enwadol y Bedyddwyr
a’r Goleuad (Eglwys Bresbyteraidd
Cymru) yn peidio â bod a bod papur
newydd yn cael ei greu ar y cyd.
Cytunwyd i’r bwriad yng Nghymanfa
Rithiol 2020 a bydd darllenwyr y
Goleuad wedi gweld cyfeiriad at y
penderfyniad yn Llais o’r Gymanfa.

Yn ystod yr wythnos diwethaf cytunwyd
ar enw newydd i’r papur, sef, Cenn@d.
Gweledigaeth y ddau enwad yw y bydd
y Cenn@d nid yn unig yn adlewyrchu
bywyd a thystiolaeth y ddau enwad ond
hefyd yn rhannu gwybodaeth a
newyddion traws-enwadol y tu hwnt i’n
ffiniau Anghydffurfiol. Bydd y papur

newydd yn rhannu cyfoeth profiad dau
enwad a’n gobaith yw y byddwn yn
datblygu llais proffwydol a diwyg
perthnasol ar gyfer cenhedlaeth
newydd.

Bydd Cenn@d yn ymddangos ar lein
bob wythnos, ac oherwydd
buddsoddiad gan y ddau enwad bydd ar
gael yn rhad ac am ddim, mewn lliw
llawn. Bydd y ddolen i’r Cenn@d yn
cael ei anfon at bawb sydd ar ein rhestr
e-byst ac fe fydd modd i chi, yn union
fel ag yr ydym yn rhannu’r Goleuad ar
hyn o bryd, ei rannu ymhlith eich
aelodau yn rhad ac am ddim. 

Cyhoeddir y rhifyn cyntaf ar 5ed o
Fawrth 2021. 

Er bod colli’r Goleuad yn loes calon, ein
gobaith yw y byddwn o rannu adnoddau
yn medru parhau i galonogi, ysbrydoli
ac adeiladu’n darllenwyr mewn offeryn
fydd yn ddefnyddiol mewn oes ddigidol
newydd.

Golygydd

Cenn@d
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•  Wythnos nesaf – Adnoddau defnyddiol •

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.

Galwad, gwaith a gorffwys

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

Gweddi
O Arglwydd ein Duw, pan leferaist dy Air,
galwyd Bydysawd i fod. Yn dy Air a
wnaethpwyd yn gnawd lleferaist yn y
dyddiau olaf hyn yn dy Fab. Diolchwn i ti
dy fod yn parhau i lefaru â ni drwy dy Air
sydd wedi ei ysbrydoli i’n hyfforddi, ein
ceryddu, i’n cywiro a’n disgyblu mewn
cyfiawnder. Drwy dy Ysbryd Glân llefara
Addfwyn Iesu. Cyflawna dy addewid i
ddwyn yr holl greadigaeth i undod yng
Nghrist. Down felly yn llawn o obaith ac yn
llawn o hyder wrth i ni ddisgwyl drwy ffydd
yr awr y byddi di, o Arglwydd, yn oll yn oll
mewn nef a llawr. Amen 

Darlleniad 1: Jona 3:1-5, 10 – Galwad

Proffwyd anfodlon oedd Jona. Yn erbyn ei
ewyllys aeth i Ninefe i gyhoeddi gair Duw. 

A pham ddylai o fynd? Wedi’r cyfan roedd
Ninefe yn cynrychioli popeth oedd yn
atgas i unrhyw un oedd yn dathlu
ymwneud Duw â’i bobl ar hyd y
canrifoedd. Yno y gwelid grym duwiau,
caethiwed i eilun addoliaeth; yno y
cartrefai llywodraeth a ormesai pobl yr
Arglwydd yn llawn o ymffrost annuwiol
gan ddyrchafu eu ‘llwyddiant’ gerbron y
byd. Yn wyneb hyn oni chafodd y bwriad
gwreiddiol, yr alwad ar i Israel fod yn
‘oleuni i’r cenhedloedd’ ei roi o’r neilltu,
a’i fwrw dros gof? Onid oedd Ninefe y tu
hwnt i obaith, y tu hwnt i gyrraedd gair
Duw? Cyhoeddodd Jona ei neges nad
oedd modd gwyrdroi na gwrthsefyll
teyrnasiad yr Arglwydd a bod hyd yn oed
Ninefe yn atebol iddo. Ymatebodd y
ddinas a’r Brenin gydag edifeirwch,
ympryd a ffydd. Osgowyd y farn
haeddiannol. Synnwyd Jona.

EMYN 245: Yr Iesu a deyrnasa’n grwn

Darlleniad 2: Marc 1:14-20 – Gwaith

Diau y bu cryn dipyn o siarad a thrafod am
y dydd arbennig hwnnw yng
Nghapernaum. 

Hwnnw oedd y dydd y gwelodd dau deulu,
a dau fusnes, golli aelodau a gweithwyr
allweddol wrth iddynt gefnu ar ddiogelwch
eu swyddi a’u gwaith i ddilyn Iesu. Pwy yn
ei iawn bwyll fyddai’n gadael incwm a
bywoliaeth i ddod yn bysgotwyr pobl?
A pha awdurdod oedd gan y pregethwr
teithiol i beri iddynt eu dilyn ar eu hunion?
Ac er nad oedd ei eiriau’n wahanol iawn i
bregethu’r proffwyd gwallgo’ hwnnw a
alwai ar bobl i edifarhau am fod ‘teyrnas
nefoedd wedi dod yn agos,’ efallai y

byddem wedi disgwyl rhyw gymaint o
addasu ar y neges – hyd yn oed os mai
hunan les oedd achos y dofi. Wedi’r cyfan
carcharwyd Ioan Fedyddiwr. Ond na, yr un
oedd ei air. Mae Teyrnasiad Duw wedi dod
yn amlwg. Mae hynny’n newyddion da.
Ond mae hefyd yn galw am ‘ffydd’ a chred
ac argyhoeddiad. A man cychwyn ffydd
yw’r sylweddoliad na allwn aros fel ag yr
oeddem. Mae angen newid meddwl,
newid cyfeiriad, newid gwerthoedd.

Darlleniad 3: Salm 62:1-12 – Gorffwys

Ar bob tu clywn leisiau sy’n mynegi
syrffed at y ‘clo’ diweddaraf a’i rwystrau.
Clywn bobl sy’n dweud eu bod wedi cael
llond bol ar eu hamgylchiadau, eu bod yn
teimlo na allant wrthsefyll y pwysau sydd
arnynt. Mae’n ymddangos fel pe bai twyll
a chelwydd yn llwyddo, gormes a
chynllwynio difäol yn cael pen rhyddid. Er
bod llawer yn llawenhau am fod Arlywydd
newydd yn Unol Daleithiau’r Amerig tybed
faint o bwysau gwleidyddol gall yr
Arlywydd newydd ei wynebu cyn i’w
fwriadau gorau gael eu gosod yn y glorian
a’i cael yn brin?

Beth allwn ni ei wneud os ydym yn
wynebu’r ofnau a’r terfysgoedd yma? Pan
mae’r sylfeini’n gwegian i ble yr awn ni am
waredigaeth neu am obaith?

Beth a welwn o edrych ar y Salm yma yw
bod y Salmydd yn symud o fod yn
derfysglyd ei ysbryd, yng nghanol ei
ofnau, i sefyllfa lle mae’n medru cyfarch
eraill sydd hefyd yn ofnus oherwydd eu
hamgylchiadau. 

Yn y lle cyntaf felly, gwelwn fod y Salmydd
yn wynebu’r pethau oedd yn achosi
terfysg ynddo yn onest. Mae’n dweud ei
fod yn teimlo ei fod o dan ymosodiad, fel
wal sy’n gogwyddo. (ad 3) Mae celwydd a
chynllwynio a rhagrith a melltith yn
cydgrynhoi i’w ddifetha. (ad 4) Ac nid
hunan dwyll neu gor-ymateb yw hyn.
Mae’r amgylchiadau ‘yn wir’ (ad 4) ac y
mae sail i’w ofnau.

Felly, nid oes dim i’w ennill o esgus nad
yw ein hofnau, ein heriau, ein pryderon,
na’n hamgylchiadau dyrys yn
ymosodiadau real. I bobl sy’n byw yng
nghysgod ofn mae pryder yn gwmni
parhaol ar ein taith. Nid oes rinwedd
mewn gwadu realiti’r heriau a’r ansicrwydd
a ddaw yn eu sgil.

Ond i’r Salmydd y mae yna ‘wir’ sy’n fwy
na’r bygythiadau. Mae’n werth ail edrych
ar y Salm a sylwi ar faint o weithiau yn y

Beibl Cymraeg Newydd y defnyddir y
cymal ‘yn wir’. (ad 1,2,4,5,6,9)

Mae’n cydnabod unwaith bod yna
wrthwynebiadau a thrafferthion
gwirioneddol yn dod i’w ran. Ac unwaith
ymhellach mae’n gosod gwneuthurwyr
drygioni, eu grym, eu gweithredoedd
twyllodrus – gormes, lladrad, cyfoeth – yn
y glorian. Ofer yw disgwyl wrth fonedd neu
wrêng meddai i’w achub. Ofer yw syrthio i
fagl yr un gwerthoedd a’i wrthwynebwyr a
rhoi ‘eich bryd’ arnynt. (ad 9-10)

Ond os nodir realiti’r trafferthion unwaith,
mae’r Salmydd yn datgan gwirionedd mwy
na rhain – bedair gwaith, sef ei hyder
bod ei ddiogelwch yng nghanol yr
anawsterau yn Nuw ei waredwr, ei obaith.
Gadewch i ninnau ddefnyddio’r un
canrannau wrth i ni wynebu’n helyntion!

Rhwng ad. 1-8 cawn gyfle i glywed a
rhannu yn sgwrs, myfyrdod ac ymson y
Salmydd lle mae’n:- 

• Ymdawelu mewn gwaredigaeth
(ad 1-2) 

• Ymdawelu mewn gobaith (ad 5) 
• Gobeithio mewn gwaredigaeth
(ad 6-7)

• Sail ei waredigaeth yw cadernid Duw
(ad 2,6-7).

Rhwng ad 9-12 cawn ninnau ein hannog
trwy fyfyrio ar 

• gadernid y Duw sy’n llefaru.

Ni chawn ein galw i optimistiaeth ffug sy’n
ddibynnol ar amgylchiadau ffafriol. Yn
ganolog i obaith y Cristion y mae Gair
Duw (ad 10). Mae sicrwydd ei addewid
wedi ei seilio ar sicrwydd ei gymeriad a
grym ei allu i gyflawn ei air. 

Dysgwn ar ein gliniau beth yw ‘ymdawelu’
ym mhresenoldeb Duw. Golyga hynny
marw i’r hunan balch. Ganddo ef y mae’r
gair, yr ysbryd a’r bywyd tragwyddol. Ac y
mae angen ‘amser’ i ymarfer y
‘tragwyddol’ – i adnabod meddwl,
llwybrau, gwerthoedd yr hwn na all gael ei
gyfyngu gan ein hofnau na’n optimistiaeth.
Iddo ef yn unig y ‘perthyn ffyddlondeb’. Tª
ar y tywod yw optimistiaeth. Mae’r adeilad
sydd wedi eu seilio ar obaith yn sefyll, yn
cael ei godi ac yn ein hysgogi i weithio
hyd oni chyflawnir ein gweddi, ‘gwneler dy
ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear
hefyd.’

Gweddi dawel a Gweddi’r Arglwydd
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