
Profiad rhyfedd oedd sefyll wrth fedd
Johann Sebastian Bach ym mynwent
Sant Thomas, yn ninas Leipzig, (dwyrain
yr Almaen yr adeg honno) yn y flwyddyn
1983, adeg dathliadau bywyd y Diwygiwr
Martin Luther. Ni all unrhyw Gristion
beidio â’i edmygu, y mae ei fywyd a’i
waith yn hynod o bwysig, a hefyd y
modd diraddiol y cafodd ei drin yn ystod
ei fywyd gan benaethiaid Eglwys Sant
Thomas yn y ddeunawfed ganrif.

Addysgwyd ef yn Eisenach, Thwringia,
yr Almaen, yn yr un ysgol y bu Martin
Luther yn ddisgybl. Ganwyd ef ar 21
Mawrth 1685 i deulu a roddodd i’r
Almaen mewn saith cenhedlaeth 53 o
gerddorion medrus. Ei dad Johann
Ambrosius oedd ei athro. Cerddor tref
Eisenach ydoedd ef. Ond collodd ei dad
pan oedd yn 10 oed, ac aeth i fyw at ei
frawd hynaf Johann Christoph, organydd
yn Ohrdraf. Erbyn ei fod ef yn 15 oed
roedd J S Bach ar ddechrau ei yrfa fel
gfir y gân. Symudodd yn gyson o

Arnstadt i Mulhausen, i Weimar ac yna
Anhalt-Cöthen cyn ymsefydlu yn
derfynol yn Leipzig yn 1723, ac yno y
bu’n gantor Ysgol Sant Thomas, ac
yn gyfarwyddwr cerdd Y Bywyd
Priodasol.

Priododd ym 1707 gyda Maria Barbara a
ganwyd iddynt saith o blant mewn tair
blynedd ar ddeg, gan iddi farw ym 1720.
Yna ail briododd yr eildro gydag Ann
Magdalena Wilcken, cantores o fri; ac un
a fu’n gefn iddo yn ei waith ac yn fam i
dri ar ddeg o blant. Byddai’n ofynnol i J S
Bach fyw yn wahanol yn ein byd ni’r
dyddiau hyn, byd sydd wedi gorboblogi’n
enbyd! 

Amharchu’r Athrylith

Er ei holl allu a’i weithgarwch anhygoel
ni chafodd J S Bach ei werthfawrogi yn
ei gyfnod yn Leipzig. Bu ef a’i
benaethiaid yn dadlau yn enbyd a’i
gilydd. Talwyd cyflog gwael iddo, ac eto
trwy’r cyfan i gyd ni lwyddwyd i amharu
ar ei gynnyrch cerddorol.

Ysgrifennodd ar un cyfnod un cantata
bob wythnos. Camp anhygoel. Os ceir
cantata’r flwyddyn oddi wrth ein
cyfansoddwyr cyfoes yr ydym yn
rhyfeddu.

Myfyriwr y Beibl

Yn y Beibl y cafodd Johann Sebastian
Bach ei ysbrydoliaeth. Dyma pam y
tadogir yr enw’r Pumed Efengylydd
amdano. Pan ddaeth copi o gyfieithiad
Martin Luther o’r Beibl i’r iaith Almaeneg
darllenodd Johann ef yn ofalus. Pob
adnod. Gwnaeth nodiadau helaeth.
Cywirodd gamgymeriadau a welodd yn y
testun, gosododd eiriau i mewn a
ddylai yn ei dyb ef fod yno, a gwnaeth
nodiadau ar bob pennod.

Cafodd flas mawr o ddarllen Llyfr Cyntaf
Cronicl, Pennod 25, a sgriblodd yn
niwedd y testun y frawddeg, ‘Dyma
bennod sy’n rhoddi sylfeini ar gyfer
cerddoriaeth yr Anfeidrol.’

Ar gyfer Ail Lyfr Cronicl, Pennod 5,
adnod 13, dywed , ‘Lle perfformir
cerddoriaeth, y mae Duw bob amser
wrth law gyda’i bresenoldeb.’ Brawddeg i
gnoi cil arni yw hi o law J S Bach. Gellir
dweud mai Cristion o gerddor, ecsentrig
fel y mwyafrif o wir gyfansoddwyr oedd
hwn. Wedi’r cyfan beth a allwn ddisgwyl
yn amgenach o un o gyfansoddwyr ac
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Cerddor o Gristion
Mawrygwn J S Bach (1685-1750)

Llun: Johann Sebastian Bach, Eisenach
CC 4.00

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
b/b5/Johann_Sebastian_Bach_monument_in_Eise

nach.jpg>

‘Lle perfformir cerddoriaeth, y
mae Duw bob amser wrth law
gyda’i bresenoldeb.’

J S Bach

Llawysgrif Bach (parhad ar dudalen 2)



Diolch am lythyr manwl a gofalus gan
Swyddogion y Gymanfa a Chadeirydd
yr Adran Gyhoeddi yn y Goleuad yn
ymateb i’n llythyr. Y maent yn ymateb
gam wrth gam ac fe fyddwn ninnau yn
ymateb yn fanwl i Fwrdd y Gymanfa.

Mae’r llythyr yn ymwybodol o’r siom a’r
tristwch oedd yn ein llythyr ni, yn
wyneb ein hofnau bod y weddi a’r
freuddwyd ac – fe gredwn,Ysbryd
Duw – am ein gweld yn mynd yn
ddyfnach yn ein perthynas a’n
cenhadaeth yn y Gymru gyfoes.
Y tristwch yw ein bod fel enwadau
Anghydffurfiol yn un ym mhopeth o
bwys ac mai traddodiad yn unig sydd
yn ein dal yn ôl. Mae’r gair ‘cyfaddawd’
yn y llythyr yn cydnabod mai dyna yw’r
gwir. Mae’r llythyr yn cydnabod – a
gweld y tristwch – na fydd agwedd yr
Annibynwyr yn mynnu gwarchod y Tyst
yn wahanol yn y dyfodol chwaith.

Mae’r un tristwch yn y sylw y mae’r
llythyr yn ei roi i’r broses o drafod, a’r
honiad na fu gwrthwynebiad o gwbwl
yn EBC. Rhaid cofio, wrth gwrs, yn
niffyg cyfarfodydd yn 2020 nad hon

oedd y flwyddyn i fynd ymlaen ar sail
cyfaddawd, a’r Goleuad heb ei argraffu
ers mis Mawrth. Ofnir, yn ôl tystiolaeth
llawr gwlad, ei fod wedi colli llawer o
ddarllenwyr, a nifer ohonynt yn
we-ansicr. Mae’r llythyr hefyd yn rhoi
sylw i’r gost mawr o gyhoeddi’r
Goleuad ac yn dweud y byddai
ystyriaethau ariannol yn chwarae hyd
yn oed mwy o ran yn y dyfodol. Heb
ddibrisio’r ofnau ariannol, mae hynny
yn bryder mawr hefyd.

Fe fydd llawer o gydweitho yn parhau,
wrth gwrs – fel y bu ers degawdau
lawer – ond i ni mae’n ymddangsos fod
drws wedi cau. Ac i rai ohonom nid yw’r
gair ‘galar’ yn anaddas i gyfleu ein
hymateb a’n sefyllfa fel eglwysi.Yr
oeddem yn gwybod fod ein hymateb yn
rhy hwyr. Ond mae’n iawn mynegi ein
siom a’n hofnau.

Er bod y penderfyniad wedi ei wneud,
yr oeddem yn gobeithio y gallai fod yna
oedi am ychydig amser i ehangu’r
drafodaeth, gan egluro i’n haelodau
oblygiadau a phosibiliadau’r newydd: yr
hyn na wnaeth Bwrdd y Gymanfa trwy
gyfrwng y Goleuad, er iddynt ohirio y
cyhoeddi yn Ionawr.

Yr ydym, wrth gwrs, yn dymuno’n dda i
Cenn@d gan obeithio y bydd yn cael
pob cefnogaeth gan ein haelodau, ac y
bydd y cylchrediad yn tyfu.

Bendith Duw fo arnom fel cyfryngau Ei
Deyrnas yng Nghymru’r dyfodol.

Eric Jones, Glyn Tudwal Jones,
Pryderi Llwyd Jones, John Owen a

John Tudno Williams.

–––––––––

Annwyl Olygydd,

Trist oedd darllen yn rhifyn olaf
Y Goleuad, drwy lythyr nifer o
Weinidogion ein Cyfundeb, am y
newidiadau sydd am gymryd lle i
ddyfodol Y Goleuad. Cytunaf gyda’r
dyhead o weld un cylchgrawn
Cristnogol Cyd-enwadol fyddai’n gam
pendant i uno holl Eglwysi
Anghydffurfiol Cymraeg yn y dyfodol.
Mae nifer ar hyd y wlad (yn dibynnu
bennaf, ar yr Eglwysi sy’n digwydd bod
mewn pentrefi / trefi arbennig) wedi
cymryd y cam i gyd-addoli eisioes dros
y blynyddoedd diwethaf. Wedi byw
drwy’r cyfnod clo hwn yn ystod y
flwyddyn ola’ hon, onid yw hwn yn un
cyfle euraidd i greu sylfaen gref i’r
Eglwysi Cymraeg drwy ymgeisio
cyhoeddi un papur a fyddai’n ein huno
mewn Cariad?

Byddai cylchgrawn wythnosol
Cristnogol yn gyfle i bawb drafod, codi
cwestiynau, rhannu profiadau a cheisio
cryfhau y Genhadaeth Gristnogol yn
ein plith. Nid ydym oll yn ddiwinyddion

ond mae sylfeini cadarn Cariad Crist yn
perthyn i ni gyd a’n dyletswydd ydy
ymestyn y neges hon yn y Gymdeithas
Gymreig yr ydym yn byw ynddi. Nid
yw’r neges yn perthyn i un enwad nag
unigolyn ond ein braint ni oll ydy bod yn
rhan o’r Genhadaeth fawr ble bynnag yr
ydym.

Gyda’r ychydig sylwadau uchod, felly,
ac fel darllenydd cyson Y Goleuad dros
ddegau o flynyddoedd, hoffwn gefnogi
cais y Gweinidogion hynny sy’n gofyn i
chi ohirio y camau sydd mewn llaw ar
hyn o bryd. Rhydd hyn gyfle o’r newydd
ar yr amser arbennig hwn i ni gyd
ail-ystyried a thrwy drafodaethau
gweddigar, gobeithio, gyfrannu tuag at
ddechrau newydd, ysbrydoledig i’n
cylchgronau Cristnogol.

Yn gywir,

Dilys Hughes
(Capel M.C. Trefnant)
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organyddion mwyaf medrus a welodd
ein byd erioed. Diwinydd o’r radd flaenaf
oedd hwn yn ogystal. Meddylier am ei
gampweithiau fel Mass in B Minor,
The Passion of St John, The Passion
of St Matthew. Pob un wedi e
gyfansoddi ar gyfer addoli Duw mewn
cân a mawl. Gwelir ei waith yng
Nghaneuon Ffydd, tonau ar dudalen 96,
ac yna 200, 314, 442, 432, 637 a cheir
eu hanes yn gyflawn yn Charlotte Gray,
Johann Sebastian Bach a gyhoeddwyd
ym 1994.

Ail ddarganfod y cerddor

Ar ôl ei farwolaeth ar 28 Gorffennaf
1750 anghofiwyd bron yn llwyr ei
gyfansoddiadau am genedlaethau. Y
gfir a gyflwynodd ef drachefn oedd
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-
Bartholdy (1809-47), Iddew a ddaeth yn
Gristion Lutheraidd. Leipzig oedd ei
ddinas yntau ac aeth ati i gyflwyno
Bach, ar raddfa eang, i alwad pobl ei
gyfnod ef. Daeth pobl i’w werthfawrogi
drachefn ac ni fu pall, byth wedyn, ar
glywed ei gampweithiau ymhob rhan o’r
byd. 

D. Ben Rees

Cerddor
o Gristion

(parhad)

Taro’r
Post
Annwyl Olygydd,

Ydych chi wedi
archebu eich copi?

Medrwch archebu copïau trwy
gysylltu ag Eirian Roberts, yn
Swyddfa’r Bala dros y ffôn neu
drwy e-bost – 01678 520065,
eirian.roberts@ebcpcw.cymru

Os byddwch yn e-bostio archeb,
dylech gynnwys:

Enw, Cyfeiriad gyda chôd post, faint
o gopïau, enw eich henaduriaeth.

Cynigir copïau yn rhad ac am ddim
ond byddwn yn croesawu rhoddion
tuag at y costau. Os ydych chi’n
archebu copi i chi’ch hun beth am
ystyried archebu ail gopi ar gyfer
ffrind?



Gwers 32

Cornelius y canwriad

Gweddi
Arglwydd Dduw, cyfaddefwn fod
bywyd yn aml yn teimlo fel pe byddem
yn rhedeg i bobman. Diolch am fodd i
ymdawelu ac aros wrth dy Air. Mewn
byd o hunanoldeb a thrais, diolch am
gael cofio hanes y cyfarfod rhwng Pedr
a Chornelius. Helpa ni i weld
dinasyddion pob cenedl fel plant i ti,
a’th fod yn ein galw i greu pontydd yn
y byd a gweithio o blaid dinasyddiaeth
lawn dwf. Amen.

Darllen: Actau 10

Cyflwyniad
Cofiwn mai cenedl-ddyn, ac nid Iddew,
oedd Luc. Un o nodweddion ei efengyl
a Llyfr yr Actau oedd ei fod yn
awyddus i ddangos fod yr efengyl ar
gyfer pawb, nid yn unig ar gyfer yr
Iddewon. Mae’r hanes yn Actau 10 yn
dangos gwirionedd pwysig i’r Eglwys
Fore, sef bod Pedr wedi derbyn nad
oedd angen i’r credadun fod yn Iddew
cyn cael ei dderbyn yn aelod o deulu’r
ffydd. Cornelius oedd y canwriad
cyntaf i’w enwi fel un a gredodd yr
efengyl, ac i hynny ddigwydd yn nhª
Simon y barcer. Byddai hynny wedi
bod yn gam anodd i Pedr gan fod
person a weithiai mewn tanerdy yn
berson aflan i’r Iddew. Nid oedd y
Cristion i boeni am gysyniadau’r Iddew
o aflendid. Gwers fawr iddo ef oedd
gweld y lliain yn cario pob math o
anifeiliaid ato mewn breuddwyd, ac
yntau’n cael ei gymell i ladd a bwyta.
Roedd Cornelius yn berson o blith y
cenedl-ddynion, ac roedd Duw yn
annog Pedr i’w dderbyn fel brawd. Pan
gyfarfu Pedr â Cornelius, a’r canwriad
yn plygu ar lawr o flaen yr apostol,
dyma Pedr yn ei annog i sefyll gan
ddweud: ‘Cod – dyn wyf innau fel
tithau’ (adn. 25). Roedd llawer yn cael
ei ddweud yn y weithred ryfeddol hon:
y milwr Rhufeinig yn plygu o flaen yr
Iddew o Gristion, a’r Iddew yn gweld
cenedl-ddyn fel person cyfartal. 
Nodir bod Cornelius wedi derbyn

crefydd yr Iddew, ac yn adnodau 34–43
cawn grynodeb o dystiolaeth bersonol a
diwinyddiaeth gynnar Pedr. Sut fyddai
Luc wedi cael gafael ar dystiolaeth mor
ganolog oni bai fod Pedr ei hun neu un
o’i gyd-deithwyr wedi rhannu’r hanes.
Mae’n rhyfedd meddwl cymaint yw ein
dyled i bobl anamlwg am gofio a
rhannu deialog mor ddadlennol.
*Dywedir bod teulu Cornelius wedi
ymgasglu i groesawu Pedr. Tybed beth
oedd eu hatgofion hwy ac a fu tystio i
dderbyniad yr apostol a’r canwriad o’i
gilydd gael dylanwad ar eraill?*

Myfyrdod
Nid oes unrhyw awgrym o elyniaeth
rhwng Cornelius a Pedr, ond roeddent
yn cynrychioli dwy elfen oedd yn gwbl
wrthwynebus i’w gilydd. Roedd
Cornelius yn swyddog ym myddin
Rhufain, a hwythau am gadw trefn a
heddwch yn yr ymerodraeth a hawliai
fod Palesteina yn rhan o’i thiroedd.
Cynrychiolai Pedr yr elfen Iddewig, a
byddai’n gyfarwydd â meddylfryd y
gwrthryfelwyr fel Judas Iscariot, ac

efallai Ioan ac Iago. Milwyr Rhufain
oedd y gormeswyr bygythiol a
groeshoeliodd Iesu; eto, gwelodd yn
dda i dderbyn bod ganddo gyfrifoldeb i
fynd i dª Cornelius a’i dderbyn fel un o
deulu’r ffydd. Gwyddai fod Iesu wedi
iacháu gwas y canwriad a bod pobl dda
a chymeradwy yn eu plith. Dyma
dystiolaeth o’r Ysbryd Glân yn pontio
cymunedau ac yn croesi ffiniau rhwng
y cenhedloedd. Helpa ni i agor drysau
yn ein broydd a byw fel pobl
gymodlon. Amen.

Gweddi
Trugarha wrthym, nefol Dad, am
unrhyw arwydd o’n heiddo a allai
eithrio pobl eraill o’th gymdeithas di.
Maddau i ni am bob rhagfarn hiliol ac
atgasedd tuag at eraill. Clyw ein
gweddi dros ddinasyddion gwledydd
byd, a ninnau am weld heddwch ar
wyneb daear lawr. Amen. 

Trafod ac Ymateb

• Trafodwch y cwestiwn ar ddiwedd y
cyflwyniad * * gyda golwg ar
atgofion teuluol neu dorfol o brofi
gras a bendith Duw.

• Ym mha ffyrdd mae’r Ysbryd Glân
i’w weld yn amlwg ar waith yn yr
hanes hwn? A fyddai’r hanes wedi
bod yn bosibl oni bai amdano?

• Faint o newid agwedd ar y ddwy ochr
oedd wedi digwydd er mwyn
galluogi i’r cyfarfod yma ddigwydd o
gwbl?

• Roedd gorchymyn Iesu i’w
ddilynwyr i wneud ‘disgyblion o’r
holl genhedloedd’ (Mathew 28:19)
yn aros heb ei gyflawni i raddau
helaeth hyd yma (Actau 10). A ydym
yn dal i oedi rhag cyflawni
gorchymyn Iesu inni?

Chwefror 12, 2021 Y Pedair Tudalen Gydenwadol tudalen 3Y PEDAIR TUDALEN GYDENWADOLy4t y4t

Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd –
Actau’r Apostolion

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

Llun: Pedr yn bedyddio Cornelius y
canwriad. Gan yr arlunydd Eidalaidd
Francesco Trevisani, oddeutu 1709.

(Parth cyhoeddus)

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.



Agorwyd Gofal Dydd y Waen ym
Mehefin 2011. Roedd ganddom
estyniad bach fel festri, ac roeddem yn
awyddus iawn i wasanaethu’r gymuned
– o bob ffydd a heb ffydd. Fe fu inni
wneud ymchwiliad trylwyr a siarad
gydag amryw cyn cychwyn.
Penderfynwyd seilio Gofal Dydd ar
fodel gofal hosbis, sef gofal cwbwl
holistig sy’n trin pawb fel unigolyn, a
chan gofio, fel Dewi Sant, mai ‘gwneud
y pethau bychain’ sydd yn gwneud
gwahaniaeth mawr i’r rhai sydd yn dod
atom. 

Gwirfoddolwyr wedi cael
hyfforddiant ydym i gyd, ac rydym yn
talu i gwmni lleol am gludiant o ddrws
i ddrws. Rydym yn gorfod codi arian i
dalu am gostau darparu bwyd, ac, wrth
gwrs, yn talu am yr ystod o eang o
weithgareddau rydym yn eu darparu o
wythnos i wythnos. Mae’r
gweithgareddau hyn yn cynnwys
paentio / arlunio, crefftau o bob math,
garddio, trefnu blodau, sgyrsiau,
cyngherddau, coginio, pobi bara, Tai
Chi, triniaethau amgen, gwneud
gwalltiau ayb – mae ’na rywbeth i bawb
o fewn Gofal Dydd. Ers y dechrau,
rydym wedi ceisio helpu pawb sydd
mewn angen, ond rydym yn rhoi
blaenoriaeth i rai sydd yn byw mewn
ardaloedd gwledig, rhai sydd yn byw
gyda’r teulu, er mwyn i deuluoedd gael
seibiant wythnosol, cyson, a phobl iau
sydd yn byw gyda salwch hirdymor.

Rydym yn unigryw yng Nghymru

gan ein bod yn darparu Gofal Dydd
drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn hollol
wirfoddol. Dros bron i ddeng mlynedd,
rydym wedi rhoi gofal i dros 250 o
unigolion a’u teuluoedd. Mae’r rhan
fwyaf sydd yn cael eu cyfeirio yn dod
trwy law gweithwyr y gwasanaethau
cymdeithasol / nyrsys cymunedol, ond
gall teulu a ffrindiau gyfeirio pobl atom
hefyd. Roedd yr ieuengaf wedi ei
gyfeirio yn ei 30au a’r hynaf dros 100
oed. Rydym yn derbyn pobl â salwch
megis cancr, clefyd Parkinson, MS,
MND, clefyd y galon, alcoholiaeth,
dementia a rhai ar ddialysis, ac ar hyn o
bryd mae tri o bobl dan 50 oed yn dod
atom. Yn 2016 fe wnaethon ni sefydlu
ail ddiwrnod bob wythnos gan nad
oeddem yn gallu cynnig lle i bawb oedd
eisiau dod atom, a hefyd fel ein bod yn
gallu cynnig dau ddiwrnod o ofal mewn
amgylchiadau lle roedd angen
oherwydd iechyd yr unigolyn neu
sefyllfa deuluol. 

Yn 2018 agorwyd crèche lle mae
plantos lleol rhwng 2 a 4 oed yn dod
draw bob wythnos i rannu
gweithgareddau gyda’r rhai sy’n
mynychu Gofal Dydd; yn wahanol i’r
rhaglenni teledu o arbrawf am wythnos
neu ddwy, mae’r crèche yn agored bob
wythnos a’r berthynas agos sy’n cael ei
magu rhwng yr hynaf a’r lleiaf yn
amhrisiadwy. 

Mae pobl yn cyrraedd tua 10.30yb ac
yn cael paned a thost a sgwrs am yr
wythnos. I nifer, dyma’r unig dro y
byddant yn gadael eu cartrefi yn ystod
yr wythnos. Mae yna weithgaredd cyn
cinio, neu gall rhai aros a sgwrsio –
mae pawb yn cael dewis. O fewn ein
cegin fach, gyda phopty cyffredin a
phopty ping, rydym yn paratoi hyd at

50–60 pryd o fwyd bob wythnos. Gall
pawb fynd â chinio a phwdin adre am
rodd bach o £1.50, ac rydym yn mynd â
chinio a phwdin allan i rai yn y
gymuned sydd heb fod yn dda. Yn y
prynhawn eto mae gweithgareddau, a
chyfle i rannu gweithgareddau gyda’r
crèche, a paned a chacen cyn mynd
adref. 

Rydym wedi ailagor wedi’r cyfnod
clo, ond i grwpiau bach o chwech ar y
tro (roedd 12–15 gyda ni bob diwrnod
cyn y cyfnod clo) ac yn cyfarfod yn y
capel i roi lle i ymbellhau, a gyda
nenfwd uchel a digon o ddrafft (!)
mae’n bosib cadw pawb yn ddiogel. Er
eu bod yn wahanol, mae’r gofal, y
croeso a’r cariad yn parhau, a phawb yn
gwerthfawrogi ein bod wedi ailagor ac
yn gobeithio ehangu pan fydd yn
ddiogel inni wneud hynny.

Rydym yn credu ei bod mor bwysig
peidio gwahanu pobl ar sail oedran neu
anabledd; mae ein pwyslais ni ar yr
unigolyn, nid ar label ei salwch, a bod
Gofal Dydd yn adlewyrchu’r gymuned,
gyda phob oedran yn rhannu
gweithgareddau, yn cael llawer o hwyl
ac yn helpu ei gilydd. 

Daw’r rhan fwyaf atom o Sir
Ddinbych ond mae rhai hefyd o
Siroedd Conwy a Fflint, ac mae rhai’n
teithio dros 25 milltir un ffordd i
dreulio’r diwrnod gyda ni. 
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Degawd o wasanaeth
gan Ofal Dydd Waengoleugoed

(parhad ar y dudalen nesaf)



Nid yr wythnos ddiwethaf oedd yr un
orau os oeddech chi wedi dechrau
edrych ymlaen at yr haf! O fewn
diwrnod i’w gilydd cawsom wybod na
fydd yr Eisteddfod Genedlaethol na’r
Sioe Fawr yn cael eu cynnal eleni. Wn i
ddim ai cyd-ddigwyddiad oedd bod y
ddau sefydliad wedi dod i’r un
penderfyniad tua’r un pryd, ond roedd
yn ddiddorol gweld y tebygrwydd yn y
cyhoeddiadau a wnaed am y gohirio.
Yn y ddau achos, mynegwyd siom na
fyddai digwyddiad 2021 yn cael ei
gynnal, wedi’i ddilyn gyda datganiad
hyderus y bydd yr Eisteddfod a’r Sioe
yn dychwelyd yn ystod haf 2022.
Mae’n ymddangos felly fod y
swyddogion wedi dod i gasgliadau ar
sail yr hyn y maent yn ei wybod ar hyn

o bryd, ac yna gobaith am yr hyn a
ddaw yn y dyfodol. 
Ac i raddau, dyna’r patrwm sy’n cael

ei annog yn y Beibl hefyd – byw o
ddydd i ddydd mewn ffydd sy’n
seiliedig ar yr hyn y mae’r Arglwydd
wedi ei ddweud wrthym, gan fod yn
obeithiol wrth edrych ymlaen at y
dyfodol. 
Wrth i Gristnogion wynebu

amgylchiadau amrywiol, nid yw Gair
Duw yn ein cymell i anwybyddu’r hyn
sy’n digwydd ar hyn o bryd, oherwydd
tydi’r Arglwydd ddim yn gwneud
hynny. Pan oedd pobl Dduw yn cael eu
cam-drin dan gaethiwed yr Aifft,
dywedodd yr Arglwydd wrth Moses:
‘Yr wyf wedi gweld adfyd fy mhobl yn
yr Aifft a chlywed eu gwaedd o achos

eu meistri gwaith, a gwn am eu
doluriau. Yr wyf wedi dod i’w gwaredu
o law’r Eifftiaid.’ (Exodus 3:7–8) 
Felly, pan mae Cristnogion yn mynd

trwy gyfnodau anodd, dylem bwyso ar
y gwirionedd fod yr Arglwydd yn cofio
amdanom. Ac, yn ymarferol, yn y
Bregeth ar y Mynydd dysgodd Crist ei
ddisgyblion sut oedd cyflwyno’r cyfan
i’r Arglwydd mewn gweddi, a sut yr
oeddem i beidio â phryderu, ond yn
hytrach ddibynnu ar ein Tad nefol o
ddydd i ddydd – ‘Digon i’r diwrnod ei
drafferth ei hun.’ (Mathew 6:34) 
Ond o ble y daw’r gobaith wrth

edrych ymlaen at y dyfodol? Wrth
feddwl am haf 2022, mae’r gobaith yn
seiliedig ar frechlyn sy’n diogelu’r
boblogaeth rhag effeithiau gwaethaf
COVID 19. I’r rhai sydd â’u ffydd yn
Iesu Grist, mae yna obaith hyd yn oed
sicrach oherwydd parodrwydd Iesu i
gymryd ein dolur a’n gwaeledd arno’i
hun wrth Iddo farw am ein pechodau.
Wrth ystyried y presennol a’r dyfodol,
mae geiriau’r Bugail Da am ei braidd
mor dyngedfennol: ‘Yr wyf fi’n rhoi
bywyd tragwyddol iddynt; nid ânt byth
i ddistryw, ac ni chaiff neb eu cipio hwy
allan o’m llaw i.’ (Ioan 10:28)

Rhodri Glyn
(O ‘Llais Bro Aled’, cylchlythyr
eglwysi cylch Bro Aled, 31.1.21)
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Mae’r gost o gynnal Gofal Dydd yn
£30,000+ y flwyddyn, sydd yn swm
enfawr inni ei godi, ac mae’n mynd yn
anoddach inni wneud hynny bob
blwyddyn. Nid ydym yn gofyn am swm
o arian i fynychu Gofal Dydd ond mae’r
rhan fwyaf sydd yn dod atom yn
cyflwyno rhodd o £10 tuag at y costau,
sydd ar hyn o bryd yn £40 y person y
diwrnod. Mae Gofal Dydd yn cael ei
weithredu gan y gymuned ar gyfer y
gymuned, ac rydym yn ddiolchgar iawn
i bawb sydd wedi ein cefnogi dros y
deng mlynedd diwethaf.
Dros y blynyddoedd, rydym wedi

cael llawer iawn o fendithion a hwyl
ond hefyd, wrth gwrs, wedi cael
tristwch mawr o golli nifer o deulu
Gofal Dydd. Rydym yn parhau i roi
gofal tan y misoedd, yr wythnosau ac
weithiau’r dyddiau olaf o fywyd; cyn
belled â’n bod yn gallu rhoi’r gofal
sydd ei angen, mae rhai’n parhau i ddod

atom. Rydym yn ceisio cynnal
teuluoedd tra mae eu hanwyliaid gyda
ni ac yn glust i wrando ar eu gofidiau
a’u profiadau. Mae amryw o deuluoedd

wedi disgrifio Gofal Dydd fel y seibiant
wythnosol sydd yn eu galluogi i barhau
i ofalu gartref. Gobeithiwn gael cyfle
yn nes ymlaen yn 2021 i dathlu ein
pen-blwydd yn ddeg oed, a chael cofio
a diolch, a hefyd i feddwl sut gallwn ni
barhau i wasanaethu’r rhai mwyaf
bregus yn ein cymunedau yn y deng
mlynedd nesaf a thu hwnt. Braint fawr
yw’r gwaith, a diolchwn i Dduw am y
fraint arbennig yma. Rydym bob amser
yn ddiolchgar o unrhyw gynigion o
gymorth neu roddion, a hefyd yn
awyddus i ledaenu gwybodaeth am ein
gwaith ac yn derbyn ceisiadau am le yn
gyson. Os gallwn eich helpu neu os
gallwch chi ein helpu ni, byddem yn
falch iawn o glywed ganddoch, drwy e-
bost: helpugilydd@gmail.com neu
drwy sgrifennu at ‘Gofal Dydd y
Waen’, Tª Capel, Y Waen, Llanelwy, 
LL17 0DY.

Mari Lloyd-Williams

Degawd o wasanaeth gan Ofal Dydd Waengoleugoed (parhad)

Dim Eisteddfod na Sioe!



Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) wedi cadarnhau y
cynhelir Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr ddydd Sul,
21 Mawrth 2021, er gwaethaf sefyllfa Covid-19 a gohirio’r
Cyfrifiad yn yr Alban tan 2022. Cysylltir â phob annedd trwy’r
post oddeutu Mawrth 7 gyda chyfarwyddiadau ynghylch sut i
lenwi’r ffurflen ar-lein neu archebu copi papur. Fe fydd cyfnod
o ryw 4–5 wythnos i lenwi a chyflwyno’r ffurflen. Yn ôl yr
ONS gellir cwblhau’r ffurflen mewn rhyw 20 munud.

Mae cwblhau’r ffurflen yn ddyletswydd gyfreithiol ar bob
teulu. Mae’r ONS yn awyddus iawn i nodi nad ydynt wedi
colli unrhyw ddata erioed ac na ryddheir gwybodaeth am

unigolion am 100 mlynedd. Bydd cyfrifiad 2021 yn cynnwys
cwestiynau newydd am hunaniaeth rywiol a rhyweddol ac am
y sawl sydd wedi ymadael â’r lluoedd arfog. 

Fel yn 2011, fe ofynnir cwestiwn gwirfoddol am grefydd,
gydag un opsiwn ar gyfer Cristnogaeth (pob enwad), neu fe
fydd gofod i lunio’ch ymateb eich hun.

Oherwydd natur ar-lein y Cyfrifiad, gobeithir cyhoeddi
amcangyfrifon ystadegol cychwynnol ar gyfer Cymru a
Lloegr yn 2022, yn llawer cynt nag yn y gorffennol.

(Addaswyd o Fwletin Polisi Cytûn, Chwefror 2021)
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CYFRIFIAD 2021 YN PARHAU ER GWAETHAF COVID-19

CYMRU GYSEGREDIG – EDRYCH YMLAEN
AT AILDDARGANFOD EIN HEGLWYSI

Er mwyn ein helpu i baratoi i allu crwydro eto, mae Ymddiriedolaeth
Genedlaethol yr Eglwysi yn parhau i ehangu ei chanllawiau i ddarganfod eglwysi
Cymru ar y wefan www.explorechurches.org.

Yr ychwanegiad diweddaraf yw Ffordd Cymru, teulu o dair taith genedlaethol
sy’n arwain ymwelwyr ar hyd arfordir y gorllewin, ar draws gogledd Cymru

a thrwy galon
Cymru. Mae hyn
yn ychwanegiad
at amrywiaeth
eang o deithiau
eraill, megis
eglwysi sy’n hªn
na’n cestyll,
dilyn Dewi Sant
ac eglwysi ar
ynysoedd
diarffordd.
Rhywbeth i
edrych ymlaen
ato wedi’r
datgloi!

Sul, 14eg Chwefror
Oedfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb

Yr wythnos yma bydd yr oedfa o dan
ofal y Parchedig Enid Morgan.

––––––––––

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

Nia fydd ar grwydr yn rhai o’r Llefydd
Llonydd sy’n rhan o lwybr treftadaeth
arbennig yng ngogledd Ceredigion yn
dysgu mwy am bwysigrwydd cyfnod y
Grawys yng nghalendr yr Eglwys.

–––––––––––––––––––––––––––––

Caniadaeth y Cysegr
Sul, 14eg Chwefror
7:30yb a 4:30yp

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

––––––
Oedfa Radio Cymru
14eg Chwefror am 12:00yp

yng ngofal
Josh Edwards – Cymdeithas y Beibl.

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.

pedair.tudalen@gmail.com

Er cof am y Capten Syr
Tom Moore, 1921–2021

Er grym y rhyfel welodd – yn curo,
camau cariad gerddodd,

er mor wan, mae grym ei rodd
yn trechu’r hyn a’i trechodd.

Siôn Aled Owen



Mae’r Athro Anthony C. Thiselton yn
enw cyfarwydd i lawer fel awdur
toreithiog cyfrolau ar ddehongli’r
ysgrythurau ac ar yr athrawiaethau
Cristnogol ynghyd ag esboniadau
Beiblaidd. Bu’n Athro Diwinyddiaeth ym
Mhrifysgolion Nottingham a Chaer, a
hefyd yn Brifathro ar Golegau
Diwinyddol Sant Ioan, Nottingham a
Sant Ioan, Durham. Mae’n perthyn i’r
garfan Efengylaidd oddi mewn i Eglwys
Loegr.

Athro Anthony Thiselton 
Prifysgol Nottingham, Cyfweliad Why

study Hermeneutics?
https://www.youtube.com/watch?v=J1UY7_KA8L0

Cyfrol drom ym mhob ystyr o’r gair yw
ei astudiaeth o ddulliau dehongli’r
ysgrythur nifer o ddiwinyddion ac
athronwyr cyfoes a ymddangosodd yn
1980 o dan y teitl Two Horizons, ac yn
ddiweddarach lluniodd esboniad
swmpus ar Lythyr Cyntaf Paul at y
Corinthiaid. Eithr nid llyfr o’i eiddo o
faint cyffelyb nac un ychwaith a fyddo’n
anaddas i’r rhan fwyaf ohonom sydd
gennyf dan sylw y tro hwn, ond
esboniad ar y Llythyr at y Colosiaid
sydd wedi’i saernïo ar gyfer y
darllenydd cyffredin: yn wir, dyna
yw is-deitl y
gyfrol: A Short
Exegetical
and Pastoral
Commentary.
Dyma’r
manylion
pellach amdani:
Colossians
(Cascade
Books, Eugene,
Oregon, 2020;
ISBN: 978-1-
7252-5852-5)
(clawr papur).

Codwyd amheuon ynglªn â dilysrwydd
y llythyr hwn gan amryw dros y
blynyddoedd, yn enwedig ar sail y ffaith
yr amheuwyd ai’r apostol a luniodd y
ddysgeidiaeth fwy datblygedig ynglªn â
pherson Crist ac ynglªn â’r Eglwys a
geir ynddo. Gwrthyd Thiselton yr
awgrym na allai diwinyddiaeth Paul fod
wedi datblygu yn ystod cwrs ei
weinidogaeth, a chred mai dyna’n wir a
welir yn achos y ddwy athrawiaeth hyn
yn y llythyr. Trafodwyd hefyd lawer
gwaith natur yr ‘heresi’ honedig y ceisiai
ddelio â hi ynddi: yn wir, amheuwyd a
oedd y fath ‘heresi’ yn bodoli mewn

gwirionedd. Nid yw Thiselton yn fodlon
mynd mor bell â hynny: dywed nad yw
am fod yn ddogmatig ar y mater hwn a
gwell ganddo sôn am ddysgeidiaeth
anghywir. Gan fod tebygrwydd mawr
rhwng Colosiaid ac Effesiaid trafodwyd
eu perthynas â’i gilydd yn aml: os yw’r
naill yn ddibynnol ar y llall, yna, medd
Thiselton, mae’n rhaid mai Effesiiaid
sy’n dibynnu ar Colosiaid.

Mae ei esboniad yn rhannu’r epistol i
bedair rhan: 

1. Rhagarweiniad (1.1-14); 

2. Athrawiaeth (1.15-2.23), sy’n
ymwneud yn bennaf ag
arglwyddiaeth Crist a digonolrwydd
yr hyn a gyflawnodd; 

3. Ymarfer y Ffydd (3.1- 4.6), sef
rheol Crist ym mywyd bob dydd y
Cristion; a

4. Materion personol (4.7-18). Gan
ddefnyddio ei gyfieithiad ei hun
esbonia’r testun yn fanwl ac yn eglur.
Cyfeiria’n fynych at eiriau Groeg y
testun gwreiddiol gan eu
trawslythrennu ar gyfer y darllenydd
cyffredin. Dyfynna’n aml ac yn
helaeth o waith esbonwyr eraill ar yr
epistol, a chaiff sylwadau Calfin arno
gryn sylw ganddo. Ar ddiwedd pob
adran ceir cyfres o gwestiynau
treiddgar sy’n archwilio ein
dealltwriaeth o’i esboniad o’r testun
a hefyd yn ceisio ein cael i
gymhwyso’r hyn a ddarllenwn ac a
ddeallwn i’n bywyd beunyddiol fel
Cristnogion.

Dyma’n wir ganllaw ardderchog ar gyfer
dosbarthiadau Beiblaidd a fyddo’n
dewis astudio Colosiaid heddiw.

John Tudno Williams
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Y Silff Lyfrau

Ymhen tair wythnos fe fydd hi’n flyl
Dewi.

Ymhen tair wythnos bydd Cenn@d yn
cael ei gyhoeddi am y tro cyntaf. 

Oherwydd ymrwymiad Undeb y
Bedyddwyr ac Eglwys Bresbyteraidd
gallwch ddarllen Cenn@d yn rhad ac
am ddim yn wythnosol mewn sawl
ffordd wahanol:

• Gallwch ddod o hyd i Cenn@d ar
wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru. 

• Gall y rhai sy’n methu â chael
mynediad i gyfrifiadur sicrhau copi
caled ohono drwy gysylltu gyda’r
swyddfa ar 029 2062 7465. 

• E-bostiwch Eleri ar
eleri.meluish@ebcpcw.cymru
i gael eich ychwanegu at y rhestr
dosbarthu e-bost wythnosol.

Bydd Cenn@d:

• yn gyhoeddiad digidol bywiog, mewn
lliw llawn, ar y cyd rhwng Eglwys
Bresbyteraidd Cymru ac Undeb y
Bedyddwyr.

• yn defnyddio’r dulliau cyhoeddi
diweddaraf a’r cyfryngau digidol
mwyaf cyfoes.

• yn gyhoeddiad trawsenwadol –
mae’r cyhoeddiad yn ffrwyth
trafodaethau enwadol a
thrawsenwadol sydd wedi
ymestyn am ddwy flynedd.
Er yr hoffem fod wedi rhannu yn y
fenter gydag enwadau eraill hefyd,
nid oeddynt yn gweld yn dda i
ymuno ar hyn o bryd. Bydd y drws
yn parhau ar agor ar gyfer
cydweithio pellach gydag
enwadau eraill er mwyn hybu

tystiolaeth yr efengyl yng Nghymru
heddiw.

• yn cynnwys newyddion o blith ein
henwadau, gyda cholofnau gan
gyfranwyr o’r Goleuad sydd wedi
cyfrannu’n helaeth i ddysg ac i
ddiwylliant Cymru. Bydd colofnwyr
gyfrannodd i’r Seren hefyd yn
cyfrannu’n helaeth i’r Cenn@d.
Ac yr ydym yn hyderus y cawn
gyfranwyr newydd i gyfoethogi’n
cyhoeddiad.

• yn parhau i gynnwys newyddion ar
draws Cymru, hanes mudiadau a
gweithgareddau ac adnoddau.
Bydd y newyddion fu gynt yn rhan
o’r 4 Tudalen cydenwadol a rennid
gan y tri chyhoeddiad sef Y Goleuad,
Seren Cymru a’r Tyst yn ganolog i’r
Cenn@d newydd ac yn parhau i
gael eu rhannu gyda’r Tyst,
cyhoeddiad yr Annibynwyr.

• Bydd rhagor o wybodaeth ymarferol
yn dilyn yr wythnos nesaf.

Cenn@d ar flyl Dewi

Llun: Gwefan Amazon co.uk
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•  Wythnos nesaf – Gwerthfawrogi Cyfraniad •

Croesffordd a chroes

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

GWEDDI

Duw, a Thad ein Harglwydd Iesu Grist,
addolwn di. Addolwn di yn dy ogoniant.
Addolwn di yn dy Fab Iesu Grist, trwy’r
hwn y datguddiaist dy ogoniant i’n byd.
Addolwn di drwy’r Ysbryd Glân drwy’r hwn
yr wyt yn parhau i ddatguddio’r ‘heirdd
drysorau drud.’ Datguddia i ninnau eto
heddiw’r gogoniant a ddatguddiwyd i
fugeiliaid a doethion, i’r werin a
brenhinoedd, i broffwydi ac i
genedlaethau o bobl ym mhob cwr o’r byd
a’th ganfu yn Oleuni, yn obaith, ac yn
nerth. Amen.

CYFLWYNIAD

Nid neges am dduwdod Iesu yw’r hanes
am y Gweddnewidiad (er bod
awgrymiadau am hynny hefyd)
Yn hytrach beth sydd gennym yw
mynegbost gan Marc, tua hanner ffordd
drwy’r Efengyl, i gyfeiriad gweddill yr
hanes. Yn un o’r adrannau mwyaf
rhyfeddol yn yr Ysgrythurau’n gyfan, mae
Marc am i ni adnabod bod y newyddion
da wedi ei drysori yn Iesu Grist. Wedi’r
cyfan o eiriau agoriadol yr Efengyl ceir
datganiad mai naratif am ddechrau’r
newyddion da, am, ac yn, Iesu Grist, Mab
Duw yw hwn.

Yn y ‘Gweddnewidiad,’ mewn ‘cwmwl’ o
bresenoldeb Duw, gwisgir Iesu gyda
gogoniant nefol – caiff ei bryd a’i wedd ei
drawsnewid yng nghwmni tri o’i
ddisgyblion, Pedr, Iago ac Ioan.
Cyhoeddir ei berthynas â’r Tad. O hyn
allan mae Iesu’n cyfeirio’i gamau tuag at
groes Calfaria a buddugoliaeth derfynol
Iesu, ac at yr atgyfodiad.

DARLLEN: Marc 9:2-13
‘Ni welsant neb mwyach ond Iesu yn
unig gyda hwy’

Dychmygwch blentyn yn edrych ar y sêr a
gweld cannoedd o ganhwyllau bychain o
oleuni. Rhyw ddiwrnod drwy delesgop
caiff gyfle i edrych ar wyneb y lloer a
chraffu ar bellterau’r bydysawd.
Trawsnewidir ei brofiad gan yr hyn a
welodd. A thebyg yw ein profiad o edrych
ar gelloedd unigol drwy ficrosgop. Beth
sy’n gyffredin i’r ddwy agwedd yw bod y
realiti sy’n cael ei ddatguddio yn bod
drwy’r amser ond ein bod heb ei weld na’i
adnabod cyn hyn.

Rhywbeth tebyg oedd profiad Pedr, Iago
ac Ioan. Ychydig o ddyddiau ynghynt
roedd Pedr wedi adnabod, ac wedi

datgan, mai ‘Ti yw’r Meseia’. Ond prin fod
yr hyn a ddatguddiwyd iddo wedi ei
ddaearu yn ei ddeall. Nid gwybodaeth ‘cig
a gwaed’ oedd hyn. Datguddiad gan y
Tad ydoedd. (Mathew 16:18) Yn awr, ‘ar
fynydd uchel o’r neilltu’ datguddiwyd y
gogoniant sy’n eiddo i Iesu Grist bob
amser, o dragwyddoldeb. Am ennyd, ‘aeth
ei ddillad i ddisgleirio’n glaerwyn, [mewn]
modd na allai unrhyw bannwr ar y ddaear
eu gwynnu.’ 

Ond beth yw ystyr yr adnodau yma i ni?

1. Mae profiad y Cristion o Dduw yng
Nghrist bob amser yn bersonol  ‘ar eu
pennau eu hunain...’ aeth y disgyblion
ar eu taith. (ad 2) Iesu ei hun yw’r un
sy’n ein tywys i’w adnabod yn ei
ogoniant. Ond ochr yn ochr â’n profiad
personol cofiwn nad yw’n
hadnabyddiaeth byth yn unigolyddol.
Ac y mae’r adnabyddiaeth o Iesu bob
amser yn brofiad sy’n cael ei rannu
gyda chwmni; yng nghwmni Saint yr
oesoedd ( Moses ac Elias) a
chynulleidfa ei bobl (Pedr, Iago ac
Ioan) Dechrau’r adnabyddiaeth fodd
bynnag, fel ei ddiwedd, yw hyn: ‘Ni
welsant neb mwyach ond Iesu yn unig
gyda hwy.’

2. Ymddangosodd Moses ac Elias gydag
Iesu am reswm arbennig.
Cynrychiolai’r ddau ohonynt gyda’i
gilydd raniad traddodiadol yr
Ysgrythurau Iddewig. Cyfarfu Moses â
Duw mewn cwmwl. Cipiwyd Elias i
gwmni Duw mewn corwynt. Ym
mhresenoldeb Iesu cynrychiolai
Moses y ‘Gyfraith’ a safodd Elias ar ran
y proffwydi. Ac fe gofiwn y ‘Darfu’i
Moses a’r proffwydi/ ddweud amdano
cyn ei ddod...’ Ond i’r ddau ohonynt
Iesu yw canolbwynt y cyfan.

3. Mor rhyfeddol ac arswydus oedd yr
olygfa. Syfrdanwyd Pedr fel ‘ni wyddai
beth i’w ddweud: yr oeddynt wedi
dychryn cymaint.’ (ad 6) A
chydymdeimlwn ag ef! Er i ymateb
Pedr i adeiladu tair pabell gael ei
bortreadu fel geiriau ffôl y gwir yw bod
Pedr yn y cynnig hwn wedi tynnu ar
ddisgwyliad rhai sectau/ traddodiadau
Iddewig. Ers misoedd roedd Ioan
Fedyddiwr gynt, ac Iesu ei hun, wedi
cyhoeddi bod Teyrnas Nefoedd/ Duw
wedi dod yn agos. Dehonglodd rhai
grwpiau Iddewig gyfeiriad yn
Sechareia 14:16-21 fel addewid y
byddai’r Deyrnas yn cael ei sefydlu ar

adeg Gfiyl y Pebyll. Yng nghanol y
cyfarfyddiad arallfydol hwn nid oedd yn
afresymol i Pedr gynnig adeiladu tair
pabell na thybied bod cyflawniad y
Deyrnas gerllaw! Ond Iesu yw
canolbwynt y disgwyliad.

4. Yna yn nirgelwch presenoldeb Duw, o
ganol y cwmwl, clywyd llais yn datgan
bod perthynas neilltuol gan Iesu gyda’r
Tad – ‘Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd.’
Ond ef hefyd oedd cyflawnder yr
addewid a roed i Moses. Byddai
proffwyd arall yn cael ei godi gan
Dduw o blith ei gymrodyr. (Deut.18)
Cyfrifoldeb y bobl oedd gwrando ar y
proffwyd o benodiad Duw.
‘Gwrandewch arno,’ oedd, ac yw
galwad Duw o hyd wrth edrych ar
Iesu.

5. Nid oedd y neges a gynigiwyd i’r
disgyblion yn neges rwydd. Roedd
Iesu wedi sôn eisoes am groes ac
atgyfodiad (8:31-37). A
thramgwyddwyd Pedr bryd hynny. Yn
awr, mae Iesu’n dechrau egluro mai
trwy ei ddioddefaint a’i atgyfodiad yr
oedd Mab y Dyn i ddod i deyrnasu. Ni
allent ddeall ei neges. Ar hyd y
canrifoedd mae eglwys Iesu Grist wedi
brwydro i ddeall sut y gall Gwas yr
arglwydd a brenin yr hollfyd ddioddef
dros bechod y byd. Ond ni allwn osgoi
pa mor ganolog yw hyn yn
nysgeidiaeth Iesu ei hun. A daw llais y
Tad, ‘Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd,
gwrandewch arno,’ yn anogaeth i ni
heddiw..

6. Er mor arswydus a dymunol a
dyrchafol oedd y profiad, cilio wnaeth y
cwmwl. Ac ar y diwedd, ‘Ni welsant
neb mwyach ond Iesu yn unig gyda
hwy.’ Ym mhob ‘profiad’ ysbrydol, neu
ddeallusol, cofiwn hyn. Dros dro mae’n
profiadau perffeithiaf. Dros dro mae’n
dyfaliadau. Dros dro mae’n
‘gwybodaeth’. Dros dro mae’n ffydd. Fe
ddaw awr y cawn weled Iesu fel y mae.
A llyncir ein dyfaliadau, ein profiadau
a’n ffydd gan adael ‘neb mwyach ond
Iesu yn unig gyda hwy.’ Wedi’r cyfan ef,
yr Arglwydd Iesu Grist yw’n doethineb
oddi wrth Dduw, ein cyfiawnhad,
sancteiddhad a’n prynedigaeth. Ac ar
ganol, yr orsedd, i dragwyddoldeb
cenir caneuon o fawl, mai Teilwng yw
yr Oen.

GWEDDI DAWEL
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