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Diolch am y Goleuad
‘Gwlad Gristionogol oedd Cymru yn
1890’, yn ôl R. Tudur Jones yn Ffydd ac
Argyfwng Cenedl, ‘Yr oedd y genedl â’i
hwyneb tua’r wawr.’ Roedd Y Goleuad,
felly – a’i rifyn cyntaf ar y farchnad
ugain mlynedd ynghynt – mewn da bryd
ar gyfer ‘y wawr wen olau’ oedd ar dorri.
Ond yn y gystadleuaeth i gyhoeddi
wythnosolion enwadol yn y Gymraeg,
trydydd yn y ras oedd Y Goleuad.
Sadwrn, 30 Hydref 1869, ydi dyddiad y
rhifyn cyntaf.
Menter breifat oedd honno a
Gwyneddon – awdur Anfeidrol Dduw
rhagluniaeth – am gyfnod yn golygu,
argraffu, cyhoeddi a’i werthu o’i siop. O’i
gyhoeddi ar y Sadwrn, papur ar gyfer y
Sul oedd o, wir, a’i bris yn ddwy geiniog.
Mae’r copi cynharaf sydd yn bodoli yn
tanlinellu ei fod ‘At Wasanaeth Crefydd,
Llenyddiaeth, Gwleidyddiaeth, a
Moesau’.
Un o’r golygyddion cynharaf oedd y
Parch Evan Jones, gweinidog Moreia,
Caernarfon; yn argraffydd wrth
hyfforddiant, yn ‘ddyn papur newydd’ ac
inc yn ei waed. Bu’n golygu’r Goleuad
am bedair blynedd – o 1872 ymlaen –
gan ddyblu ei gylchrediad o fewn
blwyddyn. Ysgrifennais gyfrol amdano
unwaith.

gorau’r cyfnod – ar wahân i’r Beibl, wrth
gwrs. Wedi i’r enwad brynu’r Goleuad yn
1911 aeth yn fwy enwadol ei gynnwys.
A ‘dinas yr inc’ – fel y llysenwid
Caernarfon – am gyfnod yn fath o
‘Gaerdydd’ yr enwad.
Fydda dim digon o inc imi sôn am y llu
fu’n eistedd yng Nghadair y Golygydd.
Hwyrach mai’r sgfip fwyaf fu llwyddo i
gyflogi E. Morgan Humphreys –
golygydd Y Genedl Gymreig a
cholofnydd y Guardian – i eistedd yn y
gadair. Synnwn i ddim nad Cadeirydd y
Pwyllgor, y Parch John Williams,
Brynsiencyn, a’i perswadiodd i
ymrestru. Ond bu’n eithriad, nid am y
llwyddiant i’w benodi, yn unig, ond am
i’r rhai a’i penododd ei ddiswyddo’n
ogystal.
Gyda gweledigaeth Evan Jones a’i
debyg aeth yr enwad ati i sefydlu
gwasg, a’i lleoli yng Nghaernarfon,
Llyfrfa’r MC. Yn nes ymlaen, adeiladwyd
swyddfa gyda thª hardd i’r
Goruchwyliwr. Yn fuan, un cyhoeddiad
oedd Y Goleuad yng nghanol toreth o
gyfrolau a chylchgronau. A’r
llwyddiannau yn sobri dyn: Trysorfa’r
Plant yn gwerthu 40,000 o gopïau’r mis
a’r Rhodd Mam, wedyn, yn werthwr

Yr hyn a ffyrnigodd bethau oedd
ymateb rhy gymedrol Morgan
Humphreys i’r Rhyfel Mawr tra roedd
John Williams yn recriwtio bechgyn
ifanc i fynd i’w hymladd. Er nad oedd
Morgan Humphreys yn heddychwr gant
y cant, cafodd o leiaf dri llythyr oddi ar
law’r Parch John Williams a’r Pwyllgor
yn ei rybuddio i newid agwedd. Yna,
derbyniodd air o rybudd fod ei sylwadau
yn Y Goleuad yn peri anniddigrwydd i
Lloyd George yn 10 Stryd Downing. O’r
herwydd, cwtogwyd ei gyflog. Yna, yn
Rhagfyr 1918, â’r Rhyfel drosodd,
cafodd ei gardiau.
A neidio blynyddoedd, yng Ngorffennaf
1973, yn annisgwyl, daeth gwahoddiad i
mi i olygu’r Goleuad. Wn i ddim a fu
hysbysebu ai peidio. Golygai sicrhau
deunydd ar gyfer pob rhifyn ac
ysgrifennu golygyddol o oddeutu 700
gair – er mai fy newis i oedd hynny. Yna,
ymweld â’r argraffdy yng Nghaernarfon
unwaith yr wythnos i ddarllen y broflen
derfynol, rhoi’r rhifyn yn ei wely a
chyflwyno deunydd i’w argraffu ar gyfer
y rhifyn dilynol.
Bûm yn ddigon ffodus i gael golygu’r
Goleuad pan newidiwyd o’r hen ddull o
argraffu i ddull cyfoes. Bellach, roedd
amrywio’r orgraff a chynnwys lluniau lliw
yn gwbl bosibl. Gyda’r hen ddull,

Llun: Llyfrfa M.C. Caernarfon. O’r Drysorfa 1911
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Diolch am y Goleuad (parhad)
colofnau hirion o brint du, oer, gydag ambell bennawd oedd yr
arfer a chynnwys llun yn gostus. Yn 1978 argraffwyd Y Goleuad
gyda lliw ar y dudalen flaen am y waith gyntaf. Cynigiodd Hywel
Harris, arlunydd amlwg, lunio cartwnau a gwneud hynny am
ddim. ‘Gwenwch’ oedd y pennawd. Bu hynny yn anodd i amryw.
Un bore yn 1979 daeth llythyr i’r Swyddfa oddi wrth un o
weinidogion amlycaf yr enwad – un a wnaeth fwy na neb i
ddiogelu hanes Methodistiaeth – wedi ei gyfeirio at
Oruchwyliwr y Wasg. Roedd yn amlwg nad oedd Y Goleuad ar
ei newydd wedd at ddant y llythyrwr, mwy na’r cynnwys o ran
hynny.
Un sylw oedd y dylai pob rhifyn o’r Goleuad fod ‘yn llawn fel
wy’: dim lle i luniau a chartwnau, amrywio seis y print a
‘ffolinebau’ tebyg. Ei fygythiad oedd, os na fedrai’r pwyllgor lleol
fy niswyddo y byddai’n perswadio’r Gymanfa Gyffredinol i
wneud hynny. Serch hyn i gyd, bu golygu’r Goleuad yn
hyfrydwch pur i mi a fu erioed brinder deunydd; y gwrthwyneb,
wir. Amhosibl diolch digon i bawb a fu’n cyfrannu’n wirfoddol at
ei gynnwys. Nid yn ystod fy nhymor i yn unig ond dros
flynyddoedd maith.
Bu papurau newydd yn gyfrwng effeithiol, rhyfeddol, i ddiogelu’r
iaith, cefnogi diwylliant, gwleidydda, cofnodi digwyddiadau a
thalu teyrngedau. Mae cymwynas enfawr y Llyfrgell
Genedlaethol yn digido’r holl ddeunydd, Papurau Newydd
Cymru Ar-lein, yn gyfle i weld y llafur a’r eiddgarwch a fu.
Arall ddefnyddio’r cyfrwng wnaeth Y Goleuad a’i debyg. Nid i
ddiogelu eu buddiannau eu hunain yn unig, ond i hyrwyddo’r
Ffydd, tanlinellu gweithgareddau eglwysi, a mynegi barn ar
faterion moesol y dydd – a llawer mwy. Syndod oedd clywed
fod Y Goleuad a Seren Cymru am fynd i briodas â’i gilydd a’r
Tyst am aros yn hen lanc.
Wedi i mi sgwennu’r uchod ymddangosodd llythyr yn rhifyn
29 Ionawr o’r Goleuad gan bump o hoelion wyth ein henwad.
Y cais oedd i rai mewn awdurdod ymbwyllo gan y byddai gwell
yn bosib.
Harri Parri

Rhifyn cyntaf o’r Goleuad – Hydref 30, 1869

Gofalaeth De Aberteifi
Buom fel eglwysi gofalaeth De Aberteifi yn
brysur iawn yn y cyfnod yn arwain lan i’r
Nadolig. Llwyddwyd i gasglu at ei gilydd lwyth
teilwng o ddillad, cases a bagiau i’w danfon i’r
ceiswyr lloches ym Mhenalun, ger Dinbych y
Pysgod. Roedden ni’n falch iawn o allu bod o
gymorth i’r cant a hanner o ddynion ifanc yno,
sydd eisoes wedi wynebu amgylchiadau
heriol iawn, ac sydd yn awr yn byw dan
amgylchiadau digon annymunol yn y cyn

wersyll milwrol yn Ne Sir Benfro. Gobeithiwn
wneud casgliad arall yn ystod yr wythnosau
nesaf.
Er ein bod yn cynnal oedfa dros y we a chael
cyfarfod Zoom wythnosol, mae’n hanfodol
bwysig yn y cyfnod anodd hwn, pan nad
ydym yn gallu cyfarfod i addoli yn y modd
traddodiadol, ein bod yn dangos fod yr
eglwys yn fyw ac yn gweithredu drwy estyn
mas i helpu eraill.
Llunos Mai Gordon
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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

Gwers 33

Ffelix a Ffestus
Gweddi
Trugarha wrthym, Arglwydd Dduw, yn
ein ffalster ysbrydol, yn gwybod beth
sydd gyfiawn a gonest, ond yn dewis
ffordd cyfaddawd hunangyfiawn, neu’n
cau ein llygaid i ymddygiad anfoesol ac
anghyfrifol. Deuwn o’th flaen heddiw,
yn ymwybodol fod yna sawl Ffelix a
Ffestus yn ein cymunedau, ein gwlad
a’n byd, a ninnau’n ofnus i’w beirniadu
rhag tarfu ar fyd anghyfiawn. Amen.
Darlleniad Actau 24:1–25:12
Cyflwyniad
Roedd Ffelix a Ffestus yn ddau o
gymeriadau diddorol rhan olaf hanes
Paul cyn iddo gyrraedd Rhufain.
Symudodd y stori yn gyflym dros bum
pennod olaf Llyfr yr Actau. Rhoddwyd
Paul ar brawf nifer o weithiau, a bu
mewn cyffion a’i ddal mewn sawl
carchar yn gyson. Yr Iddewon a
gyhuddodd Paul o dorri cyfreithiau ac
roeddent yn awyddus i’w ladd. Drwy
geisio’i gyrchu i Jerwsalem, byddent yn
creu sefyllfa i’w ladd, ond er tegwch â’r
system Rufeinig, roedd y ddeddf yn
ceisio tegwch ac yn rhoi cyfle i’r
cyhuddedig ei amddiffyn ei hun. Gwelir
y cyhuddwyr Iddewig mewn golau
gwael ac roedd y ddau ‘farnwr’
(‘proculator’ yw’r term Saesneg), sef
swydd un a fyddai’n gweithredu ar ran
yr ymerawdwr i sicrhau gofal a
chyfiawnder, hefyd wedi methu yn eu
dyletswyddau.
Gwelir bod Ffelix a’i olynydd Ffestus
am gadw ochr gyda’r Iddewon, ond
hefyd am sicrhau na fyddai unrhyw un
yn medru eu cyhuddo o wneud cam â’r
drefn Rufeinig. Sefyllfa felly oedd y tu
ôl i Ffelix gael ei alw ’nôl i Rufain yn
60 OC, gan fod cyhuddiadau o
greulondeb a thwyll yn ei erbyn. Roedd
yn ddigon parod i ofyn am arian gan
Paul, a phan adawodd am Rufain, roedd
yn ddi-hid am gyfiawnder gan adael
Paul yn y carchar, er mwyn plesio’r
Iddewon. Cymeriadau hunanol a
dauwynebog oedd y ddau farnwr, a
phrin bod y naill na’r llall yn deg eu

dedfrydu. Cerddai’r ddau lwybrau
hunan-fantais heb dorri’r ddeddf na
chreu cynnwrf. Dyna oedd y byd a
wynebai Paul ac arweinwyr eraill yr
Eglwys Fore – byd a wyddai beth oedd
cyfiawnder a thegwch, a byd a
gydnabyddai beth oedd twyll ac
amharch. Cyfrifoldeb Ffelix a Ffestws
oedd dyfarnu’n deg a chyfiawn, ond ni
wnaethant lwyddo i wneud hynny.
Myfyrdod
Dywedodd Churchill un tro fod “y
gwrthwynebwyr yn eistedd ar y
meinciau gyferbyn a bod y gelyn yn
eistedd tu ôl i chi”. Pwy yw gelyn yr
eglwys bellach, onid y sawl sy’n
awyddus i’ch gwared ac eraill sy’n ddihid i’ch amgylchiadau? Pwy sy’n
fychanus o’r Eglwys yn y byd – ai’r
anffyddwyr
neu’r
sawl
sy’n
gwerthfawrogi’r neges ond yn ddi-hid i
dranc yr Eglwys? Golchodd Peilat ei
ddwylo, ac felly Ffelix a Ffestus.
Hawdd deall dadleuon yr Iddewon, ond
pa rinwedd sydd i’r swyddogion
Rhufeinig?
Y sawl sy’n golchi ei ddwylo yw
gwir elyn cyfiawnder, y sawl sy’n
cerdded i ffwrdd wedi gweld
anghyfiawnder ar waith, y sawl sy’n
cyfaddawdu gyda chyfiawnder. Pwy yw
Ffelix ein cyfnod? Ai’r gwladweinydd
sy’n dewis peidio gweithredu yn enw
tegwch, y gfir busnes sy’n rheibio tir
gan ddadlau ei fod o blaid tegwch ond
yn awyddus i weld ei fusnes yn
llwyddo, neu’r person sy’n cau ei lygad
i anghyfiawnder yn ei gymuned heb ots
pwy sy’n dioddef. Mae’r enw Ffelix yn
enw canol i lawer ohonom.
Faint o Gristnogion sydd, fel Paul
gynt, yn eistedd yng nghelloedd
carchardai a neb yn malio llawer, y bobl
ddibwys, “sy’n tipyn o boendod i’r rhai
sy’n credu mewn trefn”? Dyna lle mae
Cristnogion yn erbyn Poenydio, a chyrff
tebyg, yn gwneud gwaith amlwg
werthfawr. Mae llythyron, e-byst a
galwadau ffôn yn cyfrif. Onid yw’n
gyfrifoldeb arnom i weithredu fel ag y
gallwn, gan dderbyn na all pawb
weithredu yn yr un ffordd?
Gweddi
Maddau i ni, nefol Dad, am fod mor
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llugoer ein hymateb i anghyfiawnder,
sy’n cuddio’r tu ôl i fwgwd nid-fy-maii-aeth. Ysgoga ni i weld pob
camgymeriad Ffelixaidd a chodi llais yn
enw Iesu. Amen.
Trafod ac ymateb
• A oes rhai yn eich tyb chi sydd wedi
methu, fel Ffelix a Ffestus, yn eu
cyfrifoldeb i weinyddu cyfiawnder
yn ein byd heddiw?
• Mae Luc yn awyddus i bwysleisio
nad oedd y ‘sect’ Gristnogol yn
unrhyw fygythiad i neb (Actau 25:8
– teml, Iddewon na Cesar). A yw
hi’n dal felly?
• Wedi ei anwybyddu am ddwy
flynedd yn y carchar, defnyddia Paul
ei hawliau fel dinesydd Rhufeinig i
gael ei wrando gan Cesar ei hun
(Actau 25:11). Sut fyddai hyn yn ei
helpu i gyflawni addewid Iesu Grist
yn Actau 1:8? A ydym ni’n ddigon
parod i sefyll ar ein hawliau er
mwyn yr Efengyl?

Sul, 21ain Chwefror
Oedfa
Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb
Yr wythnos yma bydd yr oedfa o dan
ofal y Parchedig Huw Dylan Jones.

––––––––––
Dechrau Canu Dechrau Canmol
nos Sul, am 7:30yh
Ar y rhaglen, Lisa fydd yn Nyffryn
Nantlle yn cwrdd â Karen Owen, sy’n
gwneud gwaith arloesol yn yr ardal i
uno capeli, a chawn glywed sut mae
pobl Pen-y-groes yn cydweithio a
chyd-dynnu i greu gobaith newydd
i’w bro.

–––––––––––––––––––––––––––––

Caniadaeth y Cysegr
Sul, 21ain Chwefror
7:30yb a 4:30yp
Y Parchedig R. Alun Evans sy’n
cyflwyno emynau am faddeuant.

––––––

Oedfa Radio Cymru
21ain Chwefror am 12:00yp
Sul cyntaf y Grawys yng ngofal
Sheridan Angharad James, Llundain.
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Ar daith drwy’r Beibl yn ystod y Grawys
Cyfres o saith defosiwn gan Joseff Edwards o Gymdeithas y Beibl
yn rhoi golwg inni ar ddarlun mawr y Beibl a’n rhan ynddo.
Wythnos 1
Mynd i mewn i’r stori – digoni ein
hawch am ystyr
Darllenwch: Datguddiad 4.11; Salm
139.13–14; Salm 95.3–7
Myfyrio
Rydym yn ymateb i harddwch naratif.
Daw poblogrwydd y ffilmiau Marvel a
Star Wars diweddaraf o’r ffaith eu bod
yn agor bydoedd hardd, newydd a
rhyfeddol o’n blaenau. Mae mynd i
mewn i’r bydoedd hynny yn teimlo fel
dihangfa. Rydyn ni’n anghofio ein
trafferthion ac yn gadael i’n hunain
gredu (am ddwy awr) mewn byd gwell.
Mae’r Beibl yn gwneud hyn hefyd.
Mae’n agor byd cwbl newydd i ni.
Pan agorwn y Beibl, meddai Eugene
Peterson, ‘Rydym yn mynd i mewn i
fyd cwbl anghyfarwydd Duw, byd o
greadigaeth ac iachawdwriaeth sy’n
ymestyn yn ddiddiwedd uwchlaw a thu
hwnt i ni.’
Ond y gwahaniaeth mwyaf rhwng
stori’r Beibl a phob stori arall yw nad
yw’n mynd â ni allan o’r byd ond yn ein
gosod ni’n iawn ynddo. Stori Duw
ydyw, a ysgrifennwyd i’n helpu i wneud
synnwyr o’r byd a rhoi gobaith inni y
gallwn ni ddibynnu arno.
Nid yw bywyd erioed wedi teimlo’n
fwy bregus, nac ychwaith ein straeon ni
ein hunain. Ydy, mae darllen y Beibl yn

y4t

Chwefror 19, 2021

i gyd er mwyn i chi ei adnabod (Salm
95.7) a’i addoli (Salm 139.14).
Ydych chi’n gweld sut rydyn ni i gyd
yn perthyn i’r stori fwy hon? Mae gan
bob un ohonom awdur, sydd wedi
ysgrifennu ein bywyd gydag ystyr. Os
yw’ch bywyd yn amddifad o ystyr a
gwir berthynas, ni fydd prynu mwy o
bethau neu geisio profiadau newydd yn
help. Fe’n gwnaed o fwriad ac i fwriad,
a dim ond pan welwn ein gwir bwrpas
yn yr un stori wirioneddol sydd yn y
byd yr ydym yn dod o hyd i’r bywyd yr
ydym yn dyheu amdano.

golygu camu i fyd anghyfarwydd, ond
daliwch ati! Oherwydd mae Duw yr
awdur yn gwahodd pawb i angori eu
stori fregus eu hunain yn ei stori ef.
A allai fod mai’r Beibl a’r stori
hyfryd y mae’n ei hadrodd yw’r union
beth sydd ei angen arnom i lywio’n
ffordd yn dda trwy fywyd a’i heriau?
Daliwch ymlaen ’te – gallai’r daith fod
yn un sy’n newid bywyd.

Ymateb

Beth mae’r adnodau yn ei ddweud
am y stori rydyn ni’n byw ynddi?

Oedwch a gofynnwch i Dduw wneud y
siwrnai hon trwy stori’r Beibl yn
siwrnai sy’n newid bywyd.

Ynddyn nhw rydyn ni’n gweld byd a
gafodd ei wneud gan gerflunydd
galluog a chain, sydd wedi llenwi’r
greadigaeth i’r ymylon ag olion ei law.
Pan sylweddolwn fod yna awdur i’n
stori ddynol, mae’r byd yn symud o fod
yn ddamwain anffodus neu’n jôc sâl i
fod yn gynllun prydferth. Mae popeth
wedi’i wneud o fwriad ac i fwriad.
O edrych ar yr adnodau hyn, beth yw
ein pwrpas?
Fe’n gwneir ar gyfer addoli a bod mewn
perthynas.
Mae gweld gwreiddiau’r byd yn
achosi inni weld ein hystyr gwreiddiol
ein hunain. Lluniodd Duw chi i
fodolaeth. Nid ar hap y’ch gwnaed, ac
nid ydych yn ddibwys chwaith. Rydych
chi wedi cael eich gwneud yn ‘ofnadwy
a rhyfedd’ (BWM). Fe ewyllysiodd hyn

Beth am fynd ati i ddarllen ymhellach
yn ystod yr wythnos:
Diwrnod 2: Dechreuadau pob peth.
Genesis 1.1–2.3
Diwrnod 3: Temtasiwn, y cwymp a
drygioni – lle’r aeth popeth o’i le.
Genesis 3.1–24
Diwrnod 4: Y dilyw, yr arch a’r enfys
– cyfle newydd. Genesis 6.5–8, 8.1–22;
Genesis 9.1–29
Diwrnod 5: Y tfir, yr addewid ac
Abraham – mae gan Dduw gynllun.
Genesis 11.1–9; Genesis 12.1–9
Diwrnod 6: Isaac, yr aberth a’r
hwrdd yn ei le – prawf mawr ffydd.
Genesis 22.1–19
Diwrnod 7: Joseff, y gôt a’r
breuddwydion – i lawr i’r Aifft.
Genesis 37.1–36

DEC Cymru – Apêl Coronafeirws
Annwyl ddarllenwyr,
Rwy’n mawr obeithio eich bod chi a’ch
teulu yn cadw’n iawn ac yn iach, a’ch
bod oll yn dygymod yn ystod y cyfnod
heriol hwn.
Rwy’n falch o gael eich diweddaru
am waith y Disasters Emergency
Committee (DEC) yng Nghymru. Ym
mis Gorffennaf y llynedd – tra oeddwn i
ar gyfnod mamolaeth – fe lansiodd DEC
Apêl Coronafeirws i helpu pobl yn rhai
o wledydd ac ardaloedd mwyaf bregus y
byd i’w gwarchod eu hunain rhag y
Coronafeirws.

Hyd yma mae’r apêl wedi codi swm
anhygoel, sef £34,000,000, ac mae
£902,000 o’r arian wedi ei godi yma yng
Nghymru, sydd yn rhyfeddol ac yn
dangos haelioni’r Cymry hyd yn oed
mewn cyfnod anodd fel hwn. Ond, yn
anffodus, mae angen y gwaith hwn yn
fwy nag erioed nawr mewn gwledydd
fel Yemen, Syria a Somalia.
Rwy’n anfon nodyn heddiw i ofyn
tybed a hoffech chi gefnogi ein gwaith
wrth godi arian ar gyfer yr apêl. Dyma
stori un bachgen ifanc sydd yn sifir o’ch
ysbrydoli.
Yn ystod y cyfnod clo cyfredol, mae
Danial yn bwriadu rhedeg pellter y Tour
du Mont Blanc – sef 110 o filltiroedd.
Mae’n rhedeg pedair milltir y diwrnod
yng nghwmni ei gi ffyddlon, Alexi, ar
hyd a lled y caeau a’r fforestydd ger ei

gartref, er mwyn
Coronafeirws y DEC.

cefnogi

Apêl

(parhad ar y dudalen nesaf)
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Diwedd pennod i’r Pedair Tudalen
Gyda threfniadau newydd yn cael eu
gwneud rhwng yr enwadau anghydffurfiol
Cymreig i gydweithio er mwyn darparu
cylchgrawn wythnosol ar y cyd rhwng
Undeb y Bedyddwyr ac Eglwys
Bresbyteraidd Cymru, a thudalennau
cydenwadol yn cael eu rhannu gydag
Undeb yr Annibynwyr a’u cyhoeddiad
wythnosol, Y Tyst, fe ddaw pennod yn
hanes ein cydweithio i ben wrth i un arall
agor o’n blaenau.
Wrth edrych ymlaen at y drefn newydd
a fydd yn golygu bod tri golygydd
presennol Y Goleuad a Seren Cymru a’r
Pedair
Tudalen
cydenwadol
yn
cydweithio i gynhyrchu un cyhoeddiad
wythosol, fe fydd llawer o newid yn y
trefniadau.
Ond, wrth edrych yn ôl dros hanes y
cydweithio enwadol sydd wedi digwydd
rhwng yr Annibynwyr, y Bedyddwyr a’r
Presbyteriaid, yr ydym yn sylwi mai
cyfaddawd dros dro oedd y Pedair
Tudalen cydenwadol i gychwyn ac inni
fod mewn cyfnod o ddatblygiad a newid
dros yr ugain mlynedd diwethaf yma.
Mae’n dda cymryd y cyfle hwn i
gofnodi tipyn o hanes y cydweithio hwn
ac i ddiolch i bawb a fu ynglªn â’r fenter
yma, oedd i fod i bara ychydig
flynyddoedd ac i lenwi bwlch a fyddai’n
pontio dau gyfnod, ond sydd wedi parhau
hyd y flwyddyn a’r cyfnod rhyfedd hwn.
Ym mhedwaredd gyfrol Hanes y
Methodistiaid Calfinaidd (EBC, 2017), a
oedd dan olygyddiaeth y diweddar
annwyl Athro John Gwynfor Jones, mae
Brynley Roberts yn adrodd hanes y
cyhoeddi a fu yn yr ugeinfed ganrif gan
adrodd fel hyn am yr hyn a ddaeth i fod yn
‘Bedair Tudalen’ cydenwadol:

Un datblygiad y dechreuwyd ei
wyntyllu yn 2000 oedd cyhoeddi
un wythnosolyn ymneilltuol cydenwadol yn lle’r pedwar a fodolai. Teg
pwysleisio nad ystyriaethau ariannol a
oedd wrth wraidd y syniad (a gafodd
gefnogaeth frwd yn y Gymanfa
Gyffredinol) ond argyhoeddiadau
ecwmenaidd. Wedi cryn drafod
cyfeillgar rhwng yr enwadau
cytunwyd ar bolisi a phenderfynwyd
cyhoeddi ar y cyd bedwar tudalen (â’i
olygydd ei hun) i’w gynnwys mewn
tri o’r newyddiaduron enwadol
wythnosol, sef Seren Cymru, Y Tyst a’r
Goleuad. Gweithredwyd y cynllun yn
2002 dan olygyddiaeth y Parch. D.
Ben Rees a fu yn y swydd tan 2010
pan olynwyd ef gan y Parch. John
Pritchard.
Ers cyfnod John wrth y llyw fe gafwyd
gwasanaeth tri golygydd arall, sef Carys
Moseley, Aled Davies, Huw PowellDavies ac un golygydd iaith, sef Marian
Beech Hughes.
Drwy’r cyfnod i gyd fe fu pwyllgor yn
arolygu’r cydweithio a chyfeiriad y
gwaith. Fe gynhaliwyd y pwyllgor olaf o
dan gadeiryddiaeth Judith Morris drwy
gyfrwng Zoom yng Ngorffennaf 2020
wrth i drefniadau newydd gael eu gosod
ar y gweill yng nghanol cyfnod y
pandemig a chyfnod newydd cyhoeddi ar
y we.
Fe hoffwn i, fel golygydd olaf y Pedair
Tudalen yn ei ffurf bresennol, ddiolch i
bawb a fu’n rhan o’r gwaith dros y
blynyddoedd. Diolch i swyddogion ac
aelodau’r pwyllgor i gyd am eu
cefnogaeth a’u cymorth. Diolch i’r
golygyddion oll a fu wrthi yn casglu a

DEC Cymru – Apêl Coronafeirws
Meddai Danial: “Dwi’n methu gweld
fy ffrindiau, mynd i’r ysgol, na gwneud
unrhyw chwaraeon yn ystod y clo.
Roeddwn i isio gwneud rhywbeth i
ganolbwyntio arno, a gosod nod i’w
gyflawni, felly fe ’nes i benderfynu
rhedeg a chodi arian at elusen. Rydan ni
i gyd wedi ein heffeithio gan Covid-19
yma, ond fe ’nes i ddewis Apêl
Coronafeirws y DEC gan fod ’na bobl
mewn sefyllfaoedd gwaeth na ni, ac
mae’r DEC yn eu helpu nhw.”
Ar ôl creu tudalen JustGiving
(www.justgiving.com), a gosod nod o
godi £500, mae Danial eisoes wedi codi
£1,057 i gefnogi cymunedau sydd dan y
bygythiad mwyaf oherwydd effeithiau’r
pandemig.
Os hoffech chi fynd ati i gyflawni her
bersonol fel Danial (gall fod yn unrhyw

(parhad)

beth o gwbl – does dim raid i chi redeg
110 milltir!), ewch ati i greu tudalen
JustGiving heddiw. Mae’n hawdd ac yn
gyflym, a dyma’r ffordd fwyaf costeffeithiol o godi arian ar gyfer ein Apêl
Coronafeirws ar y we. Os hoffech chi
godi arian at Apêl DEC mewn unrhyw
ffordd arall ac os oes gennych unrhyw
gwestiwn, plis cysylltwch â fi ar ffôn
neu e-bost, ac mi fydda i’n barod i’ch
rhoi ar ben ffordd.
Edrychaf ymlaen at glywed
ganddoch.
Gyda chofion cynnes o Gaernarfon
oer,
Casia Wiliam,
Rheolwr Cysylltiadau Allanol, Cymru
DEC – Disasters Emergency Committee
Ffôn symudol: 07973612966

chymell a chywain deunydd bob wythnos
o’r flwyddyn (51 rhifyn, ac un o’r rheiny
yn rhifyn dwbl) yn ddi-baid am ymron i
20 mlynedd – yn agos i fil o rifynnau, a
chyhoeddi felly dros dair miliwn o eiriau
dros y cyfnod! Diolch am bob cydweithio
a fu gyda chyd-olygyddion y cylchgronau
enwadol. Diolch i’r rhai a fu’n cyfrannu
erthyglau a deunydd i’r holl enwadau a
hanesion o gydweithio rhyngom. Fe
hoffwn innau ddiolch i’n golygydd iaith
presennol, Marian Beech Hughes, sydd
wedi darllen o leiaf filiwn o’r geiriau
hynny yn fanwl, gan sicrhau cywirdeb a
rhwyddineb ymadrodd.
Nid oes llawer ohonom wedi bod
ynglªn â’r gwaith o’i ddechrau yn 2002,
ond mae argraffwyr Gwasg y Bwthyn a
Gwasg Pantycelyn wedi hwyluso pob gair
drwy’r wasg oddi ar hynny. Mae ein
diolch, er yn gwbl annigonol yma, i Cliff
Thomas a’i gyd-weithwyr yng Ngwasg y
Bwthyn am sicrhau bod cylchgrawn
destlus yn ymddangos bob wythnos wedi
ei osod yn ofalus i’w le. Mae Cliff wedi
gweld y newid i gyd ers dyddiau’r
linotype a’r potyn teip poeth i ddyddiau’r
hypergyswllt a chyhoeddi ar y we.
Fe fydd hiraeth am y cydweithio hwn
wrth inni symud ymlaen, ond edrych
ymlaen hefyd at y cydweithio penodol
rhwng y ddau enwad fydd yn dwyn y
cyhoeddiad newydd Cenn@d allan i
ddarllenwyr presennol Seren Cymru a’r
Goleuad, a’r rhannu tudalennau a fydd yn
parhau i ddigwydd gyda’r Tyst.
Does dim yn sicrach na’n bod yn byw
ynghanol cyfnod o newid mawr a fydd yn
dwysáu wrth i’r blynyddoedd nesaf fynd
rhagddynt, ond llawenhawn fod y wasg
anghydffurfiol wythnosol Gymraeg yn
para i gymryd ei chyfle i wasanaethu, i
hysbysu, herio ac ysbrydoli Cristnogion
Cymraeg eu hiaith yn y Gymru gyfoes
sydd ohoni.
Gol.

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.
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GWLADYS MARION EAMES (1921–2007)
Mae Marion Eames yn cael ei gosod yn
rheng flaenaf nofelwyr ein gwlad. Daeth i
amlygrwydd mawr yn dilyn cyhoeddi ei
nofelau hanesyddol Y Stafell Ddirgel
(1969) a’i dilyniant, Y Rhandir Mwyn
(1972). Cawsant eu haddasu ar gyfer y
teledu gan y BBC a’u cyfieithu i’r
Saesneg dan y teitlau The Secret Room
(Margaret Phillips, 1975) a Fair
Wilderness (Elin Garlick, 1976).
Mae Y Stafell Ddirgel,
sydd
wedi’i
lleoli’n
rhannol yn Nolgellau, yn
dilyn profiadau’r Crynwr
Rowland Ellis a sefydlodd
y gymuned Gymreig ym
Mhensylfania ar ôl cael ei
orfodi i adael Cymru
oherwydd
erledigaeth
grefyddol
yn
ystod
teyrnasiad Siarl II. Mae
Y Rhandir Mwyn yn
disgrifio helyntion y
Cymry ar ôl iddynt ymfudo
i Bensylfania, gan obeithio
y byddent yn osgoi’r erlid a
fu arnyn nhw yng
Nghymru.
Ganed Marion Eames
gan mlynedd yn ôl i’r mis
hwn, ar 5 Chwefror 1921, i
rieni
Cymraeg
ym
Mhenbedw ar Lannau
Merswy a’i chodi er yn
bedair oed yn Nolgellau.
Mae’n debyg mai ychydig
o Gymraeg oedd ganddi
cyn dod i Feirionnydd.
Derbyniodd ei haddysg yn
Ysgol Dr Williams yn
Nolgellau cyn gadael yn 16
oed a chael swydd yn
Llyfrgell y Sir, Dolgellau.
Dyma pryd y dechreuodd
ymfalchïo
yn
ei
Chymreictod ac ymddiddori mewn llenyddiaeth
Gymraeg. Bu wedyn yn
llyfrgellydd ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, am ddwy
flynedd a dyna pryd y daeth yn rhugl yn y Gymraeg. Wedi
hynny, dychwelodd i Ddolgellau yn asiant gwleidyddol dros
Blaid Cymru am rai blynyddoedd cyn cychwyn ar ei gyrfa
mewn newyddiaduraeth, yn olygydd papur lleol Y Dydd yn y
dref.
Roedd Marion Eames yn gerddor dawnus, a gwireddodd ei
breuddwyd o ddyddiau ysgol pan gafodd ei derbyn i Ysgol
Gerdd y Guildhall yn Llundain i astudio’r piano a’r delyn. Pan
oedd yn Llundain, cwrddodd â’r newyddiadurwr a’r Crynwr
Griffith Williams a phriodi ym 1955. Buont yn byw yn Pimlico
cyn symud i Gaerdydd, lle cafodd Marion Eames swydd yn
gynhyrchydd radio gyda’r BBC nes iddi ymddeol yn 1980.
Roedd hi hefyd yn un o sgriptwyr cynnar yr opera sebon Pobol

y Cwm. Bu’n byw yn ddiweddarach yn
Aberystwyth,
cyn
dychwelyd
i
Ddolgellau.
Ei nofelau eraill yw I Hela Cnau
(1978), am rai a ymfudodd o Gymru i
Benbedw yn oes Fictoria; Y Gaeaf Sydd
Unig (1982), i gyd-fynd â gweithgareddau
i nodi saith canmlwyddiant lladd
Llywelyn ein Llyw Olaf; Seren Gaeth
(1985), yn ymwneud â hanes priodas fer
Morfydd Llwyn Owen y cerddor ag
Ernest Jones, cofiannydd Sigmund Freud; a hefyd Y Ferch
Dawel (1992), am un a
fabwysiadwyd yn blentyn
yn mynd i chwilio am ei
mam naturiol ac a
ffilmiwyd ar gyfer S4C.
Cyhoeddodd nofelau i
blant ac mae ganddi
gyfrol
Saesneg
ar
lenyddiaeth Cymru ar
gyfer y di-Gymraeg, sef
A Private Language?
(1997).
Derbyniodd radd er
anrhydedd gan Brifysgol
Cymru yn gydnabyddiaeth am yr hyn a
gyflawnodd. Un sy’n
trafod ei bywyd a’i gwaith
yw Richard R Evans yn y
gyfrol Marion Eames yn y
gyfres Llên y Llenor
(2004).
Bu farw yn Nolgellau ar
3 Ebrill 2007. Claddwyd
ei llwch ym medd ei gfir,
ym Mynwent yr Eglwys
ym Mhentywyn, Sir Gâr,
y pentref lle cafodd yntau
ei godi.
Dywedodd
Marion
Eames un tro fod
diddordeb mawr ganddi
mewn pobl a hynny’n
arwain
at
ddiddordeb
mewn
crefydd.
Ychwanegodd: “Perthynas dyn â’r anfeidrol – a thrwy hynny
â’i gyd-ddyn – yw’r unig beth o bwys yn y pen draw.”
Alun Charles (Allan o Papur Priordy, Chwefror 2021)

Cyfeiriad Golygydd Y PEDAIR TUDALEN
Huw Powell-Davies

pedair.tudalen@gmail.com
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).
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O Gefn Gwlad
Uffern
Na, dydw i ddim yn teimlo’n isel nac yn
ddiobaith nac yn chwerw am un dim wrth
ysgrifennu hwn. I’r gwrthwyneb yn wir
a minnau wedi derbyn y brechlyn, ac
yn llawenhau bob tro y clywaf am y
cynnydd yn niferoedd y rhai sy’ wedi ei
gael. Yn hytrach beiwch John Milton y
bardd Seisnig am y teitl.
Dydw i ddim yn credu yn y diafol fel
‘bodolaeth o gig a gwaed’ os mai
dyna’r disgrifiad cywir o rywun sy’n
bod, nac yn uffern fel lle chwaith. Er
dwi’n synnu weithiau cymaint sy’n dal i
gredu felly. Ac mi ddylswn i mae’n
sifir. Wedi’r cyfan mi fyddwn yn mynd
ar dro pan oeddwn yn blentyn i stydi fy
nhad pan nad oedd o yno, yn estyn y
gyfrol Saesneg – Taith y Pererin oddi
ar y silff ac yn edrych ar lun y diafol
ynddo. Creadur hyll, blewog, clustiog
efo clamp o fforc mwy na fforc dostio
yn ei law oedd o; ac roedd o wrthi yn
gafael mewn creadur o ddyn efo’r fforc
er mwyn ei daflu ar y tân, y tân
tragwyddol wrth gwrs os credwch chi’r
fath beth. Cael fy fix o arswyd y byddwn
wrth wneud hyn.
Y mae bodolaeth diafol yn codi un
cwestiwn pwysig, nid mod i’n bwriadu
trafod hwnnw chwaith. Ond os mai Duw
yw’r crëwr, ac os oes diafol yn bod, rhaid
felly mai Duw a’i creodd, ac fel y
gofynnodd y diweddar Barch. Meirion
Lloyd Davies ar bregeth unwaith – a
fydde Duw sy’n gariad yn creu uffern a
diafol?
Ydy, mae dyddiad cyhoeddi rhifyn cyntaf
Cenn@d ar y gorwel.
Do, fe fynegwyd siom nad yw’r
cyhoeddiad newydd yn cynnwys yr holl
enwadau Anghydffurfiol Cymraeg, ac
efallai y byddai gwerth mewn oedi er
mwyn i’r trafodaethau barhau.
I’r Golygyddion fodd bynnag mae’r
5ed o Fawrth 2021 yn ddyddiad sy’n
rhaid paratoi ar ei gyfer! Dymuniad y
Golygyddion, sef Parch Ddr. Watcyn
James, Parch Huw Powell-Davies,
Parch Aled Davies a Marian Beech
Hughes yw cyflawni’r alwad sydd
arnom gan roi gwerth, urddas a ffresni
i’r cyhoeddiad newydd, ac eisoes
treuliwyd oriau lawer yn cynllunio’r
arlwy.
Diolch i’r rhai sydd wedi dymuno’n dda i’r
fenter trawsenwadol newydd.
Gwireb
Mae llwyddiant, neu fethiant, unrhyw
gyhoeddiad yn dibynnu ar ei chyfranwyr a’i
darllenwyr. Hoffem feddwl y bydd ein
darllenwyr hefyd yn gyfranwyr fydd yn
ffurfio cynnwys Cenn@d!

Y Goleuad
Fe’i gadawaf yn y fan yna, er mwyn sôn
am yr uffern sydd yn bod a’r diafol y mae
iddo fodolaeth. Yr uffern yw honno y mae
ym mhob un ohonom y gallu i’w chreu,
a’r diafol yw’r ysbryd drwg all ein
meddiannu, y ddeubeth yn bosib am fod
gennym ryddid ewyllys.

7
ddringo allan ohoni. Ystyriwn yn unig y
rhai sy’n gaeth i alcohol, i gyffuriau neu i
gamblo. Nid mod i’n gymwys i drafod y
gafael y mae’r cyfryw bethau yn ei gael
ar fywydau y trueiniaid sydd yn gaeth
iddyn nhw. Mi dybiwn i fodd bynnag mai
cychwyn y cyfan yn amlach na pheidio
yw chwilio am ryw fath o ollyngdod,
neu gymorth neu hapusrwydd.
Chwilio efallai am y nefoedd y
cyfeiriodd T. H. Parry Williams ati:
Am fod mwynhad ymhell o gyrraedd
llef
Mewn uffern ddigon dofn i fod yn nef.
Diolch i’r drefn fe ddaeth llawer yn
iach i’r lan o’r cystudd mawr, drwy
ymdrech, ac ymdrech aruthrol yn sicr
ydyw i bob un. A dyma’r dyfyniad o
Milton sy’ wedi fy arwain i ystyried
hyn:

‘Dwylo Uffern’ o Deml Wen, Wat Rong Khun,
Gwlad Thai.
Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.Trwydded
Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hands_of_hell.jpg.

Ond am uffern yr oeddwn eisiau sôn, nid
yr uffern yr ydym yn gallu ei chreu i eraill
ond yr uffern a grëwn i ni ein hunain.
Bron na fuaswn i’n mentro dweud fod
pob un ohonom wedi profi rhyw uffern
o’n creadigaeth ein hunain rywdro neu’i
gilydd. A gallwn hefyd efallai ddweud i’r
rhan fwyaf ohonom ddod allan o’r uffern
honno, os nad yn gwbwl ddianaf, o leia
yn weddol iach ein crwyn.
Y mae yna fodd bynnag yn ein
cymdeithas laweroedd sy’ wedi disgyn
yn isel i uffern na allan nhw yn hawdd

Cenn@d

Long is the way and hard
That out of hell leads up to light.
Y darlun ddaw i fy meddwl i wrth
ddarllen y geiriau yna yw golygfa o
unig opera Beethoven – Fidelio, lle
daw’r carcharorion allan o
ddyfnderoedd celloedd tywyll eu
caethiwed i oleuni disglair rhyddid, gan
ganu’r corws enwog a’u llygaid bob un
yn edrych i fyny.
Beth yw pwrpas yr efengyl a chapel a
chrefydd tybed? Gweithredu cariad trwy
godi’r gwan i fyny yn sicr, ceisio gosod yr
un a syrthiodd yn ôl ar ei draed. Ond
pwysicach na hynny efallai, ein cadw
rhag syrthio, ein gwaredu rhag uffern, yr
uffern y gallwn mor hawdd ei chreu i ni
ein hunain – ac i eraill.
Elfyn Pritchard
drachefn a hefyd beth yw’r heriau sy’n eich
wynebu wrth ail gydio.
Lluniau

Gwahoddiad

A chofiwch anfon lluniau.

Am hynny, bydd Cenn@d yn falch o
groesawu eich ymatebion i’w gynnwys.
Anfonwch atom unrhyw lythyrau/
ymatebion cryno. Eich llais chi fydd yn
creu deialog bywiog yn hytrach na
datganiadau o bell.

Carwn bwysleisio mai eich cyfrifoldeb
chi, gan ddilyn arfer gorau, yn union fel yr
ydym yn gweithredu ar hyn o bryd – fydd
sicrhau fod y rhai sy’n ymddangos yn eich
lluniau’n cydsynio i hynny.

Hoffem dderbyn newyddion gennych am
ddigwyddiadau a dathliadau fydd yn
digwydd yn lleol yn eich capel chi. Er
enghraifft, dywedwch wrthym sut byddwch
yn dathlu’r Pasg yn y cyfnod dyrys yma?
Beth yw eich cynlluniau wrth geisio
wynebu’r dyfodol? Rhannwch eich profiad
gyda ni oherwydd gallai’r hedyn o
weithgarwch fod yn symbyliad i eraill
hefyd! Hoffem wybod am eich profiad o
weithgarwch sy’n estyn allan y tu hwnt i
furiau eich capel. Tybed beth yw eich
ymwneud ag elusennau Cristnogol a
mudiadau cenhadol sy’n gweithio ym
mhedwar ban y byd. A phan ddaw’r Cyfnod
Clo i ben rhannwch gyda ni sut y byddwch
yn dathlu’r llawenydd o gyd-gyfarfod

Hefyd, er mwyn diogelwch ein plant, a
wnewch chi sicrhau bod rhieni wedi rhoi
eu caniatâd cyn i luniau o blant eich
Ysgolion Sul/Clybiau Plant ymddangos yn
y Cenn@d.
Cyfeiriad
Wir ar, ’dy ni’n edrych ymlaen fel golygyddion
i glywed gennych. Ein papur ni yw hwn.
Nage! Eich papur chi ydyw sy’n bodoli er
mwyn hybu cenhadaeth eglwys Iesu Grist
yn ein broydd. Edrychwn ymlaen at eich
cwmni ar y daith!
Anfonwch eich cyfraniadau at
Watcyn@cennad.cymru
Huw@cennad.cymru
Aled@cennad.cymru

Y Goleuad
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
CYWILYDDIO
EMYN 1: Cydganwn foliant rhwydd
Gweddi
Arglwydd Dduw, Duw a Thad ein
Harglwydd Iesu Grist, fe’th geisiwn di.
Drwy dy Fab a thrwy dy Ysbryd Glân
datguddia eto i ni heddiw yr ‘heirdd
drysorau drud’ na allwn eu gweld drwy’n
deall naturiol, ein canfyddiadau meidrol.
Dyrchafa dy enw yn ein plith. Amen
Cyflwyniad
Tueddiad pobl secwlar yw tybied ein bod,
rhywsut, yn rheoli ein hamgylchiadau, fel
nad oes angen sôn am Dduw, am ei
addewidion nac am ei ffyddlondeb. Pwy
angen sydd am weddi i geisio ewyllys
unrhyw Un arall pan fod yr un sy’n rheoli
ein hamgylchiadau a’n dyfodol, sef ni ein
hunain, yn wynebu heriau dirfodol yn
ddyddiol yn ein gallu ein hunain?
Argyhoeddiad yr Ysgrythurau yw mai brad
(ad 3) sydd wrth wraidd agweddau o’r
fath. A phen draw’r ‘brad heb achos’ fydd
‘cywilydd.’ Cywilydd yw siom- siom na
allodd yr hyn y buom yn pwyso arno ein
cynnal; siom na allodd ein hymffrost sefyll
pan drodd y llanw yn ei erbyn.
Gwreiddyn y gair Hebraeg sy’n cael ei
gyfieithu’n ‘gywilydd’ yw’r gair ‘bfish’.
Darlunio y mae cors ddylai fod yn llawn
dfir sydd bellach yn drewi wrth iddo
sychu. Neu dro arall caiff ei ddefnyddio i
ddisgrifio cae ffrwythlon sydd wedi troi yn
anialwch diffaith. Siom, dryswch, embaras
a chywilydd sy’n aros i bob un na
ddysgodd gyfrinach ymostwng i’r
Arglwydd.
Darlleniad: Salm 25:1-10
Myfyrdod
Arhoswn am foment. Ac fe glywn eiriau
dirgel gweddi’r Salmydd, a mynegiant o’i
berthynas gyda’i Dduw. Mae’n ennyd
gysegredig. Yn foment bersonol, yn
fynegiant o ragdybiaethau ei ffydd ac o’i
ddyheadau dyfnaf.
Mae ei weddi’n llawn o Dduw. Mewn 10
adnod cyfeiria at ‘Dduw’, ‘yr Arglwydd’, ‘ti’
yn uniongyrchol o leiaf 14 o weithiau. Ac
nid yw’r rhain yn cynnwys y cyfeiriadau lle
mae Duw yn wrthrych ei fyfyrdod ond heb
ei enwi.
Wedyn, sylwn gymaint o weithiau mae’r
Salmydd yn sôn amdano’i hun mewn
perthynas â’r Arglwydd. Ni allwn amau
nad yw ei eiriau’n fynegiant o berthynas
wirioneddol a real. Nid mewn profiad

esoterig neu gyfriniol y gwisgir ei eiriau.
Mae’r ‘ef’ yn aros yn wrthrych teilwng o
fawl a’r ‘myfi’ dynol yn parhau i fod ei hun
yn berson sy’n dewis ymostwng i’r
Arglwydd. Cyfarfyddiad go iawn,
perthynas real ydyw. I’r Cristion, fel y
dywedodd P T Forsyth erstalwm, profiad
o gael ein canfod, ein hachub gan Grist
sydd gennym nid teimlad annelwig o
ymgolli yn Nuw!
Er bod y Salmydd yn ymwybodol o
elynion fyddai’n falch o’i weld yn syrthio
ac yn cael ei gywilyddio, nid osgoi
cywilydd sy’n gyrru ei ddyhead. Ei
berthynas â’r Arglwydd sy’n porthi ei
ddyhead sydd yn ei dro yn ymateb i
gymeriad Duw.
Pwy yw’r Duw yma?
Drosodd a thro cyfeiria’r Salmydd ato fel
yr ARGLWYDD. Ef yw’r Un sy’n Bod
ynddo’i hun, yn rhoddwr bod ac yn
gynhaliwr popeth sydd. Ef yw’r un
waredodd ei bobl o’r Aifft ac a’i dygasant i
wlad yr addewid. Yr Arglwydd yw’r Un a
lefarodd drwy’r proffwydi ac a addawodd
y codai broffwyd tebyg i Moses o blith ei
bobl. Ef a addawodd y byddai llywodraeth
faith y byd yn llaw ei Feseia. A chyfeirir at
rinweddau a nodweddion penodol sy’n
perthyn iddo. Cyfeiria at ei ‘wirionedd’ (ad
5) ei iachawdwriaeth (ad 5) ei drugaredd
(ad 6) a’i ffyddlondeb’. (ad 6) Dyma’r
Arglwydd a’i carodd (ad 7) ac sy’n
dangos daioni tuag ato. Na nid ffrwyth
dychymyg a meddwl pobl mo hwn. Duw
ffyddlon ydyw, sy’n dyrchafu’r hyn sy’n
iawn, sy’n llawn cariad, sy’n cadw ei
addewid a’i gyfamod. A dyma’r Duw yr
oedd am ei wasanaethu.
Os gallai’r Salmydd foli Duw am yr hyn
ddatguddiwyd iddo gymaint mwy dylai’n
cariad ninnau fod oherwydd
ymgnawdolodd bob un o’r rhinweddau
hyn yn Iesu Grist. Clywsom am ei ddaioni
yng Nghrist, ei ddoethineb yng Nghrist,
ei gariad, ffyddlondeb, prynedigaeth,
cyfiawnder, sancteiddhad, dyrchafiad a
gobaith yn Iesu Grist. Dyma Un sy’n
deilwng o’n hymostyngiad a’n mawl.
O’r wybodaeth hwnnw y deillia–
• Hyder – ni ddaw ‘cywilydd i’r rhai sy’n
gobeithio ynot ti.’ ad 3
• Gostyngeiddrwydd ad 1-2
Ymddiriedaeth sy’n peri iddo
ymostwng, hyder na chaiff ei siomi.
Dyna beth sy’n dyrchafu ei enaid.
Er mor odidog ei brofiadau nefol y
mae ei liniau ar y ddaear.
• Cyfeiriad – Gallwn ei adnabod ef a
gallwn hefyd felly ddysgu ‘wybod dy
ffyrdd,’ dysgu rhodio yn ei lwybrau a

chael ein harwain ‘yn dy wirionedd;’ i
adnabod ei waith achubol ynom a’r
iechyd a ddaw o rodio yn llwybrau
bywyd. Unwaith eto i’r Cristion mae’r
llwybrau sy’n llawn trugaredd, cariad a
gwirionedd, ynghyd â gras a
gwirionedd wedi eu personoli yn Iesu
Grist.
• Cyffes – gall y Salmydd gyfeirio at ei
‘bechodau’ a’i ‘wrthryfel’ a’u hwynebu
a’u hadnabod am yr hyn ydynt.
Cyfeirio y mae ‘pechod’ at ein
tueddiad, bob un, i geisio byw yn
annibynnol oddi wrth yr Arglwydd, i
ymddieithrio oddi wrth yr Arglwydd, ac
i osod rhyw eilun, neu dduw yn ei le.
Crwydro o’r adnabyddiaeth, yr
wybodaeth a’r ddealltwriaeth iachusol
hwnnw sy’n ein harwain at ein siomi
a’n cywilyddio. Mae’r sylweddoliad hwn
yn ei arwain i weddïo dau beth. Yn
gyntaf, na fyddai’r Arglwydd yn dwyn
ei feiau i gof – nid eu hanghofio ond
peidio â’i dal yn ei erbyn. Ac yn ail,
mae’n apelio i’r Arglwydd y byddai’n
cofio ei gariad tuag ato. I bob Cristion
ym mhob cyfandir, ym mhob oes mae’r
rhyfeddod hwnnw’n ei lorio ar brydiau,
Nid yn ôl ein pechodau y dewisodd
Duw ymwneud â ni; yn Iesu Grist
dewisodd bellhau ein camweddau oddi
wrthym. Ac ni allai’r Apostol Paul ei
hun beidio â rhyfeddu at ddaioni
Cariad Duw tuag ato yn Iesu Grist.
1 Timotheus 1:12 Duw a ganiatao i
ninnau ymostwng mewn ffydd hyderus
i ddysgu ganddo, i ganfod bod ei
lwybrau oll yn fywyd ac yn hedd yn
Iesu Grist.
Gweddïwn
O Arglwydd Dduw, crëwr a chynhaliwr a
pherffeithydd dy Gyfamod o hedd tuag
atom, down atat mewn gostyngeiddrwydd
a ffydd. Gostyngeiddrwydd – am na allwn
fyth â haeddu dy fwriadau grasol tuag
tom. Ffydd – am ein bod yn llwyr gredu dy
fod ti, yr Arglwydd Dduw, yn ffyddlon i’th
addewid a’th ymrwymiad a’th ymroddiad
i’th gyfamod sanctaidd yng Nghrist.
Gweddïwn heddiw am y gallu i fyw mewn
ffydd a gostyngeiddrwydd bob dydd, gan
fyw yn ddyddiol yn deilwng o’n proffes.
Dysga ni i roddi o’r neilltu weithredoedd
marw a marwol ein gwrthryfel naturiol i’th
erbyn gan fyw yn y bywyd newydd a
dywalltwyd arnom yng Nghrist. Dena ni
at ei groes a’i atgyfodiad fel y cawn
drwy arweiniad dy Ysbryd Glân ein
llenwi gyda rhyfeddod, ufudd-dod a
ffyddlondeb.
EMYN 686: O Iesu mawr
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