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Yn ystod fy mhlentyndod yng
Nghaernarfon un o fy nyletswyddau
cynnar oedd galw heibio’r Llyfrfa i
gasglu cylchgronau ar gyfer yr
Ysgol Sul a’r Goleuad i’r oedolion.
Mae’r atgof yn gwneud i mi sylweddoli
faint o lafur ffyddlon sydd wedi bod
tros flynyddoedd lawer i sicrhau llif
cyson o gyhoeddiadau yn enw’r
Cyfundeb. 

Fy mraint fel Llywydd y Gymanfa
Gyffredinol, wrth weld y teitl ‘Goleuad ’
yn newid, ydi gyrru ein diolch diffuant
at yr holl gyfranwyr a golygyddion. 

Yn y blynyddoedd diweddar mae
gennym ddiolch nid yn unig am y
newyddion ‘Presbyteraidd’ ond am
gynnwys y ‘Pedair Tudalen’ a’r

golygyddion sydd wedi’n gwasanaethu
yn wythnosol.

Tu cefn i’r hyn oll roedd peirianwaith
dibynnol y Llyfrfa, a ddatblygodd i
weithredu dan yr enwau Gwasg
Pantycelyn a Gwasg y Bwthyn, gyda’r
staff diwyd sydd wedi cyflawni yn
rhagorol!

Wrth ddiolch am yr hyn a gafwyd
gwahoddwn bawb i edrych ymlaen at
yr hyn a ddaw gan ddymuno pob
rhwyddineb i’r golygyddion fydd yn
paratoi Cenn@d ar ein cyfer. Boed i
Dduw fendithio’r gwaith gan ddyheu y
bydd rhai yn derbyn o’r newydd yr
ysgogiad fydd ynddo.

Marcus Wyn Robinson
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol

Neges o Werthfawrogiad

1 Hydref 1869

Ar y 1af Hydref 1869 cyhoeddwyd rhifyn
cyntaf y Goleuad a John Davies,
(Gwyneddon) yn Olygydd. Gallai
ddatgan bod nod benodol i’r fenter.
Dywedodd mai,

‘ein hamcan fydd rhoddi golwg gryno
i’r darllenydd ar brif helyntion yr
wythnos, a’i gynorthwyo, drwy hynny, i
ffurfio barn gywir am danynt. Nid
ystumio ffeithiau – mae y rhai hynny yn
anhyblyg – ond gadael iddynt lefaru
drostynt eu hunain, ac yn y modd
mwyaf diduedd amlygu yr hyn a
ystyriwn ni y gwirionedd ellir ei ddysgu
oddi wrthynt. Ar yr un pryd, nis gallwn
lai na datgan ein hyder fod y
GOLEUAD wedi ymddangos heddyw
yn ffurfafen lenyddol Cymru [ac] na
ddiffydd hyd nes y gwasgaro oleuni
gwybodaeth i bob congl o’r
Dywysogaeth; ac, hyd ar fyddo yn ein
gallu, ni ddigwydd dim a duedda yn y
graddau lleiaf i gymylu disgleirdeb ei
lewyrchiadau.’

I ba raddau y llwyddodd golygyddion y
Goleuad i gyflawni hyn? Fe gewch chi
farnu a dyfarnu llwyddiannau’r gwahanol
olygyddion. Priodol, na, braint i mi yw fel

y Golygydd sy’n gyfriiol am gyhoeddi
rhifyn olaf y Goleuad yw diolch i bob un
sydd wedi eistedd yn y gadair olygyddol
dros y blynyddoedd ac am eu gwaith
diwyd a gofalus. Prin y gall unrhyw un
nad eisteddodd mewn cadair olygyddol
ddeall bod ‘yr esgid fach yn gwasgu,
mewn man nas gwyddoch chi’ pan bod
angen canfod defnyddiau amrywiol o
wythnos i wythnos. 

Ac ni allwn beidio â diolch i’r cannoedd o
awduron sydd wedi cyfrannu mor
helaeth i dudalennau’r Goleuad. Ac
mae’n diolch i’r rhai, wedi iddynt ddarllen
erthyglau, neu a fu mewn Sasiwn a
Chymanfa, oedd am fynegi eu barn ar
bynciau llosg y dydd yn y Goleuad.
Diolch iddynt am sbarduno trafodaethau
lawer.

Y mae yn dristwch personol i mi mai i
mi y rhoddwyd y gorchwyl, wedi
trafodaethau dros fisoedd lawer, a
thrafodaethau gyda’r enwadau
Anghydffurfiol eraill, a phenderfyniadau
a wnaed gan y Gymanfa Gyffredinol, i’w
ddwyn i ben fel papur enwadol Eglwys
Bresbyteraidd Cymru.

Ac ydy, mae’n iawn i ni deimlo’n drist nid
yn unig ar lefel bersonol, ond hefyd am

fod cyswllt yr enwad gyda’r cyhoeddiad
yn dirwyn i ben. Bydd nifer o staff
presennol Gwasg y Bwthyn wedi bod
ynghlwm â’r Goleuad ar hyd eu hoes
waith, yn y Llyfrfa, Gwasg Pantycelyn ac
yn awr yn yr adeilad pwrpasol newydd
i’r wasg. Y mae ein diolch iddynt am eu
gwaith glân a destlus dros yr holl
flynyddoedd yn gwbl ddiffuant. 

Er y bu gan y Goleuad cyswllt agos
gyda’r Cytundeb cyn prynu’r teitl am
£150 yn 1912, fe’i cyhoeddwyd o 1914
fel papur swyddogol Eglwys
Bresbyteraidd Cymru. Priodol yw diolch
yn y fan yma am gyfraniadau sylweddol
a buddsoddiad sylweddol a wnaed gan
y Cyfundeb ar hyd y blynyddoedd i
noddi ac i hyrwyddo’r Goleuad.

Cafwyd sawl apêl dros y blynyddoedd
am gymorth i gynyddu’r cylchrediad.
A phwy a anghytunai gydag asesiad ac
awydd R J Griffiths, Pen bedw, yn
niwedd ei lythyr at y Golygydd yn rhifyn
11 Awst 1916?

‘Syr, – Cefais flas neillduol wrth
ddarllen ysgrif y Parch. W. M. Jones yn
y GOLEUAD – yn un amserol iawn, ac
yn ergydio yn galed. Nis gwn faint o

Yn gymysg oll i gyd

(parhad ar y dudalen nesaf)



Dwi wedi methu
Mae gen i angen sgwennu rhywbeth.
Hoffwn i sgwennu cerdd. Fydd hi ddim
yn gerdd wych am nad ydw i’n fardd
gwych, ond dwi am iddi fod cystal cerdd
a all hi fod. Ond dwi’n methu. 

Flynyddoedd maith yn ôl roedd gen i
ffrind. Roedd hi’n hardd, yn hyderus, yn
ddeallus, yn dalentog ac yn wreiddiol.
Roedden ni’n wahanol iawn o ran
cefndir ond am gyfnod allweddol a
ffurfiannol fe rannon ni goleg, a chwrs a
chyfeillion.

Rhwng y cyfnod hwnnw a’i marwolaeth
hi’r llynedd go brin bod ein llwybrau ni
wedi croesi fwy na hanner dwsin o
weithiau, ddim hyd yn oed yn oes y
cyfryngau cymdeithasol. 

Mae gen i ddelwedd yn fy mhen o’i
gwên wen. ‘Gwên fel lleuad newydd’
meddai’r bardd ystrydebol ynof i. Ond
eto, wn i ddim os ydy hynny’n ystrydeb
ychwaith.

Roedden ni wedi ymbellhau ac mae’r
lleuad yn cyfleu hynny i’r dim. Roedden
ni’n troi mewn cylchoedd gwahanol,
dwy rod, oedd byth i fod i gyfarfod.

Ac onid gwên lleuad newydd ydy gwên
pob un ohonom, ond yn arbennig y rhai
ohonom sy wedi byw trwy mwy na’u
siâr o dywyllwch? Yr ewin o wên a
ddangoswn i’r byd tra bo’r lleuad cyfan

yn oer a thywyll. Gewin o olau a
adlewyrchir, sy ddim hyd yn oed yn
llewyrchu o’r tu mewn. 

A rhywsut onid ydy’r atgof o wên o’r
arddegau fel golau yn dal i deithio trwy
amser, goleuni o oes arall a minnau heb
syniad am y tywyllwch mae hi wedi
teithio trwyddo yn y cyfamser?

Y gwir ydy nad ydw i ddim yn gwbl sicr
am natur fy hiraeth. Wrth gwrs fy mod
i’n gwbl, gwbl ddidwyll yn gweld colli
person oedd yn dal yn ifanc a hardd a
dawnus, colli ffrind. Pan gyfarfyddon ni
ddiwethaf, wedi troi ein hanner cant,
roedd yr arddegau fel ddoe. Doedd dim
wedi newid. Roedd popeth wedi newid.
Roedd fy ffrind yn ddieithryn mewn
gwirionedd. Roedd fy hiraeth i am y
ferch, y ferch oedd wedi tyfu’n ddynes

trwy dymhestloedd na wyddwn i’r nesaf
peth i ddim amdanyn nhw. Peryg mai
hiraeth am ei hieuenctid hi sydd arna’i.
Hiraeth am fy ieuenctid fy hun hyd yn
oed. 

Ac ar hyn o bryd dwi’n methu cyfleu
hynny. Nid mewn rhyddiaith foel fel hyn
ac yn sicr nid yn y gerdd yr hoffwn i ei
sgwennu. Efallai, os wna’i ddyfalbarhau,
y gwna’i lwyddo. 

Ac am wn i mai dyna sut mae ffydd a
chelfyddyd yn cyfateb cystal. Ymdrech
barhaus i gyfleu rhywbeth sy bob amser
fymryn y tu hwnt i gyrraedd. Rhai yn
llwyddo’n well ac yn amlach na’i gilydd.
Y goreuon ar brydiau’n ysbrydoli eraill,
ar brydiau’n torri eu calonnau nhw gyda
hyder a rhwyddineb eu dawn.
Na’i ddal i chwilio am y geiriau. Achos
mod i’n gwybod, o dro i dro, eu bod
nhw’n dod. Ac efallai o gydnabod fy
methiant fy mod i gam yn nes at
lwyddo. Cam yn nes at y lleuad a cham
yn nes at Nia. 

Arwel Rocet Jones
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aelodau y ddau Bwyllgor Bugeiliol a
godwyd yn ddiweddar yn nghylch
Cyfarfod Misol Lerpwl sydd yn
dderbynwyr y GOLEUAD, na
faint sylwodd ar eiriau y Parch.
J.Williams, Colwyn Bay – nas gall
neb fod yn Fethodist goleuedig heb
ddarllen y GOLEUAD. Credaf y gall
pob capel wneyd mwy o lawer dros
helaethu ei gylchrediad, ond cael
rhyw-un selog i alw sylw ato ac erfyn
am dderbynwyr. Byddaf yn ei ddarllen
air am air….’

Diolch i bob ‘Methodist goleuedig’ sydd
wedi prynu ac sydd wedi ei ‘ddarllen
gair am air,’ dros y blynyddoedd. Diolch
yn wir i brynwyr a darllenwyr selog y
Goleuad am eu cefnogaeth. A do, fe
werthfawrogwyd gan bob un Golygydd
anogaethau a geiriau caredig i’n
calonogi.

A phwy fyddai ar 1af o Hydref 1869
wedi meddwl bryd hynny y byddai’r
fenter fasnachol a dewr o gyhoeddi’r
Goleuad wedi ffynnu a goroesi a
pharhau i gael ei gyhoeddi hyd at rifyn
26 Chwefror 2021?

Y gwir yw hyn. Na fyddai’r Goleuad yn

cael ei ddwyn i ben gan Eglwys
Bresbyteraidd Cymru oni bai ein bod
drwy lysoedd yr enwad wedi mynegi’r
dymuniad i sicrhau newyddiadur
Anghydffurfiol i adlewyrchu ac ysbrydoli
a hyrwyddo cenhadaeth eglwys Iesu
Grist. Felly, wrth gymryd cam i’r
cyfeiriad hwnnw a chyhoeddi Cenn@ad
ar y cyd gydag Undeb y Bedyddwyr
byddwn yn dechrau ar bennod newydd
rhwng partneriaid newydd, cyfeillion
newydd gyda brodyr a chwiorydd yn yr
Arglwydd Iesu Grist.

Wrth ffarwelio gyda thristwch gyda’r
Goleuad a chamu i’r bennod newydd
gyda gobaith, diolchwn i bawb am eich
caredigrwydd a’ch cefnogaeth. Wrth gloi
hyn o eiriau caniatewch i mi wneud un
apêl. Apêl ydyw am barhad eich
diddordeb, cefnogaeth, caredigrwydd i’r
Cenn@d newydd. Bydd lleisiau newydd
yn ogystal â chyfraniadau rhai yr ydym
yn gyfarwydd â hwy i’w clywed yn y
Cenn@d. A gweddïwn gyda’n gilydd
bob un am weld adfywiad yn
nhystiolaeth ein capeli a’n tystiolaeth i’r
Arglwydd Iesu Grist yn ein gwlad.

Watcyn James

Yn gymysg oll i gyd (parhad)

Ffydd… a diwylliant

Noswyl y Saboth

Yr awr olaf o’r dydd
yn dawel yn yr ardd
ar y bryn mae’r fiyn
bach a’u mamau yn 
mwynhau cwsg

Heb olau leuad
dwi’n gweld o bell olau 
yr eglwys yn disgleirio
pelydryn cryf o’r tfir
tua’r nefoedd.

Ffyddloniaid fel fiyn
yn eu gwlâu ar ôl penlinio
yfory yn y cwrdd
mewn eglwys a chapel
fydd yr Ysbryd gyda nhw?

Tom Davies, Croesoswallt

Fel arfer yn Saesneg bydd Tom
Davies yn ysgrifennu. Cyhoeddwyd
cyfrol o’i waith ‘View from the
summit’.



Gwers 34

Agripa, brenin Jwda a gwas bach
yr Ymerawdwr Claudius

Gweddi
Agor ein llygaid, Arglwydd, i ddarllen y
darn am Paul gerbron Agripa, a gofyn
pwy yw’r ddau yn ein byd ni. Maddau i
ni os ceisiwn statws a braint er ein
rhwysg personol, heb ddefnyddio pob
cyfle i ddweud am fawredd a
pherthnasedd Iesu Grist i’n byd. Amen.

Darllen Actau 25:13–27; 26:1–32

Cyflwyniad
Wedi i fyddin Rhufain oresgyn Jwda,
roedd yr hen gyfundrefn frenhinol wedi
colli ei grym. Bu farw Herod Fawr, ac
fiyr iddo oedd Agripa I. Gwnaed ef yn
llywodraethwr yn Jwda, a rhoddwyd
iddo’r teitl ‘brenin’, ymhen y rhawg. Ef
oedd yn gyfrifol am garcharu Pedr a
lladd Iago, brawd Ioan. Cofnodir
marwolaeth Agripa I yn Actau 12. Mab
iddo oedd Agripa II ac er nad oedd mor
giaidd â’i dad, gwyddai fod yn rhaid
iddo barchu trefn y Rhufeiniaid a
phlesio’r Ymerawdwr Claudius. Dyma’r
ymerawdwr a wnaeth ei benodi i fod yn
llywodraethwr, un dalaith ar ôl y llall, ac

yna roi’r teitl brenin iddo. Mantais fawr
Agripa II i Claudius oedd ei fod yn
gyfarwydd â deddfau a gwerthoedd yr
Iddewon ac y byddai’n sifir o ddangos
teyrngarwch i Rufain.  

Roedd Paul wedi ei gyhuddo o dorri
deddfau Rhufain, ac roedd yr Iddewon
yng Nghesarea yn awyddus i’w ladd,
gan obeithio rhoi’r gwaith yn nwylo
Ffelix a Ffestus. Pan apeliodd Paul am
gael ei brofi yn Rhufain, roedd wedi
sicrhau na fyddai ar drugaredd
llywodraethwr na brenin Jwda. Yr eironi
oedd bod Ffestus ac Agripa wedi methu
gweld beth oedd y cyhuddiad yn erbyn
Paul, heb sôn am dystiolaeth berthnasol
i’r cyhuddiad. Pe byddai Paul heb apelio
at Gesar, byddai wedi bod yn ddyn
rhydd. Os na fyddai wedi mynd i Rufain,
pwy a fiyr a fyddai’r ymherodraeth wedi
bod yn gyfrwng lledaenu’r Efengyl ar
draws Ewrop a thu hwnt. Fel y bu
marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn
ganolog i wireddu iachawdwriaeth i’r
byd, bu dycnwch Paul, ac yn y pen draw,
ei farwolaeth yn Rhufain, yn fodd i
rannu’r Efengyl hon.

Myfyrdod
Ni wyddom gymaint â hynny am
Agripa II, mwy na’i fod wedi cael
magwraeth freintiedig gan gofio bod yr
Iddewon yn gyffredinol o dan yr ordd, a
hynny’n golygu eu bod yn gyffredinol
dlawd a di-rym mewn byd a oedd o dan
oruchwyliaeth yr Ymerodraeth o Rufain.
Roedd datganiad Agripa yn dystiolaeth
bod y crefyddwyr Iddewig yn gwneud
cyhuddiad ar gam yn erbyn Paul, ac
nad gwasanaethu’r dwyfol oedd eu
cymhelliad, ond cadarnhau eu rhag -
dybiaethau eu hunain am Iddewiaeth. 

Mae’n berygl parhaus fod crefyddwyr
yn amddiffyn eu tybiaethau hwy am y
grefydd yn hytrach na sylwedd ac amcan
y ffydd roeddent yn ei choleddu. Prin y
byddai unrhyw synnwyr mewn Iddewon
didwyll yn difrïo ac yn ceisio cael
gwared ar un o brif ladmeryddion
Cristnogaeth. Drwy groeshoelio Iesu a
cheisio lladd Paul, roeddent yn
amddiffyn eu dehongliad hwy o’u
crefydd yn hytrach na hanfod y grefydd.
Er bod Agripa II yn berson gwan, roedd
yn ddigon gonest i ddweud na welai
unrhyw achos yn erbyn Paul.
Ymddengys ei fod bron â derbyn Iesu ei

hun, ac yn brwydro gyda’i ddaliadau
ysbrydol. Bu dycnwch tystiolaeth Paul
yn ei rwymau fel carcharor yn drech na
rhwysg y brenin Agripa. Mae geiriau’r
gân sy’n dweud: ‘daw dydd y bydd
mawr y rhai bychain, / daw dydd ni bydd
mwy y rhai mawr’ yn cyfleu nad rhwysg
yr hunanbwysig yn y byd fydd yn
hawlio’r llwyfan, ond dal-i-fyndrwydd
tystiolaeth gadarn pob unigolyn. 

Gweddi
Arglwydd Dduw, gweddïwn dros bob
Cristion sydd heddiw mewn cadwynau
oherwydd ei ffydd. Cymorth hwy i ddal
gafael yn dy law, a phrofi dy nerth i
arddel eu ffydd yn Iesu. Cofiwn am
bawb sydd mewn safleoedd o
gyfrifoldeb ac y byddant yn gweld yn
dda i weithredu cyfiawnder a sicrhau
rhyddid i’r bobl hynny sy’n wynebu cam
oherwydd eu ffydd. Amen. 

Trafod ac ymateb

• Mae Paul yn ei lythyr at y
Rhufeiniaid yn dweud y dylid
ufuddhau i’r llywodraethwyr (13:1).
Sut mae mesur y llinell rhwng ufudd-
dod i lywodraethwyr ac ufudd-dod
i’r Arglwydd Iesu?

• Mae Paul yn dal gafael yn y ffaith
fod Agripa yn credu yn y proffwydi
Iddewig er mwyn cyflwyno’r
Efengyl iddo a cheisio ei argyhoeddi.
A oes lle gennym ninnau i ddal
gafael mewn rhai credoau sydd gan
bobl er mwyn cyflwyno’r Efengyl
iddynt?

• ‘Pe bawn â’m bryd o hyd ar blesio
dynion, nid gwas i Grist fyddwn’
(Galatiaid 1:10). Dyna eiriau Paul
wrth y Galatiaid, a’i ddyhead yma
(Actau 26:29) yw ‘i bawb ... fod yr
un fath ag yr wyf fi, ar wahân i’r
rhwymau yma’. Faint o gyfaddawdu
ac o gadw’n ddistaw am ein ffydd a
wnawn ni rhag tramgwyddo eraill?
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Caniadaeth y Cysegr
Sul, 28ain Chwefror
7:30yb a 4:30yp

Y Parchedig Beti Wyn James yn
cyflwyno rhaglen arbennig i ddathlu

Gfiyl Ddewi.
––––––

Oedfa Radio Cymru
28ain Chwefror am 12:00yp

Yng ngofal John Gwilym Jones,
Caerfyrddin.

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

Sul, 28ain Chwefror
Oedfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb

Ymunwch â ni i nodi Dydd Gfiyl Dewi o
dan ofal y Parchedig Ddr Manon

Ceridwen James.

––––––––––

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

Ymunwch â ni’r wythnos yma pan
fyddwn yn dathlu Dydd Gfiyl Dewi.

Bydd Huw Edwards yn mynd ar daith o
berfeddion Ceredigion draw i’r arfordir
ac ymlaen i waelod Sir Benfro, gan alw
mewn ambell le sydd â chysylltiad agos
â Dewi Sant ac sydd hefyd yn agos

iawn at ei galon.



Mae’r rhai mwyaf bregus yn Libanus yn
parhau i ddioddef effeithiau argyfwng
economaidd ac iechyd, chwe mis ar ôl i
un o’r ffrwydradau mwyaf, di-niwclear,
chwalu’r brifddinas Beirut.
Ar lawr gwlad, mae grwpiau

dyngarol a chymdeithasau sifil lleol yn
arwain yr ymdrechion i gefnogi
teuluoedd ac ailadeiladu bywoliaethau,
meddai Cymorth Cristnogol, ond mae’r
anghenion yn fawr iawn.
Bu i 1.5 miliwn o bobl Syria ffoi rhag

yr anghydfod sy wedi parhau am ddeg
mlynedd yn eu gwlad eu hunain, ac
maent bellach yn byw yn Libanus, y
mwyafrif ohonynt mewn tlodi dwys.
Mae Fadi Halisso yn un o

gyfarwyddwr Basmeh & Zeitooneh,
corff anllywodraethol (NGO) a
ffurfiwyd yn 2012 i wasanaethu
ffoaduriaid Syria yn Libanus a’r
rhanbarth, ac un o bartneriaid Cymorth
Cristnogol. Bellach maent yn helpu
dinasyddion Libanus yn ogystal â’r
ffoaduriaid. Meddai Fadi:
‘Rydym wedi ein gorlethu gyda

cheisiadau: yn ddiweddar rydym wedi
derbyn ceisiadau gan 10,000 teulu’r mis
ar gyfartaledd, am fwyd ac eitemau
hylendid syml.
‘Mae mamau yn dweud wrthym eu

bod yn bwydo’u babanod â the gwan,
gan na allent fforddio llefrith neu
fformiwla babi. Prin fwyta y mae’r
teuluoedd hynny sy wedi bod allan o
waith ers misoedd, ac maent yn anfon
lluniau o silffoedd gwag yn eu ceginau.
Mae’n dorcalonnus.
‘Er ein bod yn parhau i helpu

ffoaduriaid o Syria, dinasyddion
Libanus ydi hanner y rhai sy wedi bod
yn gofyn am gymorth. Ynghynt, peth
prin iawn oedd gweld teulu o Libanus
yn gofyn am help gydag anghenion
sylfaenol. Nawr, mae hyd yn oed y
teuluoedd oedd yn dygymod bellach yn
brifo.’
Crëwyd y ffrwydrad mawr ym

mhorthladd Beirut ar 4 Awst 2020
oherwydd bod swm enfawr o amoniwm
nitrad wedi ei storio mewn cyflwr
anniogel. Lladdodd y ffrwydrad a’i ôl-
gryniadau dros 200 o bobl ac anafu dros
6,500, gan ddinistrio tua 74,000 o
gartrefi ar draws ardal eang yn y ddinas,
a difrodi nifer o ysgolion ac ysbytai.
Roedd economi Libanus eisoes yn

agos at fethu, ac mae’r pandemig nawr
yn ymestyn system gofal iechyd y wlad
i’r eithaf.

Cyflwynodd y llywodraeth orchymyn
cyrffyw 24 awr ar 14 Ionawr fel ymateb
i gynnydd mawr mewn achosion o’r
Coronafeirws. Er bod yr achosion yn
lleihau bellach, mae’r marwolaethau
wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod mis
Ionawr, gyda 751 o achosion yn cael eu
cofnodi yn wythnos olaf Ionawr, a
hynny’n cynrychioli bron i chwarter
holl farwolaethau Covid-19 y wlad ers
i’r pandemig gychwyn.
Mae Covid-19 a chyfyngiadau teithio

wedi gwaethygu argyfwng hirdymor yr
economi, gan effeithio’r tlotaf waethaf,
ac mae’r clo presennol yn rhwystr i
asiantaethau dyngarol wrth iddynt
geisio darparu cymorth i’r mwyaf
bregus.

Daeth Majid (yn y llun) i Beirut
gyda’i deulu o Syria ddeg mlynedd yn
ôl fel ffoaduriaid. Difrodwyd ei gartref
yn y ffrwydrad ym mis Awst, gan anafu
ei wraig, ac er bod chwe mis wedi mynd
heibio, mae’r creithiau emosiynol yn
parhau.
Derbyniodd gefnogaeth ariannol gan

Gymdeithas Najdeh, un o bartneriaid
Cymorth Cristnogol, yn Beirut, diolch i
arian gan Gronfa Ddyngarol Frys
Llywodraeth yr Alban, a sicrhaodd ei
fod yn gallu prynu bwyd a thalu’r rhent
am ei gartref. Ond mae ei blant yn
parhau i ddioddef trawma:
‘Dyw fy mhlant ddim yn gallu

anghofio sfin y ffrwydrad. Pan fyddant
yn clywed unrhyw sfin o’n cwmpas,
maen nhw cofio’n syth am yr hyn
ddigwyddodd … mae gan fy mab
ieuengaf broblemau llefaru nawr.’
Galluogwyd Cymdeithas Najdeh gan

Apêl Frys Libanus gan Gymorth
Cristnogol ac arian Llywodraeth yr
Alban i roi cymorth ariannol brys i 708
o deuluoedd bregus gafodd eu
heffeithio’n uniongyrchol gan y
ffrwydrad, y rhan fwyaf ohonynt yn

ffoaduriaid o Balestina a Syria sy ddim
yn derbyn unrhyw gymorth gan
lywodraeth Libanus.
Meddai Cynan Llwyd, Pennaeth

Gweithredol Cymorth Cristnogol
Cymru:
‘Mae’r ffrwydrad dinistriol yr haf

diwethaf wedi gadael creithiau dwfn
mewn gwlad sy nid yn unig yn wynebu
llawer mwy o achosion o Covid-19, ond
sydd hefyd yn wynebu caledi
economaidd, gorchwyddiant, diweith -
dra mawr a chythrwfl gwleidyddol.
Roedd sefyllfa Majid, a sawl teulu tebyg
iddo, eisoes yn anodd; ond maent yn
awr yn dioddef effaith argyfwng
economaidd ac argyfwng iechyd, yn
ogystal â cheisio dod i dermau ag effaith
emosiynol a chorfforol y ffrwydrad ym
mis Awst.
‘Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb

yng Nghymru gefnogodd ein hapêl frys
i Libanus. Mae eu cefnogaeth wedi
helpu ein partneriaid i wneud gwahan -
iaeth i nifer o deuluoedd, ond mae’r
angen yn fawr o hyd.
‘Rydym yn gwneud popeth allwn ni,

yn rhoi bwyd i deuluoedd tlawd ac yn
gweithio gyda chyrff meddygol i
sicrhau fod therapi ocsigen ar gael i
bobl sy’n dioddef Covid-19.
‘Ond mae gwreiddiau argyfwng

Libanus yn wleidyddol. All pobl ddim
cael eu cadw dan gyfyngiadau cyrffyw
am byth heb gefnogaeth y llywodraeth.
Rhaid i’r llywodraeth a’r gwleidyddion
gynnig atebion – a bydd angen pwysau
rhyngwladol i sicrhau hynny, yn ogystal
â chefnogaeth ariannol wedi ei thargedu
at y cyrff lleol hynny sy’n gwasan -
aethu’r rhai sydd â’r angen mwyaf.’
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Chwe mis ers y ffrwydrad yn Beirut,
mae pobl dlotaf Libanus yn wynebu argyfwng
economaidd ac iechyd sy’n gwaethygu

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.



Wythnos 2

Yr Exodus a Ni –
Ar drywydd rhyddid

Darllen: Ioan 8.34–6

Myfyrio
‘Fel y dêt cyntaf, mae rhyddid yn rhywbeth
yr ydym yn reddfol ei eisiau ond heb fod
yn sifir sut i wneud llwyddiant ohono.’
Andrew Ollerton, The Bible: A Story that
Makes Sense of Life.
Mae diwylliant y gorllewin yn mynnu

ein bod yn ceisio rhyddid. Ond a ydyn ni’n
llwyddiannus?
Mae masnachu mewn pobl yn digwydd

heddiw yn y dirgel, ac yn parhau i wneud
elw. Amcangyfrifir bod 27 miliwn o
gaethweision yn cyfrannu at gyfoeth
biliwn-doler y diwydiant anghyfreithlon
hwn. Mae cadwyni anghyfiawnder ac
anghydraddoldeb y byd yn parhau i herio’r
byd rydyn ni’n byw ynddo. Mae Covid-19
ac achosion o greulondeb yr heddlu ar sail
hiliol yn ddwy ffenestr sy’n dangos bod
hyn yn fwy real nag erioed. Nid ydym mor
rhydd ag yr ydym yn meddwl.
Ie, roedd caethwasiaeth Israel, yn stori’r

Exodus rydyn ni ar fin cael golwg arni,
efallai yn fwy amlwg a chorfforol. Ond
gallwn fod yr un mor gaeth ar y tu mewn –
wedi ein carcharu gan ofn a phryder,
euogrwydd a chywilydd, dicter a
chwerwder, arferion a chaethiwed. Nid yw
ein diangfeydd byth yn para, ac anaml y
byddant yn helpu. Gall gwir ryddid
ymddangos mor bell i ffwrdd. Rydyn ni’n

breuddwydio am ryddid fel person yn
gaeth ar y môr yn dyheu am gael gweld
diogelwch y lan unwaith eto. Ond pan
gyrhaeddwn ni’r lan, gall y profiad o
gyrraedd fod yn waeth na’r môr ei hun.
Mae llinell enwog Bono, ‘Dwi’n dal heb
ddarganfod yr hyn rydw i’n chwilio
amdano’ yn crynhoi griddfan diwylliant y
gorllewin.
Dyma pam y daeth Iesu i’n byd. Daeth

fel y gallwn brofi Exodus a dod adref at
Dduw. Yn Efengyl Ioan, mae Iesu’n
rhybuddio bod ‘pawb sy’n pechu, yn dod
yn gaethwas i bechod’. Ond mae Mab Duw
wedyn yn gwneud addewid syfrdanol: ‘Os
bydd y Mab yn eich rhyddhau chi,
byddwch yn rhydd yn wir!’ Fel y mae
cyfieithiad cyfoes yn ei ddweud, ‘byddwch
yn rhydd drwodd a thrwyddo’.
Fe wnaeth y Mab ein rhyddhau ni, trwy

farw’r farwolaeth rydym ni’n ei haeddu, er
mwyn inni gael ein dwyn yn ôl at Dduw.
Pan fyddwn ni wedi dod yn ôl at Dduw,
rydyn ni’n darganfod ein ffordd yn ôl at
bwy y’n gwnaethpwyd ni i fod. Dyma wir
ryddid – dod yn ni ein hunain. Fe wnaeth
Duw ni i’w adnabod a’i garu, i adlewyrchu
ei harddwch i’r byd. Mae Iesu’n gwneud
hynny’n bosibl unwaith eto. Felly, os
ydych chi’n dal i deimlo nad ydych chi
wedi dod o hyd i’r hyn rydych chi’n
chwilio amdano, trowch at y Mab. Fe all
eich gwneud chi’n rhydd drwodd a
thrwodd!

Ymateb
A allech chi ddod yn ymgyrchydd rhyddid
heddiw?

Beth am barhau i ddarllen yn ystod yr
wythnos:

Diwrnod 2: Exodus 1.1–2.10
Diwrnod 3: Exodus 2.11–3.15
Diwrnod 4: Exodus 19.1–25
Diwrnod 5: Exodus 20.1–21
Diwrnod 6: Numeri 13.1–14.9
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Cyfres o saith defosiwn gan Joseff Edwards o Gymdeithas y Beibl
yn rhoi golwg inni ar ddarlun mawr y Beibl a’n rhan ynddo.

Drwy’r Beibl Drwy’r Grawys

Llythyr
Annwyl Olygydd,

Cawsom ein synnu a’n siomi o weld fod
y Pedair Tudalen Gydenwadol (5.2.21)
wedi cynnwys erthygl o’r Premier
Christian News yn esbonio’r digwyddiad
yng Nghaerdydd yr oedd Darren Millar,
AS, yn rhan ohono. Un peth yw cael
erthygl o’r fath mewn papur newydd
sydd yn rhoi newyddion cynhwysfawr
am wahanol ddigwyddiadau; peth hollol
wahanol yw i hyn ymddangos yn

Y Goleuad. Byddai llawer i wleidydd fel
Darren Millar yn croesawu’r cyfle o gael
tudalen gyfan i esbonio’i hun, heb i neb
arall ei herio a hynny prin dri mis cyn
etholiad seneddol!
Nid oes gennym farn ar Darren Millar

na’i ymddygiad, na chwaith y
cylchgrawn ar-lein Premier Christian
News. Mawr obeithiwn nad yw’r
Goleuad am fentro i faes pleidiol
wleidyddol (party political)!
Mae gennym farn bendant ynglªn â

safiad Mr Millar ar agor eglwysi a
chapeli yn ystod y cyfnod clo – nid
“sefyll dros bobl ffydd” o anghenraid
mae Darren Millar; mae ei farn yn
cydredeg â safiad ei blaid, sydd yn aml
yn gwrthsefyll unrhyw benderfyniad a
wneir gan y Llywodraeth yn y Bae yn
ystod y pandemig, h.y. bod yn bleidiol
wleidyddol. Dyma’r tro cyntaf inni gofio
gweld y math yma o wleidyddiaeth o
fewn clawr ein papur cydenwadol.
Gyda llaw, mae’r rhan fwyaf

ohonom ni, “bobl ffydd”, yn colli’r
normalrwydd o fynd i’r capel bob Sul
cymaint â neb, ond ddim yn barod i
fynnu cael yr hyn fydden ni’n ei
ddymuno, ar draul peryglu bywydau ac
iechyd pobl eraill! 
Hoffem wneud yn glir ar y llaw arall

nad ydym o’r farn nad oes lle i
wleidyddiaeth a chrefydd gymysgu. Mae
crefydd a dysgeidiaeth yr Iesu’n
ymwneud â bywyd bob dydd, gan
gynnwys gweithredoedd gwleidyddion.

Yn gywir

Eifion a Lisabeth Williams,
Trefnant

Cynhelir Dydd Gweddi’r Byd ddydd Gwener, 5 Mawrth
2021. Paratowyd y gwasanaeth gan Chwiorydd
Cristnogol Vanuatu a’r thema yw ‘Adeiladwch ar
Sylfaen Gadarn’. Gofynnwn am eich gweddïau dros
ferched Vanuatu sydd mewn sefyllfa lawer gwaeth na ni.
Gwnawn ein gorau i gynnal ein gwasanaethau ar
5 Mawrth 2021, ond os na fydd hyn yn bosib, gellir naill
ai gynnal oedfa dros Zoom neu ddewis dyddiad arall a
fydd yn gyfleus i chwi. 
Yng nghanol yr holl ansicrwydd dymunir pob

llwyddiant i chwi wrth drefnu ar gyfer ‘Dydd Gweddi
2021 Vanuatu’. Long God Yumi Stanap; yn Nuw y Safwn.

Parchg Beti Wyn James / Parchg Carys Ann
Swyddogion Cyhoeddusrwydd

(Os nad ydych wedi derbyn yr adnoddau eto, yna gellir eu cael drwy ymholi amdanynt
gan Mary Thomas, Ysgrifenyddes pwyllgor Dydd Gweddi’r Byd yng Nghymru:
rema.thomas@btinternet.com

Byddai’r tudalennau cydenwadol a chyhoeddiad newydd Cenn@d yn falch iawn o
dderbyn unrhyw adroddiadau a lluniau o weithgaredd a drefnwyd, a hynny erbyn yr
wythnos ddilynol os yw’n bosibl. Gol.)

Dydd Gweddi 2021



Clywsom deyrngedau hyfryd ac
ardderchog i Aled ers ei farwolaeth ar
24 Ionawr, ddeuddydd yn brin o’i
flwydd yn 91 oed, ar y radio a’r
teledu ac yn y wasg. Yr oedd yn fir
cyhoeddus a gyfrannodd cymaint i’w
gymuned ac i’w genedl. Fe allai pob un
a gafodd y fraint o’i adnabod fod yn rhoi
gair o deyrnged iddo ac yn cofio am ei
gariad, ei ofal, ei anogaeth a’r hwyl a
gafwyd yn ei gwmni. Fe fyddai yna
gyfarfod lluosog iawn i gofio amdano yn
y capel pe byddem yn byw mewn
amserau arferol. Ond angladd fechan a
gafwyd i ddiolch am yr hyn ydoedd i’w
deulu, y rhai agosaf ato. Ryden ni’n
diolch am y llyfr Pwyso ar y Giât, a
sgwennodd o ar gyfnod prysur o drefnu
steddfod ar fyr rybudd yn yr Wyddgrug
ac yn falch eithriadol ei fod o wedi
mynnu gwneud hynny er mwyn adrodd
hanes oes o lafur a gwasanaeth, ei
ddyheadau a’r dylanwadau arno. Pwyso
ar y giât, yn wir! Wnaeth o erioed y fath
beth! 
Roedd Aled yn foregodwr, ac fe

roddai ddau dro am un i lawer iawn
ohonom ni. Ar fore braf o haf, tua 7:30 y
cefais i’r sgwrs gyntaf efo fo yn ôl yn yr
hen ganrif, ac yntau’n cynnal cymanfa
ganu yng Nghorris y noson honno, roedd
o’n gofyn a gâi o alw heibio ar ei ffordd
adref i drafod galwad i ddod i’r
Wyddgrug. Fe ddaeth o heibio’r noson
honno yn reit hwyr, a mynd am adref a
hithau wedi tywyllu. Roedd o wedi ffitio
lot i mewn i’r diwrnod hwnnw a’i gyfrif
yn ddiwrnod da o waith, ac yntau wedi
llwyddo i sicrhau gwasanaeth dau
weinidog am bris un a chael trip yn y car
trwy’r hen sir Feirionnydd ac arwain
cymanfa a chanu rhai o’i hoff emynau yn
sifir. 
Ym more oes ym Meirionnydd fe

ddysgodd o gyfrif ei ddyddiau a bod yn
ddoeth yn ei ddefnydd ohonyn nhw yn y
Brithdir a Chorwen, fe dybiwn, ac fe
ffitiodd gymaint i mewn i’r un bywyd
yma a barodd o 1930 tan eleni. Fe gafodd
ef a Meinir, ei chwaer, eu codi ar aelwyd
o gariad a chân. Dysgu cerdd a chân yno,
a sut i’w canu. Dysgu beth oedd yn
bwysig mewn bywyd, teulu, ffydd,
cymuned a phobl ac iaith a chanu, ac
efallai criced hefyd!
Fe gafodd yn Beryl gymar wedi ei

gwneud yn gymwys iddo, ac yntau iddi
hithau. Rhodd i’w gilydd yn wir. Bu i’r
ddau ddechrau byw yn Bodffari a
Rhuthun, a Rhodri a Gwenno yn
cyrraedd, cyn cael eu tywys yn ôl dros y
bwlch i’r Wyddgrug a Sir y Fflint, lle
ganed Powys ac Iestyn, ac yntau’n eu

canmol i gyd am fod yn blant hawdd eu
magu.
Roedd hi’n ganol dydd bellach. Roedd

o’n brysur, ar anterth ei waith, yn
brifathro ysgol llwyddiannus, Ond yn y
capel, cafodd ei ddewis yn flaenor
hanner can mlynedd yn ôl i eleni, a
hynny i Aled yn golygu ymroi i
wasanaethu mewn cymaint o ffyrdd, fel
y gwnaeth yn y Tabernacl tra oedd yn
Rhuthun, gan gynnwys arwain ymgyrch
flynyddol Cymorth Cristnogol yn y dref.

Os oedd o wedi dysgu’r gân ym more
oes, ef oedd yn arwain y gân bellach – yn
arwain Meibion Menlli, yn awdurdod ar
gerdd dant, yn cyfansoddi cerddi,
caneuon, emynau, englynion. Roedd rhai
ohonynt yn ganeuon ffwrdd â hi ar y
pryd, eraill i lenwi sioeau cerdd cyfan;
rhai o’i emynau yn rhai llawen, ond eraill
yn adlewyrchu dwyster sefyllfa ffydd
yng Nghymru yn ein dyddiau ni (gweler
rhif 620 yn Caneuon Ffydd).
Roedd ganddo feddwl uchel iawn o

blant a phobl ifanc, a hwythau ohono
yntau. Neb yn fwy felly na’i wyrion, a
welai fel pobl y genhedlaeth nesa, y rhai
fyddai’n dal ati i gynnal hen werthoedd
a’r gân yn eu ffyrdd eu hunain: Ellen,
Cai, Catherine Erin, Glain a Miriam, ac
mae yna englyn bob un wrth gwrs, yn
proffwydo drostynt ac yn eu bendithio.
Ymddeolodd o Ysgol Maes Garmon

ym 1985, ond nid o lawer o bethau eraill,
gan barhau i wasanaethu ac i lenwi ei
ddyddiau yn llawn.
Aeth yn brynhawn, roedd hi’n

hwyrhau, Gallai ddal i fynd drwy
ddiwrnod llawn iawn o waith, fel yr oedd

eisteddfod yr Wyddgrug rhif 2 yn ei brofi
yn 2007, ac fe roddodd gymaint ohono’i
hun i ofalu am Meinir ei chwaer pan
oedd hi angen cefnogaeth yn Rhuthun,
gymaint y meddwl oedd ganddo ohoni.
Byddai gwaith yn yr ardd yn cael ei

ffitio i mewn yn y bylchau sbâr rhwng
eisteddfod a phwyllgor a chyngerdd a
chymanfa a chyfarfod ac oedfa, a’r
Skoda yn dal i ddyrnu mynd hyd y wlad
a dod yn ôl yn hwyr a chodi’n fore
wedyn – i fod yn yr Ysgol Sul efo’r
dynion erbyn 9:30 gan amlaf.
A hithau’n hwyr y dydd, roedd o’n dal

i fod yn rhan o bob dim, i ddyheu am
gwmni pobl a chyfle i wasanaethu. Yn
sicrhau bod pethau’n cael eu cynnal, yn
rhannu straeon, yn ysgafnu cyfarfodydd
ac yn codi ysbryd.
Bu’n byw am gyfnod gyda dementia;

byw efo fo go iawn – gan ddarganfod
ffyrdd i fynd o gwmpas anghofrwydd yn
hytrach na gorfod peidio gwneud y
pethau yr oedd o’n eu mwynhau ac wedi
arfer eu gwneud. Ac fe wnaeth Beryl
hi’n bosibl iddo ddal ati i fod yn rhan o’r
pethau hynny, yn agos wrth ei ochr, yn ei
gynnal, yn ei gefnogi ac yn ei garu.
Pan fu’n rhaid i Aled dderbyn gofal,

Plas Derwen, ger Pen-y-ffordd a
ddewiswyd oherwydd bod yna hwyl a
chanu i’w cael yno a ddeuai â diddanwch
a chysur iddo. 
Fe ganodd Aled i foli Duw, i godi

calon ac i ddiddanu eraill, ac fe gafon ni
ddal i ganu efo fo y blynyddoedd olaf
yma – canu Pantyfedwen a chanu
Garthowen ac emynau eraill, ac Aled yn
dal i solffeuo’r llinell waelod ac i ddewis
tonau ar gyfer yr emynau. 
Yr olaf gân a glywodd oedd yr un a

ddewisodd ef i wasanaeth priodas Beryl
ag yntau, yr un y dechreuodd ei chanu yn
y Brithdir: ‘Un fendith dyro im, / ni
cheisiaf ddim ond hynny: / cael gras i’th
garu di tra bwy’, / cael mwy o ras i’th
garu’. Fe gafodd Beryl nerth i’w chanu
gyda’r iPad o’u blaenau ill dau, ac erbyn
y bore roedd Aled wedi llithro i wlad y
bendithion a’r gân dragwyddol.

(Gol. Addaswyd o deyrnged roddwyd yn
ei angladd ar 6 Chwefror)
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Dr Aled Lloyd Davies

Cyfeiriad Golygydd 
Y TUDALENNAU CYDENWADOL

Huw Powell-Davies 

neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH

Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.

Huw@cennad.cymru



Mae beirniaid yr eglwys wedi cwyno’n
gyson fod ei chredoau, ei haddoliad a’i
harferion yn groes i’r hyn a fwriadwyd
gan yr Iesu. Mae’r beirniaid hynny wedi
ceisio cysoni dysgeidiaeth yr eglwys
ynghylch pob math o bethau â’u bydolwg
eu huain. Yn aml maent yn cwyno bod
diwinyddiaeth yn gymhleth. Trueni na fu
Cristnogaeth erioed mor syml â’r
grefydd y maent yn chwilio amdani.

Mae credinwyr sy’n chwilio am
burdeb o ran addoliad a
dysgeidiaeth yn honni bod y patrwm
ar gyfer hyn i’w ganfod yn y
Testament Newydd. Ond gellir
dadlau bod honni hyn yn golygu
cymryd cam diwylliannol a
hanesyddol yn ôl sydd mor
anghyfrifol ag ydyw’n amhriodol,
onid, yn wir, yn anymarferol.

Ni fu gan Gristnogaeth erioed Oes
Aur y gellid ei hadfer. Dengys
astudiaethau Beiblaidd y nodweddid
y grefydd newydd yn ystod ei
blynyddoedd ffurfiannol gan
ddadleuon, ymraniadau, a
chamddealltwriaeth. Ni fu undod a
brawdgarwch yn wastadol: cofier am
y tyndra rhwng yr Helensitiaid a’r
Hebreaid yn Actau’r Apostolion
(Actau 6). Yn ystod y genhedlaeth ar
ôl Crist dim ond rhai rhannau o’i
ddysgeidiaeth y ceisiodd Paul eu
cymhwyso at amgylchiadau a oedd
yn newydd neu a oedd yn newid.

Yn ddiweddarach, arweinwyr
eglwysig a benderfynodd ynghylch
athrawiaethau’r eglwys, gan ennyn
yn aml wrthwynebiad chwyrn a
chwerw. Nid oedd hyn yn annisgwyl.
Nid yr Un a fu’n pregethu oedd yr
Un a bregethid gan ei apostolion o
anghenraid.

Oherwydd hynny, a dylanwad
cynyddol y cenhedloedd ar yr
eglwys – corff a oedd wedi cychwyn
fel sect o fewn Iddewiaeth – nid oedd
modd dychwelyd at bethau fel y buont
gynt. Nid oedd modd gorfodi cysondeb
ac unffurfiaeth. Mae’n amhosibl diffinio
Cristnogaeth gynnar ar sail y Testament
Newydd ei hunan.

Felly os yw Cristnogion cyfoes yn honni
eu bod eisiau cyfeirio eu bywydau ar sail
y Testament Newydd, maent yn ceisio
gwneud peth anodd iawn. Ni ellir edrych
ar Gristnogaeth fel ffosil digyfnewid. Bu’r
grefydd yn datblygu erioed: ailddiffiniwyd
ei chredoau, ei hathrawiaethau a’i
diwinyddiaeth yn gyson, ac fe’i
gorfodwyd i addasu i amgylchiadau a
oedd yn newid drwy’r adeg.

Mae talu gwrogaeth i ryw ddelfryd
wreiddiol – un rithiol mewn gwirionedd –
yn amhriodol. Ni ddylai statws canonaidd

y Testament Newydd fyth olygu
dehongliad digyfnewid, pa mor
ddylanwadol ac ysbrydoledig bynnag yr
honnir ei fod. Dim ond un cam yn hanes
Cristnogaeth oedd derbyn yn raddol un
corff ysgrythurol sefydlog.

I gryn raddau ni ellir canfod holl gredoau
Cristnogaeth yn y Beibl. Er mor
anghydnaws i rai canghennau o’r
grefydd yw credoau fel Dyrchafael Mair,
disgyniad Crist i uffern i waredu
eneidiau’r meirw ar ddydd Gwener y
Groglith, y Beichiogiad Dihalog, ac
arteithiau’r byd a ddaw, maent yn
perthyn er hynny i gorff cyfoethog ac
amrywiol o draddodiadau eglwysig, er
na seiliwyd yr un ohonynt ar yr
ysgrythurau canonaidd.

Mae hen hanes, fodd bynnag, i’r credoau
hyn, sy’n deillio o’r testunau
anghanonaidd a elwir yn Aprocyffa’r
Testament Newydd. Ni dderbyniwyd y
testunau hyn erioed gan benaethiaid yr
eglwys fel rhai awdurdodol; eto testunau
ydynt a ddatblygodd yn ystod y
canrifoedd Cristnogol cynnar. Mae’r

testunau apocryffaidd hyn yn perthyn i
grefydd boblogaidd gwledydd Môr y
Canoldir a’r Dwyrain Canol. Os yw’r
tadau eglwysig cynnar yn cynrychioli
elfennau mwyaf deallusol a blaengar y
meddwl Cristnogol cynnar, mae’r amryfal
destunau apocryffaidd yn cynrychioli
profiadau bob dydd credinwyr cyffredin.

Gall arferion ‘y crediniwr cyffredin’,
yr adeg honno fel yn awr,
ymddangos yn rhyfedd neu’n
ddieithr i’r diwylliant crefyddol
uniongred. Ond mae’r testunau
apocryffaidd cynnar hyn yn dangos
amrywiaeth eang crefydd a
wrthododd bob amser gael ei
chaethiwo o fewn dysgedigaethau
a chredoau haearnaidd a
digyfnewid. Daeth Cristnogaeth yn
bopeth i bawb wrth i’w dilynwyr
ddewis a dethol yr hyn a oedd yn
dderbyniol iddynt.

Heddiw mae ‘Cristnogaeth’ yn label
sy’n cofleidio gwahanol arferion;
yng ngolwg rhai credinwyr
ymddengys ambell un o’r rhai
gwahanol yn wrthun, yn rhy gul
neu’n anuniongred. Ni fydd unrhyw
fudiad eciwmenaidd a gais orfodi ei
awdurdod ei hun gydag un safon
syml yn debyg o fod yn
llwyddiannus. Ni fu undod o’r fath
erioed o fewn Cristnogaeth; ni ellir
gorfodi unffurfiaeth.

Mae hanes yr eglwys a’r testunau
apocryffaidd yn dangos fod
Cristnogaeth erioed wedi bod yn
fwy amrywiol nag yr honnodd rhai
o’i dilynwyr. Nid yw sylweddoli
hynny yn llawer o gysur i’r rhai sy’n
teimlo’n rhwystredig gan eu
hymchwil ofer am un ymateb neu
ddatrysiad Cristnogol i gwestiynau
moesol ac ymarferol cyfoes, yn
enwedig mewn byd dan fygythiad
Covid-19. Ni fyddai synthesis o

ymatebion Cristnogol—rhai gwahanol yn
aml iawn—yn fwy nag ymarfer
academaidd, yn ystyr ddrwg yr
ymadrodd hwnnw.

(Cyfieithwyd ac addaswyd gan Gruffydd
Aled Williams)

[Cyhoeddwyd yr ysgrif uchod gyntaf yn y
Times ar 15 Awst 2020. Mae’r awdur – yr
Athro J. K. Elliott – yn Athro Emeritws
beirniadaeth destunol y Testament
Newydd ym Mhrifysgol Leeds. Mae’n
awdurdod rhyngwladol ar destunau
apocryffa’r Testament Newydd.
Graddiodd mewn Astudiaethau Beiblaidd
yng Ngholeg y Brifysgol Bangor ac fe
ddyfarnwyd gradd D.D. Prifysgol Cymru
iddo. Cyhoeddwyd y cyfieithiad a’r
addasiad uchod gyda chaniatâd caredig
yr awdur.]

Chwefror 26, 2021                                                       Y Goleuad 7

A fu Undod ac Oes Aur i Gristnogaeth?
J. KEITH ELLIOTT

Rhan o Papyrus 37, llawysgrif gynnar o Efengyl Mathew
Prifysgol Michigan, Ann Arbor Library



8                                                                                   Y Goleuad Chwefror 26, 2021

•  Wythnos nesaf – Croesawu Cenn@d •

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

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.

Sail ffydd a phatrwm ein byw.
EMYN 770: Mi godaf f’egwan lef

GWEDDI

Dduw bob llawnder, llanwa ni heddiw gyda
golwg newydd ar dy Fab Iesu Grist, dy
Anwylyd. Caniatâ i ni ei addoli a gwrando
arno a’i ganlyn drwy dy Ysbryd Glân, Amen.

CYFLWYNIAD

Y mae pedair ffordd o ddehongli’r adnodau
sydd ger ein bron heddiw. Dywed y dull
cyntaf nad oes angen sôn o gwbl am groes
nac ufudd-dod, am atgyfodiad nac am
unrhyw beth sy’n anodd i bobl ei gredu
heddiw. Moesoldeb ac esiampl Iesu sy’n
bwysig meddant. Ydych chi’n meddwl y bydd
bobl yn dod yn Gristnogion os oes neges
mor galed am ‘godi’r groes’ ac ati?
Cyfleustra, nid croes sydd ei angen arnom!

Awgryma’r ail lwybr, trwy ddysgeidiaeth sy’n
cael ei gysylltu gyda charfan o bregethwyr
poblogaidd Americanaidd (ar y cyfan) a
lladmeryddion ‘efengyl ffyniant’ (prosperity
gospel) bod dioddefaint a chynni o unrhyw
fath, ynddynt eu hunain yn bradychu ffydd.
Yn drydydd ar yr eithaf arall ceir, ar hyd
hanes yr eglwys, rhai sy’n dyrchafu
dioddefaint a merthyrdod. Ffurf morbid o
grefydda ydyw sy’n dyrchafu poen.
Gadewch i ni geisio’r bedwaredd ffordd sy’n
drwyadl ffyddlon i’r testun, sy’n osgoi’r
llwybrau camarweiniol, sy’n caniatáu i ni
adnabod Iesu a deall ei eiriau fel sail ein
ffydd a phatrwm ein byw heddiw.

DARLLENIAD: Marc 8:31-38

EMYN 313 : Gwn pa le mae’r trysor

MYFYRDOD

Cefndir

Daeth Iesu Grist i’r byd a sefydlu Teyrnas
Nefoedd. Teyrnas ydyw y cawn fynediad iddi
nid ar sail ein tras, na’n hil, na’n doniau na’n
breintiau. Down yn aelodau o’r Deyrnas pan
ymatebwn i wahoddiad Brenin y Deyrnas. Y
mae’r Deyrnas yn deyrnas rasol, yn gyfiawn,
yn drugarog, yn gadarn a ffyddlon. Y mae ei
ddarganfod fel darganfod egin byw, perl, neu
drysor yn y cae. Mae ei feddiannu’n cynnig
popeth i ni mae’n heneidiau’n dyheu
amdano. Er mwyn ei feddiannu caiff popeth
arall ei gyfrif yn dom o gymharu â’r profiad o
adnabod Arglwydd y Deyrnas.

Yn yr adnodau sy’n blaenori’n darlleniad
cafodd Pedr a’r disgyblion adnabod Iesu fel
y Crist, Mab Duw, Meseia o ddwyfol
darddiad ac o ddwyfol benodiad. Dechrau ei
addysg oedd hyn i Pedr.

Gair am y groes

Sylwn y ‘dechreuodd Iesu eu dysgu...’ Nid
neges i’w chlywed a’i meistroli y tro cyntaf
yw hon. Dechrau dysgu a wnawn a hynny ar
hyd ein hoes! Ac yn nhragwyddoldeb ei hun,
bydd ‘rhyw newydd wyrth o’i angau drud / yn
dod o hyd i’r golau.’

Dechreuodd eu dysgu bod eu disgwyliad am
ddyfodiad Mab y Dyn a’r modd y deuai i
deyrnasu (Daniel 7:13-14) yn annigonol.
Rhaid yw ‘i Fab y Dyn ddioddef llawer ... a’i
ladd ac ymhen tridiau atgyfodi,’ meddai. Heb
ddioddefaint ‘y Gwas’ (Eseia 53) anghyflawn
fyddai eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth a’u
dirnadaeth o fwriadau gras Duw. Rhywsut yn
ei fwriadau mae cysylltiad rhwng yr un a
gymerodd ein pechod a’r un sydd i deyrnasu
drosom ni! 

Nid dim ond gair cyfrin, dirgel i griw bychain
o ddilynwyr oedd hynny. ‘Yr oedd yn llefaru’r
gair hwn yn gwbl agored.’ (ad 32) Ac os
ydym ninnau i fod yn driw i’w ddysgeidiaeth
nid yw’r neges am groes Iesu Grist i’w
gynnwys ymhlith ‘optional extras’ ein ffydd.
Mae’n gwbl sylfaenol ac yn elfen anhepgorol
ohono.

Osgoi croes i’r Crist 

Tramgwyddwyd Pedr pan ddeallodd ergyd
geiriau Iesu a’r ffaith ei fod yn llefaru’n
agored ymhlith y tyrfaoedd am ei
ddioddefaint a’i atgyfodiad. 

O ddyddiau cynharaf tystiolaeth yr eglwys i
Iesu Grist bu neges y groes yn ganolog. I
bobl ddoeth ffwlbri oedd sôn am waredwr ar
groesbren. Ac i grefyddwyr, tramgwydd oedd
awgrymu bod yn rhaid i’r Crist ddioddef dros
ein pechod a gwrthryfel y byd. Er hynny er
bod ‘Iddewon yn gofyn am arwyddion, a’r
Groegiaid hwythau yn chwilio am
ddoethineb… nyni, pregethu yr ydym Grist
wedi ei groeshoelio, yn dramgwydd i’r
Iddewon ac yn ffolineb i’r Cenhedloedd; ond
i’r rhai a alwyd, yn Iddewon a Groegiaid,
y mae’n Grist, gallu Duw a doethineb Duw.’
(1 Corinth 1:18 ymlaen)

Buddugoliaeth Croes

Mae ymateb Iesu’n eithriadol o gryf i eiriau
Pedr. (ad 33) Y tu ôl i’r geiriau clywodd Iesu
sibrydiad y gelyn. Fe gofiwn i Iesu gael ei
demtio teirgwaith i gefnu ar lwybr y groes ac
i ddangos ei allu, ac etifeddu teyrnas ac
urddas wrth blygu i Satan. 

Argyhoeddiad yr Eglwys Fore oedd bod
rhywbeth neilltuol wedi digwydd yn nyfodiad
Iesu Grist a thrwy ei groes a’i atgyfodiad.
Rhywsut, ar Galfaria trechwyd holl alluoedd

drygionus y byd. (Colos 2:14-15) Doedd dim
rhyfedd bod Satan am ei arwain i ddyfodol
di-groes.

Patrwm croes Crist

Mewn geiriau sy’n ein sobri i’r byw ‘galwodd
ato’r dyrfa ynghyd â’i ddisgyblion a
dywedodd wrthynt, “Os myn neb ddod ar fy
ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi
ei groes a’m canlyn i. Oherwydd pwy
bynnag a fyn gadw ei fywyd, fe’i cyll, ond
pwy bynnag a gyll ei fywyd er fy mwyn i a’r
Efengyl, fe’i ceidw.’

Ar sail gwahoddiad y deuwn ni ato. A
phenderfyniad ffydd yw ymateb i gariad Duw
yng Nghrist, a thrwy ffydd ymwadu, codi
croes a chanlyn Iesu. 

Ni all cyfraith gwlad gorfodi neu atal person
rhag hunan ymwadiad – i ddewis
caredigrwydd, i fod yn hael, i fod yn
anhunanol. 

Y mae’n benderfyniad difrifol i godi croes yn
ddyddiol. Yn ôl Bonhoeffer, ‘Pan fydd Crist
yn galw rhywun, bydd yn galw arnynt i ddod
ato ac i farw. (When Christ calls a man, he
bids him come and die.) 

Nid colled mohono i gyd. Fel y dywedodd
Jim Eliot, cenhadwr a laddwyd gan frodorion
yr Awca, ‘Nid fffil yw’r un sy’n aberthu’r hyn
na all gadw er mwyn ennill yr hyn na all
golli.’ 

Byw yng ngoleuni’r Groes

Mae gwahoddiad Iesu’n ein herio i ystyried
cyfeiriad a gwerthoedd ein bywyd. Mae am i
ni asesu beth sy’n bwysig i ni, ac mewn beth
yr ydym am fuddsoddi oriau ein hoes fer.
Gall rhai buddsoddiadau ostwng mewn
gwerth. Gall buddsoddiadau annisgwyl dalu
ar eu canfed. (ad 36-38) A gosod gwerth -
oedd yn y glorian arweiniodd yr Apostol Paul
i ddatgan nad oedd dim i’w gymharu â’r
profiad o adnabod Iesu. (Philip. 3:7 ymlaen)

Clywn air yr Arglwydd a dysgwn ganddo.

GWEDDI

Dduw ein cyfamod o hedd, drwy groes dy
Fab gafaelaist yng ngrym marwolaeth a
drygioni a’i drechu er ein mwyn. Torrodd
afael angau ei hun. Arglwydd Iesu, caniatâ i
ninnau’r gallu i edifarhau ac mewn
gostyngeiddrwydd droi oddi wrth
weithredoedd marw’n gwrthryfel er mwyn
meddiannu bywyd yng Nghrist. Nertha ni
sy’n cyffesu Crist i brofi adnewyddiad ffydd a
bywyd a hyder drwy dy Ysbryd Glân.

EMYN 746: Dilynaf fy Mugail drwy f’oes


