
Mae hanes y disgyblion agosaf at Iesu, yn
ystod ei amser yn eu plith, yn profi eu bod
wedi deall pwy ydoedd; mai ef oedd yr un
yr oeddent wedi hir ddisgwyl amdano, sef
y Meseia (y Crist). 

Gwybod heb ddeall?
Ond mae’r hanes yn dangos nad oeddent
wedi deall arwyddocad llawer o’r hyn
oedd ef wedi ei lefaru wrthynt.

Dacw Pedr yn gofyn am eglurhad i un
o’r damhegion. (Mathew 15.16)

Meddai Iesu: A ydych chwithau’n
dal mor ddi-ddeall?

Neu beth am Iesu’n cyhuddo rhai o
arweinwyr yr Iddewon oedd yn ei
wrthwynebu? (Ioan 5.39)

Yr ydych yn chwilio’r Ysgrythurau
oherwydd tybio yr ydych fod ichwi
fywyd tragwyddol ynddynt hwy.
Ond tystiolaethu amdanaf fi y mae’r
rhain; eto ni fynnwch ddod ataf fi i
gael bywyd.

I ba raddau felly gallwn ni ddeall
meddwl Crist?

Deall meddwl Crist

Rwy’n credu mai un ffordd o ddeall
rhyw gymaint ar feddwl Crist yw trwy
fyfyrio ar ei ddefnydd o’r teitl ‘Mab y
Dyn’. Cyn dilyn y trywydd hwn
gadewch inni edrych ar eiriau allan o
lyfr Daniel. (Daniel 7.13-14)

Fel yr oeddwn yn edrych ar
weledigaethau’r nos, gwelais un fel
mab dyn yn dyfod ar gymylau’r nef;
daeth at yr Hen Ddihenydd a chael
ei gyflwyno iddo. Rhoddwyd iddo
arglwyddiaeth a gogoniant a
brenhiniaeth, i’r holl bobloedd o
bob cenedl ac iaith ei wasanaethu.
Yr oedd ei arglwyddiaeth yn
dragwyddol a digyfnewid, ac ni
ddinistrir ei frenhiniaeth. 

Rwyf wedi dyfynnu’r geiriau allan o Lyfr
Daniel oherwydd bod Iesu yn dangos ei
fod yn ymwybodol bod geiriau’r
weledigaeth yn cael eu gwireddu yn ei
fywyd. Daw hynny yn amlwg wrth edrych
ar hyn mae Iesu yn ei ddweud amdano’i
hun.

Ar achlysur iachau dyn oedd yn dioddef o
barlys mae’n dweud wrth y rhai oedd yn ei
wrthwynebu fod ganddo ef, Mab y Dyn,
awdurdod i faddau pechodau ar y ddaear.

Pan mae disgyblion Iesu yn cael eu
cyhuddo o dorri’r Saboth mae Iesu yn ei
hamddiffyn gan ddweud ei fod ef, Mab y
Dyn, yn Arglwydd ar y Saboth.
Wrth baratoi’r disgyblion ar gyfer y
weithred arbennig yr oedd ef yn ei
wynebu, mae Iesu, unwaith eto, yn
mabwysiadu’r teitl, Mab y Dyn. 

Wrth fynd i fyny i Jerwsalem
cymerodd Iesu’r deuddeg disgybl ar
wahân, ac ar y ffordd dywedodd
wrthynt; ‘Dyma ni’n mynd i fyny i
Jerwsalem; fe gaiff Mab y Dyn ei
draddodi i’r prif offeiriaid a’r
ysgrifenyddion; condemniant ef i
farwolaeth, a’i drosglwyddo i’r
estroniaid i’w watwar a’i fflangellu, a’i
groeshoelio; ac ar y trydydd dydd fe’i
cyfodir. (Mathew 20.17-19).

Enghraifft arall sydd werth rhoi sylw iddi
yw’r achlysur pan mae’r Iesu’n ceryddu

Iago a Ioan am fod yn hunan geisiol yn eu
hawydd i ennill y blaen ar y disgyblion
eraill.

Dywedodd Iesu wrth y disgyblion;
‘Pwy bynnag sydd am fod yn fawr
yn eich plith, rhaid iddo fod yn was
i chwi, a phwy bynnag sydd am fod
yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo
fod yn gaethwas i chwi, fel Mab
y Dyn, na ddaeth i gael ei
wasanaethu, ond i wasanaethu,
ac i roi ei einioes yn bridwerth dros
lawer. (Mathew 20.27-28)

Rydym wedi gweld bod Iesu wedi
gwneud yn glir i’w ddisgyblion beth
oedd yn ei wynebu, ond mae hefyd
wedi dweud wrthynt y byddai’n cael ei
atgyfodi. Mae’r geiriau nesaf yn tynnu
ein sylw at ei ail ddyfodiad.

Pan ddaw Mab y Dyn yn ei
ogoniant, a’r holl angylion gydag ef,
yna bydd yn eistedd ar orsedd ei
ogoniant. Fe gesglir yr holl
genhedloedd ger ei fron, a bydd ef
yn eu didoli oddi wrth eu gilydd,
fel y mae bugail yn didoli’r defaid
oddi wrth y geifr. (Mathew 25.31-32)

Mae geiriau cyntaf gweddi’r Iesu yng
ngwydd ei ddisgyblion, ar achlysur
Swper Gfiyl y Pasg, yn cadarnhau, i
raddau helaeth iawn, yr hawl oedd
ganddo i fabwysiadu’r enw ‘Mab y
Dyn’.

O Dad, y mae’r awr wedi dod.
Gogonedda dy Fab, er mwyn i’r
Mab dy ogoneddu di. Oherwydd
rhoddaist iddo ef awdurdod ar bob
dyn, awdurdod i roi bywyd
tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi eu
rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd
tragwyddol; dy adnabod di, yr unig
wir Dduw, a’r hwn a anfonaist ti,
Iesu Grist. (Ioan 17.1-3)

Ac onid yw cwpled cyntaf emyn
fawreddog George Rees yn rhoi darlun
hynod o bwy yw Mab y Dyn, yn ei
berthynas â Duw ac yn ei berthynas â’r
Cristion? 
O Fab y Dyn, Eneiniog Duw, fy Mrawd a’m

Ceidwad cry’, 
ymlaen y cerddaist dan y groes a’r gwawd

heb neb o’th du; 
cans llosgi wnaeth dy gariad pur bob cam, 
ni allodd angau’i hun ddiffoddi’r fflam.

(CFf. 541)

Tom Williams, Dinbych.
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Iesu … Mab y Dyn

Yr Hen Ddihenydd

(William Blake The Ancient of Days, Llyfrgell
Fitzwilliam, Caergrawnt)

<http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/object.xq?objectid=
europe.k.illbk.01&java=no>



Gyda syndod a thristwch y clywais am y
bwriad i uno Y Goleuad a Seren Cymru,
ac fel cyn olygydd Y Goleuad am ddeng
mlynedd rwy’n cefnogi yr apêl i ohirio’r
penderfyniad fel yn y llythyr gan y
Parchedigion yn y rhifyn cyfredol.
Hoffwn wybod pwy fyddai yn argraffu’r
cylchgrawn newydd yma, am fod y
gwaith yn hanfodol i Wasg y Bwthyn..

Yn gywir,

John Gruffydd Jones.

––––––––––

Annwyl Olygydd,

Tristwch a syndod oedd darllen y llythyr
a ymddangosodd yn y Goleuad yn
ddiweddar am ddyfodol y papur.
Dywedir yn y llythyr, ‘Nid oes unrhyw
wrthwynebiad i gydweithio â’r
Bedyddwyr wrth gwrs.’ Os nad oes
gwrthwynebiad, pam codi llais yn erbyn
y datblygiad hwn? Mae’n wir nad yw’r
Annibynwyr am fod yn rhan o’r cynllun –
gresyn am hynny – ond eu dewis hwy yw
hynny. Nid yw’n syndod fod yr
Annibynwyr am fod yn annibynnol. O
oedi’r cynllun hwn nes i’r Annibynwyr
benderfynu ymuno, mae’n bosib na
chawn byth bapur cyd-enwadol. Gyda
llaw, pasiwyd yr egwyddor o uno’r
papurau yng Nghymanfa Gyffredinol
2019 yn Wrecsam. Nid yw’n deg fod
penderfyniad un enwad yn llesteirio
bwriadau y ddau enwad arall.

Hyd yn oed os yw ‘rhesymau ariannol’
yn ffactor dros y penderfyniad a
wnaed, credaf fod hyn yn arwydd o
eciwmeniaeth ymarferol ar waith, ac yn
ddatblygiad sydd i’w groesawu’n fawr.
Trwy ddirgel ffyrdd……

Y mae papurau o bob math bellach yn
symud ar-lein, ac mae cyhoeddi
Cenn@d ar-lein hefyd i’w groesawu
gan fod y gynulleidfa sy’n debygol o’i
ddarllen gymaint yn fwy.

Mae Cenn@d yn mynd i ddod ag
arbenigedd ac adnoddau dau enwad at
ei gilydd. Dymuniadau gorau i’r
Golygyddion – gweinidogion sydd ar y
rheng flaen y dyddiau hyn. Gweddïwn y
bydd Duw yn bendithio’r fenter gyffrous
hon. Mae’n fenter sy’n haeddu ein
cefnogaeth a’n gweddïau.

Ifan Roberts

––––––––––

Annwyl Olygydd,

Yn dilyn darllen y llythyr ymddangosodd
yn eich rhifyn dyddiedig y 29ain o Ionawr
2021, dyma anfon gair yn ceisio ymateb
i’r pwyntiau godwyd gan y rhai
arwyddodd y llythyr. Yn ychwanegol, yr

ydym wedi derbyn gohebiaeth bellach
gan rai dros y dyddiau diwethaf. 

O ran cyd-destun, ac i ateb y sylw ‘na fu
hanner digon o drafod’, nodwn fod y
drafodaeth hon wedi cychwyn ers tua
chwarter canrif, trafodaeth arweiniodd at
gyhoeddi’r Pedair Tudalen Gydenwadol.
Fel y gwyddoch, cyfaddawd oedd y
penderfyniad hwnnw inni, gan mai
dyhead Eglwys Bresbyteraidd Cymru o’r
cychwyn oedd gweld cyhoeddiad
cydenwadol llawn. Gyda hynny mewn
golwg, dros y ddwy flynedd a hanner
ddiwethaf, yr ydym wedi parhau i geisio
sylweddoli hyn. O ran ein trafodaeth
fewnol, mae ein Hadran Gyhoeddi yn
naturiol wedi arwain, Adran sy’n
cynnwys cynrychiolwyr o bob
Henaduriaeth, a hwythau yn eu tro wedi
cyfeirio’r mater i Fwrdd y Gymanfa, ac i’r
Gymanfa ei hun. Gwnaed hynny yng
ngoleuni penderfyniad Undeb yr
Annibynwyr Cymraeg yn eu cyfarfod ym
Mehefin 2019. Hoffwn nodi hefyd fod y
drafodaeth wedi cynnwys cyfarfodydd
gyda’r Eglwys Fethodistaidd, gan eu bod
hwythau hefyd yn cyhoeddi cyfnodolyn
Cymraeg. 

Yr ydym yn cytuno’n llwyr y byddai
cyhoeddiad fyddai’n cynnwys ein holl
bartneriaid sy’n gweinidogaethu yn y
Gymraeg yn rhagori, ond eto, y mae
cydweithio eciwmenaidd yn y maes hwn
yn ymarferiad yn yr hyn sy’n bosibl. Y
mae rhyddid partneriaid yn y broses i
ddod i’w penderfyniadau eu hunain yn
rhywbeth yr ydym yn ei gydnabod a’i
anrhydeddu. Yr ydym yn credu y dylem
geisio dwyn perswâd, ond nid dwyn
pwysau. Mi fyddai un llais cydenwadol
llawn mewn newyddiadur wythnosol yn
fynegiant clir o’n hundod, ond mynegiant
fyddai hynny. Credwn fod ein hundod yn
llawer iawn mwy sylfaenol nag unrhyw
fynegiant mewn un cyfeiriad arbennig.
Nid ydym yn tybio, petaem yn cychwyn
trafodaeth newydd ar hyn gyda’n
partneriaid, y byddai’r ateb fymryn yn
wahanol. 

Ym Medi 2019, anfonwyd gohebiaeth i’r
Henaduriaethau a’r Gymdeithasfa wrth i’r
bwriadau a’r partneriaid ddod yn fwy
eglur, ond ni chafwyd unrhyw ymateb yn
mynegi anfodlonrwydd. Adroddodd yr
Ysgrifennydd Cyffredinol hyn ar lafar i’r
Tair Cymdeithasfa yn yr un modd.
Treuliwyd 2020 yn crisialu’r materion
ymarferol, gan gynnwys parhad
tudalennau cydenwadol pe bai
penderfyniad i beidio symud ymlaen
gyda’r bwriad. Oherwydd yr angen am
ofod i’r trafodaethau hyn, gohiriwyd y
bwriad gwreiddiol i lansio ddechrau’r
flwyddyn hon, gan fynd yn hytrach am fis
Mawrth. Cadarnhawyd hyn gan y
Gymanfa yn y cyfarfod ym mis Hydref, a
hoffwn nodi na fu i unrhyw un fynegi
safbwynt i’r gwrthwyneb yn y cyfarfod
agored hwnnw chwaith. 

Mae’n wir fod y Cyfundeb wedi bod yn
cyhoeddi newyddiadur wythnosol ar

golled ariannol, yn ei werthu am 50c y
rhifyn, er ei fod yn costio £1.60 y rhifyn
i’w anfon drwy’r wasg ac i’ch blwch
postio. (Roedd yr incwm yn 2019 tua
£18,000 o’i gymharu â chost o £58,500.)
Er hynny, hoffem bwysleisio nad
ystyriaethau ariannol oedd yn gyrru ein
penderfyniad yn hyn, er y manteision
inni fel enwad. Wedi nodi hyn, mae’n
debyg, petai’r drafodaeth yn cychwyn
heddiw, y byddai’r ystyriaethau ariannol
yn chwarae rhan fwy blaenllaw yng
ngoleuni profiadau ein heglwysi a’u
sefyllfa yn ystod y misoedd diwethaf. 

O ran ymestyn trafodaeth, yn sicr
byddwn yn adrodd ar yr ohebiaeth yma i
Bwyllgor Gwaith Bwrdd y Gymanfa y mis
hwn. Er eu bod hwy’n gweithredu ar ran
yr Adran Gyhoeddi dros y cyfnod yma,
nid oes ganddynt awdurdod i wyrdroi
penderfyniad y Gymanfa Gyffredinol, ac
yn sicr ni fyddai ein Llywydd yn caniatáu
hynny. Os barnant fod gohirio yn
bosibilrwydd, mi fydd angen ystyried
oblygiadau hynny o ran ein perthynas ag
Undeb Bedyddwyr Cymru, cyhoeddi
wythnosol cydenwadol, gan na fyddai
cyllid na galw am y deunydd
cydenwadol, ac felly, y posibilrwydd o
gyhoeddi’r Goleuad ar ffurf fersiwn
pedwar tudalen yn unig. Yn y cyfan, fel
yn achos eich gohebwyr, gofynnwn am
weddïau eich darllenwyr wrth inni ddod i
ystyried hyn. 

Marian Beech Hughes
(Cadeirydd yr Adran Gyhoeddi) 

Marcus Robinson
(Llywydd y Gymanfa Gyffredinol)

Meirion Morris
(Ysgrifennydd Cyffredinol)

––––––––––

Annwyl golygydd,

Wedi darllen y llythyr ‘Gofyn am ohirio’
(29 Ionawr 2021) y geriau a ddaeth im
meddwl oedd Amherthnasol a Dadrithio.

Defnyddiwyd y gyntaf o’r ddau air gan
ein Prif Weinidog Boris Johnson i
ddisgrifio agwedd Ms Sturgeon ar
wahanol pynciau, gan anwybyddu yr
argyfwng firws: ‘irrelevant’, amherthnasol.
I dreulio amser ac egni yn trin y gors
sydd ynglªn ag uno cylchronnau
enwadol tra y mae ein haelodau yn
gweiddi allan am arweiniad a chysur yn
datgelu meddyliau hynod o blwyfol.

Wedi synnu a’m dadrithio, disillusioned
fod y llythyr gan rhai o’n harweinyddion
blaenaf.

Buaswn wedi disgwyl gwell ganddynt.

Mwy priodol fyddai, danfon eu
llongyfarchiadau i’r golygydd Dr Watcyn
James am lwyddo i ddod a’r cylchgrawn
allan bob wythnos, o dan amgylchiadau
mor anodd.

Gair addas byddai: O agor fy llygaid i
weled …

Geraint Pritchard Seion, Croesoswallt 
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Gwers 31

Ananias a Saffeira

Gweddi
Nefol Dad, bydd hanes fel y darlleniad
hwn yn peri braw i ni, ac na ddylem roi
bri ar bethau’r byd, a dibrisio’r trysorau
ysbrydol sydd mor angenrheidiol.
Helpa ni i ymarfer y doniau nefol a
pheidio â phoeni am yr hyn sy’n
dymhorol a thros dro. Amen.

Darllen Actau 4:32–5:11

Cyflwyniad
Hanesyn annisgwyl yn llif penodau
cynnar Llyfr yr Actau yw hanes
Ananias a Saffeira, gfir a gwraig a
dwyllodd yr egwyddor gynnar o rannu
popeth yn gyffredin rhwng aelodau’r
eglwys, ac a syrthiodd yn farw pan
wynebwyd hwy gan gwestiwn Pedr.
Roeddent yn berchen tir a gwerthwyd
yr eiddo, a dewis y ddau oedd rhoi
cyfran o’r arian i’r gymuned o
gredinwyr Cristnogol yn hytrach na
rhoi’r cyfan. Rhaid bod arweinwyr y
gymuned hon wedi deall hynny, a holi’r
ddau yn annibynnol ar ei gilydd.
Dywedodd Ananias gelwydd wrth yr
apostolion a syrthiodd yn farw o’u
blaen. Oriau yn ddiweddarach daeth ei
wraig yn ôl o’i dyletswyddau, a
gofynnwyd iddi hi am fanylion y
gwerthiant. Rhoddodd yr un ateb â’i

phriod, a phan sylweddolodd fod yr
apostolion yn gwybod am eu twyll,
syrthiodd hithau yn farw hefyd.
Claddwyd y ddau yn yr un man. Pechod
y ddau oedd eu bod wedi rhoi prawf ar
yr Ysbryd Glân.  
Rhaid bod Luc yn cofnodi’r hanes ar

bapur ddeugain mlynedd ar ôl y cyfnod
hwn, ond roedd yr hanes yn
arwyddocaol i arfer ac egwyddorion yr
Eglwys Fore. Roedd hanes Ananias a
Saffeira yn rhybudd i’r cynulleidfaoedd
Cristnogol ar draws y degawdau. Yn yr
un modd, mae’n rhaid bod
golygyddion y Testament Newydd,
ganrifoedd yn ddiweddarach, yn teimlo
bod yr hanes hwn yn bwysig. Nid oes
unrhyw ymdrech i esbonio’r hanes na
achos marw’r ddau, ond bod y tystion i
farwolaeth Ananias wedi cael ofn
mawr. Yr un ffaith heriol oedd fod yr
apostolion yn credu mai dylanwad
Satan oedd parodrwydd y ddau i geisio
twyllo’r Ysbryd Glân, a bod i hynny ei
ganlyniadau.

Myfyrdod
Tybed beth oedd dyfaliad yr apostolion
am amserlen ailddyfodiad Iesu? A
oeddent yn disgwyl i ddiwedd y byd
ddigwydd yn ystod eu hoes hwy, ac y
byddent yn gweld y byd yn dod i ben?
Heb os, roedd gan yr Eglwys Fore
dybiaeth fod rhywbeth chwyldroadol i
ddigwydd, a bod angen iddynt rannu
popeth yn gyffredin. Bu rhannu eiddo a

chefnogi ei gilydd yn egwyddor
sylfaenol i’r eglwys ar hyd y
canrifoedd. Bu’r arfer o baratoi ar gyfer
y bywyd nefol yn bwysicach na darparu
ar gyfer bywyd ar y ddaear. Mae’n
nodwedd a welir ar draws y gwledydd
ac ar hyd y canrifoedd: lle bu diwygiad
gwelir dyfnhau’r dwyster ysbrydol, a
bydd hynny’n cael effaith ar agwedd
pobl at eiddo a natur gymunedol y
gynulleidfa.
Efallai nad yw’r eglwysi yn rhannu

eiddo fel cynt, na bod y syniad o
gymuned yr un mor fyw, ond ceir
ewyllys i gefnogi achosion dyngarol, o
waith Cymorth Cristnogol hyd at estyn
cyfraniad i’r Banc Bwyd. Yr hyn sy’n
anghyson â’r meddylfryd haelionus
yw’r agwedd hunanol sy’n gwrthod
neu’n methu gweld cyfrifoldeb i
ymateb i ofynion eraill. Ceir neges
debyg gan Iesu pan sonia mewn dameg
am y gfir a adeiladodd ysguboriau
sylweddol er mwy diogelu ei gynnyrch,
ond nad oedd i wybod pryd y byddai’n
marw (Luc 12:18). Yr un yw neges
hanes y gfir ifanc cyfoethog, a gafodd
ei feddiannu’n llwyr gan ei eiddo fel ei
fod yn byw yn ei dristwch heriol (Luc
18:18–30). Nid mesur eiddo neu
gyfoeth sy’n ganolog ond agwedd y
person at gyfoeth, a’r gwahaniaeth
rhwng bod yn hael a bod yn hunanol.  

Gweddi
Drugarog Dduw, maddau i ni am roi
cymaint o bwys ar gyfoeth ac eiddo, a
methu gweld ein cyfrifoldeb i
ddefnyddio’r adnoddau sydd gennym er
lles eraill. Wrth ddiolch am esiampl yr
Eglwys Fore, boed i ni dderbyn ein
cyfle i gyfrannu fel yr wyt wedi ein
llwyddo, ac i beidio â cheisio sylw am
yr hyn a wnawn. Amen.

Trafod ac ymateb

• Beth yw eich ymateb chi i’r hanes
dychrynllyd hwn? Pam y tybiwch chi
i Luc gynnwys yr hanes yn llyfr yr
Actau, ei gyfrol ar hanes cymdeithas
ryfeddol yr Ysbryd Glân yn yr
Eglwys Fore? 

• A oes ofn pechu yn erbyn yr Ysbryd
Glân arnom ni? (cf. Mathew 12:31–2;
Effesiaid 4:30; 1 Ioan 5:16)

• Beth mae’r hanes yn ei ddweud am
agwedd Duw at y pechod o ragrith yn
ei eglwys, at lygredd ac at burdeb ei
eglwys? (Gw. dyfarniad yr Arglwydd
ar eglwys lwgr Thyatira –
Datguddiad 2:23)

• Sut mae diogelu ein hunain rhag
hunan-dwyll mewnol a rhagrith
allanol? (cf. Rhufeiniaid 12:2)
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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

Sul, 7fed Chwefror
Oedfa

Dechrau Canu Dechrau Canmol
am 11:00yb

Yr wythnos yma bydd yr oedfa o dan
ofal Melda Grantham.

––––––––––
Dechrau Canu Dechrau Canmol

nos Sul, am 7:30yh

Yr wythnos yma, Lisa fydd yn crwydro
Ynys Môn ac yn ymweld â rhai o

eglwysi harddaf yr ynys.

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

Y Parchedig R. Alun Evans sy’n
cyflwyno emynau sy’n canolbwyntio ar

ein ffydd.

––––––––––

Oedfa Radio Cymru
7 Chwefror am 12:00yp

yng ngofal
Allan Pickard, Caerdydd



Mae’r gwleidydd Darren Millar wedi
ymddiswyddo o’i rôl ar fainc flaen y
Ceidwadwyr yn dilyn yr ymateb i’r stori
am grfip o wleidyddion yn yfed alcohol
yn adeilad Senedd Cymru ym mis
Rhagfyr. 
Daeth y feirniadaeth yn sgil y ffaith

fod Llywodraeth Cymru, bedwar
diwrnod ynghynt, wedi cyflwyno
gwaharddiad ar fwytai, caffis a
thafarndai rhag gwerthu alcohol, i atal
lledaeniad Coronafirws. 
Ymunodd Paul Davies, arweinydd y

Ceidwadwyr Cymreig ar y pryd, ond
sydd hefyd bellach wedi ymddiswyddo,
â Darren Millar, yn ogystal â’r Aelod
Llafur Alun Davies, sydd wedi’i atal
rhag breintiau Grfip Llafur y Senedd, ac
Aelod Torïaidd arall o’r Senedd ar un o’r
ddwy noson. Dywedodd Millar nad
yw’n credu iddo dorri’r rheolau ond ei
fod wedi ymddiswyddo er hynny.
Dywedodd Mr Millar, Aelod Senedd

Gorllewin Clwyd, mewn datganiad:
“Mae hon wedi bod yn wythnos anodd.
Rwyf am ymddiheuro i ’nheulu, fy
nghyd-weithwyr a’r etholwyr am
unrhyw embaras y gallai rhai o’r straeon
yn y cyfryngau fod wedi’u hachosi yn
ystod y dyddiau diwethaf hyn.
“Cafwyd rhai adroddiadau anghywir

ac annheg, ac felly rwyf am nodi’r gwir.
“Fel sydd wedi digwydd yn y rhan

fwyaf o wythnosau ers mis Medi, a’r
Senedd yn cyfarfod ar ffurf ‘hybrid’ ym
Mae Caerdydd, ar 8 a 9 Rhagfyr y
llynedd, defnyddiais y trefniant hunan-
wasanaeth a oedd ar gael i Aelodau’r
Senedd. Ar y ddwy noson cefais bryd o
fwyd wedi’i baratoi ymlaen llaw a’i
aildwymo yn y microdon, a’i fwyta wrth
yfed diod alcoholig a thrafod materion
gwaith â chyd-weithwyr.”
Ychwanegodd: “Roedd pellter

cymdeithasol yn cael ei gynnal drwy
gydol y ciniawau gwaith hyn, ac yn
syml, ni chroesodd fy meddwl i, fy
nghyd-weithwyr na’r tîm arlwyo fod y
trefniadau hyn yn amhriodol.
“Roedd aelod o’r staff arlwyo yn

bresennol yn ystafell y tîm am gyfnod
byr ar ôl i mi gyrraedd ar 8 Rhagfyr ond
ni fu’n gweini diod i mi, ac ni ofynnais
am un. Mewn gwirionedd, anogais yr
aelod o’r staff i fynd adref a chau’r
cownter gan iddo fod yn ddiwrnod hir
iddi. Nid oedd unrhyw aelodau o’r staff
arlwyo’n bresennol ar 9 Rhagfyr ac
roedd y cownter ar gau am y noson
gyfan.
“Er fy mod wedi cael cyngor na wnes

i dorri rheoliadau Coronafirws, mae’n
ddrwg iawn gennyf am fy

ngweithredoedd, yn enwedig o ystyried
effaith y cyfyngiadau anodd y mae pobl
a busnesau’n eu dioddef.
“Am y rheswm hwn ac o gofio bod

Paul Davies wedi ymddiswyddo fel
Arweinydd grfip Ceidwadwyr Cymru
yn y Senedd, rwyf wedi penderfynu
camu i lawr o’m rôl ar fainc flaen y
Ceidwadwyr yn Senedd Cymru.”
Ychwanegodd Mr Millar, sy’n parhau

i fod yn Aelod o’r Senedd, ei fod yn
cydweithredu yn yr ymchwiliadau i’r
mater.
Yn gynharach yn y pandemig, heriodd

Mr Millar Lywodraeth Cymru dros ei
phenderfyniad i gau addoldai.
Dywedodd wrth gylchgrawn

newyddion Premier ym mis Hydref: “A
dweud y gwir, mae Cymru yn wlad lle

mae gennym eglwysi a chapeli ar bob
cornel ac maen nhw’n gwneud llawer
iawn o waith cadarnhaol yn eu
cymunedau lleol, hyd yn oed yn fwy
felly oherwydd pandemig y
Coronafirws. Yr hyn sy’n cynnal pobl
ffydd yw eu perthynas â Duw, felly
mae’r maeth ysbrydol sy’n dod o allu
mynychu’r eglwys ar ddydd Sul yn
amlwg yn bwysig iawn iddyn nhw.”
Cafodd ei ganmol gan rai arweinwyr

eglwysig am “sefyll i fyny dros bobl
ffydd”.
Ymatebodd Rebecca Evans, Aelod

Llafur o’r Senedd, ar y pryd drwy
ddweud ei bod yn gwerthfawrogi
pwysigrwydd eglwysi ond, gan
ychwanegu: “Allwn ni ddim edrych ar
bob math o leoliad, oherwydd rydym yn
edrych ar gysylltiadau pobl yn
gyffredinol ac yn ceisio lleihau nifer y
cysylltiadau sydd gennym. Ond rwy’n
gwerthfawrogi’r anawsterau y bydd yn
eu hachosi i bobl.”
Mae Darren Millar yn parhau’n

gadeirydd y Grfip Trawsbleidiol ar
Ffydd yn Senedd Cymru hyd yn hyn,
grfip y bu ynglªn â’i sefydlu yn ei
flynyddoedd cynnar yn y Senedd.

(Addaswyd o erthygl yn Premier
Christian News gan Cara Bentley
25.1.21). Gellir derbyn ebost newyddion
ganddynt o ymofyn ar y wefan:
https://premierchristian.news/ neu
dderbyn copi cyntaf o’u cylchgrawn misol
Premier Christianity yn rhad.)
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Gwleidydd o Gristion yn ymddiswyddo fel
prif chwip y Ceidwadwyr yn y Senedd

Llythyrau
Annwyl Gyfeillion,

Hoffwn dynnu sylw eich darllenwyr at
gyfarfod arbennig o Gymrodorion
Caerdydd a fydd yn cyfarfod ar
5 Chwefror am 7:30yh ar Zoom.

Y Gair a’r Genedl: Dathlu
Canmlwyddiant R. Tudur Jones
(1921–1998) – Darlith gan yr Athro
Densil Morgan.

Mae croeso i unrhyw un ymuno yn y
cyfarfod: nid yw’n gyfyngedig i
aelodau’r Cymrodorion yn unig ac ni
chodir ffi.
I gael y ddolen, cysyllter â’r

ysgrifennydd, Gwynn Matthews, drwy
ebostio: m.g.derwendeg@gmail.com

Diolch am eich diddordeb,

Gwynn Matthews (Ysgrifennydd)

Annwyl ddarllenwyr,

Gair byr yw hwn i dynnu sylw
darllenwyr y Pedair Tudalen at gyfres
Feiblaidd fyddai o bosibl o ddiddordeb
iddynt. Enw’r gyfres yw Pobl y Beibl,
ac mae’n cynnwys deg cyflwyniad
llafar ar Powerpoint – tua ¼ awr yr un –
ar rai o brif gymeriadau’r Beibl. Pwrpas
y gyfres hon yw ein helpu i ddeall rhai
o gymeriadau mawr y Beibl – eu
cryfderau a’u gwendidau – a dysgu rhai
gwersi pwysig o’u bywydau i ni yma
heddiw.
Bydd y gyfres ar gael yn y Gymraeg

ar YouTube (Ebenezer Baptist Church
Aberavon) yn wythnosol. (Mae cyfres
debyg ar gael hefyd yn y Saesneg ar yr
un sianel.) Hyderwn y bydd y
darllenwyr yn defnyddio’r gyfres fel
cyfle i rannu’r neges Gristnogol â phobl
y tu fewn a thu fas i waliau’r capel.

Yn ddiolchgar,

Peter Davies



Bu’r tywydd yn enbyd yr wythnos yma
a diolchwn am gartrefi i fod ynddynt.
Doedd neb y bues i’n siarad efo nhw yn
cofio cymaint o ddfir yn rhaeadru o bob
twll a chornel o’r blaen. Yr ydym yn
cofio ac yn gweddïo dros y rheiny sydd
wedi gorfod gadael eu cartrefi mewn
cymaint o lefydd ar draws Cymru. A
ninnau’n cael ein gorchymyn i aros yn
ein cartrefi, mae’n ofid pellach pan
mae’r cartref hwnnw’n cael ei ddifrodi
oherwydd y tywydd. Gwyn ein byd os
cawsom gyfle i drugarhau wrth rai a
ddadleolwyd, a’u cynorthwyo. Ond
meddyliwn hefyd am y rheiny ledled y
byd sy’n byw mewn ansicrwydd o’r fath
heb wybod pryd fydd yn rhaid iddyn
nhw adael eu cartrefi ar fyr rybudd.
Os oedd y tywydd yn ansefydlog, yna

diolchwn i Dduw am yr elfen o
sefydlogrwydd a deimlwyd yn fyd-eang
wrth i Arlywydd newydd gael ei sefydlu
yn yr Unol Daleithiau. Yr oeddem

ninnau, fel Cymorth Cristnogol a
llawer o fudiadau eraill, yn falch o
weld yr Unol Daleithiau yn ailymuno
â chytundeb Paris ar newid hinsawdd,
gan addo cyrraedd targedau lleihau
carbon a fydd yn helpu cymaint sy’n
dioddef effeithiau newid hinsawdd dros
y byd i gyd.
Ar ôl yr eira a’n caethiwodd

ymhellach ynghanol ein caethiwed
mawr, fe sylwais ar rai’n edrych tua’r
awyr ac yn rhyfeddu at brydferthwch y
cymylau trawiadol; eraill yn tynnu
lluniau a’u postio ar eu cyfrifon ar y we.
Fe fyddem yn aml yn sôn am y tywydd
cyn i’r pandemig ddwyn ein sgwrs. Fel
hyn y dywedodd yr Arglwydd Iesu am
arwyddion y tywydd: “Gyda’r nos fe
ddywedwch, ‘Bydd yn dywydd teg,
oherwydd y mae’r wybren yn goch.’ Ac
yn y bore, ‘Bydd yn stormus heddiw,
oherwydd y mae’r wybren yn goch ac
yn gymylog.’ Gwyddoch sut i ddehongli

golwg y ffurfafen, ond ni allwch
ddehongli arwyddion yr amserau.”
(Mathew 16:2–3)
Yr ydym, fel y rhai sy’n tynnu

lluniau’r cymylau, yn ddigon parod i
sylwi ar arwyddion y tywydd, ond beth
yw ‘arwyddion yr amserau’ yr ydym
ni’n byw ynddyn nhw, tybed? Beth
ddywed y rheiny wrthym wrth inni
sylwi, gwaredu a gofidio am helbul
gwlad a byd? Ynghanol ein cyfyngiadau
a’n sylwi, beth mae Duw yn ceisio’i
ddweud wrthym? A yw’n ein tynnu yn
nes ato ef ei hun? A yw’n ein galw i
weddi ac ymbil? A yw’n dangos
anghenion inni na welsom nhw erioed
o’r blaen yn ein cymdeithas?
Fe ofynnodd y brenin Dafydd am

arweiniad Duw wrth iddo geisio ymladd
brwydr eto yn erbyn y Philistiaid. Wedi
ennill un frwydr, fe wrthododd gymryd
arweiniad Duw yn ganiataol ac fe
gafodd ei arwain y tro hwn i wylio am
arwydd bod y tywydd yn newid ac i
wrando am sfin y gwynt yn troi ym
mrig y coed morwydd ac yna i ymosod
ar ôl hynny (1 Cronicl 14). Roedd sfin
y gwynt yn arwydd iddo fod Duw yn ei
arwain o’r newydd ac yn mynd ar y
blaen iddo yn y frwydr, yn barod i roi
buddugoliaeth.
Bydded i ninnau ynghanol ein

hamserau rhyfedd ninnau fod yn agored
i glywed y ‘sfin ym mrig y morwydd’,
gwybod beth yw’r arwydd gwahanol yr
ydym i’w geisio mewn amserau
gwahanol fod Duw eto’n mynd ar y
blaen, yn barod i gynnig ei arweiniad
drwy dro yng ngwynt ei Ysbryd inni
ddehongli ac ymateb i arwyddion ein
hamserau ninnau.

(Gol.)
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Arwyddion tywydd a’r amserau

Gyda thristwch mawr y clywsom
am farwolaeth Dr Vivian Jones, ein
Llywydd Anrhydeddus. Ef, yn
anad neb, oedd prif sefydlydd
Cristnogaeth 21 yn 2008, a chyfrannodd
yn hael o ran ei amser, ac yn ariannol, i
geisio creu man diogel i ysgogi
trafodaeth onest ac agored ar
Gristnogaeth gyfoes, ymchwilgar. 
Yn frodor o’r Garnant, bu’n weinidog

yn yr Onllwyn, Blaendulais a’r
Allt-wen. Derbyniodd ei addysg yng
Ngholeg y Brifysgol, Bangor, a Choleg
Bala–Bangor, ac wedyn yng Ngholeg
Diwinyddol Princeton, U.D.A.

Treuliodd 15 mlynedd yn weinidog
ar eglwys fentrus a blaengar Plymouth,
Minneapolis, cyn ymddeol i’r Hendy.
Wedi dychwelyd i Gymru, cyhoeddodd
nifer o gyfrolau diwinyddol pwysig
megis Helaetha dy Babell (2004), Y
Nadolig Cyntaf (2006), Menter Ffydd
(2009), Byw’r Cwestiynau (2013) a
Symud Ymlaen (2015), ac wedyn
dilynodd ei hunangofiant, A Childhood
in a Welsh Mining Valley (2017).
Roedd yn ddiwinydd mawr ei

ddylanwad, yn feddyliwr praff, yn
llenor medrus, yn gyfaill ffyddlon ac yn
gwmnïwr difyr, llawn direidi. Yn ei
henaint, roedd yn benderfynol o
feistroli’r dechnoleg ddiweddaraf er
mwyn hyrwyddo gwaith C21 ar y wefan
newydd. Bu ef a’i wraig, Mary, yn byw
mewn cartref gofal yn Llanelli dros y
blynyddoedd diwethaf.
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf

â Mary a’r merched, Anna a Heledd, a’u
teuluoedd. Roedd yn fraint cael
adnabod Vivian, ac mae dyled y byd
crefyddol yng Nghymru yn fawr iddo.

Emlyn Davies

Colli Vivian Jones
Cynhwysir isod y deyrnged a

ymddangosodd ar wefan
Cristnogaeth 21 i’r
Parch. Vivian Jones.



Trafodwyd yr ymdrech frechu yn erbyn
Covid-19 yng nghyfarfod Fforwm
Ffydd Cymru pan gyfarfu 32 o
arweinwyr crefyddol yng Nghymru yn
rhithiol ar Ionawr 20fed.
Yn dilyn y cyfarfod, trydarodd

Llywodraeth Cymru i ddweud ‘bod y
brechlyn yn derbyn cefnogaeth
cymunedau ffydd, ac yr ydym yn
gwybod y byddwch yn helpu eich
cymunedau i wneud penderfyniadau ar

sail yr wybodaeth sydd ar gael. Diolch
yn fawr.’
Cadeirir y corff hwn gan y Prif

Weinidog neu ei ddirprwy, ac mae’r
aelodaeth yn adlewyrchu holl
gymunedau ffydd Cymru. Mae’r
Mwslimiaid, Iddewon, Hindwiaid,
Sikhiaid a’r Bahai yn cael eu
cynrychioli yno, yn ogystal ag eglwysi
Cristnogol sydd yn perthyn i Cytûn,
Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru a’r

Gynghrair Efengylaidd. Cynrychiolir
yr Eglwys yng Nghymru a’r Eglwys
Gatholig ar wahân hefyd, ac fe geir
cynrychiolaeth lawn yn gyson. Yng
nghyfarfod yr wythnos diwethaf
cafwyd trafodaeth ar y trefniadau
brechu yng Nghymru, ac roedd pawb
yn gytûn yn cefnogi Llywodraeth
Cymru yn eu hymgyrch bresennol. Yn
naturiol, cyfeiriwyd at y proffwydi
gwae sy’n ceisio gwenwyno meddyliau
parthed brechu, ond ni wnaeth neb
fynegi cefnogaeth i’r safbwynt yna. Yn
wir, ceisio canfod ffyrdd o rwystro
hynny oedd y meddylfryd. Un awgrym
hollol ymarferol ddaeth o du’r
Mwslimiaid oedd y gellid defnyddio eu
mosgiau i gyflwyno brechiadau, a
dywedwyd y byddai’r syniad yn cael ei
drosglwyddo. Syniad arall a
gymeradwywyd oedd tynnu llun o’r
sgrin Zoom a’i ddefnyddio gyda
datganiad, ac y byddai’r llun ar gael i’w
ddefnyddio gan y Llywodraeth.

Rheinallt Thomas

tudalen 6 Y Pedair Tudalen Gydenwadol Chwefror 5, 2021Y PEDAIR TUDALEN GYDENWADOLy4t y4t

Fforwm Ffydd Cymru yn hyrwyddo’r ymdrech frechu

Rhai o’r 32 oedd yn bresennol yn y Fforwm Ffydd yn nodi eu cymeradwyaeth i
ymdrech frechu Llywodraeth Cymru

Cyfeiriad Golygydd 
Y PEDAIR TUDALEN

Huw Powell-Davies 

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

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

Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).

pedair.tudalen@gmail.com

Os yw pandemig y coronafeirws wedi
dysgu unrhyw beth i ni, mae wedi
gwneud i ni sylweddoli pa mor bwysig
yw’n hysgolion a phob unigolyn sy’n
rhan o waith ysgolion, boed yn
athrawon, cynorthwywyr dosbarth,
staff y swyddfa a’r gegin a gofalwyr.
Mae hefyd wedi tanlinellu mor
hanfodol yw, nid yn unig yr addysg a
gaiff ein plant yn yr ysgol, ond hefyd y
gymdeithas a’r gofal. 
Cytuno?
Os felly, mae angen i ni garu ein

hysgolion a dangos y cariad hwnnw
wrth ddod yn rhan o ymgyrch weddi
dros ein hysgolion. Bwriad y mudiad

Gweddi dros Ysgolion (Prayer for
Schools) yw gwneud pob ysgol yn
destun gweddi. Ac mae gwahoddiad i
bob un ohonom ymuno yn y gweddïo
hwn. 
Wrth ddilyn y ddolen:

<https://www.prayforschools.org/love
ourschools/> cewch fynediad at
adnoddau a gwybodaeth i’ch
cynorthwyo i wneud hyn. Ar y dudalen
we, ceir dolen bellach at ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg.
’Dewch i ni garu’n hysgolion – a

gweddïo’n gyson drostynt.

Catrin Roberts

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.



ROEDD YNO GAPEL
Yn y llawlyfr ar gyfer Gwirfoddolwyr
Mynyddoedd Eryri 2020 fel hyn y mae
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn
sôn am ardal Cwm Brwynog, gerllaw
Llanberis: ‘Roedd yng Ngwaun Cwm
Brwynog bump ar hugain o gartrefi, ond
dim ysgol, na siop, na thafarn, a dim
trydan na ffo� n – ond roedd yno gapel!
Mae gweddillion Capel Hebron i’w
gweld dros eich ysgwydd dde, yr ochr
draw i’r rheilffordd a chwt Gorsaf
Hebron’.

‘Roedd yno Gapel !’  Wyddoch chi
dyma’r capel cyntaf y bûm i ynddo fo
erioed: Capel Gwaun Cwm Brwynog
uwchlaw Llanberis. Cofiwch chi. cobyn
bach oeddwn i ar y pryd, wedi mynd i
grwydro llechweddau isa’r cwm rhwng
viaduct Pwll Morwyn a Stesion Hebron.
Ymddangosodd llun yn ddiweddar o
adfeilion yr hen gapel fel y mae erbyn
hyn – y to wedi hen ddiflannu a’r llecyn
hynod hwn yn gwbl agored i wyntoedd

a stormydd Eryri. Cafodd y llun uchod ei
dynnu yn ôl yn 2010 gan Mr Hefin
Owen, Llanberis, ac rwy’n hynod
ddiolchgar iddo am gael ei defnyddio
yma fel hyn. Fel plentyn roeddwn wedi
ceisio dychmygu pwy oedd yn addoli yn
y llecyn arbennig yma, a pha
bregethwyr fyddai’n ymweld â’r fath le
ar y Sul. Wrth imi sefyll yno, roeddwn
hefyd yn dychmygu rhyw hen
bregethwyr yn mynd i hwyl yn y pulpud,
a sfin y gynulleidfa ym morio canu yn
atsain drwy’r Cwm ar noson braf o ha’
pan fyddo’r drysau yn llydan agored.

Yn dilyn gosod y llun uchod ar dudalen
‘Llanberis Ddoe a Heddiw’ ar Facebook
bu trafodaeth frwd a diddorol ynglªn â’r
llecyn hynod hwn fu’n aelwyd a
meithrinfa ysbrydol i bobl Iesu Grist
Gwaun Cwm Brwynog. Wedi ymchwilio
tipyn i’r hanes dyma ganfod erthygl o
archif Eco’r Wyddfa, gan Rol Williams,
awdur cyfrolau ‘Heibio Hebron’ ‘Tu
Ucha’r Giât’, yn nodi peth o hanes yr
adeilad hynafol hwn a hanes holl
drigolion yr anheddau yn y cwm. R Bryn
Williams ganodd am y rhain yn ei gerdd
i’r Cwm ym 1946:

‘Tyddynnod bach a theios llawn,
a’r Cymun Cymraeg wrth dân o fawn; 
a gwerin dlawd yn byw’n gyfoethog, 
yng Ngwauncwmbrwynog’ 

Ymhen blynyddoedd cefais wrando ar y
Parch R. Bryn Williams yn pregethu yng
Nghapel Henllan Dyffryn Clwyd ar ryw
bnawn Sul, heb fawr sylweddoli mai
yntau a fu’n weinidog ar yr hen gapel
wrth Stesion Hebron. Hen furddun
bellach ydyw a fu’n seintwar, seiat ac yn
sanctaidd yng ngolwg ac yng nghof
llawer o’r ffyddloniaid, ond sydd bellach
a’i ddrws ar glo.

‘Roedd yno gapel !’ – dyna fydd hanes
ambell i le decini wedi’r waredigaeth
sy’n dod inni mewn brechlyn rhag y
Covid 19. Roedd yno gapel … roedd

yno gynulleidfa… roedd yno
gymdeithas, fydd ein hanes mewn
ambell fro. Ond mewn sawl ardal arall fe
fydd y pethau hyn yn parhau wrth i bobl
glosio, a chynorthwyo’i gilydd i barhau’r
dystiolaeth i’r Creawdwr, ac Arglwydd
pob cwm a chantre’ a chynefin. Wrth
gloi ei gerdd a ddarllenwyd yn
ngwasanaeth datgorffori Hebron fe
ganodd y Parch R Bryn Williams fel hyn
gan fynegi teimladau cywir iawn llawer
o ffyddloniaid sydd wedi gweld dirwyn
pethau i ben wedi blynyddoedd o
addoli a gwasanaethu ffyddlon y
dyddiau hyn:

Eithr erys hyd awr fy niwedd
Atgofus dangnefedd dy gwmnïaeth
Ac ni thaw y lleisiau
A lyn wrth dy furiau briw. 

Er hynny, ‘Mor brydferth yw dy
breswylfod O Arglwydd y lluoedd’ (Salm
84:1), o hyd ym meddwl a chalon sawl
un o hyd, ac wrth fynd am dro ar hyd y
wlad, fe ddywedwn ninnau hefyd wrth
oedi ar fin y ffordd, a dweud, ‘Roedd
yma gapel!’ 

Jim Clarke

Chwefror 5, 2021                                                         Y Goleuad 7

Sylw o’r
SEIDIN

Manylion gan Sarah: sarah.morris@ebcpcw.cymru

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

Rhif cyfarfod: 832 4338 3071

Dewch i’r wledd
Gogledd Ddwyrain
(henaduriaethau Conwy-Dyfrdwy
/ Dyffryn Clwyd / Gogledd
Ddwyrain / Trefaldwyn)
Nos Lun, 7yh: Ionawr 18, 25.
Chwefror 8, 22. Mawrth 8, 22.

Gogledd Orllewin
(henaduriaethau Môn, Arfon,
Gorllewin Gwynedd)
Pnawn dydd Mawrth, am 1:30:
Ionawr 19, 26. Chwefror 9, 23.
Mawrth 9, 23.

Y De (henaduriaethau
Morgannwg-Llundain / Myrddin /
Ceredigion-Gogledd Penfro)
Pnawn dydd Gwener, am 1:30:
Ionawr 15, 29. Chwefror 12, 26.
Mawrth 12, 26.

Cwestiwn Mawr?
‘Y cwestiwn mawr yw … Beth
ddygodd Iesu Grist i’r byd go iawn,
os na ddaeth â heddwch i’r byd,
ffyniant byd-eang a byd gwell? Beth
a ddygodd ef?

Mae’r ateb yn syml iawn…Daeth â
Duw, ac yr ydym yn awr yn
adnabod ei wyneb, yn awr yn
medru galw arno. Yn awr gwyddom
y llwybr sy’n rhaid i ni, fodau dynol,
ei gymryd yn y byd hwn. Daeth Iesu
â Duw atom, a gyda Duw y
gwirionedd am ein dechreuadau
a’n tynged: ffydd, gobaith, cariad.
Caledwch ein calonnau ein hunain
sy’n peri i ni synied bod hyn yn
annigonol. Yn wir, bod gallu Duw yn
gweithio’n dawel yn y byd hwn; ond
hwn yw’r grym gwirioneddol ac
arhosol. Drosodd a thro, o bryd i’w
gilydd, mae’n ymddangos bod
achos Duw yn wynebu ei dranc a’i
ddiwedd. Eto, drosodd a thro,
mae’n profi ei hun i fod yr un peth
sy’n wirioneddol yn parhau ac yn
achub.’

Pab Bened XVI (Joseph Ratzinger),
Jesus of Nazareth:

From the Baptism in the Jordan
to the Transfiguration

E-bost a’r Goleuad
Gall pwy bynnag sydd am anfon erthyglau
a lluniau i’r Goleuad wneud hynny ar:

goleuad@ebcpcw.org.uk



8                                                                                   Y Goleuad Chwefror 5, 2021

•  Wythnos nesaf – Trem ar y Goleuad •

Oni wyddost?

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…

EMYN 113: Duw Abraham, molwch ef

GWEDDI
O Arglwydd, lleferaist dy Air;
ymgnawdolodd dy Air; cyhoeddaist air y
newyddion da drwy’r proffwydi gynt, drwy
angylion, bugeiliaid, doethion, yn dy Fab,
drwy’r apostolion a thrwy dy eglwys;
llefara wrthym ni eto drwy dy Ysbryd
Glân. Llanwa’n calonnau gyda’r fath
lawenydd fel y byddwn yn dystion sy’n
methu ymatal rhag canu dy glod. Llanwa’r
ddaear oll gyda’th fawl, drwy Iesu Grist,
Amen.

CYFLWYNIAD
Wrth wrando ar ambell i wleidydd neu
arweinydd yn cael ei holi, fyddwch chi,
weithiau o leiaf, yn dechrau dadlau gyda’r
radio gan ddweud, ‘Pam na wnei di ateb y
cwestiwn?’ A dacw blentyn bach sy’n
llawn chwilfrydedd ac yn llawn o
gwestiynau. ‘Mae isio’i ti fynd i’r gwely
rfian.’ ‘Pam? Dwi ddim wedi blino?’
‘Gafael yn fy llaw yng nghanol yr holl bobl
‘ma.’ Pam? Sut mae car yn gweithio? Pam
fod eira’n wyn? A’r chwilfrydedd hwnnw, y
gallu i ofyn y cwestiwn cywir a cheisio am
ateb cywir sydd wrth wraidd ein
meddygaeth a’n hymchwil gwyddonol.

Ac onid ydym ninnau hefyd yn llawn o
gwestiynau am werth, am bwrpas, am
gyfeiriad bywyd? Am ddiben a phendraw’r
daith? A beth sydd wedyn? Ai ‘llithro i’r
llonyddwch mawr yn ôl’ yn unig yw ein
tynged? 

Ac weithiau byddwn yn cael trafferth i
ddod o hyd i’r geiriau, i adnabod y
cwestiwn, ac i gyrraedd y fan lle’r rydym
yn fodlon derbyn ateb. Wedi’r cyfan,
weithiau, mae gofyn cwestiwn, ar ben
cwestiwn, ar ben cwestiwn, nid yn unig yn
ein drysu’n hunain, neu’n cymylu’r mater,
neu’n cawlio’r person yr ydym yn eu holi,
ond hefyd yn ffordd o’n hatal rhag
wynebu’r ateb neu oblygiadau ymarferol
unrhyw ateb a gawn yn y newyddion da
am Iesu Grist. Weithiau, ‘rydym yn
gwybod yr ateb ond wedi ei anghofio, neu
weithiau ‘dydyn ni ddim am ei glywed.

Yn ein darlleniad heddiw fe welwn
gwestiynau ar ben cwestiynau’n cael eu
pentyrru ar ben ei gilydd.

DARLLENIAD: Eseia 40: 21-31 

MYFYRDOD
Roedd yr hen genedl yn y gaethglud ym
Mabilon ac eilunod pwerus i’w gweld ar

furiau a themlau ym mhob man. Gallai’r
ymerawdwr ymffrostio yn ei lwyddiannau
a maint ei deyrnas. Fel ninnau, ar brydiau,
yn ddiamau byddai’r rhai a gaethgludwyd
yn llefain, ‘lle wyt ti Dduw yng nghanol hyn
oll i gyd? Lle wyt ti pan mae dy bobl yn
dioddef? Ble wyt ti pan mae offeiriaid y
paganiaid yn llafarganu eu clod i’w
eilunod? Yn union fel y clywn ninnau yn
hysbysebion y teledu o ddydd i ddydd.

Ateb Eseia wrth y rhai oedd yn ymholi fel
hyn oedd troi’r cwestiwn yn ei ôl. 

1. Gair y proffwyd – Gwyddoch a
chofiwch – ad 21-24

Oni wyddoch? Wrth gwrs eich bod chi?
Oni chlywsoch? Wrth gwrs y clywsoch
chi? Dyw’r ateb i’r hyn sy’n eich blino
ddim yn ddieithr i chi- mae o’n hysbys ers
dechrau’r greadigaeth! Nid yw’r Arglwydd
i’w gyfyngu i’w greadigaeth – darlunia
mewn iaith farddonol sut y mae’n ‘eistedd
ar gromen y ddaear’, mai locustiaid yw ei
thrigolion. Pabell tros y cyfan yw ei drigfan
ef. Y mae ei drefn a’i lywodraeth dros y
cyfan. Onid ydych yn sylweddoli nad yw’r
Teyrn a’r unben mwyaf ym Mabilon, fel eu
duwiau, ond yn ‘ddiddim’ yn ‘dryblith’ – yn
anrhefn ac yn ddryswch. Nid oes iddynt
barhad na grym, na bywyd. Dim ond
anadl sydd ei angen a diwreiddir
llywodraeth y mwyaf cadarn o
lywodraethwyr y byd; difethir eu teyrnas,
chwelir eu hanrhydedd. 

Oni wyddoch hyn? Wrth gwrs eich bod
chi!

2. Gair Duw – Codwch eich llygaid –
ad 25-26

Ydych chi’n poeni nad oes delw ohonof
gennych? Ydych chi am fy nghyfyngu i
ryw adeilad, neu ddelw, neu seremoni
neu ddefod? Mae o fel pe bai’r Arglwydd
yn troi’r cwestiwn yn ôl ac yn gofyn gan ei
bobl am fesur, neu ddelw, neu ffurf briodol
ar ei gyfer. Gwyr yr Arglwydd na lwyddwn
ni fyth i ddod o hyd i fesur, neu ddelw, neu
gymhariaeth sy’n ei fesur. I bwy ydw i’n
debyg, meddai? Ai fel llew ac adenydd
Babilonaidd, neu fwystfil o’r dyfroedd; neu
efallai gallai’r sêr unigol fy nghynrychioli
ac awgrymu ffurf ar fy nghyfer. Tebyg i
bwy ydw i mewn gwirionedd? Addolai’r
Babiloniaid y sêr a’r planedau a
grymoedd y nef. Ond codwch eich llygaid.
Dydw i ddim fel rheiny. Nid seren
mohonof, na haul, na lleuad. Wedi’r cyfan,
Duw a’i creodd. Ac o’r biliynau o sêr ac o

blanedau yn y greadigaeth galwodd bob
un allan, ‘eu llu fesul un.’ Pa nerth allai
gyflawni hyn? Nid oes un yn angof
ganddo.

Felly, a pha gorff, neu gerflun, neu
ddarlun neu unrhyw beth arall hoffech chi
gyfyngu ar allu’r Hollalluog?

3. Duw yn y doc – ad 27-31

Yn awr, gosoda dy Farnwr mewn llys
barn. Pam eich bod yn cwyno am beidio
â chael gwrandawiad? ‘Pam y dywedi,
O Jacob?’ (ad 27) Mae’r Arglwydd yn
gweld eich calon, yn deall eich meddwl ac
yn gwybod eich bod yn amau ei allu a’i
ffyddlondeb. Ond mae’n gwybod beth yr
ydych yn ei feddwl wrth i chi dybied nad
yw’n gweld eich cyflwr ac nad oes ots
ganddo. Pam wyt ti’n meddwl nad oes ots
gan yr Arglwydd am ei bobl? Y tro hwn,
mae’n cyfarch bob un yn bersonol.
Rho gynnig ar ateb. ‘Oni wyddost?’ (ad 28
cymharer ag ad 21) Wrth gwrs y
gwyddost. Gwyddost Ei fod yn
dragwyddol, yn grëwr, yn Fod sydd y tu
hwnt i’th ddeall na’th amgyffrediad ac
nad yw ei nerth yn pallu, yn lleihau nac
yn cilio.

Yn wir fe wyddost o brofiad nid yn unig ei
fod yn gyflawn ei allu, ond ei fod yn
rhannu ei nerth gyda gweinion y byd.
Onid ydym ni yn ddiffygiol – mewn
doethineb, gwybodaeth, moesau ac egni?
Yn ddi-rym? Bydd hyd yn oed y cryfaf o
gorff, dyfnaf ein deall, mwyaf cadarn ei
ffydd ar adegau yn gwegian.
Mor hael yw’r Arglwydd. Mae crëwr y
bydysawd yn cynnig i ni, weiniaid, obaith
ac adnewyddiad ganddo, ac ynddo ef ei
hun.

Llipa a diymadferth yw’r eryr pan mae’n
colli ei blu; felly ninnau hefyd. Ond wrth
i’w blu newydd dyfu trawsnewidir y cyw i
fod yn eryr aeddfed brenhinol ei olwg a’i
rym.

Nid i’r nef yn unig y codwn ni ein golygon,
ond at groes yr Arglwydd Iesu Grist- ei
goncwest a’i atgyfodiad. Codwn ein
golygon at y Duw sy’n cadw ei air sy’n
tywallt allan ei Ysbryd Glân arnom i’n
hail-eni a’n creu o’r newydd. Dyma’r un
sy’n ei hadnewyddu a’n galluogi i redeg
heb flino, i rodio heb ddiffygio.’ 

Oni wyddost hyn?

Wrth gwrs dy fod!

EMYN 579: Ti yw’r un sy’n adnewyddu

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.


