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Mudiad Tlodi yn parhau i gynnig gobaith i filoedd
Interniaeth Megan Roberts gyda CAP
Mae’r mudiad Christians Against
Poverty (CAP) yn 25 oed eleni ac yn
parhau i ddarparu cymorth am ddim
i rai sydd mewn dyled a grwpiau
cymunedol ar draws y Deyrnas
Unedig. Gydag eglwysi lleol, fe gynigir
gwasanaethau rhad sy’n rhoi cymorth
ymarferol ac emosiynol i bobl, gan
ddangos bod yna obaith i’w gael bob
amser. Megan Roberts sy’n rhannu
ei phrofiad yma o weithio fel intern
gyda CAP yn Bradford a bod yn rhan o
ddathlu llwyddiant y mudiad.
Mae hi’n bnawn llwyd yma yn Bradford,
gyda’r glaw yn taro’r ffenestri wrth imi
ysgrifennu hyn atoch chi i gyd yn ôl yng
Nghymru. O fy nghwmpas i mae pobl yn
brysur yn galw i ddiolch a gweddïo dros
gefnogwyr, yn paratoi ar gyfer gwahanol
ddigwyddiadau, ac yn prosesu rhoddion
i’r elusen.
Rydw i ar ddechrau fy mlwyddyn yn
gweithio i CAP fel ‘intern’ yn y tîm
Digwyddiadau i Gefnogwyr (Supporter
Events). Mae yna 17 o interns eleni, i gyd
yn gweithio o fewn gwahanol dimau ar
draws yr elusen, ac mae wedi bod yn

Megan a’r interniaid eraill eleni yn nathliad CAP
yn 25 oed
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amser gwych gallu dod i nabod pawb.
’Dan ni fel grŵp wedi bod i wylio gêm
bêl-droed (Bradford City 1–1 Barrow,
os oes gennych ddiddordeb), sglefrio iâ
a bowlio deg, ac rydan ni’n ymuno â’n
gilydd o fewn y diwrnod gwaith unwaith
yr wythnos ar gyfer ein sesiynau Cristganolog, lle mae un intern yr wythnos yn
rhannu ar y thema ‘Pwy ydy Duw?’
Cafodd CAP ei ffurfio 25 mlynedd yn
ôl gan John Kirkby. Os ydach chi’n
chwilio am lyfr i’w ddarllen ar y funud,
mi faswn i’n argymell yn fawr lyfr
John, Nevertheless, sydd yn disgrifio
blynyddoedd cyntaf CAP! Mae hi’n
stori anhygoel am ffyddlondeb Duw, ac
ymddiredaeth gref John a’r tîm y byddai
pethau’n gweithio allan ar eu cyfer.
Mae wythnos o waith yn CAP wastad yn
dechrau drwy ddod o flaen Duw mewn
gweddi ac addoli, a thrwy gydol gweddill
yr wythnos mae yna ddigonedd o
gyfarfodydd gweddi wedi’u amserlennu
(ar eich cyfer fel unigolyn, yn rhan o dîm
bach, neu fel adran gyfan). Gan fod CAP
eleni’n dathlu 25 mlynedd ers ei sefydlu,
yn ôl yn 1996, ychydig wythnosau yn
ôl cawsom ni’r cyfle i fod yn rhan o
ddigwyddiad o’r enw The Gathering yn
Efrog, lle’r ymunodd cannoedd o staff
CAP gyda’n gilydd i ddathlu. Roedd
hwn yn amser gwych i ddod i ddeall
gweledigaeth CAP yn well. Fel rhan
o’r gynhadledd, cawsom ni gyngerdd
rhyfeddol gan y London Community
Gospel Choir, oedd yn wirioneddol
anhygoel!

Am dro ar Ilkley Moor

fy mod i’n cael y cyfle i fynychu rhai o’r
digwyddiadau rydan ni’n eu paratoi. Mi
wnes i fwynhau mynychu’r noswaith
Fish & Tricks yn Llundain ddechrau mis
Hydref yn arw. Yno, ro’n i’n gyfrifol am
edrych ar ôl y comedian Milton Jones (ia,
y dyn gyda’r gwallt gwallgof ar Mock the
Week) oedd yn perfformio ar y noson, a
dwi’n siŵr, dros y flwyddyn nesaf yma, y
bydda i’n cario ymlaen i fwynhau nifer o
brofiadau newydd!
Pob bendith o Bradford bell!
Megan Roberts

Fy nhîm i sy’n gyfrifol am drefnu unrhyw
ddigwyddiadau o fewn yr elusen. Ar
y funud ein prif ddigwyddiad ydy The
Great Big Fish & Tricks Night. Un o’r
pethau sy’n fwyaf o hwyl am fy rôl i ydy

(Yn wreiddiol o Dreuddyn yn Sir Fflint, fe
raddiodd Megan o Brifysgol Durham yn
gynharach eleni ac mae bellach yn treulio
cyfnod yn gweithio fel intern gyda’r
mudiad CAP. Mae rhagor o fanylion am
CAP a chopi rhad o Nevertheless, John
Kirkby, i’w cael ar eu gwefan:
www.capuk.org)

Llyfr pwysicaf y Gymraeg
a Chymraes enwocaf y byd

Tywysog Tangnefedd
mewn Byd o Ryfeloedd
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Ar drothwy COP26, 72 sefydliad yn
cyhoeddi’r dadfuddsoddiad mwyaf
erioed gan fudiadau ffydd
Mudiadau a grwpiau ffydd yn y DU yn
cynrychioli 2,000 o eglwysi lleol yn
cyhoeddi dadfuddsoddiad cyn Cynhadledd
Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig
Dydd Mawrth, 26 Hydref 2021, bum
niwrnod cyn cynhadledd hinsawdd y
Cenhedloedd Unedig, COP26, yn Glasgow,
a phedwar diwrnod cyn Uwchgynhadledd
yr G20 yn Rhufain, cyhoeddodd 72 o
sefydliadau ffydd, gan gynnwys 37 o’r
Deyrnas Unedig, eu bod yn dadfuddsoddi o
danwydd ffosil. Dyma’r cyhoeddiad mwyaf
erioed gan sefydliadau crefyddol ar y cyd
ynglŷn â dadfuddsoddi.
Gwnaed y cyhoeddiad dadfuddsoddi bydeang gan sefydliadau ffydd sydd â dros
$4.2 biliwn o asedau rhyngddynt ac yn cael
eu rheoli yn Awstralia, Iwerddon, yr Eidal,
Kenya, Nepal, Periw, yr Wcrain, y DU, yr Unol
Daleithiau a Zambia.
Ymhlith y sefydliadau sy’n cymryd rhan mae
Eglwys Bresbyteraidd Cymru; Cynhadledd
Esgobion Catholig yr Alban; Bwrdd Cyllid

Canolog yr Eglwys Fethodistaidd; Eglwys
Bresbyteraidd Iwerddon; 15 esgobaeth
Gatholig yn y DU ac Iwerddon, gan gynnwys
Archesgobaethau Glasgow, St Andrews
a Chaeredin, Birmingham a Southwark;
esgobaethau Truro a Sodor & Man, Eglwys
Loegr; a’r mudiad crefyddol Bwdhaidd Soka
Gakkai International – UK. Mae’r eglwysi
a’r esgobaethau yn y DU sy’n rhan o’r
cyhoeddiad hwn yn cynrychioli bron i 2,000
o eglwysi lleol.
Mae llawer o eglwysi’r DU wedi
dadfuddsoddi’n llawn oddi wrth gwmnïau
tanwydd ffosil eleni, gan gynnwys Eglwys
yr Alban, yr Eglwys yng Nghymru ac Undeb
y Bedyddwyr.
Mae’r mudiad dadfuddsoddi o danwydd
ffosil wedi tyfu’n anhygoel yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Yn ôl adroddiad
newydd a gyhoeddwyd cyn y gynhadledd
COP26, mae dros 1,485 o sefydliadau ag
asedau o dros $39 triliwn rhyngddynt
wedi gwneud rhyw fath o ymrwymiad i
ddadfuddsoddi – cynnydd aruthrol o’r
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man cychwyn o $50 biliwn yn 2014. Mae
sefydliadau ffydd wedi bod ar flaen y gad
yn y mudiad dadfuddsodd byd-eang,
yn cynrychioli dros 35% o gyfanswm yr
ymrwymiadau. Cyhoeddodd Glasgow, Rio
de Janeiro, Paris, Seattle ac Auckland hefyd
eu hymrwymiadau dadfuddsoddi yr un
pryd, gan ymuno â Fforwm Dadfuddsoddi
/ Buddsoddi C40 yn cefnogi hyrwyddo
dadfuddsoddi eu cronfeydd dinesig a
phensiwn.
Nododd yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol
(IEA) Map-Ffordd Net Sero erbyn 2050
yn ddiweddar na ellir cael unrhyw
ddatblygiadau glo, olew a nwy newydd os
yw’r byd am gyfyngu cynhesu byd-eang i
lai na 1.5 °C ac atal effeithiau trychinebus
ar yr hinsawdd. Wrth i arweinwyr y byd
baratoi i gwrdd yn COP26, mae Llywodraeth
y DU yn dod o dan bwysau cynyddol dros
gynlluniau ar gyfer maes olew Cambo oddi
ar arfordir yr Alban, gyda chefnogaeth y
cwmni olew anferthol Shell, a fyddai’n
rhyddhau allyriadau’n cyfateb i’r llygredd
carbon blynyddol o 18 gorsaf bŵer wedi eu
tanio gan lo.
Y mis diwethaf, galwodd dros 20 o
esgobion Anglicanaidd De Affrica, gan
gynnwys Archesgob Cape Town, tri esgob
Mozambique ac Esgob Namibia am atal
chwilio am nwy ac olew yn Affrica ar unwaith.
Dywedon nhw fod ‘oes newydd o wladychu
economaidd gan gwmnïau tanwydd ffosil ar
y gweill’ a bod ‘cynefinoedd naturiol Affrica
yn cael eu dinistrio ar raddfa frawychus
trwy echdynnu olew a nwy’.
Dywedodd James Buchanan, Rheolwr
Ymgyrch ‘Bright Now’ y mudiad
amgylcheddol Cristnogol Operation Noah:
‘Wrth i’r Deyrnas Unedig baratoi i gynnal
COP26, rydym yn falch iawn bod 37 o
sefydliadau ffydd y DU wedi penderfynu
dadfuddsoddi mewn cwmnïau tanwydd
ffosil ac ymuno â’r cyhoeddiad dadfuddsoddi
byd-eang hwn, y mwyaf o’i fath erioed.
Rydym yn galw ar lywodraethau’r DU ac
yn fyd-eang i ddod â chymorthdaliadau
tanwydd ffosil i ben ac atal chwilio am olew
a nwy newydd ar unwaith, gan gynnwys
maes olew Cambo.’
Mae rhestr lawn o’r 72 sefydliad sy’n
dadfuddsoddi o danwydd ffosil a dyfyniadau
gan arweinwyr i’w gweld yma.
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Ceir yr erthygl yn llawn ar wefan Operation
Noah ynghyd â datganiadau gan
arweinyddion ffydd: Ar drothwy COP26, 72
sefydliad yn cyhoeddi’r dadfuddsoddiad
mwyaf erioed gan fudiadau ffydd –
Operation Noah
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Llanw a thrai
Trwy
gydol
fy
ngweinidogaeth
a’m pererindod fel Cristion digon
annheilwng, pan oedd pethau yn anodd
neu’r ffordd ymlaen ddim yn eglur, neu
ambell sefyllfa’n araf yn cael ei datrys,
byddwn yn mynd i lawr am dro i’r
traeth. Wedi cyrraedd yno byddwn yn
eistedd ar y lan, a’m llygaid ar gau yn
ceisio gwrando ar lais yr Arglwydd yn
sŵn y llanw a’r trai. Yno, yn sŵn patrwm
cyson y tonnau’n torri ar y traeth, byddai
ymdeimlad o dangnefedd yn dod, fel
petai Duw yn f’atgoffa fod y cyfan oll yn ei
law, a’i ewyllys ef sydd y tu cefn i’r cyfan,
a’i agenda ef a gaiff ei gyflawni gyda hyn.

Llanw a Thrai

Rai dyddiau yn ôl derbyniais holiaduron
anfonwyd at eglwysi er mwyn cael rhyw
syniad sut oedd hi arnyn nhw wrth inni
ddechrau dod allan o’r cyfnod Covid
diweddar.
Asesiadau ac atebion gwahanol
Bu amryw o eglwysi ar gau dros y cyfnod
cyfan, ac eraill yn darparu cyflenwadau o
fasgiau wyneb a hylif diheintio dwylo at
ddefnydd addolwyr.
Ond nid pawb sydd yn teimlo’n hollol
ddiogel y dyddiau hyn. Ac nid pawb sydd
wedi mentro, neu sydd am fentro ’nôl
i’r gorlan glyd, i seintwar ein Sabothau
gynt.
Lle bynnag ydych chi arni, rhaid parchu
hynny a gwarchod diogelwch y cyfan
orau medrwch chi. Cawsom ein sbwylio’n
rhacs yn ystod y cyfnod: buom yn Zwmio,
ffonio, e-bostio, darlledu, a dilyn y myrdd
o ofalaethau ac eglwysi unigol sydd wedi
darparu cynhaliaeth ysbrydol inni.
Syndod
Un peth sydd wedi peri syndod imi yn
ddiweddar yw methiant ambell ardal
i gael cyflogi gweithwyr Cristnogol. Yn
wir, pan mae patrymau demograffig y
Gymru gyfoes yn dweud wrthym fod
y weinidogaeth draddodiadol bron â
diflannu o’r tir, er mor werthfawr fu’r
pwyslais ar y wedd fugeiliol o waith
eglwys, y mae’r gweithwyr yn brin ac yn
prinhau. Teimla rhai fod Duw yn eu galw
i weithio mewn cylchoedd y tu allan i
Gymru fach. Ac er fy mod yn parchu’r
alwad a gawsant i wneud hynny, mae’n
golled anfesuradwy inni – yn golled
enfawr!
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oes a fu yn fawrion glew i’n dyddiau ni
i adfywio eglwys, i arwain Achos Iesu
Grist, i sicrhau na chaiff Duw ei adael yn
ddi-dyst i’r dyfodol?
Rhaeadrau
Cefais fy magu yng nghysgod y Ceunant
Mawr tua Llanberis acw – llecyn hyfryd
ar odre Gwaun-cwm-brwynog. Gwelais
y Ceunant Mawr yn ei ogoniant lawn llif,
yn rhuo’n nerthol dros y graig i gyfeiriad
llynnoedd Peris a Padarn. Fe’i gwelais
hefyd wedi ei rewi, yn rhyfeddod – megis
siandelïer o wneuthuriad y Crëwr – yn
creu darlun syfrdan, tawel, ac eto roedd
y dŵr yn parhau i lifo o’r golwg megis.
Fe’i gwelais hefyd yn llifo’n dawel yn
hawddfyd yr haf, y llif wedi lleihau a’r dŵr
yn brin ... ond welais i erioed mo’r rhaeadr
heb ddŵr, heb gyflenwad o ddyfroedd
byw afonydd Gwaun-cwm-brwynog.

Gweithwyr newydd
O gofio mai o blith rhai iau o lawer na ni y
daeth y weledigaeth, yr ysbrydoliaeth a’r
ysbrydolrwydd heintus hwnnw, credaf
fod Cymru yn galw allan am weithwyr
newydd. Wedi’r cyfan, os na thrinnir y
winllan yn gyson ac yn fedrus, bydd y
winwydden yn darfod a’r ffrwyth yn suro.
Pwy ddaw megis Pantycelyn i gynnal
ein hysbryd? Pwy ddaw megis Thomas
Charles i’n harwain ar hyd llwybrau’r
Arglwydd? Pwy ddaw megis mawrion
3

Gobaith newydd
Fedra i yn fy myw gredu nad oes gan
Dduw bethau mwy i ddod a fydd yn
arwain ei eglwys er mwyn i ninnau weld
y trai yn troi yn llanw newydd, yn obaith
newydd ac yn ysbryd newydd. Pwy
ddaw?
Dwi’n siŵr fod gan Dduw rywun yn aros,
rhywun a’i galon neu ei chalon yn agored
i’w alwad i’n deffro. Chwilied pob un ei
galon a phrysured y dydd y daw’r wawr
newydd yn gryfach na’r machludo sydd
ar ein gwarthaf.
Cawn, fe gawn ninnau eto destun dathlu
a diolch – diolch Iddo!
Jim Clarke
Llanfair-pwll
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Capel Moreia,
Hendreforgan
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig nos
Sul, 24 Hydref, i ddathlu canmlwyddiant y
capel ac i gofio Miss Mair Thomas. Roedd
y gwasanaeth dan ofal y Parchedig
Rachel Wheeler. Ydy, mae’r capel yn gan
mlwydd oed, cwpwl o gracs fan yma a
fan draw, ond croeso cynnes i bawb bob
tro.

Yn anffoddus, nid oedd y gwasanaeth
yn agored i bawb – gwahoddedigion yn
unig oherwydd canllawiau’r llywodraeth.
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig i
ddathlu’r 90 mlwyddiant gyda’r capel dan
ei sang. Mynnodd Miss Mair Thomas fod
gwasanaeth arbennig yn cael ei gynnal i
nodi’r achlysur hwnnw, oherwydd roedd
hi’n poeni faint o aelodau fyddai ar ôl ar
gyfer y canmlwyddiant – ac roedd hi mor
gywir. A bod yn onest, roedd Mair wastad
yn gywir.

Dyma’r tro cyntaf i’r capel fod ar agor ers
y pandemig, a braf oedd gweld y golau
ymlaen am 6 o’r gloch nos Sul. Fe fydd
gwasanaethau dwyieithog yn parhau i
gael eu cynnal unwaith y mis.

Cafwyd cyflwyniad arbennig yn ystod y
gwasanaeth gan Mike John a Millicent
Phillips, ar ran Ymddiriedolaeth Goffa’r
Gilfach Goch, o gyfrol goffa’r rhai a gollodd
eu bywydau yn ystod y ddau Ryfel Byd.
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Eglwys Bresbyteraidd Cymru
The Presbyterian Church of Wales

ARWAIN ADDOLIAD A PHREGETHU
Rydym yn falch o allu ailgynnig y cwrs Addoliad a Phregethu,
fydd yn cychwyn y mis yma dros Zoom. Bydd y tiwtor, Parch
Bryn Williams, Pwllheli, yn eich arwain drwy gyfrol Peter K
Stevenson Pregethu. Mae’n gwrs ymarferol, gyda digon o
gyfle i baratoi deunydd i’w ddefnyddio mewn addoliad yn
eich cynulleidfa. Mae’r hyfforddiant am ddim, yn Gymraeg,
ac yn agored i gyfeillion o bob enwad.

26-27 TACHWEDD 2021
COLEG Y BALA • EGLWYS CRIST
souledoutcymru.net

PENWYTHNOS I ANNOG AC
ARFOGI OEDOLION IFANC

Cyflwyno rhodd i Gartref y
Bedyddwyr, Glyn Nest

Bydd yn addas ar gyfer pregethwyr lleyg; rhai sy’n arwain
addoliad, ac yn annerch neu bregethu o dro i dro; rhai sy’n
ystyried dechrau pregethu; a gweithwyr sy’n cynorthwyo
mewn addoliad. Os ydych chi’n gwybod am rai fyddai â
diddordeb, gofynnwn i chi yrru’r wybodaeth ymlaen atynt.

Sian Elin yn cyflwyno siec o £403 ar ran Gofalaeth Bro
Cemaes ac Emlyn i Mrs Mair Roberts a’r Parchedig Irfon
Roberts. Casglwyd yr arian yn ystod y Cyfarfodydd
Ordeinio a Sefydlu a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Cysylltwch i gofrestru nawr:
Delyth Oswy-Shaw, Cydlynydd Hyfforddiant
delyth.oswy@ebcpcw.cymru
Rhys Jones, Cydlynydd Hyfforddiant yn y De
rhys.jones@ebcpcw.cymru
1.11.21

Dalier Sylw
Oherwydd ei amgylchiadau presennol, ni fydd y Parch Ddr
Goronwy Prys Owen mewn iechyd i gadw at gyhoeddiadau’r
Sul a drefnwyd ganddo. Daw rhagor o wybodaeth o hyn i
ddiwedd y flwyddyn. Anfonwn, fel darllenwyr Cenn@d, ein
dymuniadau am adferiad buan iddo.
Cyflwyno rhodd, Glyn Nest
4
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Llyfr pwysicaf y Gymraeg
a Chymraes enwocaf y byd
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Erbyn hyn, mae stori Mary Jones wedi mynd yn boblogaidd ar
draws y byd. Mae llawer dros y blynyddoedd wedi eu cyffwrdd a’u
hysbrydoli gan ei hymdrech fawr yng nghanol ei thlodi i gael Beibl.
Bellach, mae ei hanes ar gael mewn tua 40 o ieithoedd, a rhwng
hynny a phresenoldeb amlwg ei stori ar-lein, gellir dweud yn hyderus
mai Mary Jones yw Cymraes enwocaf y byd.

Y llyfr pwysicaf erioed i ymddangos yn y Gymraeg a Chymraes
enwocaf y byd yw dau ganolbwynt arddangosfa sydd i’w gweld
yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng dechrau mis Hydref 2021 a
dechrau mis Ebrill 2022.

Un peth nodedig am yr arddangosfa hon yw bod ynddi bedair eitem
sy’n agos gysylltiedig â Mary Jones, na fuont gyda’i gilydd erioed o’r
blaen:

Mae arddangosfa Beibl i Bawb yn olrhain hanes cyfieithu’r Beibl
i’r Gymraeg ac yna’r ymdrechion ar hyd y canrifoedd, gan bobl fel
Griffith Jones (Llanddowror), Peter Williams a Thomas Charles o’r
Bala, i gynhyrchu a lledaenu copïau ohono ac i ddysgu pobl i’w
ddarllen.

• y copi eiconig o’r Beibl a gafodd Mary Jones gan Thomas Charles
yn y Bala yn 1800, sydd ar fenthyg oddi wrth Gymdeithas y Beibl
a Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt;
• y copi o’r Beibl y byddai Mary Jones yn cerdded am flynyddoedd
i’w ddarllen cyn iddi allu fforddio prynu ei Beibl ei hun, ar fenthyg
oddi wrth Gyngor Sir Ddinbych;

Cyhoeddwyd y cyfieithiad cyflawn cyntaf o’r Beibl i’r Gymraeg
yn 1588. Dyma’r cyfieithiad a alwn yn aml yn ‘Feibl William Morgan’,
ac mae ei ddylanwad ar Gymru, ei hiaith a’i diwylliant wedi bod yn
aruthrol. Aeth cyfieithwyr Y Beibl Cymraeg Newydd (1988) mor bell
â galw Beibl 1588 ‘yn brif drysor crefyddol, diwylliannol a llenyddol
ein cenedl’. Yn wir, oni bai am gyfieithiad 1588, mae’n ddigon posibl
na fyddai’r Gymraeg yn iaith fyw heddiw.

• Beibl arall a gafodd Mary Jones oddi wrth Thomas Charles yn
1800 ar gyfer perthynas iddi;
• copi o Destament Newydd (1819) Cymdeithas y Beibl a fu’n eiddo
i Mary Jones.
‘Beibl i bawb o bobl y byd’
Nod Cymdeithas y Beibl oedd, ac yw, darparu ‘Beibl i bawb o bobl
y byd’, ac yn ogystal ag olrhain hanes y Beibl Cymraeg, mae gwedd
ryngwladol amlwg i’r arddangosfa hon. Dros y blynyddoedd bu nifer
o bobl Cymru yn weithgar yn cyfieithu’r Beibl i ieithoedd ar draws
y byd. Mae sôn am rai enghreifftiau o hyn yn yr
arddangosfa, ac yn eu plith:

Cynhaeaf llyfrau rhyfeddol Dr John Davies, 1620–1621
Yn 1620 ymddangosodd fersiwn diwygiedig o ‘Feibl William Morgan’
wedi ei olygu gan Dr John Davies, Mallwyd, un o ysgolheigion
pennaf y Gymraeg. Y fersiwn diwygiedig hwnnw oedd testun safonol
y Beibl yn y Gymraeg hyd at ddiwedd yr ugeinfed
ganrif; ac un o fwriadau’r arddangosfa bresennol
yw nodi 400 mlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620,
testun a fu mor ddylanwadol yn hanes Cymru.

• gwaith John Davies (cyfaill yr emynyddes Ann
Griffiths) yn cyfieithu rhannau o’r Beibl i iaith
Tahiti;

Treuliodd John Davies fisoedd lawer yn Llundain
yn llywio Beibl 1620 drwy’r wasg. Rhan arall o
ffrwyth ei arhosiad yn Llundain oedd cyhoeddi yn
1621 dri llyfr arall a fu’n fawr eu dylanwad:

• gwaith Griffith John, y cenhadwr o Abertawe
y mae penddelw ohono o flaen ysbyty mwyaf
Wuhan, yn cyfieithu’r Testament Newydd i
ddwy o ieithoedd China;

• argraffiad diwygiedig o’r cyfieithiad Cymraeg o’r
Llyfr Gweddi Gyffredin, sef llyfr gwasanaethau’r
Eglwys Wladol;

• ac yn ein dyddiau ni, gwaith Dr Joan Richards,
a fu farw yn 2020, yn cyfieithu’r Testament
Newydd i iaith y Waura ym Mrasil.

• Salmau Cân Edmwnd Prys, y llyfr printiedig
cyntaf yn y Gymraeg i gynnwys cerddoriaeth;

Ac fel y bu’r Beibl yn ganolog i barhad y Gymraeg,
bu’r gwaith cyfieithu hwn yn allweddol i barhad
nifer o’r ieithoedd hynny, trwy roi iddynt ffurf
ysgrifenedig safonol am y tro cyntaf.

• a gramadeg Cymraeg John Davies ei hun,
campwaith a oedd yn garreg filltir eithriadol
bwysig yn hanes astudio’r iaith.
Mae’r cynhaeaf rhyfeddol hwn o lyfrau oll yn cael
sylw yn yr arddangosfa hon.

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd y
Llyfrgell Genedlaethol:
“Mae’r Llyfrgell yn falch iawn o fod wedi medru trefnu’r arddangosfa
ardderchog hon sy’n arddangos a dathlu rhan mor bwysig o’n hanes
fel Cymry a sut y bu i ni gyfrannu at ledaenu’r Beibl ar draws y byd, a’r
buddion cymdeithasol ac addysgol a ddaeth o ganlyniad i hynny.”

Cyfle unigryw i weld Beiblau Mary Jones
Yn 1800, fe gerddodd merch dlawd, 15 mlwydd oed, yn droednoeth
o’i bwthyn yn Llanfihangel-y-Pennant wrth droed Cadair Idris i’r
Bala, taith o dros 25 milltir. Mary Jones oedd ei henw. Dysgodd
ddarllen pan oedd tua 10 mlwydd oed, ac o hynny ymlaen byddai’n
cerdded yn rheolaidd i ffermdy ryw ddwy filltir o’i chartref er mwyn
darllen y Beibl.

Meddai’r Athro E. Wyn James, Athro Emeritws yn Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a churadur yr arddangosfa:
“Dyma arddangosfa sy’n rhoi cyflwyniad i hanes y llyfr pwysicaf
erioed i’w gyhoeddi yn y Gymraeg ac sydd hefyd yn rhoi golwg ar
gyfraniad pobl Cymru i ledaenu’r Beibl drwy’r byd. Ar ben hynny,
mae’n arddangosfa sy’n cynnig cyfle unigryw i weld gyda’i gilydd,
am y tro cyntaf erioed, y pedwar copi o’r Beibl sy’n agos gysylltiedig
â Mary Jones, Cymraes enwocaf y byd.”

Hiraethai am gael ei Beibl ei hun, ond roeddynt yn ddrud a hithau’n
dlawd iawn. Ond erbyn 1800 roedd wedi cynilo digon i allu prynu
copi; a diben ei thaith i’r Bala oedd prynu ei chopi ei hun o’r Beibl
gan Thomas Charles, un o arweinwyr Cristnogol amlwg y dydd.
Roedd Thomas Charles yn daer am weld cyflenwad cyson o Feiblau
fforddadwy ar gyfer gwerin bobl Cymru. Mewn cyfarfod yn Llundain,
apeliodd am greu cymdeithas a fyddai’n cyhoeddi Beiblau Cymraeg
rhad, a ffrwyth ei apêl oedd sefydlu yn 1804 Gymdeithas y Beibl, a’r
nod o ddarparu Beiblau nid yn unig i Gymru ond hefyd i bob rhan
o’r byd.

Mae’r arddangosfa i’w gweld yn Oriel Hengwrt yn Llyfrgell
Genedlaethol Cymru rhwng 1 Hydref 2021 a 2 Ebrill 2022. Mae
mynediad yn rhad ac am ddim drwy archebu tocyn.
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ddiolchgar i’r Athro E. Wyn
James am guradu’r arddangosfa a hefyd i Lywodraeth Cymru,
Cyngor Sir Ddinbych, Ymddiriedolwyr Cymdeithas y Beibl a
Chasgliadau Arbennig Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt am eu haelioni
a’u cefnogaeth i’r arddangosfa.

Mae’n debyg fod Thomas Charles yn ystod ei apêl wedi adrodd
hanes Mary Jones a’i hymdrechion i gael Beibl, a bod ei stori hi wedi
creu argraff ddofn ar ei wrandawyr.
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Tywysog Tangnefedd mewn Byd o Ryfeloedd
Wrth arwain at dymor yr Adfent, fe fyddwn yn cyflwyno cyfres o fyfyrdodau o’r
gyfrol The Prince of Peace in a World of Wars gan David Kerrigan (llyfr Adfent
y BRF) yn ganllaw ar gyfer astudiaeth a thrafodaeth mewn grŵp bychan ac
ar gyfer myfyrdod personol. Hyd 2017 David Kerrigan oedd Cyfarwyddwr
Cyffredinol Cenhadaeth Fyd-eang y BMS (Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr).
Deall Heddwch: Presenoldeb Duw
Darllen: Ioan 14: 15–20
Gydag atgyfodiad ysbrydolrwydd Celtaidd
yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu
diddordeb o’r newydd yn y gwaith celf
cywrain, cydgysylltiedig, sy’n ceisio
mynegi cydblethiad y Duw sy’n Dad, yn Fab
ac yn Ysbryd Glân. Mae pob dyluniad yn
plethu i mewn ac allan, heb ddechrau na
diwedd.
Ni allwn esgus deall yn llawn yr hyn y mae’n
ei olygu i ddweud bod Duw yn dri-yn-un,
ond mae’r ysgrythurau’n datgelu’n glir bod
y Duw sy’n gariad nid yn unig yn bodoli
yn y gymuned ond yn gymunedol. Fel
Cristnogion, ni allwn rag-weld Duw heblaw
yn y cydfodoli diderfyn, diduedd, cydddibynnol yr ydym yn ei alw’n Drindod.
Cyfeirir at hyn yn aml fel ‘perichoresis’, gair
Groegaidd sy’n dwyn i gof fudiad tebyg i
ddawns o wehyddu i mewn ac allan, endid
sengl eto sy’n cynnwys tri endid unigol.
Ac yn y mudiad hwn fe welwn gymuned –
cymuned o roi a derbyn, cymuned o gariad;
a dyna pam mae Ioan yn dweud mai ‘cariad
yw Duw’ (1 Ioan 4: 8).
Ond fel pe na bai hynny’n ddigon, fe’n
gwahoddir hefyd i gymryd rhan yn y
ddawns ddwyfol hon. Gallwn ei hesbonio’n
helaethach fel hyn: bydd Iesu’n gofyn i’r
Tad ac yn anfon yr Ysbryd Glân (adn. 16).
Bydd yr Ysbryd Glân gyda chi am byth (adn.
16) a bydd ynoch chi (adn. 17), ac rydych
chi yn Iesu (adn. 20) ac mae Iesu yn y Tad
(adn. 20).
Yn wyneb ofn yr apostolion, mae Iesu’n
addo ei heddwch iddyn nhw ac mae’r
heddwch hwn yn cael ei fynegi a’i wireddu
gan breswyliad yr Ysbryd Glân ynom.
Trwy’r Ysbryd Glân rydyn ni yng Nghrist ac
mae Crist yn y Tad (gweler Colosiaid 3: 3).
Ar adegau o drafferth neu bryder, mae’n
dda wynebu’r sefyllfa honno gyda ffrind
neu rywun annwyl. Nid oes amheuaeth
nad oes rhywfaint o wir yn y dywediad
bod ‘problem a rennir yn broblem wedi’i
haneru’ neu ‘mae ffrind mewn angen (fy un
i) yn ffrind yn wir’. Ond nid yw cwmnïaeth
ein gilydd yr un peth â phresenoldeb
Duw. Nid dim ond cwmni ffrindiau yw’r
heddwch yr ydym yn darllen amdano yn
y Beibl, yr heddwch y mae Iesu’n siarad
amdano. Pe bai hi felly, yna byddai Iesu

wedi dweud wrth ei ddisgyblion ar noson
y Pasg, ‘Pam ydych chi i gyd mor ddigalon?
Llawenhewch – mae gennych chi’ch gilydd!’
Ofn y disgyblion yw bod Iesu’n eu gadael.
Yr heddwch y mae’n ei gynnig yw ei fod ef
yn aros. Yn nes ymlaen, mae’n gwneud hyn
hyd yn oed yn fwy eglur:
‘Ond am fy mod wedi dweud hyn, dych
chi’n drist i gyd. Ond credwch chi fi: Mae o
fantais i chi mod i’n mynd i ffwrdd. Os gwna
i ddim mynd, fydd yr un sy’n sefyll gyda chi
ddim yn dod: ond pan af fi, bydda i’n ei
anfon atoch chi.’ Ioan 16: 6–7 (Beibl.net)
Ac ychydig adnodau yn ddiweddarach, yn
Ioan 16:33, dywed eto, ‘Dw i wedi dweud y
pethau hyn wrthoch chi, er mwyn i chi gael
profi’r heddwch go iawn sydd ynof fi.’
Efallai yma ein bod yn dechrau deall beth
mae heddwch yn ei olygu i’r rhai sydd â
ffydd. Mae Crist yn cynnig yr heddwch sy’n
ein dal yn ddiogel yng nghanol yr argyfwng,
yn rhoi nerth inni sefyll tra bo’r storm yn
gynddeiriog, ac yn ein cynnal drwyddi nes,
efallai, fod y broblem yn mynd heibio neu’n
cael ei datrys, neu yn y pen draw nes inni
ddod o hyd i’n iachâd ynddo.
Yr heddwch y mae’n ei roi inni yw ei
bresenoldeb go iawn gyda ni. Daw’r
heddwch hwn â newid yn amgylchiadau’r
un sy’n ymddiried ynddo, a dyna pam
mae’n mynd ymlaen i ddweud, ‘Peidiwch
cynhyrfu, a pheidiwch bod yn llwfr’ (Ioan
14:27c; Beibl.net). Dyma pam mae’r apostol
Paul yn cyfeirio’n ddiweddarach at yr
heddwch mae Iesu’n ei gynnig fel yr hyn
sydd ‘y tu hwnt i bob dychymyg’ (Philipiaid
4: 7). ‘Mae’r Arglwydd yn dod yn fuan’,
meddai Paul yn Philipiaid 4: 5, ond wrth
gwrs ni all y rhai nad ydyn nhw’n credu
weld hyn; ni allant ei brofi, felly ni allant ei
ddeall.
Dyma, felly, yw’r gyfrinach y byddwn yn ei
harchwilio yn y gyfres hon: sut y gellir profi
presenoldeb Duw yn ein bywydau a sut
mae’n cynnig heddwch inni sydd y tu hwnt i
fesur. Dyma anrheg werthfawr iawn. Dyma
pam mae genedigaeth Iesu o’r pwys mwyaf
i ni, ac i’r byd.
Cyn i ni symud ymlaen, fodd bynnag,
gadewch imi ychwanegu gair am yr hyn
rydw i wedi’i alw’n atebion therapiwtig
sy’n dod â heddwch. Weithiau bydd y byd
a’r bobl ryfeddol sydd ynddo yn gallu
lleddfu neu hyd yn oed gael gwared ar
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ein problem. Yn y llyfr hwn rwyf am ddal
ynghyd ddaioni’r byd syrthiedig hwn, a
all gyfrannu at ein heddwch a’n lles, a’r
anghenraid llwyr am berthynas â Duw,
yr hwn y mae ei heddwch y tu hwnt i’n
dychymyg yn ei wahaniaeth i’r hyn y gall y
byd ei gynnig inni.
Ond os yw’r heddwch sy’n dod o’n
hymdrech ddynol – yr iachâd, yr atal, y
gwellhad a’r gwmnïaeth – o werth o gwbl,
yna nid yn unig y mae’r pethau hyn i’w
dathlu ond i’w hannog hefyd. Yr ydym
yn byw ein bywydau fel pobl mewn cyrff
o gnawd, a’r hyn sy’n ein hamddifadu o
heddwch yw prinder bwyd, dŵr, dillad a
chysgod, iechyd ac addysg, cyfiawnder
a diogelwch. Nid oes gan y Beibl le i
‘heddwch’ sy’n anwybyddu’r pethau hyn,
sydd yn dweud i bob pwrpas ‘efallai bod
bywyd yn ofnadwy ond mae popeth yn
iawn achos mae gennym ni Iesu’. Bydd
golwg sydyn ar Mathew 25:31–46 yn
dweud wrthym bod gofal gan Iesu bod
angenrheidiau bywyd ar gael i bawb, yn
enwedig ‘y lleiaf o’r rhai hyn’. Ydy, mae
presenoldeb Iesu wedi cynnal myrdd
o eneidiau yn yr amgylchiadau mwyaf
enbyd, ond dydy hynny ddim yn esgus
dros beidio gwneud dim byd yn wyneb
anghyfiawnder. Os mai nod teyrnas Dduw
yw adfer heddwch Duw, yna mae’n rhaid
i genhadaeth yr eglwys anelu i adfer yr
heddwch hwnnw cystal fyth ag y gallwn.
Mewn gwirionedd, dydy’r gair ‘heddwch’
ddim i’w weld yn air digon cryf o bell
ffordd i ddisgrifio hyn i gyd. Felly, rwy’n
awgrymu ein bod yn defnyddio gair
gwahanol am y tro, a’r gair hwnnw yw
‘shalom’, y gair am heddwch yn Hebraeg
yr Hen Destament. Mae’n air rhyfeddol
o gyfoethog. Amgyffred shalom yw ein
tasg nesaf.
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Ysbrydoledd mewn Ysbyty
Bob blwyddyn, yn ystod Cymanfa
Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd
Cymru traddodir y ‘Ddarlith Davies’.
Eleni, yn y ddarlith a draddodwyd gan
y Parch Eric Jones, Bangor, trafodwyd
mater o bwys i bob un ohonom – naill ai
fel ymwelwyr ag ysbyty neu fel cleifion
mewn ysbyty. Pwnc ei ddarlith oedd
‘Ysbrydoledd mewn Ysbyty’. Edrychir
ymlaen at gael gweld y ddarlith wedi ei
chyhoeddi’n llawn.

Eric Jones yn traddodi’r ddarlith

Ymhellach i gais y Golygydd, ceisiaf
rannu ambell beth wedi imi draddodi
darlith ar y tesun uchod, a hynny yn ystod
eisteddiad o’r Gymanfa Gyffredinol a
gyfarfu yn Seilo, Caernarfon, ar 21 Medi.
Diolch i’r dechnoleg ddiweddaraf, roedd
89 o gyfrifiaduron ar Zoom. Pwy a ŵyr
faint yn union oedd yn gwrando, ond
o leiaf gwyddom fod oddeutu 20 yn y
capel ei hun.
Ymddengys fod y testun wedi ennyn
cryn ddiddordeb, ac roedd yr ymateb
i’r ddarlith yn eithriadol o galonogol.
Felly, bydd yn rhaid ceisio ymateb i’r
dyheadau lu am iddi gael ei chyhoeddi’n
fuan. Rhaid i mi gyfaddef nad hawdd

Dechrau Canu, Dechrau Canmol
Sul, 7 Tachwedd, am 7.30yh
Bydd Nia’n cwrdd â rhai o’r gwirfoddolwyr sydd
wedi rhoi bywyd newydd i hen gapel yn Llanwrtyd.

oedd tywallt misoedd o ymchwil i ryw
hanner can munud, ond dysgais lawer,
ac roedd yn ddisgyblaeth lem.
Profiad Caplan
Cyflwynais y ddarlith wedi’r profiad o
fod yn gaplan ysbyty ers dros dri deg
o flynyddoedd, ac wrth gwrs cefais
brofiad o ymweld fel gweinidog am
dros ddeugain mlynedd hefyd. Yr hyn
y ceisiais ei wneud oedd rhannu rhai
profiadau personol o ymwneud â
chleifion, gan gynnwys ambell hanesyn
– fel yr adeg y’m galwyd i fedyddio
bachgen bach dwyflwydd oed o
Dasmania, ac yntau’n griddfan mewn
poen. Gallwn fod wedi ei fedyddio yn fy
nagrau. Roedd ei fam yn mynnu cael ei
fedyddio, er y brys i’w symud i ysbyty
arall. Adferwyd ei iechyd, a di-ball oedd
diolch y fam i’r meddygon a hefyd i’r
gaplaniaeth am eu gwaith.
Diffiniadau
Rhaid oedd diffinio beth yn union yw
‘ysbrydoledd’, a hefyd ei bwysigrwydd
yn wyneb y cynnydd mewn iselder,
hunanladdiadau,
dibyniaeth
a
dioddefaint seicolegol. Diolch bod y byd
meddygol yn cydnabod bod y cytgord
rhwng y meddwl, y corff a’r ysbryd yn
hanfodol er lles ein hiechyd.
Ond o ble y daeth y gair ysbrydoledd? A all
ysbrydoledd fodoli heb ddiwinyddiaeth,
neu hyd yn oed heb ffydd grefyddol? A
oes y fath beth ag ysbrydoledd seciwlar,
a beth mewn difri yw ystyr yr ymadrodd
cyffredin, ‘Dwi’n berson ysbrydol ond
nid crefyddol’? O ble hefyd y daeth y
gair ‘ysbyty’? Pa ddiffiniad sydd gennym
o iechyd?
Hanes
Ceisiais droi at y wedd hanesyddol,
a gofyn o ble y daeth ein hysbytai,
gan ddangos mor hanfodol oedd

ysbrydoledd Cristnogol i’w tarddiad a’u
twf ar draws y canrifoedd, heb anghofio
am eu lle yn hanes Cymru – fel y dengys
enwau lleoedd, fel Ysbyty Ifan. Heddiw
mae gennym gapel ym mhob ysbyty,
bron, ac maent hwy a’u cynnwys – yn
ffenestr liw, allor, croes a chanhwyllau
– yn gwneud ysbrydoledd yn weladwy.
Yn y capel cawn Feibl hefyd, a rhaid oedd
aros gyda hwn, a sylwi ar y pedair prif ran
ynddo; canolbwyntiais ar brofiadau’r
Gaethglud heddiw a dylanwad dyfodiad
Crist i’r byd gan sylwi ar ei weinidogaeth
yn iacháu, a’r modd y bu iddo gyffwrdd
pobl ar lefel corff, meddwl ac ysbryd.
Cenhadaeth
Ers sefydlu Cymdeithas Genhadol
Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn 1840 bu
gweinidogaeth iacháu’n rhan annatod
o’r genhadaeth draw yn yr India, ac erbyn
hyn y mae pedwar ysbyty o dan adain
mercheglwys Eglwys Bresbyteraidd
Cymru. Cawsom gyfle i helpu dwy
ohonynt i ymdopi gyda Covid 19 eleni.
Tystiwyd i le canolog gweddi feunyddiol
yn yr ysbytai hyn. Ond beth am ein
hysbytai ni? A ydym yn gweddïo mor
aml â’r meddygon Mwslemaidd, sef bum
gwaith y dydd?
Unigryw
Llawenhawn
fod
ein
hysbytai’n
ynysoedd gobaith mewn byd rhanedig
a pheryglus, a hynny oherwydd bod
cydweithio ardderchog cyd-rhwng
deiliaid gwahanol grefyddau. Ond ym
mha ffordd y mae’r ffydd Gristnogol
yn wahanol i’r gweddill? Beth yw
sail gobaith y Cristion wrth wynebu
dioddefaint ac ‘Angau Gawr’? Rhaid
brwydro’n ddiflino i amddiffyn yr
ysbrydoledd Cristnogol a roddodd
fod i’n hysbytai, a rhannu’r Efengyl yn
wylaidd â phawb, boed yn gyfeillion
sy’n arddel credoau eraill, neu’n elynion
lu sy’n ei dilorni’n awchus.
Gellir gwylio’r ddarlith drwy glicio ar y
ddolen: https://t.co/ZcgBhA22Nj?amp=1

Sul, 7 Tachwedd – Caniadaeth y Cysegr, 7:30yb a 4:30yp
Elen Ifan yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfaoedd Eifionydd a
Phen Llŷn dros y blynyddoedd
Sul, 7 Tachwedd – Oedfa Radio Cymru, 12:00yp
Gwasanaeth dan arweiniad Saundra Storch, Pontyberem
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn
‘Brenin y brenhinoedd ydyw’
Darlleniad Salm 146
Gweddi
Arglwydd, cyffeswn inni gael ein llygaddynnu i chwilio amdanat mewn pob math o
gysgodion o’n dychymyg ein hunain. Caniatâ
i ninnau heddiw, drwy waith dy Ysbryd Glân,
dy adnabod yn dy Fab, ein Cyfryngwr, yr
Arglwydd Iesu Grist. Rho i ninnau glustiau
i glywed a chalon i ymateb i’th drugaredd.
Amen.
Emyn 439 ‘Peraidd ganodd’
Golygfa 1 Y brenin a’r Brenin
Ar 1 Gorffennaf 1969, mewn seremoni a
chyda rhwysg brenhinol, arwisgwyd Charles
yn Dywysog Cymru. Derbyniodd arwyddion
brenhinol gan y Frenhines. Ond cyfyngwyd
ar ei rym. Bu’n rhaid iddo dyngu llw o ufudddod i wasanaethu ei fam, y Frenhines: ‘I,
Charles, Prince of Wales, do become your
liege man of life and limb and of earthly
worship, and faith and truth I will bear unto
thee, to live and die against all manner of
folks.’
Derbyniodd deitl ‘Tywysog Cymru’ ond gwas
i’r frenhines ydoedd o hyd. A choron Lloegr
roddodd iddo’r hawl i’r teitl. Ni thrafodwyd
am foment y dylai’r Frenhines Elisabeth
blygu i’w mab, i gydnabod ei frenhiniaeth
drosti ac ymostwng i’w wasanaethu.
Roedd disgwyl i’r isaf, er uched ei barch
oddi mewn i’r sefydliad gwladol ac
ymerodraethol, gydnabod blaenoriaeth
llywodraeth uwch nag ef ei hun.
Gan droi at yr ysgrifenyddion hyddysg yn
yr Ysgrythurau Iddewig, oedd yn adnabod
teithi meddwl yr athrawon gwahanol,
holodd Iesu iddynt pam roedd y brenin
Dafydd yn ei rwysg a’i rym, ei allu a’i
lywodraeth, wedi cydnabod a chyfarch
disgynnydd iddo fel brenin uwch nag ef ei
hun?
Darllen Marc 12: 35–7
Cydnabu Dafydd mewn modd gostyngedig
a chwbl ryfeddol fod ei olynydd yn uwch
ei statws a’i fri nag ef ei hun, ac mai i’w
Fab, y Meseia, y perthynai’r deyrnas a’r
llywodraeth.
Mewn cwestiwn gogleisiol, atebodd Iesu’r
cwestiwn a ofynnwyd gan ei wrthwynebwyr
ychydig ynghynt: ‘Trwy ba awdurdod yr
wyt ti’n gwneud y pethau hyn?’ Tybed
a oeddynt bellach wedi ei adnabod fel
mab perchennog y winllan a wrthodwyd
ganddynt?
Mewn gair, mynnodd Iesu mai hawl y Mab,
Mab Dafydd – a groesawyd i’w ddinas yn

yr orymdaith fuddugoliaethus ar Sul y
Blodau (11:9–10) – oedd ei hawl yntau,
hawl a berthynai i neb llai na’r Meseia
hirddisgwyliedig ei hun!

A yw Iesu mewn gwirionedd yn cynnig
testun y gallodd arweinwyr crefyddol ei
wyrdroi i’w dibenion eu hunain drwy gamdrin testunau a’u gwrandawyr fel ei gilydd?

Golygfa 2 Awdurdod, rhith a rhaib
Mae’r cyfryngau a’r newyddion yn
ddiweddar wedi bod yn llawn o’r hyn a
amlygwyd gan ddatgeliadau’r ‘Pandora
Papers’. Yn y dogfennau hyn datgelwyd
bod
llywodraethwyr,
brenhinoedd,
gwleidyddion a chyfoethogion wedi
defnyddio cyfrifon a chwmnïau cudd
i guddio’u cyfoeth. Efallai eu bod ar
lwyfannau eu gwledydd wedi datgan
bod cyfrifoldeb ar bawb i dalu eu trethi’n
gydwybodol ac yn deg – ond roedd y
papurau wedi datgelu mai rhith oedd hyn.
Gwell ganddynt oedd gadael i’r bobl fach,
gyffredin, dalu eu trethi’n gydwybodol tra
oedden nhw’n cuddio’u trysorau mewn
nyth ddiogel dramor.

Yn ddiweddar gwelwyd enghraifft amlwg
o’r math o gamddefnydd mewn darllediad
ar y Victory Channel. Gwelwyd Jesse
Duplantis, sydd yn ôl ei gyfaddefiad ei
hun yn filiwnydd, yn cystwyo Cristnogion
am beidio â chyfrannu’n ddigonol i waith
yr eglwys. Yn y modd mwyaf haerllug
dywedodd mai amharodrwydd Cristnogion
i gyfrannu’n hael oedd yn atal ailddyfodiad
Iesu Grist. Byddai cyfraniad hael yn prysuro
awr ei ddyfodiad a’u diogelwch tragwyddol
eu hunain!

Darllen Marc 12:38–40
Adleisiai Iesu gŵyn y proffwydi ar hyd y
canrifoedd: ofer oedd sbloet crefyddol
cyhoeddus heb ofal am y tlodion a’r
anghenus (Eseia 1; Eseciel 22:29).
Cyhuddodd Iesu’r Phariseaid o guddio’u
cariad at arian – eu bydolrwydd – y tu ôl i
gochl duwioldeb! Yn wir, yn lle ufuddhau
i’w hysgrythurau eu hunain (Exodus 22:22;
Salm 146:9), troesant yn rheibwyr yn
hytrach na gofalwyr.
Rhybuddia Iesu ninnau o hyd i ochel rhag
y rhai sy’n ‘rhodianna’ ac yn mynnu sylw
oherwydd eu crefyddolder, eu statws a’u
parch, ond sy’n ddidrugaredd tuag at y
tlodion a’r anghenus.
A siawns, os ydym wedi deall ei eiriau
o gwbl, nad yw ei rybuddion yn galw
arnom ninnau i bwyso ein prysurdeb
crefyddol a’n gweithgareddau amrywiol.
Heb ofal am yr anghenus, ofer yw’r
ddiwinyddiaeth ddyfnaf, y meddyliau
mwyaf goruchel, y rhaglenni mwyaf
uchelgeisiol,
y
drefniadaeth
fwyaf
effeithiol gan enwad na chapel. Ofer y
cyfan heb fod gennym gariad at Dduw
wedi ei fynegi mewn cariad at ein cymydog
(1 Corinthiaid 13)!
Golygfa 3 Cyfrannu aberthol
Ar yr olwg gyntaf mae’n ymddangos bod
Iesu’n cymeradwyo rhodd hunanaberthol y
wraig weddw dlawd. Mae’n wir ei bod wedi
rhoi mwy fel canran o’i harian prin nag a
wnaeth y Phariseaid cyfoethog ac ariangar.
Ond ai dyna mewn gwirionedd ergyd
geiriau Iesu?

Darllen Marc 12:41–4
Pan edrychwn ar gyd-destun yr adnodau,
fe welwn ar unwaith bod haelioni’r
weddw dlawd yn cael ei osod mewn
gwrthgyferbyniad â chyfoeth a chrefydda
rhodresgar y Phariseaid. Ac (fel y cawn
weld yr wythnos nesaf) mae Marc am i ni
ddeall bod Mab Dafydd wedi cyrraedd ei
ddinas (10:9–10), bod ‘ffigysbren’ diffrwyth
crefydda’r Deml wedi cael ei chwyldroi
(10:12–22) a’i felltithio. Mae Marc am i ni
ddeall bod hyd yn oed aelodau ‘meddylgar’
o blith yr Ysgrifenyddion yn deall ergyd
geiriau Iesu a bod caru cymydog yn
‘rhagorach na’r holl boeth offrymau’ (12:33).
Er mor ddiogel yr ymddangosai’r Deml a
phopeth yr oedd y Deml yn ei gynrychioli
roedd ei ddyddiau wedi eu rhifo mewn
gwirionedd. Mewn ychydig ddyddiau
byddai ‘llen y Deml’ yn cael ei rhwygo trwy
aberth Iesu Grist ar y groes. Mewn ychydig
ddyddiau byddai grym yr atgyfodiad ar
gerdded drwy’r byd.
Gweddi
O Arglwydd ein Duw, ein prynwr a’n
gwaredwr, caniatâ i ninnau brofi
adnewyddiad dy Ysbryd Glân. Cyffeswn i ti
y cawsom ein dallu gan yr awydd i blesio
barn pobl eraill amdanom, ac nid dy farn
gyfiawn di ohonom. Mor aml yr oedd cadw
at allanolion ein crefydd yn rhwyddach
nag ymateb i ti gan dy garu â’n holl galon,
meddwl a nerth. Ac nid ydym chwaith wedi
caru ein cymydog i’r graddau y cawsom
ein galw iddynt. Maddau i ni, o Arglwydd.
Adfer ni drwy adnewyddiad ein meddwl,
ein hewyllys a’n cariad tuag atat drwy Iesu
Grist. Rhoddwn i ti yr hyn yr oeddem wedi ei
berchnogi. Dy eiddo di yw’r cyfan oll. Amen.
Emyn 291 ‘Na’d i’m fodloni ar ryw rith’
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