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Cyflwyno Medalau Gee yn
Wrecsam, Llandysul a Rhydaman
Cyflwyno tair medal Gee
yn Wrecsam
Yn ystod mis Hydref cynhaliwyd cyfarfod
arbennig yng Nghapel y Groes / Ebeneser,
Wrecsam, a hynny er mwyn anrhydeddu
tair o ffyddloniaid yr ysgol Sul sydd wedi
rhoi oes o wasanaeth yn dysgu a hyfforddi
cenedlaethau o blant ac ieuenctid.
Daeth nifer dda o deulu a ffrindiau ynghyd i
(o’r chwith i’r dde) Llinos Powell Jones, Aled Davies, Gwenfron Jones, Aled Lewis Evans a Brenda Gibson
gyfarfod arbennig yn y capel, ac wedi croeso
a defosiwn gan weinidog yr eglwys, y Parch
Aled Lewis Evans, trosglwyddwyd yr awenau i Aled Davies o Gyngor
yr Ysgolion Sul. Cafwyd cyflwyniad byr am gyfraniad y tair a fyddai’n
derbyn y medalau gan y gweinidog, a dystiodd i oes o ymroddiad yn
Cyflwyno medal Gee yn Rhydaman
cynnal digwyddiadau di-ri i genedlaethau o blant. Yn derbyn medalau
yr oedd Brenda Gibson, Gwenfron Jones, a Llinos Powell Jones, y tair yn
aelodau hynod weithgar a ffyddlon yng Nghapel y Groes ac Ebeneser,
Wrecsam. Fe ddaethon nhw ymlaen yn eu tro i dderbyn eu medalau,
a braf oedd gweld wyrion ac wyresau’n bresennol fel rhan o’r seremoni.
Wedi gair o weddi i gloi gan y gweinidog, cafwyd cyfle i fynd drwodd i’r
festri lle roedd gwledd o ddanteithion yn ein disgwyl. Llongyfarchiadau
mawr i Brenda, Gwenfron a Llinos, a diolch iddynt am eu cyfraniad
mawr i waith ysgolion Sul yn ardal Wrecsam.

Yr eglwyswraig gyntaf i dderbyn medal Gee

Pleser arbennig oedd cael cyflwyno medal Gee i Mrs Bethan Thomas,
Tŷ-croes, Rhydaman, a hynny am oes o wasanaeth i waith yr ysgol
Sul yng Ngellimanwydd. Bu Bethan yn athrawes ac yn arolygwr,
a bu’n weithgar yn paratoi cenedlaethau o blant i gymryd rhan mewn
gwasanaethau yn y capel. Fel athrawes brofiadol, bu ei hymroddiad
i’r ysgol Sul yn nodedig, gan gyflwyno’r Efengyl i gannoedd o blant ar
hyd y blynyddoedd.

Braint arbennig i Gyngor yr Ysgolion Sul oedd cael cyflwyno medal Gee,
a hynny am y tro cyntaf erioed, i un a fu’n weithgar ym maes ysgolion
Sul a chenhadaeth i blant o blith aelodau’r Eglwys yng Nghymru. Bu
Vera Lewis o Landysul yn hynod weithgar yn lleol a hefyd yn rhinwedd
ei swydd fel trefnydd gwaith plant Esgobaeth Tyddewi am flynyddoedd
lawer. Gwnaeth gyfraniad nodedig drwy gynnal ysgol Sul yn ffyddlon
am ddegawdau yn eglwys Llandysul, gan ymroi yn ogystal i gefnogi
gwaith plant ar hyd yr esgobaeth gyfan. Braint oedd cael cyflwyno
medal Gee i Vera am ei hymroddiad diflino dros achos Iesu Grist.

Sylw o’r Seidin
Wele fi yn dyfod

Tudalen 3

Mae Bethan yn briod ag Elfryn Thomas, a fu’n rheolwr Gwasg
John Penri am flynyddoedd lawer, ac yntau yn ei dro yn argraffu
gwerslyfrau’r ysgol Sul dros nifer fawr o flynyddoedd. Mae ein diolch
fel Cyngor yn fawr iddo am gydweithio hapus yn cyhoeddi llyfrau
Cristnogol ar gyfer pob oed a chyfresi o werslyfrau i ysgolion Sul.
Cyn sefydlu Cyhoeddiadau’r Gair yn 1992, roedd Cyngor yr Ysgolion
Sul yn cydweithio’n agos â dwy wasg er mwyn sicrhau cyflenwad o
werslyfrau, sef Gwasg John Penri a Gwasg Pantycelyn (a newidiodd yn
Wasg y Bwthyn yn ddiweddarach). Trist yw nodi nad yw’r ddwy wasg
bellach yn argraffwyr, ond rydym yn falch o ddeall y bydd Gwasg y
Bwthyn yn parhau i gyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg

Y gair yn dal i ddisgleirio

Tudalen 5

Pryder cynyddol am hawliau dynol
a diogelwch ym Mhalesteina

Tudalen 6
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Diwrnod Byd-eang dros Gyfiawnder
Hinsawdd – Caerdydd
Nathan Munday, Swyddog Ysgogi Eglwysi a
Chodi Arian Cymorth Cristnogol yn ne Cymru,
sy’n myfyrio ar y rali fawr a gynhaliwyd yng
Nghaerdydd adeg COP26

Apêl Nadolig 2021

Yr olygfa
‘Agorwyd ein llygaid, torrwyd ein calonnau;
nawr, cerddwn y daith, caledwn wadnau
ein traed’ – geiriau cofiadwy Cynan Llwyd,
yddwn ni’n
deffro ar fore’r Nadolig, sut fyddwn ni’n wahanol? Sut fydd yr Adfent wedi’n siapio ni a’n byd? Sut
pennaeth Tearfund yng Nghymru, wrth i ni
ein gweddïau yn ystod yr Adfent yn ein helpu i ail-ffocysu ar ôl y trafodaethau hinsawdd yn COP26 a’n paratoi
godi o’n seddau yn Eglwys Dewi Sant ddydd
er y rhan
nesaf6 o’r
daith?Yna, golygfa hyfryd:
Pan fyddwn ni’n deffro ar fore’r
Sadwrn,
Tachwedd.
Nadolig, sut fyddwn ni’n wahanol?
o blacardiau
melyn
a choch
yn symud
wch innillinell
ddisgwyl
gyda’n
gilydd
am
yr un sy’n dod atom.
Sut fydd yr Adfent wedi’n siapio ni a’n
yn ara’ deg tuag at Neuadd y Ddinas.

weddïau Adfent a Nadolig

Gweddïau Adfent
a Nadolig

byd? Sut fydd ein gweddïau yn ystod yr
wy o wybodaeth am apêl Nadolig Cymorth Cristnogol ewch i caid.org.uk/christmas
Tair elusen Gristnogol.
Un neges ysgrythurol: ‘hybu cyfiawnder,

cyntaf yrcaru
Adfent
trugaredd, byw’n wylaidd.’ (Micha 6:8)

dy bersbectif inni, Dduw,

Y bwriad?
Mae modd i Gristion edrych i fyny a pheidio
o leiaf ardrysu
yr hyn
y gallwn
ei ddirnad
(Salm
121). Dyna
i chi gysur mewn
oes
mor
ansicr!
Mae’n
teimlo weithiau
fewn i ffiniau ein meddyliau brau,
fel petai ein harweinwyr yn fyddar, ond
gyda thragwyddoldeb yn ein calon.
mae’r Cristion yn gallu datgan fod Duw – i’r
gwrthwyneb – yn clywed, yn gwrando, ac
yn gweithredu.
Ond dydy hynny ddim yn
dy bersbectif
inni, Dduw,
golygu ein bod ni’n anwybyddu’r helynt.
a’r gras a’r
dewrder
wrando a disgwyl.
Mae
gennym i ddyletswydd
fel stiwardiaid
i ofalu iam
y greadigaeth
io a gweddïo,
sefyll
a chodi’n(Genesis
llais, 2:15) ac i
weithredu yn erbyn anghyfiawnder.

opeth a fu ac a fydd,

allan a chryfhau

wad am Felly,
gyfiawnder
holldyna
fyd.oedd bwriad
gweddïotrwy’r
a myfyrio,

Adfent yn ein helpu i ail-ffocysu ar ôl y
merch o’r Iseldiroedd! ‘Gweithreda nawr
trafodaethau hinsawdd yn COP26 a’n
dros gyfiawnder hinsawdd’; ‘Sicrha arian
paratoi ar gyfer y rhan nesaf o’r daith?
hinsawdd’ – dyma rai o’r negeseuon eraill
Ail
Sul
yr
Adfent
ar y placardiau. Agorwyd y gwasanaeth gan
Gadewch inni ddisgwyl gyda’n gilydd
y Parchedig
Dyfrig
ac yna feuchel
rannwyd
‘Llais
ynLloyd
gweiddi'n
yn yr anialwch.’
am yr un sy’n dod atom.
y gweddïo yn dair rhan gan ffocysu ar
Am fwy o wybodaeth am apêl Nadolig
Luc 3:4
y greadigaeth, y bobl, a’r arweinwyr.
Cymorth Cristnogol ewch i:
yr Ymerawdwr Tiberiws,
DywedoddYm
unmhymthegfed
cyfrannwr fod flwyddyn
cynifer o teyrnasiad
caid.org.uk/christmas
bobl mewn
oherwydd
Panperygl
oeddenbyd
Pontius
Peilat ynyrllywodraethwr Jwdea
argyfwng hinsawdd fel nad oedd modd eu
A Herod yn is-lywodraethau Galilea,
henwi. Mae’n anodd credu fod 41 miliwn yn
A’i frawd
Itwrea i
wynebu newyn
ar hynPhillip
o brydyn
o ganlyniad
Rho dy bersbectif inni, Dduw,
ffactorau megis
newid
hinsawdd,
rhyfel a
a Trachonitis,
Ar bopeth a fu ac a fydd,
thrais, a COVID-19.

Wythnos gyntaf yr Adfent

A Lysanias yn Abilene,

Neu o leiaf ar yr hyn y gallwn ei ddirnad
Oddi
fewn i ffiniau ein meddyliau brau,
Ar adegau,Yn
roedd
cyfle
i ni eistedd mewnAnnas
ystod
archoffeiriadaeth
a Caiaphas,
Ond
gyda
thragwyddoldeb yn ein calon.
tawelwch ac ystyried y negeseuon hyn.
Daeth gair Duw i Ioan fab Sachareias
Ar ddiwedd y gweddïau, daeth y plant i’r
yr anialwch.
blaen – y yn
genhedlaeth
nesaf – i fynegi eu
gobeithion.

Rho dy bersbectif inni, Dduw,
Gyda’r gras a’r dewrder i wrando a
disgwyl.
I wylio a gweddïo, i sefyll a chodi’n llais,
I alw allan a chryfhau
Yr alwad am gyfiawnder trwy’r holl fyd.

y cyfarfod yng Nghaerdydd. Cyfle i ni
ystyried cyfiawnder hinsawdd o safbwynt
dy bersbectif
inni,
Dduw,y rali fawr gan glymblaid
ein ffydd.
Trefnwyd
Tua’r Bae Dduw’r Adfent,
yn cynnwys
nifer
helaeth o aelusennau
Dyna i chiO’rolygfa
hyfryd! a’r
Ymunodd
ein
enderfyniadau
wnaed
a dewrder
ohiriwyd.a
holl lefydd
holl bobl
mudiadau. Daeth yr elusennau at ei gilydd –
cynulleidfa â channoedd o bobl o flaen
orchuddia’r gonestrwydd oddi fewn i’r rhethreg,
Dewisaist Ioan,
Cymorth Cristnogol, Tearfund, a CAFOD – er
Neuadd y Ddinas cyn cychwyn tua’r
w’r hunanfoddhaol
ymffrostgar
ostyngeiddrwydd
Rho
dy bersbectif inni, Dduw,
amheus,
mwyn sicrhau
presenoldebi Cristnogol
ar y
Bae. DoesMab
dim Sachareias
amheuaeth ddefosiynol
nad oedd y ond
Ar
benderfyniadau
wnaed a dewrder a
diwrnod.
bloc
Cristnogol
yn
amlwg
iawn
ar
hyd
wyn cyflawni dy ewyllys yma ar y Ddaear.
I gyhoeddi bedydd edifeirwch
ohiriwyd.
y daith. Roedd gweinidogion, aelodau,
faddeuant
pechodau.
Dadorchuddia’r gonestrwydd oddi fewn
Ni chawsom ein siomi.
capelwyr, Am
eglwyswyr,
esgobion
a phlant
dy bersbectif inni, Dduw,
i’r rhethreg,
yn cerdded gyda’i gilydd er mwyn cael eu
Galw’r
hunanfoddhaol ymffrostgar i
Roedd
yr
eglwys
yn
llawn.
Croesawyd
y
clywed
–
gorymdaith
bositif
tu
hwnt
gyda
y holl greaduriaid a chreadigaeth.
O’rdi-ri
holl
grym (hyd
ostyngeiddrwydd
dyrfa gyda phecyn: papur hadau i nodi
theuluoedd
a safleoedd
phawb yn gwenu
ariad amgweddïau
y byd
a myfyrdodau (roedd modd
Er mwyn cyflawni dy ewyllys yma ar y
yn oed yn yA’r
glaw).
i ni breintiedig,
gyrraedd y Bae,
hollErbyn
lefydd
aros i flodau
roedd y neges yn glir: bod y Cymry eisiau
Ddaear.
mestyn oplannu’r
bresebpapur
llwmacmewn
stablgwyllt i ddod
Dewisaist yr anialwch
trwyddo yn y gwanwyn), calonnau gwyrdd
newid. Ac ymhlith y Cymry fod Cristnogion
ngder achubol y groes.
I fod
fan trawsnewid,
Rho dy bersbectif inni, Dduw,
i’w gwisgo ar y daith, a croissants i frecwast.
hefyd wedi
caelyn
digon
ar yr addewidion
n.
Ar dy holl greaduriaid a chreadigaeth.
O’r munud cyntaf, roedd yna ysbryd o
gwan. Mae’n
bwysig
i
ni
fel
Cristnogion
Ble mae’r holl gysuron a’r gwrthdyniadau
Dy gariad am y byd
gyfeillgarwch ymhlith y negeseuon difrifol.
atgoffa ein gilydd o eiriau Paul at Timotheus
Wedi ei tynnu i ffwrdd
Yn ymestyn o breseb llwm mewn stabl
i weddïo dros frenhinoedd a phawb arall
cyfan sy’nGadewch
wir, yn cael
ei ddadorchuddio.
Y negeseuon
mewn safleA’r
o awdurdod.
i ni felly
I ehangder achubol y groes.
‘Cantre’r Gwaelod? Nid yw’n anorfod’
barhau i wneud hynny, yn enwedig ar ôl y
Amen.
– neges real iawn i rywun sy’n briod â
trafodaethau pwysig yn Glasgow.

Wrth inni edrych tua chanolfannau grym
2
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Sylw o’r Seidin
Wele fi yn dyfod

Er pob darogan o du’r llywodraeth y bydden nhw’n achub y Dolig
inni leni eto, dyna gysur i ni nad yw’r Dolig yn dibynnu ar na Phrif
Weinidog, a Changhellor y Trysorlys, na neb arall, i’w achub! Yr unig
achub sydd ei eisiau o bosib erbyn hyn yw achub y gwirionedd rhag
cael ei golli’n gyfan gwbl yn yr heip a’r hosan, yr hwyl a’r halibalŵ.
Mae’n dod
Dywed un emyn wrthym yn berffaith glir:
Mae’n dod, mae’n dod,
mae’r Brenin yn dod – croesawn Ef:
hardd frenin y gogoniant yw
o orsedd nef.
Ac adleisir hynny’n gryf yn yr hen garol:
“Wele fi yn dyfod,”
llefai’r Meichiau gwiw;
atsain creigiau Salem,
“Dyfod y mae Duw.”
Gedy anfeidrol fawredd,
nef y nef yn awr;
ar awelon cariad
brysia i barthau’r llawr.

rhai sydd am gredu ynddo mewn byd cythryblus, hunanol, balch a
barus.
Ac y mae tangnefedd Duw yn rhywbeth amheuthun iawn inni
ymgyrraedd i’w dderbyn y Nadolig hwn eto. Dyma’r tangnefedd
sydd y tu hwnt i feddylfryd a deall y byd; dyma’r tangnefedd sydd
yn abl i gadw ein calonnau a’n meddyliau yn agos at Grist Iesu, ein
Harglwydd, hyd yn oed drwy gyfnod hir y pandemig.

Cofio ddoe, heddiw
Un o’m hoff dymhorau yng nghalendr yr Eglwys yw’r Adfent. Mae’r
cyfnod hwn yn mynd â mi yn ôl i bentre’ bach Llanbêr, a’r antur fawr
y buom arni fel teulu ar drothwy Nadolig 1961. Roedd yna newid byd
ar droed; roedd yna newid aelwyd, newid gwlad, newid iaith a newid
bywyd ar fin digwydd – a hynny ar drothwy’r Ŵyl.

Daeth ef ... down ni
Rhodd Duw i ni yw ei dangnefedd. Rhodd ydyw sy’n eiddo i bawb
sydd yn ymddiried ei fywyd i Dduw drwy Iesu Grist. Rhodd ydyw a
ddaw atom o’r newydd wrth i ni blygu, rhyfeddu ac addoli’r hwn a
ddaeth i’n caru ni â chariad mor fawr. Felly:

Mae’r Adfent hefyd yn mynd â fi yn ôl at gapel bach Hebron, a
minnau’n dychmygu’r cwmni addolwyr ffyddlon yn cerdded yr hen
lwybrau ar draws Gwaun-cwmbrwynog. Pawb yn ymlwybro tua’r
capel ar noswyl Nadolig i geisio gyda’n gilydd gwmni arglwydd y
preseb. Dacw fugeiliaid ffyddlon llethrau’r Wyddfa yn dod i blygu
glin, i geisio’r Iesu ac i glodfori Duw gyda llith a charol. Symlrwydd
ffydd a chadernid credo arweiniodd y bobl i addoli mewn ysbryd a
gwirionedd yng nghrud eu hargyhoeddiad.

O deuwch, ffyddloniaid,
oll dan orfoleddu,
O deuwch, O deuwch i Fethlehem dref:
wele, fe anwyd
Brenin yr angylion:
O deuwch ac addolwn,
O deuwch ac addolwn
O deuwch ac addolwn Grist o’r nef!

Cofio rhyfeddod
Roeddwn wrth fy modd yn byw ar y mynydd. Ar noson loergan braf
yr adeg yma byddwn am y gorau yn edrych i gyfeiriad y nefoedd a’r
gofod di-ben-draw, yn chwilio a allwn i weld un seren fawr, neu un
blaned fawr oedd yn debyg i seren Bethlehem. Ac weithiau, cawn fy
ngwobrwyo gyda rhyw ryfeddod amlwg yn pefrio uwchben a’r cyfan
yn dod â neges y Nadolig yn nes ataf rywsut. Ar y noson Nadolig
gyntaf honno, cawsom ein gwefreiddio ag ymweliad gan Siôn Corn
yn ein cartref newydd, ac yn ystod y gyda’r nos fe ddechreuodd fwrw
eira – yr eira mwyaf glân a gwyn a welsom ni erioed. Peth rhyfeddol
yw cof plentyn, yndê?

Carwn ddymuno Nadolig dedwydd a bendithiol i chi, ddarllenwyr
Cenn@d. Diolch am y cyfle a gefais i herio a phryfocio yn ystod
2021. Gobeithiaf fod y cyfan wedi bod yn ddiddorol ac wedi esgor ar
drafodaeth gennych.
Jim Clarke

Ac eleni?
Bydd y Nadolig yn wahanol leni oherwydd nid yw’r Covid wedi’n
gadael na’r brechiad wedi’n rhyddhau ni’n llwyr i ddathlu. Ond
diolch nad yw’r Efengyl, na neges yr Ŵyl yn dibynnu ar ein rhyddid
ni i gydgyfarfod dan do mewn plygain a gwasanaeth llith a charol.
Heddwch
Down felly at grud yr Iesu: crud ein ffydd, crud ffyddlondeb pobl
Iesu – crud a chartref ysbrydol dilynwyr Iesu Grist. Cawn ddathlu
eto fod Tywysog Tangnefedd yn wir wedi dod i’r byd, gan gynnig
tangnefedd i’r sawl sy’n ei geisio, a heddwch i’r sawl sydd am hyderu
am ddyfodol gwell.
Nid heddwch gwleidyddol mohono, na heddwch rhwng gwledydd.
Dod i adfer a chymodi a wnaeth y Meseia a chynnig tangnefedd i’r
3
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Anrhegion Nadolig rhad i’w cyflwyno i
blant er mwyn rhannu stori’r Nadolig
Bob blwyddyn cyhoeddir nifer o lyfrynnau a
chomics rhad, fel y gall eglwysi eu prynu a’u
rhannu’n rhad ac am ddim mewn ysgolion
ac yn y gymuned. Ar gyfer 2021 mae dewis
o bum cyfrol, gyda chyflenwadau ar gael am
brisiau rhesymol – o 30c i £1 y copi.
Yr Addewid Amhosibl
Mae’r gyfrol fach hwylus hon yn ffrwyth
cydweithio rhwng Cymdeithas y Beibl a
Chyhoeddiadau’r Gair. Cymerwyd adran
stori’r Nadolig o’r gyfrol Stori’r Fwya’r Byd
gan Bob Hartman, gan ei darlunio mewn
lliw a’i hanimeiddio ar gyfer creu llyfryn a
ffilm Yr Addewid Amhosibl. Adroddir hanes
y Nadolig yn hwyliog ac mewn arddull sy’n
llawn hiwmor, a braf oedd cael Casia William
i fod yn lleisydd ar gyfer y ffilm Gymraeg.
Er mai stori’r Nadolig yw’r brif stori, mae’r
gyfrol hefyd yn mynd ymlaen i sôn am holl
fywyd Iesu a’i bwrpas yn dod i’n byd.
Dyma dudalen olaf y llyfryn:
Ond dim ond dechrau’r hanes oedd ei
eni. Mae’r Beibl yn mynd ymlaen i sôn
amdano yn iacháu’r sâl, bwydo’r newynog
a chroesawu’r rhai nad oedd eraill yn eu
hoffi – a hynny er mwyn dangos sut beth
oedd bywyd yn nheyrnas Dduw. Mae’n
cysylltu ymlaen â’i farwolaeth, lle trechodd
ei aberth bŵer drygioni trwy ddileu’r
cywilydd a’r euogrwydd a’r gosb am bob
peth anghywir y byddai unrhyw un byth yn
ei wneud. Mae’n sôn am ei atgyfodiad a sut y
paratôdd ar gyfer ein hatgyfodiad ni. Mae’n
sôn am ei esgyniad, a sut mae’n teyrnasu
wrth ochr Duw hyd heddiw. Ac mae’n sôn
am ddyfodiad yr Ysbryd Glân – sy’n byw y tu
mewn i bawb sy’n ei ddilyn ac yn ein helpu i
fyw yn ôl ei esiampl ef. Ac yn olaf mae’n sôn
am ba mor bwysig ydy Iesu i’th fywyd di,
ac i fi, ac i bob un arall yn y byd heddiw, a
hyd dragwyddoldeb, pan fydd Duw yn creu
nefoedd newydd a daear newydd, lle y bydd
yntau yn frenin am byth!
Mae’r gyfrol ar gael am £2, ond trwy brynu
cyflenwad ohonynt i’w rhannu am ddim yn
y gymuned mae modd archebu copïau am
50c yr un. Cysylltwch ag aled@ysgolsul.com
am fwy o wybodaeth.
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I fyw a charu – dyna gynllun Duw i ni
A throi’r hyn sy’n gas yn arwydd o ras
A throi’r hyn sy’n gas ... yn arwydd o ras!
Comics Beiblaidd
Mae dau gomic Beiblaidd ar gyfer y
Nadolig hefyd ar gael i’w cyflwyno i blant.
Maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer plant oed
cynradd, ac ar gael am y pris arbennig o 60c
yr un mewn pecynnau o 10, neu 99c yr un.
Gellir hefyd archebu pecynnau mawr o 50
am £25 neu 100 am £40.
Comic Beiblaidd Arwyr Ancora
Mae Arwyr Ancora: Comic Beiblaidd y Nadolig
yn addas ar gyfer plant 7 i 11 oed. Mae’r
comic hwn hefyd yn cyflwyno plant i ap
Beiblaidd Arwyr Ancora, sydd ar gael yn
Gymraeg.

Cerdd y Nadolig
Pam mae plant yn gwisgo i fyny mewn
dramâu’r geni ac yn casglu o amgylch doli
babi mewn mymryn o wair? Pwy oedd y babi
hwnnw? Beth wnaeth e? A beth oedd pwynt
hyn i gyd? Mae’r atebion i’w cael yn y gyfrol
Cerdd y Nadolig gan Gymdeithas y Beibl.

Comic Beiblaidd Nadolig
Comic lliwgar, 16 tudalen, sy’n cynnwys
stori’r Nadolig ar ffurf comic a thudalennau
sy’n cynnwys cwis Nadolig, ffeithiau am y
Nadolig ac amrywiol bosau.

Yn y gyfrol ceir cerdd hyfryd gan Bob
Hartman, sy’n ailadrodd y stori fwyaf a
adroddwyd erioed mewn ffordd newydd a
hudolus fydd yn swyno plant ifanc. Mae’n
stori sy’n sôn am Dduw, amdanon ni ac
am bopeth yn y byd. Addaswyd y gerdd i’r
Gymraeg gan Bethan Jones, ac mae’r gyfrol
yn cynnwys lluniau lliwgar gan Honor Ayers.
Mae’n ddelfrydol i’w darllen i blant ifanc
ac i deuluoedd. Mae modd gwylio ffilm o’r
stori hon hefyd ar wefan cymdeithasybeibl.
cymru/cerddynadolig
Mae’r gyfrol ar gael am £2, ond trwy brynu
cyflenwad ohonynt i’w rhannu am ddim yn y
gymuned mae modd archebu copïau am 50c
yr un. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag:
aled@ysgolsul.com.
Un o rinweddau’r gerdd yw ei bod yn mynd
y tu hwnt i stori’r Nadolig, gan roi’r hanes
mewn cyd-destun ehangach. Sylwer ar y
diweddglo:
Ond daeth Iesu yn ôl, yn ôl o’r bedd!
A dod at ei ffrindiau, a’u cyfarch mewn
hedd,
‘Adroddwch fy stori wrth bawb yn y byd
Fy mod i am faddau eu drygioni i gyd
A’ch gosod yn rhydd i fyw fel gwnes i
I garu eich ffrindiau – a’ch gelynion chi.’
Dyna pam y daeth Dolig – croesawn y
dydd –
Y canu, y twrci, y ddrama a’r ffydd,
Wrth wisgo angylion a chael ambell
degan
Nid oherwydd y baban bach diddan
Ond y dyn a dyfodd a rhoi i ni’r ateb
Sy’n newid bywydau a lladd hen gasineb,
4

Fy Llyfr Nadolig Cyntaf
Yn ogystal, ar gyfer y plant lleiaf mae llyfr
lliwgar yn adrodd hanes stori’r Nadolig, sef
Fy Llyfr Nadolig Cyntaf. Cyfrol yn cynnwys
testun ar ffurf odl wedi ei greu’n arbennig
gan Anni Llŷn, cyn Fardd Plant Cymru. Mae’n
addas ar gyfer plant 3 i 7 oed, ac ar gael am
£1.99 yr un. Gellir hefyd archebu pecynnau o
25 neu fwy am £1 yr un.
Mwy o wybodaeth ar www.ysgolsul.com
neu drwy ebostio aled@ysgolsul.com
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Y gair yn dal i
ddisgleirio

diwedd, gan gael cyfle i ddiolch iddo am ei
gynnyrch ar hyd y blynyddoedd, deunydd
sydd wedi cael derbyniad cynnes iawn
yng Nghymru wrth gwrs, wrth i’w emynau
gael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Soniais
wrtho am waith y wefan gobaith.cymru,
sy’n awdurdodi ac yn cofrestru fersiynau
Cymraeg, ac roedd yn wir ddiolchgar am
hyn. Un emyn o’i eiddo a gyfieithwyd yn
ddiweddar i’r Gymraeg (ac sydd ar wefan
gobaith.cymru) gan Linda Lockley yw ‘Nid
yn fy eiddo oll mae ’ngwerth’ [My worth is
not in what I own]. Dyma’r geiriau:

Bob blwyddyn ers 30 mlynedd mae Aled
Davies wedi bod yn gwneud ei bererindod
blynyddol i Sandown Park yn Esher, swydd
Surrey, ar gyfer Arddangosfa Genedlaethol
Adnoddau Cristnogol (CRE). Dyma’i
argraffiadau o’r gynhadledd a gynhaliwyd
fis Hydref eleni.
I’r rhai nad ydynt yn gyfarwydd â’r
arddangosfa flynyddol hon, dychmygwch
grwydro maes yr Eisteddfod Genedlaethol
neu gae’r Sioe Fawr yn Llanelwedd. Ond,
yn hytrach na’r arlwy llenyddol neu
amaethyddol, mae’r cynnwys i gyd yn
grefyddol. Ar faes Sandown Park, yr hyn
a geir yw tua 300 o stondinau amrywiol,
gyda phob un o’r rheini’n cynnig adnodd i
hyrwyddo gwaith ein heglwysi. O gwmpas
y maes ceir ystafelloedd seminar a
chynhadledd ag amrywiaeth o siaradwyr
diddorol – ar waith plant, cenhadu,
cyfathrebu a cherddoriaeth.
Mae’n lle delfrydol i weld danteithion
newydd o’r wasg, ac yn gyfle i glywed y
newyddion diweddaraf am wasanaethau a
darparwyr Cristnogol. O systemau gwresogi
i lungopïwr, o lyfrau emynau i’r dechnoleg
ddiweddara ar gyfer gwe-ddarlledu, o
gwmnïau gwyliau i Balestina i wybod am
y bererindod ddiweddaraf, mae’n gyfle
gwirioneddol wych i weld drosoch eich hun
yr hyn sy’n digwydd ym maes Cristnogaeth
ym Mhrydain. Daw tua 10,000 o bobl ynghyd
dros y tridiau, ac mae llawer o brynu a
gwerthu’n digwydd yn ystod y cyfnod hwn.
Eleni, ar ôl methu cynnal CRE 2020, roedd
y pwyslais ar ddyfodol yr eglwys ‘hybrid’.
Cafwyd cyfle i fynychu sawl seminar yn
trafod ffyrdd o integreiddio technoleg i
oedfa draddodiadol. Mae’n debyg fod yr
eglwysi ym Mhrydain, o bob traddodiad,
wedi ymateb yn rhyfeddol i her y cyfnod
clo. Yn wir, ar y bore Sul cyntaf yn dilyn y clo
fe lwyddwyd i ddymchwel Zoom gyda’r holl
alw annisgwyl wrth i gapeli gyfarfod ar hyd
a lled gwledydd Prydain.
Ond y drafodaeth fawr eleni oedd sut mae
modd cyfuno oedfa wyneb yn wyneb â
gwe-ddarlledu, a chreu profiad ystyrlon i’r
rhai yn y capel, a’r rhai adref ar eu haelwyd.
Roedd pawb yn unfrydol gytûn fod y byd
wedi newid, a bod y dechnoleg yma i aros.
Amcangyfrifir bod y nifer oedd yn mynychu
oedfa’n rheolaidd yn ystod 2020 wedi codi
15% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol – â
Zoom yn bennaf cyfrifol am hynny. Mae’n
debyg y gwelwn fwy a mwy o raglenni a
meddalwedd yn cael eu lansio yn ystod y
flwyddyn nesaf a fydd yn cynnig pecynnau
hollgynhwysol i eglwysi i’w galluogi i wella
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safon ac ansawdd y darlledu. Roedd nifer
o gwmnïau newydd wedi eu sefydlu dros
y cyfnod clo yn cynnig gweithio ag eglwysi
er mwyn gwella safon y darlledu, a llawer
o’r eglwysi mwy eu maint wedi buddsoddi
ar gyfartaledd tua £50,000 i gael yr offer
delfrydol. Ond da oedd clywed rhai hefyd
yn pwysleisio nad safon y cynhyrchiad ond
safon y cynnwys fyddai’n bennaf cyfrifol am
gadw cynulleidfa’n fodlon ac yn ffyddlon i’r
arlwy.
Cynhaliwyd un gweithdy arbennig lle
trafodwyd natur a chynnwys ein canu, ac un
dyfyniad diddorol a glywais oedd: ‘Tybed
ydyn ni yn y gorffennol wedi bod yn euog o
orbwysleisio’r elfen “mawl a chlod” yn ein
haddoliad, ond heb roi lle a gofod digonol
i “eiriolaeth a galarnadu”?’ Yn wyneb
Covid-19, dywedodd Graham Kendrick
(awdur geiriau Saesneg gwreiddiol yr
emynau ‘Gair Disglair Duw’ ac ‘Y Brenin
Tlawd’) ei fod yntau wedi ei herio a’i arwain
gan Dduw i ysgrifennu mwy am alarnadu
dros y 18 mis diwethaf. Nododd fod llawer
yn pwyso ar y Salmau am ysbrydoliaeth
wrth gyfansoddi caneuon mawl, ond eto
mae dros 60% o gynnwys y Salmau yn
alarnadau, ac nid yn eiriau o fawl.
Profiad gwerthfawr i mi yn bersonol oedd
cael cyfle i sgwrsio â Graham Kendrick ar y

Y cynrychiolwyr o Gymru yng Nghyfarfod
Blynyddol Cymorth Cristnogol yn Llundain.
Beti-Wyn James, Llywydd Undeb yr
Annibynwyr; Nan Powell-Davies, Cadeirydd
Cymorth Cristnogol yng Nghymru; Evan
Morgan, Llywydd EBC; Robert Nicholls,
gweinidog Eglwys Gymraeg Canol Llundain.
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Nid yn fy eiddo oll mae ’ngwerth
Nac yn fy ngallu, bri, na’m nerth,
Ond yng nghlwyfau costus cariad pur
Ar y groes.
Fy ngwerth, nid dawn nac enw yw
Nac ymffrost, gwarth na’m ffordd o fyw,
Ond yn Ei waed a lifodd gynt
Ar y groes.
Llawenhau wnaf yn fy Mhrynwr –
Drysor Gwerthfawr
Tarddle f’enaid gwan.
Nid mewn dim ’mond yn f’Achubwr
Bodlonwyd f’enaid – Crist yw’m Rhi a’m
rhan.
Fel blodau’r haf diflannu wnawn,
Clod, i’enctid, hoen fel byr brynhawn,
Ond bywyd bythol eilw’n glir
Ar y groes.
Ni froliaf fyth mewn aur neu fri
Yng ngallu dyn, ei rwysg na’i ru,
Ymffrostio wnaf yn f’annwyl Grist
Ar y groes.
Cyffesaf ddau ryfeddod mwy’ –
Fy ngwerth a’m hannheilyngdod llwyr;
Fy nyled – talodd Crist hi’n llawn
Ar y groes.

Cynhaliwyd
Cyfarfod
Blynyddol
Cymorth Cristnogol, a braint i mi
oedd bod yno yn Llundain ar ran
Eglwys
Bresbyteraidd
Cymru
i
drosglwyddo cadeiryddiaeth yr elusen
o Rowan Williams i John Sentanu, cynArchesgob Efrog. Roedd yn gyfle hefyd
i ddiolch i Rowan Williams am ei waith
i gyd. Dymunwn yn dda i’w olynydd, ac
fe fyddwn fel enwad yn parhau i gefnogi
Cymorth Cristnogol yn lleol a thrwy
ein hapêl ‘Hadau Gobaith’ a gafodd ei
lansio yng Nghymanfa Gyffredinol 2021.
Evan Morgan,
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol
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Tywysog Tangnefedd mewn Byd o Ryfeloedd
A ninnau yn nhymor yr Adfent, fe fyddwn yn parhau â’r gyfres 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).
5. Deall Heddwch
Shalom a dyfodiad anhrefn
Darllen: Genesis 3:8–13
Ond galwodd yr ARGLWYDD Dduw ar y dyn,
a dweud wrtho, “Ble’r wyt ti?” Atebodd
yntau, “Clywais dy sŵn yn yr ardd, ac
ofnais oherwydd fy mod yn noeth, ac
ymguddiais.” Dywedodd yntau, “Pwy a
ddywedodd wrthyt dy fod yn noeth? A wyt
ti wedi bwyta o’r pren y gorchmynnais iti
beidio â bwyta ohono?” (adn. 9–11)
Mae’r profiad o gael presenoldeb Duw yng
nghanol ei greadigaeth berffaith yn cael ei
grynhoi ac i’w weld ar ei orau yn y darlun o
Eden. Dyma heddwch fel y bwriadodd Duw,
y shalom y mae’r Beibl yn sôn amdano.
Dyma gyflawnder a fynegodd galon Duw ei
hun dros y rhai y daeth â nhw i fodolaeth a’u
caru. Dyma berffeithrwydd sy’n ein hatgoffa
o’r gwahaniaeth rhwng creu’r cosmos, a
ystyrid yn dda, a chreu’r ddynoliaeth, a
ystyrid yn dda iawn. Yn y penodau cynnar
hyn o Genesis rydym yn cael cipolwg mewn
sawl ffordd ar rwyddineb a normalrwydd y
berthynas rhwng Duw ac Adda ac Efa. Mae
Duw yn cyfarwyddo Adda ar yr hyn sydd i’w
fwyta yn yr ardd (Genesis 2:16–17), ac felly
rydyn ni’n gweld dechreuadau perthynas
ryngweithiol rhwng Duw a’r rhai a greodd.
Pan fydd y rhyngweithio hwnnw’n agored,
heb ei ddifetha gan bechod ac wedi’i
nodweddu gan ufudd-dod cariadus, rydym
yn sicr yn gweld heddwch, y bydysawd fel y
bwriadwyd ef i fod.
Rydyn ni’n ei weld hefyd yn noethni Adda
ac Efa gerbron Duw, lle rydyn ni’n darllen,
er eu bod nhw’n noeth, nad oedden nhw’n
teimlo unrhyw gywilydd (Genesis 2:25).
Yn y byd sydd wedi’i ‘rywioli’ i gymaint
graddau heddiw, gall fod yn anodd deall
arwyddocâd yr adnod hon, a gellir tynnu
ein sylw i ddechrau at eu noethni. Fodd
bynnag, dylai’r ffocws fod ar absenoldeb
cywilydd, a dyna sut y byddai pobl ar y
pryd, oedd yn gweld noethni fel tystiolaeth
o amddifadedd neu warth, wedi ei ddeall.
Yma mae eu noethni yn sôn am fod yn
hollol agored, am ddiffyg rheidrwydd
i guddio unrhyw beth oddi wrthynt eu
hunain neu oddi wrth Dduw. Mae’n siarad
am allu dynoliaeth i adnabod a chael ein
hadnabod yn ein cyfanrwydd. Mae’n sôn
am natur nad yw’n gweld angen cuddio, lle
nad oes unrhyw ymdeimlad o bryder. Yma
hefyd rydyn ni’n gweld heddwch.

Ond yn sydyn ac yn erchyll iawn, os ydych
chi’n ystyried bod popeth a lifodd dros
yr oesoedd a ddeuai wedyn yn dod o
anallu’r ddynoliaeth i fyw yn ôl gair Duw,
mae popeth yn newid. Efallai eich bod
yn cofio clasur Joni Mitchell ‘Big Yellow
Taxi’, lle mae’n ein hatgoffa nad ydym yn
gwybod beth sydd gennym nes byddwn
wedi ei golli. Yma hefyd, rydym yn cael
dealltwriaeth o heddwch hyd yn oed
yn yr union weithred honno pan mae’r
heddwch hwnnw’n diflannu. Yn Genesis
3:1 rydym yn clustfeinio ar sgwrs lle
mae’r sarff yn gofyn i Efa, ‘A ddywedodd
Duw hynny mewn gwirionedd?’ Ac mae’n
anodd peidio â synhwyro bod y sgwrs hon
yn un afiach. Yn y weithred o anufuddhau
i Dduw, y peth cyntaf sy’n newid yw bod
llygaid y ddau ohonyn nhw’n cael eu
hagor, ac maen nhw’n sylweddoli eu bod
nhw’n noeth (Genesis 3:7). Mae’r shalom
yn prysur anweddu fel niwl y bore, ac
eto rydyn ni’n cael un mewnwelediad
mwy poenus fyth i’r hyn sy’n digwydd
wrth i ni gael gwybod iddyn nhw glywed
‘sŵn yr ARGLWYDD Dduw yn rhodio yn yr
ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y
dyn a’i wraig o olwg yr ARGLWYDD Dduw
ymysg coed yr ardd’ (adn. 8).
Mae’r cymundeb diymdrech hwnnw â Duw
a rhyngddyn nhw a’i gilydd wedi ei golli.
Disodlir y natur agored hynod brydferth
a rannwyd ganddynt gan gywilydd, diffyg
datgelu, adeiladu rhwystrau, beio’r llall a
cholli ymddiriedaeth. Yma rydyn ni’n cael
cipolwg ar heddwch, hyd yn oed wrth i ni
ei weld yn diflannu o flaen ein llygaid. Ac
wrth i’r heddwch hwnnw ddiflannu, mae’r
bwlch yn dechrau agor rhwng y crëwr a’i
greadigaeth. Mae gwir Baradwys wedi
ei cholli, a chyda hi’r heddwch sydd y tu
hwnt i bob deall.
Nawr rydyn ni’n dechrau gweld sut olwg
sydd ar fyd o anhrefn. Daw’r ddaear yn lle
o lafur caled, yn lle cyndyn i ildio’i ffrwyth.
Mae Cain yn lladd Abel, a chenhedlaeth
gyfan cyfnod Noa yn cael ei dileu gan y
dilyw, Abram a Sara yn methu ymddiried
yn addewid Duw, pobl Dduw yn cael eu
caethiwo yn yr Aifft, ac yn y pen draw
gwelwn ‘bob un yn gwneud yr hyn oedd yn
iawn yn ei olwg ei hun’ (Barnwyr 21:25). Ac
felly gallwn barhau hyd y dydd heddiw.
Ddoe, *dywedais fod fy mhrofiad fy hun
o fywyd wedi ei drefnu’n weddol dda,
diolch yn fawr iawn! Ond awgrymais mai
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dyfarniad a wnaed ar fy nghlorian fy hun,
nid un Duw, oedd hwn. Oherwydd y gwir
yw fod popeth rydyn ni’n ei gyffwrdd yn
cael ei ddifetha. Mae’r bwriad gorau, y
berthynas orau, y cyflawniad gorau a’n
caredigrwydd gorau’n syrthio’n brin o
ogoniant Duw. Syrthiant yn brin o filiwn o
filltiroedd. Maent yn cwympo mor fyr fel
na allwn hyd yn oed weld sut beth fyddai
byw bywyd o shalom gyda Duw. Sut y
gallem ni? Mae’r cyfan wedi’i golli.
Neu a ydyw? A ninnau bron â chyrraedd
y pwynt hwnnw pan ddylai ein galar, o
safbwynt dynol, fod yn peri inni ildio i’r
tywyllwch, mae llygedyn bach o oleuni
i’w weld yn y pellter. Pan feddyliwn
yn rhesymol fod popeth wedi ei golli,
fe welwn rywbeth yn stori’r Nadolig
sy’n cynnig gobaith egwan inni y gellir
cyfannu eto yr hyn sydd wedi ei dorri. Yn
syml, y dirgelwch y gall Mair, mam Iesu,
a grëwyd ar ddelw Duw, fod yn alluog i
gario bywyd Iesu. Peidiwch â meddwl
am Iesu y plentyn yn y groth neu’r baban
newydd-anedig. Meddyliwch am Iesu fel
yr un trwy’r hwn y mae popeth sy’n bod
wedi ei greu; a wnaeth y bydysawd cyfan
o ddim; yr hwn a ddisgrifir, wrth fynd
heibio bron, mewn llinell o stori’r creu, fel
yr un a ‘wnaeth y sêr hefyd’ (Genesis 1:16).
Meddyliwch am Iesu, yr hwn oedd yn bod
cyn dechrau amser ac a fydd wedi i amser
gael ei ddirwyn i ben, a’r hwn y mae awdur
y llythyr at yr Hebreaid yn dweud amdano,
ei fod yn ‘ddisgleirdeb gogoniant Duw, ac
y mae stamp ei sylwedd ef arno’ (Hebreaid
1:3).
Fe anedlir yr Iesu sy’n gnewyllyn wedi’i
ymgnawdoli i groth Mair gan Ysbryd Glân
Duw. Distewir y cosmos. Mae eto ffordd i’r
heddwch yma gael ei adfer, ond pwy all
ddirnad y gost?
*Myfyrdod ar Genesis 1:28–31, 7 Rhagfyr, yn
y gyfrol: ‘Shalom a threfn dda’

Nia Higginbotham
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Pryder cynyddol am hawliau dynol
a diogelwch ym Mhalesteina
Er newid y llywodraeth yn Israel ym mis
Mai eleni, mae’r newyddion o Israel/
Palestina yn gwaethygu fesul diwrnod.
Mae nifer y plant gaiff eu lladd gan filwyr
Israelaidd, nifer y tai a’r pentrefi gaiff
eu dymchwel, a niferoedd yr anheddau
anghyfreithlon sy’n cael eu hadeiladu
ar y Llain Orllewinol yn cynyddu. Ar hyn
o bryd, mae 544 o Balestiniaid yn cael
eu cadw mewn carchar heb unrhyw
gyhuddiad yn eu herbyn. Mae’r sefyllfa’n
erchyll.
Ddiwedd Hydref eleni cyhoeddodd
llywodraeth Israel fod chwe chorff sy’n
amddiffyn hawliau dynol Palestiniaid
yn ‘fudiadau terfysgol’. Mae’r rhain yn
cynnwys rhai o’r mudiadau hawliau
dynol uchaf eu parch ym Mhalestina.
Yn eu plith y mae Al-Haq, a enillodd brif
wobr Ffrainc am waith dros hawliau
dynol yn 2018; Addameer, sy’n gweithio
i roi gwasanaethau cyfreithiol i rai
mewn carchar; a Defense for Children
International, sy’n gwarchod plant ym
Mhalestina. Mae’r ffaith iddynt gael eu
henwi fel grwpiau terfysgol yn golygu ei
bod yn anodd iddynt gael adnoddau o
dramor a bod eu gweithwyr a’u gwaith
mewn perygl. A dyma’n union oedd y
diben.
Mae 16 grŵp ym Mhrydain, gan gynnwys
Cymorth Cristnogol, Amnest ac Oxfam,
wedi ysgrifennu i wrthwynebu hyn.
Credant mai ymgais i ddileu gwaith
dyngarol ydyw a’i bod yn dangos sut
mae hawliau dynol yn cael eu tanseilio.
Maen nhw’n gofyn i lywodraeth Prydain
gadarnhau ei gofynion i Israel i warchod
hawliau dynol sylfaenol. Hyd yma,
gwamal iawn fu ymateb Prydain, gan
nodi ei bod am ofyn i’w ffrindiau yn Israel
pam y gwnaethon nhw hyn.
Er ei bod yn mynnu ei bod yn gefnogol,
mae
llywodraeth
Prydain
wedi
cwtogi’r grant i UNRWA (adran o’r
Cenhedloedd Unedig sy’n gweithio gyda

Y gwahanfur rhwng Israel a Phalesteina (Crynwyr yn y Deyrnas Unedig)

ffoaduriaid Palestinaidd) i’r hanner.
Dywed Pennaeth UNRWA fod gwaith
cymunedol, iechyd, addysg ayb mewn
trafferthion dybryd. A bydd dynodi’r
grwpiau hawliau dynol yn ‘derfysgwyr’
yn gwaethygu’r sefyllfa.
Y cwestiwn mawr, a’r her, ydy sut y gallwn
ni wneud ein rhan?
Dyma enwau a gwefannau chwe
grŵp sydd wedi eu dynodi’n fudiadau
terfysgol gan lywodraeth Israel fel y
gallwch gyfarwyddo â’u gwaith ar ran y
Palestiniaid:
• Defense for Children International –
Palestine
• Al-Haq
• Addameer
• Bisan Center for Research and
Development
• The Union of Palestinian Women’s
Committees
• The Union of Agricultural Work
Committees

Mae angen inni sefyll gyda’r sefydliadau
hyn i amddiffyn hawliau dynol.
Dyma rai o’r datganiadau a wnaed ar
ran y chwe mudiad yn ddiweddar. Gellir
pori ynddyn nhw a chodi pwyntiau i’w
hanfon at ein Haelodau Seneddol a’n
harweinwyr:
• Joint statement from 16 UK-based
humanitarian, human rights,
development and faith groups
• Joint statement from Christian
organisations in Palestine
• Statement from the United Nations
• Joint statement from dozens of
Israeli human rights organisations
Rhyddhawyd y datganiad hwn gan
lywodraeth Gweriniaeth Iwerddon mewn
ymateb i ddynodi’r cyrff anllywodraethol
hyn yn fudiadau terfysgol. Fe allwch chi ei
anfon at eich Aelod Seneddol neu Aelod
o Senedd Cymru eich hun a mynnu bod
llywodraeth Prydain a Senedd Cymru yn
gwneud yr un modd.
Nia Higginbotham

Anfonodd Eglwys Bresbyteraidd Cymru hefyd neges at y Llywodraeth yn Llundain i’r un perwyl.

Dechrau Canu, Dechrau Canmol
Sul, 5 Rhagfyr, am 7.30yh (ailddarlledir y Sul canlynol am 11.30yb)
Adfent #2 – Cawn fwynhau detholiad hyfryd o garolau a chaneuon y
Nadolig o Eglwys Crist, y Bala

Sul, 5 Rhagfyr – Caniadaeth y Cysegr, 7:30yb a 4:30yp
Modlen Lynch fydd yn trafod emynau a gwaith Ann Griffiths
Sul, 5 Rhagfyr – Oedfa Radio Cymru, 12:00yp
Ar yr ail Sul yn yr Adfent fe gawn gyfle i ymuno â Meurig Llwyd mewn oedfa o
Iwerddon wrth barhau â’r gyfres o oedfaon o wledydd Celtaidd
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn
Geni gobaith

Dyma gyfarfod hyfryd iawn
‘Ple mae Duw cyfiawnder?’
Gweddi
Dduw pob cyfiawnder, ffyddlon ydwyt yn
dy holl ffyrdd. Dduw pob gobaith, tyrd atom
drachefn drwy dy Ysbryd Glân. Dangos i ni
na ddychwelodd yr un o’th eiriau, na’th
fwriadau, na’th addewidion yn Iesu Grist,
atat yn wag. Deffra ynom ddymuniadau am
bethau nad adnabu’r byd. Amen.
Emyn 266 ‘Dy deyrnas, Dduw Dad’
Mewn tref yn ne Cymru ymddangosodd
hysbyseb am ddigwyddiad o bwys neilltuol
(yn ôl y trefnwyr!). Am wythnosau bu’r heip
yn cynyddu. Roedd medium byd-enwog
ar daith ac am ymweld â’r dref. Dyma
gyfle i bob un ganfod ei ddyfodol drwy
ddarllen y cardiau tarot, a gweld bod ei
ffortiwn a’i lwybr ymlaen, o hynny allan,
yn llawn o lwc a ffafr ffawd. Siom i lawer,
tuag wythnos cyn y digwyddiad, oedd
gweld arwyddion yn ymddangos oedd yn
ein hysbysu, ‘Cancelled. Due to unforseen
circumstances.’
Yn nhymor yr Adfent bydd Cristnogion yn
dathlu nad yw addewidion Duw yn cael eu
newid gan ‘amgylchiadau annisgwyl’. Yn
wir, credwn ei fod yn Arglwydd ym mhob
amgylchiad ac yn Arglwydd sy’n cadw ei
addewid bob amser. Heddiw, gwelwn fod
gweinidogaeth Ioan Fedyddiwr, yr hwn a
anfonwyd i baratoi ffordd yr Arglwydd, wedi
ei haddo ymhell cyn iddo ddod.
Darlleniad 1 Malachi 2:17–3:5
Cefndir
Geiriau’r proffwyd Malachi yw geiriau olaf
yr ysgrythurau Iddewig. Gwasanaethai
Malachi yr Arglwydd ychydig dros 400
mlynedd cyn dyfodiad Iesu Grist. Cwyn
Malachi yn erbyn ei gyfoedion oedd
fod yr offeiriaid yn y Deml yn esgeulus
o’u cyfrifoldebau, bod y Deml ei hun a’i
haddoliad yn cael eu dibrisio, a bod yr
arweinwyr yn ddi-hid o’u cerddediad
gerbron yr Arglwydd.
‘Ple mae Duw cyfiawnder?’
Does dim angen llawer o ddychymyg i weld
perthnasedd geiriau Malachi i ni heddiw,
ganrifoedd wedi iddynt gael eu llefaru am
y tro cyntaf.
Onid oedd cyfoedion Malachi yn credu
bod yr Arglwydd ei hun yn amherthnasol
i’w bywydau bob dydd ac mai ofer oedd

sôn am Dduw cyfiawnder? Doedd dim
ots os oeddynt yn gwyrdroi gwerthoedd
a mynnu bod y drwg yn dda. Siawns na
fyddai’r Arglwydd ei hun yn cymeradwyo’u
creadigrwydd. Ble roedd y Duw cyfiawnder
hwnnw y bu eu cyndeidiau’n sôn amdano
a’r proffwydi’n eu rhybuddio amdano? Ar
drai, efallai, ar orwel pell?

Gobaith y bobl, a’n gobaith ninnau, yw fod
cyfamod newydd ar ddod i’r amlwg. Yn ôl
Jeremeia, cyfamod wedi ei ysgrifennu ar
galonnau pobl, nid ar lechi oer, fyddai’r
cyfamod newydd. Cyfamod byw a bywiol,
a Duw ei hun yn ei lofnodi drwy ras ar ein
calonnau, fyddai’r cyfamod newydd hwn
(Jeremeia 31:31).

‘Wele fi ...’
Ond, meddai Malachi, nid Duw pell,
amherthnasol i fywyd, i gymdeithas, na’i
bobl mohono. ‘Wele fi,’ meddai’r Arglwydd.
Edrychwch, craffwch, syllwch, adnabyddwch
fi: ‘Wele fi’. Ac o syllu yn fanylach byddent yn
darganfod nad oedd yr Arglwydd hwnnw
yr oeddynt yn tybio’i fod wedi cefnu arnynt
wedi cau ei lygaid i’w camwedd na’u twyll
o gwbl. Byddent yn ei adnabod o’r newydd
fel Arglwydd, pen-llywydd ac fel Arglwydd y
Lluoedd. Ef yn ei sancteiddrwydd yw’r un a
deyrnasa dros holl lu’r nef mewn gogoniant,
yn gyfiawn ac am byth.

Dyfodiad sydyn
Er y paratoi, byddai dyfodiad y cennad a’r
Arglwydd, fel ei gilydd, yn sydyn. Mae’r gair
‘sydyn’ yn medru disgrifio cwblhau diwedd
cyfnod o aros. Yn fynych, mae ‘sydyn’ yn
disgrifio profiad sydd i’w ofni. Fel Amos
gynt, a rybuddiodd na fyddai ‘Dydd yr
Arglwydd’ yn oleuni nac yn bleserus i’w
bobl. Rhybuddia Malachi ei bobl y byddai
dyfodiad y cennad yn gyntaf, a dyfodiad yr
Arglwydd ei hun, yn brofiadau heriol. ‘Pwy
all ddal ei ddyfodiad?’ Ni fydd y sylfeini
cadarnaf, na’r fyddin gryfaf, yn medru
sefyll ei ddyfodiad.

‘Wele fi ... ar ymdaith’
Hyd yn oed heddiw, cyn dyfodiad brenin
neu frenhines, prif weinidog neu rywun
‘pwysig’, rhoddir digonedd o rybudd i’r
gwesteiwyr neu’r gymuned y byddant
yn ymweld â hi, er mwyn iddynt fedru
paratoi ar gyfer yr achlysur. Trwy Malachi,
cyhoeddir bod Duw cyfiawnder ar ymdaith
rwysgfawr, ymerodrol, a’i fod am ddod i
blith ei bobl. Felly, er mwyn iddynt baratoi
mewn modd addas, bydd ef ei hun ‘yn
anfon fy nghennad i baratoi fy ffordd o’m
blaen’. Nid yw neges Malachi yn annhebyg
i eiriau Eseia 40:3, sy’n rhybuddio’i bobl
fod angen paratoi ffordd yr Arglwydd a
llyfnhau’r llwybrau a’r ffyrdd ar ei gyfer.
Symud llygredd ac anghyfiawnder yw’r dull
o baratoi ar gyfer ei ddyfodiad.

Bydd ei ddyfodiad yn boenus a bydd
barn Duw yn amlwg yng nghyflawniad
ei addewid. Bydd yr hyn sy’n estron i’w
gyfiawnder yn cael ei wthio ymaith (adn 5).
Ond er mor boenus fydd y farn ac er y
bydd llygredd a sorod yn cael eu difetha,
nid bwriad difaol sydd y tu ôl i’r addewid.
Addewid ydyw am iachâd ac adferiad,
bywyd a gobaith, am fod Duw cyfiawnder
ar waith. Bydd puro a choethi; dilëir y
llygredd sy’n atal gwir addoliad a phrofir
gogoniant yr Arglwydd fel yn y dyddiau a
fu.

Anfonir y ‘cennad’ i ‘baratoi fy ffordd’. Er
bod cysylltiad rhyngddynt, nid yr un yw’r
cennad â’r Arglwydd sy’n dod. Ond pan
welir y cennad, ni fydd yr Arglwydd ei hun
yn dilyn ymhell ar ei ôl.

Darlleniad 2 Luc 3:1–17
Yn neges Ioan cyflawnwyd addewid
Malachi!

Cyfamod newydd
Tybia rhai esbonwyr mai geiriau llawn
eironi oedd geiriau Malachi. Onid oedd y
bobl yn amau bod yr Arglwydd yn craffu
ar ddrygioni mwyach? Er eu bod yn honni,
meddai Malachi, eu bod yn gwerthfawrogi
cyfamod Duw – ‘yr ydych yn hoff ohono’ – a
hefyd yn honni eu bod yn ceisio’r Arglwydd,
mewn gwirionedd roeddynt yn byw eu
bywydau gan anwybyddu’r Arglwydd
a’i gyfamod gan ddweud, ‘Ple mae Duw
cyfiawnder?’

Pwy yw’r cennad hwn?
Barn esbonwyr Iddewig oedd y byddai’r
cennad fel ‘Eleias’ ei hun (5:4). Byddai’r
Arglwydd drwy ei Feseia yn dod at ei bobl.

Gweddi
Diolch dy fod wedi anfon dy gennad Ioan
Fedyddiwr i baratoi ffordd yr Arglwydd,
i unioni ei lwybrau. Tywys ninnau
heddiw i ganfod na fydd y Duw hwnnw a
ddechreuodd waith da ynom byth yn ein
gadael hyd nes i’r gwaith gogoneddus
hwnnw gael ei gwblhau. Amen.
Emyn ‘Wele’n dyfod ar y cwmwl’
(ht t p://w w w. go bait h .c y m r u/we le n dyfod-ar-y-cwmwl/)

Cyhoeddir Cenn@d ar y cyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb Bedyddwyr Cymru.
Oni nodir yn wahanol, nid yw barn cyfranwyr Cenn@d yn cynrychioli barn swyddogol Eglwys Bresbyteraidd Cymru
nac Undeb Bedyddwyr Cymru. Gallwch anfon eich cyfraniadau / gohebiaethau / ymholiadau at:
watcyn@cennad.cymru | huw@cennad.cymru | aled@ysgolsul.com
www.cennad.cymru
CennadCymru
@CennadCymru
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