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Paratoi at y Nadolig Perffaith
Ers wythnosau, mae’r hysbysebion ar y 
teledu wedi bod yn llawn o gynghorion 
sut i fynd ati i greu’r Nadolig ‘perffaith’! 
O archebu’r soffa newydd, y set deledu 
ddiweddaraf, y persawr a’r teclynnau 
technoleg mwyaf clyfar i’r holl bethau 
eraill fydd yn siŵr o wneud y Nadolig 
hwn yn ddiwrnod ‘perffaith’ ym mhob 
ystyr. Yr un yw’r anogaeth gan bob un 
hysbyseb: gwariwch – mynnwch y gorau; 
trefnwch y loddest orau eto – archebwch 
y danteithion gorau posib mewn da bryd. 
Mae hysbysebion yr archfarchnadoedd 
yn canolbwyntio ar y bwydydd moethus, 
drud, ac yn anelu at y ganran honno o’r 
farchnad a fydd yn gwario’n drwm eto 
eleni. Yn naturiol, apelio at gynulleidfa sydd 
â digon o bres yn eu pocedi yw amcan yr 
archfarchnadoedd, ac o wylio hysbysebion 
cwmnïau fel Waitrose, M&S a’u tebyg, 
gwerthu nwyddau egsotig a drud yw’r nod. 

Yn ôl un amcangyfrif, fe fydd aelwydydd 
Cymru ar gyfartaledd yn gwario dros 
£1,400 ar drefniadau’r Nadolig, gan 
gynnwys gwariant ar anrhegion, bwydydd 
a diodydd a phartïon yn y cyfanswm. Mae 
sawl archfarchnad eisoes yn darogan 
Nadolig prysur a llewyrchus, yn arbennig 
ar werthiant y nwyddau premiwm. Y cyfan 
er mwyn creu’r diwrnod ‘perffaith’. 

Ond gwyddom y bydd y realiti’n wahanol 
iawn i lawer. Yn ôl ystadegau’r heddlu, 
mae’r galwadau i ddelio â thrais yn y 
cartref ar eu huchaf dros gyfnod y Nadolig 
bob blwyddyn, a phlant yn aml yn cael eu 
dal yn y canol. Nid yw gwario ar oferedd yn 
sicrhau hapusrwydd na dedwyddwch ar yr 

aelwyd, hyd yn oed lle mae digonedd o arian 
i brynu’r ‘Nadolig perffaith’ hwn. Mewn 
cyfnod heriol i lawer o deuluoedd, gallwn 
ninnau geisio bod yn effro i sefyllfaoedd 
lle mae’r rhai bregus mewn perygl o fewn 
ein cymunedau, gan gofio bod yna nifer o 
fudiadau fel Achub y Plant, NSPCC, Cymorth 
i Ferched ayyb ar gael yn barod i gamu i 
mewn i gynnig cefnogaeth.

Ynghanol hyn i gyd, fe fydd canran gynyddol 
o’r boblogaeth yn wynebu Nadolig llwm a 
heriol, â thlodi a phrinder bwyd a gwres yn 
broblem wirioneddol i lawer iawn o gartrefi. 
Mae’r banciau bwyd eisoes yn sôn am y galw 
cynyddol sydd ar eu gwasanaeth, ac yn wir 
bryderus wrth ystyried sut fyddan nhw’n 
gallu ymdopi dros yr wythnosau nesaf. 
Mewn cyfweliad arbennig ag Archesgob 
Cymru, Andrew John, mae Arwel Ellis 
Jones, un o’r rhai sy’n gyfrifol am redeg 
Banc Bwyd Arfon yng Nghaernarfon, yn 
cyfeirio at y cynnydd sylweddol mewn 
defnyddwyr wrth agosáu at y Nadolig. Mae 
ystadegau’r 12 mis diwethaf yn dangos 
cynnydd o 76% yn nifer y rhai sy’n ddibynnol 
ar Fanc Bwyd Caernarfon, ac mae’r pwysau 
ar y gwirfoddolwyr yn dwysáu. I wylio’r 

cyfweliad ag Arwel yn llawn, ewch i safle’r 
Eglwys yng Nghymru ar eu sianel Youtube: 
https://youtu.be/zNivjHOZo_s

Diolchwn am bawb sy’n cefnogi gwaith 
y banciau bwyd yn ein cymunedau, ac 
atgoffwn ddarllenwyr Cenn@d y gallwn 
ninnau gefnogi drwy roi bwyd yn y basgedi 
pwrpasol yn ein harchfarchnadoedd, neu 
hyd yn oed trefnu casgliadau wythnosol yn 
ein capeli. Byddai sawl banc bwyd ar hyd 
a lled Cymru hefyd yn falch o wasanaeth 
gwirfoddolwyr newydd. Tybed a all hyn fod 
yn rhan o addunedau blwyddyn newydd 
rhai ohonom? 

Hanes arall a ddaeth i’n sylw ar y cyfryngau 
Cymreig oedd profiad y Tad Dominic 
Cawdell, ficer ifanc yn ardal Treffynnon, 
oedd yn cyfeirio yn y newyddion at y ffaith 
ei fod yn gyson mewn dagrau wrth geisio 
ymdopi â phroblemau tlodi yn ei fro. Bob 
dydd Llun mae ef a rhai o aelodau ei eglwys 
yn cynnal gwasanaeth ‘Y Bwrdd’ rhwng 
11yb. a 2yp. Mae’r sawl sy’n troi i fyny’n 

(parhad ar y dudalen nesaf)

https://youtu.be/zNivjHOZo_s
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O’r Seidin
Bûm yn pendroni’n hir beth i’w wneud 
gyda hyn a’r llall sydd gen i yn y tŷ acw, ac 
eto y mae’n anodd gwybod rywsut lle mae 
cychwyn ar y gwaith o ddidoli. 

Pan fu imi droi i gyfeiriad Môn, Mam Cymru, 
i weinidogaethu, bu i mi benderfynu cael 
gwared â’r domen o hen esboniadau yr 
oeddwn wedi glynu wrthynt yn ystod deng 
mlynedd gyntaf fy ngweinidogaeth.

Wrth wynebu ar gyfnod newydd a chyfle 
newydd, penderfynais ysgafnhau silffoedd 
y llyfrgell a chael fy hun yn gallu gwneud 
hynny yn ddigon di-lol. Yna, wedi bod 
yma ym Môn am ddeng mlynedd, fe 
benderfynais gael gwared â chopïau 
caled holl bregethau cyfnod Gofalaeth  
Is-Gwyrfai.

Wrth wneud hynny, cefais syndod ac achos 
i wrido wrth ailddarllen ambell un cyn ei 
droi i’w ailgylchu. Rhoddais y cyfan yn 
sachau coch ailgylchu dogfennau Antur 
Waunfawr yn y sicrwydd y byddent yn cael 
eu difa a’u defnyddio i bwrpas gwahanol 
wedyn. 

Erbyn hyn, rwy’n edrych ar y ‘gweithdy’ – ie, 
gweithdy ac nid stydi, chwedl y diweddar 
Barch. Arthur Wynn Edwards, Bwlch-
gwynt, Tregaron gynt, wrth iddo rannu 
gair o brofiad mewn Sasiwn rywdro. Rwy’n 
edrych ar y ‘gweithdy’ ac yn meddwl ei fod 
yn amser i’w wagio’n gyfan gwbl a chreu lle 
i’m hwyrion gael cornel chwarae iddyn nhw 
eu hunain acw. 

Ia, dyna ydi o: blaenoriaethau a chyfri 
fy mendithion. Trwy ras Duw a throad 

rhod bywyd, nid oes rhaid imi deimlo 
rheidrwydd i barhau i ddilyn yr un gŵys 
nac ymlwybro tuag at yr un dalar ag y bûm 
cyn hyn. Ac yn sicr ddigon nid wyf am gredu 
am eiliad fy mod yn rhodd Duw i’w deyrnas 
ac am barhau yn y tresi at fy niwedd.

Cefais y fraint o basio mantell y 
weinidogaeth fugeiliol yma yn 
Llanfairpwllgwyngyll a’r fro i fachgen 
ifanc sydd bellach wedi ei ordeinio i fod yn 
Weinidog yma yn ein plith.

Yn wir, rwy’n teimlo’n freintiedig iawn o fod 
wedi medru derbyn yn helaeth o’i waith 
a’i weinidogaeth gyfoethog eisoes yn ein 
plith. Ac yn awr, a’r Parch. Ddr Alun Morton 
Thomas wedi ei ordeinio gan y Sasiwn, 
cefais innau’r fraint o efelychu cyfraniad y 
diweddar Barchedig Huw Gwynfa Roberts i 
mi pan gychwynnais ar fy ngweinidogaeth 
yn ardal Is-Gwyrfai, yn Arfon. Cefn oedd 
Huw Gwynfa i mi ac yn fwy na hynny roedd 
yn gyfaill mynwesol, ac rwy’n edrych 

ymlaen at gael bod felly wrth gefnogi fy 
ngweinidog newydd.

Nid wyf yn edrych tua’r seidin felly gyda 
gofid yn fy nghalon, na phryder am 
wynebu’r dyfodol wedi cyfnod gwaith. 
Y mae pob dydd a ddaw inni o law’r 
Arglwydd yn fraint, yn gyfle amhrisiadwy, 
ac yn fendith i’w thrysori. Bydd, fe fydd 
yna brofiadau newydd, cyfleoedd newydd 
a hanesion newydd yn barod i’w creu yng 
nghwmni fy wyrion bach, a’u gweld yn tyfu 
a datblygu a chanfod eu ffordd ym myd 
mawr Duw.

Dyna ni, ffrindiau – diolch byth a chanmil 
ddiolch yw fy lle. Diolch am gael rhannu 
gyda chi yn y golofn hon dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf yma. A chofiwch ...

Na foed cydweithwyr Duw
byth yn eu gwaith yn drist
wrth ddwyn y meini byw
i’w dodi’n nhemel Crist:
llawenydd sydd, llawenydd fydd 
i bawb sy’n gweithio ’ngolau ffydd.    

Jim Clarke

Dyma’r olaf o ysgrifau’r Parch. Jim 
Clarke ‘O’r Seidin’. Bu Jim yn golofnydd 
cyson ers dechrau Cenn@d. Diolchwn 
iddo am ein procio i feddwl ac am ein 
hannog i wynebu heriau newydd fel 
eglwysi gyda hyder a gobaith.

Paratoi at y Nadolig Perffaith
(parhad o dudalen 1)

cael cinio poeth a phwdin, a phob math 
o bethau eraill – ac mae hyn yn cael ei 
werthfawrogi’n fawr. Dydd Llun diwethaf fe 
lwyddwyd i fwydo 196 o bobl yn yr eglwys, 
a does neb byth yn cael ei droi i ffwrdd yn 
waglaw. 

I fyny’r grisiau maen nhw’n rhedeg 
‘archfarchnad’ syml, a phan fydd y rhai 
sy’n derbyn eu cinio am ddim yn clywed eu 
rhif yn cael ei alw, cânt fynd i fyny i’r siop 
a dewis deg eitem o fwyd am £2. Mae’r 
Tad Dominic hefyd yn cynnal gwasanaeth 
cymun byr am 11.30 fel rhan o’r arlwy, 
a’r hyn sy’n galondid iddo ydy fod nifer 
cynyddol yn cael eu bedyddio ac yn dod yn 
rhan o fywyd yr eglwys yno. Bydd yntau ac 
aelodau Eglwys Pedr Sant yn brysur iawn 
eto eleni’n paratoi cinio Nadolig i gynifer â 
60 o bobl sydd ar eu pen eu hunain ar ddydd 

Nadolig. Maent yn cael cymorth ariannol 
gan aelodau’r eglwys a Chyngor y Dref, gan 
hefyd dderbyn cymorth ymarferol gan rai 
o’r bobl sy’n dod i’r cinio. Ond mae’n andros 
o waith caled, meddai Dominic, i gynnal y 
gwasanaeth hwn yn wythnosol! Gwyddom 
am tua dwsin o eglwysi ar hyd a lled Cymru 
a fydd yn agor eu drysau ar ddydd Nadolig i 
gynnig cinio Nadolig poeth i’r unig a’r tlawd, 
a diolchwn am y dystiolaeth arbennig yma 
o weld gwaith yr Efengyl ar waith mewn 
ffordd gwbl ymarferol.

Un elusen sy’n cynnig cefnogaeth 
ymarferol i deuluoedd mewn tlodi yw 
Christians Against Poverty. Maent yn 
amcangyfrif bod hyd at 14 miliwn o bobl 
bellach yn byw mewn tlodi ym Mhrydain, 
ac maent yn cynnig gwasanaeth cynghori 
a chefnogi. Mae mwy o wybodaeth ar eu 
gwefan: https://capuk.org/.

Aled Davies

https://capuk.org/
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Y Parch. Siôn Brynach – Prif Weithredwr newydd Cytûn
Mae Cytûn – Eglwysi ynghyd yng 
Nghymru wedi cyhoeddi mai ei Brif 
Weithredwr nesaf, yn dilyn ymddeoliad 
y Parch. Ganon Aled Edwards OBE, fydd 
y Parch. Siôn Brynach.

Dywedodd Cadeirydd Cytûn, Dr Patrick 
Coyle: 

‘Mae trosglwyddo cyfrifoldebau’r Prif 
Swyddog bob amser yn gyfnod o gyffro 
ac edrych tua’r dyfodol. Edrychwn yn 
ôl gyda diolchgarwch aruthrol am y 
gwasanaeth hir a chlodwiw a roddwyd 
gan y Parch. Ganon Aled Edwards yn 
ystod cyfnod o newid mawr i eglwysi ac 
i bobl Cymru. Edrychwn ymlaen yn awr 
at fanteisio ar y profiad eang a ddaw yn 
sgil gyrfa flaenorol Siôn yn yr Eglwys, 
cysylltiadau cyhoeddus a materion 
cyhoeddus. Gwn fod ganddo ffydd 
Gristnogol ddofn a gwybodaeth am 
eciwmeniaeth yng Nghymru a thu hwnt.’

Mae Siôn Brynach ar hyn o bryd yn 
Bennaeth Cyfathrebu a Materion 
Cyhoeddus Cyngor Celfyddydau Cymru, 
ar ôl bod yn Brif Weithredwr Hanfod 
Cymru (2017–18), yn Ymgynghorydd 
Atebolrwydd dros Ymddiriedolaeth y 
BBC am ddeng mlynedd (2006–2017), 

arweinydd tîm y wasg a chyfathrebu’r 
Archesgob ar gyfer yr Eglwys yng 
Nghymru (2000–diwedd 2006) a British 
Gas (1996–2000). 

Cafodd ei ordeinio’n ddiacon yn yr Eglwys 
yng Nghymru yn 2020 ac yn offeiriad 
yn 2022, ac mae wedi gwasanaethu fel 
curad cynorthwyol hunangynhaliol yn 
Eglwys Crist, Parc y Rhath, Caerdydd, 
ers 2020. Cafodd ei eni ym Mangor a’i 
fagu yn Nyffryn Nantlle a Gorseinon, ac 
mae ganddo gysylltiadau teuluol cryf â 
gogledd sir Benfro a Cheredigion hefyd. 
Addysgwyd ef ym Mhrifysgol Bangor a 
Choleg yr Iesu, Rhydychen. Mae’n byw 
yng Nghaerdydd ers 1993, yn briod â 
Cathrin ac mae ganddynt bedwar o 
blant. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl.

Dywedodd Siôn:

‘Pleser o’r mwyaf yw cael fy mhenodi 
i’r swydd gyffrous a phwysig hon ond 
ar yr un pryd rwy’n ymwybodol iawn fy 
mod yn dilyn ôl traed rhai cewri go iawn 
ym maes eciwmeniaeth, fel y Parch. 
Noel Davies a’r Parch. Gethin Abraham-
Williams. Mae fy rhagflaenydd, y Canon 
Aled Edwards, hefyd wedi gwneud 
llawer i ddod â’r eglwysi i’r amlwg yn 

sylw’r cyhoedd yng Nghymru yn ogystal 
â datblygu perthynas adeiladol gyda 
gwleidyddion a Llywodraeth Cymru. 
Gobeithio y byddaf yn gallu adeiladu 
ymhellach ar y sylfeini pwysig hyn ar ôl i 
mi ymgymryd â’r swydd hon.

‘Mewn cyfweliad ar gyfer y swydd hon, 
tynnais sylw at heriau a pheryglon y 
neo-lwytholdeb y mae academyddion 
wedi’u nodi fel nodwedd o’n cymdeithas 
gyfoes a her sydd wedi tyfu yn ystod 
y blynyddoedd diwethaf hyn. Mae gan 
yr eglwysi swyddogaeth bwysig o ran 
pontio’r carfanau hynny. Ond mae Duw 
yn ein caru oll yn gyfartal.

‘Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at 
ddatblygu cysylltiadau pellach ag 
eglwysi’r tu hwnt i Gymru yn ogystal â 
chymunedau ffydd eraill yng Nghymru, 
a chynyddu fy nealltwriaeth bersonol 
o sut y gallem fynd ati i gydweithio 
fel enwadau Cristnogol a gwahanol 
grefyddau er gogoniant i Dduw.’

Bydd Siôn yn dechrau ar ei waith fel Prif 
Weithredwr Cytûn ar 1 Ebrill 2023.

Cydymdeimlo
Gyda thristwch derbyniwyd neges am 
farwolaeth y Parch Rhys ab Ogwen 
Jones, yn dilyn cyfnod o waeledd. 
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant 
â’i weddw, Gwenfron, ei chwaer, Elen 
Ogwen, ac Alun, ei frawd.

Cysylltu Eglwysi  
ac Ysgolion
Yn dilyn y Ddeddf Addysg newydd i 
Gymru (2021), penderfynodd Cyngor 
Eglwysi Rhyddion Cymru y byddai’n 
ddoeth diwygio dogfen Gillian Wood, 
Cysylltu Eglwysi ac Ysgolion (2003). 
Rydym yn ddiolchgar i Vaughan Salisbury 
(Ysgrifennydd Addysg Cyngor yr Eglwysi 
Rhyddion) am ymgymryd â’r gwaith yma. 

Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael fel fersiwn 
ar-lein yn unig yn y Gymraeg a’r Saesneg, 
a hynny ar y gwefannau enwadol, a cheir 
dolen gyswllt iddo yn adran Cyngor 
Eglwysi Rhyddion Cymru ar wefan Cytûn. 

Dywedodd Vaughan Salisbury, ‘Rwy’n 
gobeithio y bydd y dogfennau hyn o 
gymorth i aelodau eglwysi lleol wrth 
iddynt gyfrannu at gwricwlwm ac Addoli 
ar y Cyd eu hysgolion lleol’. I ddarllen a 

lawrlwytho’r ddogfen, cliciwch yma: 
Cyswllt Ysgolion – Cyngor Ysgolion Sul ac 
Addysg Gristnogol Cymru (ysgolsul.com)

http://www.cytun.co.uk
https://ysgolsul.com/?page_id=9077
https://ysgolsul.com/?page_id=9077


4

RHAGFYR 14  2022 RHIF 94

Cofio’r Parch. Huw Griffith Jones
Brawd, gŵr, tad, taid, bardd, athro, 
pregethwr, actor, comedïwr  … rhai o’r 
hetiau niferus yr oedd Huw Griffith Jones 
yn eu gwisgo yn ystod ei fywyd. Yn sicr, yr 
hyn a gofir amdano gan bawb oedd yn ei 
adnabod – o’i deulu i’w ffrindiau ledled y 
byd – oedd ei garedigrwydd a’i hiwmor. 

Roedd Huw yn briod hoff i Janice, yn dad 
i Seren a Tirion, yn dad-cu i Leila, Tomos 
ac Elis, a brawd mawr i’w chwiorydd – 
Margaret, Gwenda a Mair. Ganwyd Huw yn 
Birmingham i Idris a Heulwen, a chafodd 
ei fagu ganddynt yn yr iaith Gymraeg. 
Capel Presbyteraidd Suffolk Street oedd 
cartref ysbrydol y teulu bach. Treuliodd 
Huw ei flwyddyn gyntaf yn byw gyda’i 
nain a’i daid ar eu fferm, Gelli Lwyd, yn 
Nolgellau, cyn symud ’nôl i fyw gyda’i 
rieni. Symudodd y teulu i’r Trallwng ar 
ddechrau’r 1960au, ac roedd ganddo 
atgofion melys o’i ddyddiau ysgol a’i 
fagwraeth yno. 

Cafodd Huw fagwraeth Gristnogol a 
mynychodd yr ysgol Sul yng Nghapel yr 
Annibynwyr lle’r oedd ei dad yn pregethu 
a’i fam yn canu’r organ. Datblygodd ei 
gred a’i ffydd ei hun hefyd, ac yn oedolyn 
bu’n un o’r Crynwyr yn y Drenewydd a 
Llandrindod. Yn dilyn marwolaeth ei 
fam yn 2002, penderfynodd hyfforddi’n 
weinidog gyda’r Eglwys Bresbyteraidd ac 
ar ôl ei ordeinio yn 2006 bu’n weinidog yn 
Rhosllannerchrugog, hyd nes y torrodd ei 
iechyd.

Bu’n astudio diwinyddiaeth yn 
Aberystwyth, lle cyfarfu â Janice, a 
bu’r ddau’n briod am 44 mlynedd. 
Wedi graddio o’r Coleg Diwinyddol, 
dilynodd Huw gwrs i hyfforddi fel athro. 
Dechreuodd ei yrfa fel athro Cymraeg 
yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd ac yna 
bu’n athro Addysg Grefyddol yn Ysgol 
Uwchradd Llandrindod. 

Un creadigol fu ef erioed ac roedd yn 
angerddol am farddoniaeth. Cyhoeddodd 
bedair gyfrol yn ystod ei oes. Enillodd 
ei gyfrol gyntaf, A Small Field, wobr gan 
Gyngor Celfyddydau Cymru yn yr 80au 
cynnar. Cyhoeddodd gyfrol Gymraeg, 
Lleuad y Bore, a’i gyfrol ddwyieithog, 
Ceiliogod Otse, yn y 1990au yn dilyn 
cyfnod dramor. Yna, yn 2009 cyhoeddodd 
ei gyfrol o gerddi i blant, Odd Socks and 
Other Oddities. Braint oedd iddo gael 
ei ddewis yn un o’r cant o feirdd Cymru 
mewn casgliad a gyhoeddwyd ’nôl yn 
2007 ac sydd bellach ar y cwricwlwm 
TGAU Saesneg. 

Bu Huw yn olygydd sawl cylchgrawn 
barddonol yn ystod ei fywyd cynnar, ac 
atgof hapus oedd golygu cylchgrawn 
y 6ed, Goblin, gyda’i ddiweddar ffrind, 
Barry. Bu hefyd yn gyd-olygydd The Anglo 
Welsh Review gyda Greg Hill. Mae sawl un 
o’i ffrindiau ysgol a choleg yn ei gofio’n 
actio mewn sgetsys digri ac yn un oedd 
yn hoff iawn o dynnu coes a chael hwyl, 
yn lle canolbwyntio ar ei waith ysgol. 
Yn fachgen, dysgodd ei fam iddo ganu’r 
piano a bu’n hoff iawn o gerddoriaeth 
erioed, yn enwedig cerddoriaeth glasurol, 
ac eisteddai’n aml yn ei gadair esmwyth 
yn gwrando ar Max Richter a Karl Jenkins, 
ac enwi dau yn unig o’i hoff gyfansoddwyr. 

Roedd Huw yn hoff iawn o’r dywediad, 
‘God is an endless journey’: taith yw 
bywyd. Mae rhai’n teithio’n bellach na’i 
gilydd ond hefyd, yng ngeiriau Crist, ‘Y 
mae gan y llwynogod ffeuau, ac adar yr 
awyr nythod, ond gan Fab y Dyn nid oes le 
i roi ei ben i lawr’ (Luc 9:58). Meddai Huw 
mewn cyfweliad am brofiadau’r teulu 
yn symud i Affrica: wrth deithio’n ysgafn 
drwy fywyd medrwn uniaethu â phrofiad 
pobl grwydrol a phererinion o bob oes – 
rhywbeth cyffrous, rhywbeth iachus i’r 
enaid.

Rhannodd straeon â’r merched am ei 
anturiaethau ar ei feic o amgylch sir 
Drefaldwyn, a ledled Cymru a’r gororau, 
ac o wersylla mewn hosteli ieuenctid. 
Roedd Huw yn un am grwydro, ac nid 
yn unig crwydro mynyddoedd Eryri ond 
hefyd diroedd pell Affrica. Dringodd 
fynydd Baratani yn Botswana gyda Seren 
i wylio’r haul yn codi dros bentref Otse, 
lle bu’n dysgu Astudiaethau Crefyddol 
i bobl ifanc Coleg Moeding. Chwiliodd 
am fedd Cecil Rhodes ym mynyddoedd 
y Matopos yn Simbabwe cyn dychwelyd i 
fyw ym Manceinion, Wrecsam, Caerdydd 
a Chasnewydd.

Treuliodd ei flynyddoedd diwethaf 
gyda’i briod, Janice, yng Nghasnewydd. 
Roedd wrth ei fodd yn rhannu ei gariad 
at lenyddiaeth a barddoniaeth â’r 
genhedlaeth iau. Coffa da am frawd 
annwyl iawn.

Geraint Morse

Apêl
Bu 2022 yn flwyddyn heriol i bawb ohonom wrth inni geisio ailafael ym mywyd ein 
capeli wedi’r pandemig. 

Ac wrth i dymor y Nadolig nesáu eto eleni bydd capeli ledled y wlad yn canu eu 
carolau o fawl, yn adrodd yr hen, hen hanes am eni Ceidwad i’r holl fyd. Diau y bydd y 
gwasanaethau hyn yn wahanol i wasanaethau’r dyddiau a fu.

Ond er i ffasiynau’r byd newid fe fydd yr achos i ganu yn aros, ac fe fydd ein carolau 
yn ein clymu wrth gân angylion, rhyfeddod bugeiliaid, ac addoliad doethion pob oes. 
Beth am rannu ychydig o naws a llawenydd eich dathliadau gyda darllenwyr Cenn@d? 
Byddai llun da, sy’n dangos wynebau (gyda chaniatâd i’w dangos, wrth gwrs), ynghyd 
â chapsiwn esboniadol, yn ddigonol. Wedi’r cyfan, mae llun yn werth mil o eiriau!

Fe hoffem fedru cynnwys eich lluniau mor fuan ag y medrwn ni yn y Flwyddyn Newydd. 
Tybed a wnewch chi ein cynorthwyo drwy anfon eich lluniau ayyb erbyn 13 Ionawr 
2023 fan bellaf?

Dalier sylw!

Ein bwriad eleni fydd cyhoeddi rhifyn o Cenn@d yn ôl trefn y calendr rhwng y Nadolig 
a’r Flwyddyn Newydd. Felly, mae gofod i’w lenwi a chyfle i chi rannu’ch newyddion â 
gweddill darllenwyr Cenn@d.  

Diolch
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Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:
wynfordellisowen@adferiad.org
Ffôn: 07796 464 045

mailto:wynfordellisowen%40adferiad.org?subject=


6

RHAGFYR 14  2022 RHIF 94

12  Dyheu am yr ardd
Darllen: Genesis 13:8–18 

Roeddwn yn cloi’r myfyrdod diwethaf 
drwy ein hatgoffa o’r addewid o nef 
newydd a daear newydd, y greadigaeth 
newydd yna y mae Duw wedi ei sicrhau ar 
ein cyfer yn yr efengyl. Wrth ddarllen Llyfr 
y Datguddiad mae’n arwyddocaol fod y 
Beibl yn dechrau â hanes colli gardd, ac 
yn cloi â’r addewid am adennill yr ardd. 
Fel yn achos cynllunwyr trefol chwedegau 
a saithdegau’r ganrif ddiwethaf, dinas 
gardd (garden city) yw’r addewid yma: 

Yna dangosodd yr angel imi afon dŵr 
y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn 
llifo allan o orsedd Duw a’r Oen, ar hyd 
canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr 
afon yr oedd pren y bywyd, yn dwyn 
deuddeg cnwd, gan roi pob cnwd yn 
ei fis; ac yr oedd dail y pren er iachâd y 
cenhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan 
felltith. (Datguddiad 22:1–3) 

Yn ein hadnodau heddiw cawn y frawddeg: 
‘Cododd Lot ei olwg, a gwelodd fod holl 
wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad Soar i 
gyd yn ddyfradwy, fel gardd yr ARGLWYDD’ 
(adn. 10). Fel yr oeddwn yn awgrymu’r tro 
diwethaf, nid yn unig y mae’r adran yma yn 
ein cyfeirio at ddewis Abraham, ond hefyd 
at ddewis ei nai, Lot. O fewn y gymdeithas 
batriarchaidd hon, yr hyn oedd yn 
ddisgwyliedig yw y byddai Lot wedi 
caniatáu i’w ewythr ddod i benderfyniad 
ar sut i oresgyn y gynnen rhyngddynt. 
Ond, o roi’r dewis i Lot, cawn gipolwg ar y 
ffordd y mae’r ddau hyn yn gweld bywyd 
bellach. Er yr anufudd-dod a welwn ym 
mywyd Abraham ym mhennod 12, cawn 
olwg yma ar ei hyder yn Nuw – y Duw sydd 
wedi ei alw, wedi ei alw ag addewid, a’r 
Duw sy’n paratoi diwedd bendigedig iddo. 

Yn wir, pwy a ŵyr nad oedd y profiad o 
ddaioni a thrugaredd Duw tuag ato yn 

yr Aifft wedi ei berswadio, fel Dafydd, y 
byddai’r daioni hwnnw’n ei ganlyn ‘holl 
ddyddiau fy oes’, ac y byddai’n cael byw yn 
nhŷ yr Arglwydd yn dragywydd (gw. Salm 
23). Yn sicr, mae caniatáu i Lot wneud y 
dewis yn arwyddo’i awydd nid yn unig i 
ateb y gynnen ond hefyd ei fodlonrwydd 
yn narpariaeth Duw ar ei gyfer. Mae F.  B. 
Meyer, wrth gyfeirio at Abraham, yn dod 
i sylweddoli bod cymaint mwy gan Dduw 
na chysur gwastadedd Soar, yn dweud: 
‘Gall y dyn sydd yn sicr o Dduw fforddio dal 
gafael ysgafn iawn ar bethau’r byd hwn. 
Duw ei Hun yw ei etifeddiaeth ac, o gael 
Duw, mae ganddo’r cyfan.’

Wrth gwrs, mae ymddiriedaeth 
yn angenrheidiol i’r math hwn o 
ddealltwriaeth o fywyd. Yn aml yn y Beibl 
fe gawn bobl Dduw mewn lleoedd anodd 
anghyffredin, ac eto, o weld y darlun mawr, 
nid gwaith ofer oedd dewis ymddiried, 
neu hyd yn oed bod yn fodlon anfodlon. 
Sut oedd Joseff yn teimlo tybed wrth gael 
ei gyhuddo o anfoesoldeb rhywiol a chael 
ei hun yn y carchar? Neu beth am Paul yn 
y carchar? 

Yn achos Joseff, mae’n esbonio sut roedd 
yn edrych yn ôl ar ei brofiad: ‘Yr oeddech 
chwi yn bwriadu drwg yn f’erbyn; ond 
trodd Duw y bwriad yn ddaioni, er mwyn 
gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw’n fyw 
llawer o bobl’ (Genesis 50:20). Yn achos 
Paul, mae yntau hefyd yn gweld achos 
i ddiolch wrth ddewis bod yn ffyddlon. 
Wrth ysgrifennu o’r carchar yn Rhufain, 
mae’n sownd mewn gefynnau i’r milwyr 
oedd yn ei warchod. Mae’n amlwg fod 
hyn wedi rhoi cyfle iddo rannu ei ffydd a 
gweld y rhai oedd yn ei gaethiwo yn dod 
i adnabod y rhyddid sydd yn yr efengyl: 
‘Y mae’r saint i gyd, ac yn arbennig y rhai 
sydd yng ngwasanaeth Cesar, yn eich 
cyfarch’ (Philipiaid 4:22; gweler hefyd 
1:12–14).

Ond, os oes yna bobl sy’n medru byw 
heddiw â’u golwg ar yr ardd y mae Duw yn 
ei haddo, mae yna eraill sydd eisiau’r ardd 
nawr. Dyna oedd penderfyniad Lot. I bob 
golwg mae hwn yn gweld y tir, yn gwybod 
am angen ei deulu a’i anifeiliaid, ac yn 
penderfynu mai dyma’r tir yr oedd am ei 
ddewis. Does dim sôn am weddïo, dim sôn 
am godi allor, dim sôn am flaenoriaethu 
neb arall o’i flaen ef ei hun a’i deulu a’i 
eiddo. Mae’n amlwg hefyd nad oedd 
ystyriaeth i ganlyniadau gwahanu oddi 
wrth gwmni Abraham, a dewis cwmni pobl 
y gwastadedd yma. Wnaeth hynny ddim 
lles parhaol iddo ef na’i deulu, ac er ei fod 
wedi codi i fod yn ddylanwadol yn Sodom, 
gan fod y cyfeiriad ato ym mhennod 19:1 
yn eistedd yn mhorth y ddinas, eto, beth 
bynnag am ei ddylanwad, wnaeth hynny 
ddim lles i Sodom. 

Ymhellach, nid dyma oedd y lle i fynd â’i 
wraig ac i fagu ei blant. Mae mwy i ddewis 
Lot na hyn hyd yn oed. Nid dim ond 
mynd i’r lle oedd yn edrych orau yr oedd 
Lot. Roedd rhywbeth ysbrydol yn mynd 
ymlaen. Roedd Lot eisiau tir da ond, yn 
ddyfnach na hynny, roedd yn edrych am 
ardd, yn edrych am baradwys ar y ddaear. 
Mae’r esboniwr Derek Kidner yn nodi: ‘Mae 
Lot, wrth ddewis y pethau a welir, yn eu 
cael yn llygredig ac ansicr; wrth ddewis 
yn hunanol, yr oedd i dyfu’n fwyfwy 
ynysig a heb gariad. Ar y llaw arall, cafodd 
Abraham ryddhad a bywyd wrth ddewis 
addewid Duw.’ 

1. Beth yw paradwys yn eich golwg chi? 
Ymhle mae paradwys i chi? 

2. Rydym i gyd yn awyddus i wneud y 
dewisiadau gorau. Pa gwestiynau 
fyddwch chi’n eu holi wrth benderfynu 
pa ddewis i’w wneud? 

3. Pa mor bwysig i chi yw aros yng 
nghwmni pobl Dduw?

ADNABOD 
ABRAHAM

Cyfres o astudiaethau gan y Parch. Meirion Morris 
ar gyfer grŵp neu unigolion; gellir eu defnyddio 
ochr yn ochr â’r gyfrol Dehongli Bywyd Abraham gan 
Gareth Lloyd Jones.

Cymeriadau’r Hen Destament

Dechrau Canu, Dechrau Canmol 
Sul, 18 Rhagfyr

Rhaglen o Eglwys y Santes Fair, Dinbych, 
wrth i ni ddathlu’r Nadolig. Cawn fwynhau 
perfformiadau arbennig, darlleniadau 
amserol a chydganu carolau.

Caniadaeth y Cysegr
Sul, 18 Rhagfyr, am 7:30yb a 4:30yp

Ailddarllediad o raglen yn cynnwys darlleniadau a chaneuon pwrpasol at 
gyfnod y Nadolig. Yr Wyth sy’n canu a’r Esgob Barry Morgan sy’n darllen

Sul, 18 Rhagfyr, am 12:00yp
Oedfa dan arweiniad Guto Llywelyn, Hendygwyn-ar-Daf



7

RHAGFYR 14  2022 RHIF 94

Fel y cadwer i’r oesoedd a ddel y glendid a fu?
Mae canlyniadau’r ddau gyfrifiad a 
gyhoeddwyd yn ystod y pythefnos 
diwethaf yn ddifyr a thrist, os nad yn sioc. 
Lleihad sylweddol yn y nifer sy’n ystyried 
eu hunain yn Gristnogion a lleihad 
yn nifer y siaradwyr Cymraeg. ‘Ffydd 
ac argyfwng cenedl’, fel y dywedodd 
R. Tudur Jones ddechrau’r 1980au. 

Ble mae hyn yn fy ngadael i fel Gweinidog 
sydd wedi teimlo galwad i arwain Eglwys 
Gristnogol trwy gyfrwng y Gymraeg? Ydy 
hi’n amser i newid gyrfa? Neu, os aros yn 
y weinidogaeth, ddechrau’r daith tuag at 
weinidogaethu a chenhadu yn Saesneg?

Go brin! Galwad sydd gen i, nid gyrfa, 
rhywbeth i’w ddilyn mewn ac allan 
o dymor. Rhywbeth sy’n gofyn am 
ffyddlondeb pan mae’r gwynt yn deg a 
dycnwch pan mae’n oer tu allan.

Dydi Cristnogaeth sy’n ffyddlon i ffordd 
Iesu Grist erioed wedi hawlio’i dilysrwydd 
drwy fod yn boblogaidd; yn hytrach, ein 
cyffes yw ei bod yn WIR, does ots am ei 
phoblogrwydd. 

Wrth galon Cristnogaeth, mae gyda ni 
Grist yn marw ar y Groes (‘loser’  yn ôl safon 
y byd) yn hytrach nag ennill mwyafrif 
mewn etholiad. Fuodd Cristnogaeth 
sy’n ffyddlon i ffordd Iesu erioed ynglŷn 
â chael dilysrwydd yn llygaid y byd, er i 
ni’n ffôl grwydro a cheisio hynny sawl tro 
drwy ein hanes.

A beth am y weinidogaeth Gristnogol 
Gymraeg? Pam rhoi fy egni i 
weinidogaethu ymhlith y lleiafrif bychan 
yma o 17%? Wel, yn syml iawn, am fod 
fy ffydd a fy hunaniaeth wedi ymblethu 
â’i gilydd. Er fy mod yn gallu ac yn 
gwahaniaethu rhwng fy Nghristnogaeth a 
fy Nghymreictod, eto, ‘Cristion Cymraeg’ 
ydwyf ac a fyddaf, am y rheswm syml mai 
yn y Gymraeg mae Duw yn siarad efo fi 
(trwy ei Air) ac yn y Gymraeg dwi’n siarad 
efo Duw (trwy weddi). 

Dyna ydi un o’r pethau mwyaf pwerus am 
y ffydd Gristnogol: mae’n anrhydeddu 
urddas hunaniaeth rhywun ac mae 
modd i rywun ddod i gredu ac addoli yn 
ei famiaith heb orfod cefnu ar bwy ydi o 
neu ydi hi. Nid oes raid dod yn Sais neu’n 
Americanwr cyn dod yn Gristion, yn yr un 
ffordd ag nad oedd angen i’r Groegwyr 

yn gyntaf ddod yn Iddewon cyn dod yn 
Gristnogion yn amser y Beibl. 

Mae Cristnogaeth yn grefydd draws-
ddiwylliannol. Nid ystyr hynny yw ei 
bod yn an-niwylliannol nac yn wrth-
ddiwylliannol. Ei ystyr yw ei bod yn 
grefydd, drwy gynllun, sy’n gallu gwneud 
ei nyth ym mhob diwylliant, ac fe wnaeth 
ei nyth yng Nghymru ac yn y Gymraeg. 
Dyna pam mai ‘Cristion Cymraeg’ ydw i 
ac y byddaf i.

Mae natur fy ngweledigaeth Gristnogol 
i yn un o Dduw sy’n sôn am undod 
yng Nghrist; ie, ond undod mewn 
amrywiaeth. Bwriad Duw i ddynoliaeth 
a’r greadigaeth yw amrywiaeth ar 
bob lefel, gan gynnwys amrywiaeth 
diwylliannol. Ac felly, i’r Cristion, mae yna 
rin ysbrydol i frwydr yr iaith hyd heddiw 
gan ei bod yn ymwneud â gwarchod 
y patrwm Cristnogol o undod mewn 
amrywiaeth. 

Fel mae Dafydd Iwan yn ei ganu ym 
mhennill olaf ‘Yma o Hyd’:

A bloeddiwn gerbron y gwledydd,
‘Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!’

Nid dyfais rethregol mo’r geiriau yma ond 
yn hytrach awgrym o seiliau Cristnogol 
cenedlaetholdeb Dafydd sy’n adleisio’r 
weledigaeth o Lyfr y Datguddiad:

Ar ôl hyn edrychais, ac wele dyrfa 
fawr na allai neb ei rhifo, o bob cenedl 
a’r holl lwythau a phobloedd ac 
ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd 
ac o flaen yr Oen, wedi eu gwisgo 
â mentyll gwyn, a phalmwydd yn 
eu dwylo. Yr oeddent yn gweiddi â 
llais uchel: “I’n Duw ni, sy’n eistedd 
ar yr orsedd, ac i’r Oen y perthyn y 
waredigaeth!” (Datguddiad 7:9–10)

Mae bod yn Gristion yn her; mae bod yn 
Gymro Cymraeg yn frwydr. OND fe all bod 
yn ‘Gristion Cymraeg’ fod yn rhywbeth 
chwyldroadol ac mae hynny’n antur sy’n 
fy nghyffroi o hyd.

Rhys Llwyd
Caernarfon

Rhys a’i feibion o flaen murlun Gareth Bale yng Nghaernarfon
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn  
Adfent 4 – ‘Tyrd’
Darlleniad: Salm 80:1–7, 17–19  Adfer a 
gwaredu
Emyn 469: ‘Rhown foliant o’r mwyaf’
Gweddi
O Arglwydd, Fugail tirion, O Sanctaidd 
un, yr hwn wyt wedi dy orseddu ym 
mherffeithrwydd sancteiddrwydd y nef, 
gwrando ar ein llef. Bydded dy lewyrch 
arnom heddiw. Bydded i’th nerth gyffroi 
unwaith eto o blaid dy Eglwys. Mewn 
dyddiau hesb a diffrwyth, mewn byd lle 
mae anghyfiawnder yn rhemp, mewn 
oes lle mae calonnau dy bobl yn oeri heb 
ymweliad o’th ras, adfer ni.

Yr ydym wedi blino ar fara gofidiau ac 
ar yfed y dagrau chwerw a gostrelwyd 
gennym. Arglwydd, tyrd atom. Tyrd atom 
yn ôl dy addewid. Gwared ni rhag ein 
gwrthryfel, rhag ein beiau’n fwy na dim. 
Gwared ni heddiw rhag grymoedd difaol 
anghyfiawnder, digalondid ac ofn. Gwared 
ni rhag ein hanghrediniaeth.

Arglwydd, cofia’r hwn sydd ar dy 
ddeheulaw, trysorfa dy fendith, ein 
Gwaredwr Iesu Grist. Caniatâ i ninnau 
adnabod grym ei allu drwy ei goncwest ar 
Galfaria o blaid dy bobl. Gwared ni; adfer 
ni. Llewyrcha arnom oleuni bendith dy 
Ysbryd Glân. Gwena arnom drachefn, a 
hynny er mwyn dy ogoniant. Arglwydd ein 
gwaredwr, adfer ni. Amen.

Darlleniad: Eseia 7:10–16  Addewid 
Mor rhwydd gennym yw cuddio’r tu ôl i iaith 
grefyddol er mwyn osgoi ein gwrthryfel a’n 
hanghrediniaeth! 

Mewn dyddiau du, pan oedd byddinoedd 
Israel a lluoedd Syria yn bygwth 
Jerwsalem, cyhoeddwyd newyddion da 
am fwriadau grasol yr Arglwydd tuag at ei 
bobl. Gwahoddwyd Ahas i ddewis arwydd 
i gadarnhau, y tu hwnt i bob amheuaeth, 
realiti grasol bwriadau Duw tuag ato ef a’i 
deyrnas. 

Ond gwyddai Ahas y byddai ateb 
gwahoddiad yr Arglwydd, drwy Eseia, i 
ddewis iddo’i hun ‘arwydd’ i’w sicrhau 
o ddyfodol brenhiniaeth ‘Dafydd’ wedi 
golygu cyfaddefiad ganddo nad oedd yn 
frenin cyfiawn a ffyddlon i Dduw. Felly, yn 
lle gofyn am arwydd o’r dyfnderau neu’r 
uchelderau, cuddiodd Ahas y tu ôl i ffug 
dduwioldeb: ‘Ni ofynnaf, ac nid wyf am 
osod yr ARGLWYDD ar brawf.’

Ni chafodd Ahas osgoi ei wrthryfel. Er 
ei statws roedd yn atebol yr Arglwydd, 
ac yn annibynnol ar ddymuniadau Ahas 

cyhoeddodd yr arglwydd ei addewid. Bydd 
Immanuel – Duw gyda ni – yn dystiolaeth i’r 
brenin anffyddlon nad oedd ffyddlondeb yr 
Arglwydd wedi ei atal tuag at ei bobl. 

Addewid rhyfeddol
Byddai plentyn yn cael ei eni. Bachgen 
bach. A chyn ei fod yn medru gwahaniaethu 
rhwng bwyd chwerw a melys byddai’r ddau 
elyn a fygythiai Ahas wedi peidio â blino 
Jerwsalem a’i frenhiniaeth.

Mewn gwirionedd, o hynny allan, rhith o 
frenhiniaeth fyddai gan lywodraethwyr 
Jwda. Ymhen canrif byddai’r frenhiniaeth 
honno’n cael ei chwalu am byth. Byddai’r 
freuddwyd am Frenin o gyff Jesse, o lwyth 
Jwda, i bob golwg dynol yn cael ei chwalu.

Nid oes tystiolaeth o gwbl bod yr addewid 
am Feseia wedi ei gysylltu â’r addewid am 
Immanuel ym meddyliau ysgolheigion nac 
yng nghrefydd boblogaidd y canrifoedd 
cyn geni Iesu.

Arhosodd yr addewid am Immanuel yn 
addewid na ddeallwyd yn llawn. Ar yr 
un pryd roedd yn addewid a arhosai am 
gael ei gyflawni. A chlymu’r addewid 
anghofiedig wrth enedigaeth Iesu oedd un 
o ryfeddodau ‘stori’r Nadolig’.

Darlleniad: Mathew 1:18–25   
Genedigaeth Iesu Grist
Nid oes gan awduron yr efengylau unrhyw 
embaras ynglŷn â siarad am ‘enedigaeth 
wyrthiol’ Iesu Grist. Ac nid yw Mathew yn 
gwneud unrhyw ymdrech i geisio lliniaru’r 
elfen ‘wyrthiol’ o’r hanes. Yr hyn a wna, 
yn hytrach, yw dechrau ei bortread o 
Iesu drwy restru ei achau a’i dras. Mab 
Abraham, mab Dafydd yw’r Meseia sy’n 
cael ei gyflwyno i ni. Nid rhywun cyffredin 
mo hwn!

Cyflawniad tras
Cyhoeddir o’r cychwyn cyntaf mai drwy 
Iesu y cyflawnir yr addewid a roed i 
Abraham, sef y byddai holl genhedloedd 
y byd wedi eu bendithio ynddo ef. Yn Iesu 
ymddangosodd mewn dull rhagorol yr 
olyniaeth frenhinol a addawyd i Dafydd 
frenin. Yn Iesu, yn ôl Mathew, cyflawnwyd 
y disgwyliad y byddai’r Arglwydd brenhinol 
a dyrchafedig o dras Dafydd yn un y byddai 
Dafydd ei hun yn gorfod ei gydnabod fel 
Arglwydd arno (Mathew 22:44). Pwy o dras 
‘naturiol’, cyffredin, allai gyflawni’r fath 
ddisgwyliadau? 

Cyflawniad gobaith
Roedd Joseff yn ŵr cyfiawn a gofalus. 
Mae’n amlwg nad oedd Joseff wedi ei lwyr 

argyhoeddi gan eglurhad Mair o’i chyflwr! 
Ond ni fynnai chwaith ddianrhydeddu 
Mair, ei ddyweddi. 

Mewn gweledigaeth nefol adroddwyd yr 
un geiriau cysurlon i Joseff ag a glywodd 
Mair gan yr angel, ‘Paid ag ofni’. Roedd yr 
hyn oedd ar ddigwydd yn rhyfeddol.

Mae’n syndod cymaint o weithiau yn 
naratifau’r geni mai’r ymateb cyntaf gan 
bobl i bresenoldeb negeswyr gan Dduw yw 
arswyd ac ofn. Yn ddiweddarach yr amlygir 
llawenydd!

Ar ddechrau ei efengyl mae Mathew am 
i ni wybod bod yr Immanuel a addawyd 
wedi dod atom. Y mae Duw ei hun wedi 
dod atom i rannu ‘yn oedfa ein hadfyd, 
er symud ein penyd a’n pwn’. Tua hanner 
ffordd drwy’r efengyl cyhoedda Pedr mai’r 
‘Crist, Mab y Duw byw’, yn eu plith, oedd 
Iesu. Ac wedi’r croeshoeliad a’r atgyfodiad, 
cyn ei ddyrchafiad, cyhoeddodd Iesu wrth 
ei ddisgyblion fod pob llywodraeth a 
brenhiniaeth ac awdurdod yn perthyn iddo 
ef ei hun. A’i addewid iddynt yn syml oedd 
hyn: ‘yn awr’ – yn y funud dyngedfennol 
honno, ym mhob ‘yn awr’ tra pery amser – 
‘yr wyf fi gyda chwi’ (28:20).

Gwaredwr gyda ni
Felly, yr un a aned o’r Ysbryd Glân yw’r 
un sy’n cyflawni’r addewid. Ef, nid llai, 
yw’r Immanuel. Y mae hefyd yn Iesu, yn 
‘waredwr’. Nid gwaredigaeth dymhorol 
neu wleidyddol, ond gwaredigaeth 
dyngedfennol, dragwyddol ei heffaith a’i 
pharhad fydd ei waredigaeth Ef. Ef yw’r 
un sy’n gwaredu ei bobl oddi wrth eu 
pechodau, rhag ein gwrthryfel yn erbyn yr 
Arglwydd Dduw ei hun. Dyma’r un a ddaeth 
i wella’r archoll drwy gymryd clwyf ei hun 
yn ein lle. 

Prin y deallodd Joseff arwyddocâd yr hyn 
a glywodd. Ond mewn ufudd-dod ffydd 
cymerodd Mair yn wraig iddo, ac Iesu, 
gwaredwr y byd, i’w gartref.

Gweddi
Arglwydd Dduw, yr hwn a gyflawnodd 
addewid a hiraeth dy bobl am waredwr i’r 
byd, rhyfeddwn at ddoethineb dy ffyrdd. 
Deffra ni o’n cysgadrwydd i fyw fel y rhai 
y daeth haul ein hiachawdwriaeth i’n plith. 
Ysgwyd ni o’n trwmgwsg a bywha ni i weld, 
i addoli, ac i wasanaethu’r hwn sydd yn 
‘deilwng oll o’n cân’. A chaniatâ i ninnau 
ym mhob adfyd a storm, ym mhob trallod 
ac ofn, ym mhob llithriad ac amheuaeth, 
dy adnabod fel yr Immanuel, fel Duw gyda 
ni, hyd byth, yn ddi-dor.

Emyn 453: ‘O ddirgelwch mawr 
duwioldeb’

RWJ

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
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