
Wrth anfon fy nymuniadau am flwyddyn
newydd dda atoch, yr wyf yn gwneud
hynny gan sylweddoli ein bod yn wynebu
heriau amrywiol fel Enwad, yn wir fel
Enwadau’r flwyddyn hon eto. Yr oeddwn
mewn cyfarfod ddechrau Rhagfyr lle
cyflwynwyd darlun o’n patrwm ystadegol,
a’r ffaith frawychus fod bron i hanner ein
heglwysi bellach gyda llai na 20 o
aelodau. Mae Cymru, fel y Deyrnas
Unedig yn wynebu gwacáu lleoedd o
addoliad, a hyn yn arwain at adeiladau fu
gynt yn lleoedd o hanes ysbrydol i lawer,
bellach yn cau ac yn mynd yn angof.

Yr oeddwn yn darllen ystadegau’n
ddiweddar a gyhoeddwyd gan Peter
Brierley oedd yn dangos Eglwys Loegr
heb agor yr un adeilad newydd yn y
degawd diwethaf, ond wedi cau 324.
Agorodd y Methodistiaid Wesleaidd 4 a
chau 813. Yn hanes y Bedyddwyr, bu
iddynt agor 1 a chau 76, tra ein bod ni fel
Presbyteriaid ar draws y grwpiau
gwahanol wedi agor 9 a chau 183. Ag eto,
nid dyma’r darlun llawn. Agorodd y
Pentecostaliaid 640 a chau 2. Ymhlith yr

eglwysi ‘newydd’ sydd yn fras yn
geidwadol eu diwinyddiaeth, agorwyd
cyfanswm o 1,937 a chaewyd 38.
Canlyniad hyn yw bod 49,727 o eglwysi yn
y Deyrnas Unedig yn 2005 a disgwylir hyn
i gynyddu i 51,275 yn 2020.
Nid bod hyn yn newyddion chwaith, yr
oedd y Parch. David Charles yn medru
tystio yn y ddeunawfed ganrif fod yr

Arglwydd yn ‘tynnu yma i lawr, yn codi
draw’. Un peth sy’n gwbl sicr, hyd yn oed
os bydd newid dramatig yng Nghymru,
mae’r nifer o Gristnogion yn fyd-eang yn
parhau i dyfu (28.6%) sef dros 2 biliwn o
bobl. Anodd deall felly pam ein bod
wastad braidd yn cymryd ein dirywiad yn
ganiataol, a ninnau yn gwybod am yr hyn
y mae’r Arglwydd yn ei gyflawni, ac yn ei
gyflawni yma. Meddyliwch fod dros
11,000 wedi mynychu cwrs Alffa mewn un
eglwys yn Llundain yn ystod 2018.

Mae’n ddydd gras, ac er nad yw ein
brwydr yn erbyn ‘gwaed a chnawd, ond
â thywysogaethau ac awdurdodau,
â llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn,
â phwerau ysbrydol drygionus yn y
nefolion leoedd’, eto yr ydym yn
milwrio fel rhai sy’n sicr o ganlyniad y
gwaith. 

Nid cyfnod i ddal yn ôl yw hwn felly, ond i
fentro ymlaen, i aberthu, i gymryd camau
newydd i ennill tir newydd i Iesu yn ein
gwlad, yn ein cymunedau, ond yn
bwysicach fyth, yn ein calonnau.

Meirion Morris
(Ysgrifennydd Cyffredinol)
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‘Rhedeg yr yrfa sydd o’n blaen…’
Dydd o ras a dechrau blwyddyn

Ar y 7fed o Awst 1954 yng Ngemau’r
Ymerodraeth a’r Gymanwlad yn
Vancouver. cyfarfu Roger Bannister y
rhedwr o Loegr â John Landy o Awstralia.
Roedd y ddau ohonynt wedi llwyddo i greu
record newydd gan redeg milltir mewn llai
na phedair munud. Hysbysebwyd y
cyfarfyddiad fel y ‘Miracle Mile’.

Cychwynnodd y ras ac roedd Landy ar y
blaen ac yn hyderus iddo ennill y blaen ar
Bannister. O fewn 90 llath i’r terfyn
edrychodd Landy dros ei ysgwydd er
mwyn cael gwell golwg ar safle Bannister
ac yn yr union eiliad honno manteisiodd Bannister ar y sefyllfa
gan oddiweddyd John Landy ac ennill y ras. Disgrifiodd Bannister
y digwyddiad fel hyn,

‘Wrth i mi weld Landy yn edrych dros ei ysgwydd rhoddodd hwn
hyder i mi ymegnïo ac ennill y ras.’

Lluniodd Jack Harman ddelw efydd o’r digwyddiad a’i osod yn
Vancouver.

Mewn bywyd mae siom o wahanol fath yn peri i ni edrych yn ôl
dros ein hysgwydd. Gall fod yn reswm ein bod yn methu manteisio
ar y cyfleoedd sydd o’n blaen neu yn rwystr i ni rhag symud yn
ein blaen.

Mae’r llythyr at y Philipiaid yn dweud
wrthym am beidio â dwyn yr hyn sydd
wedi bod yn ôl i’n cof ond yn hytrach anelu
at yr hyn sydd o’n blaen. 

Dyma’r anogaeth,

‘Ond dw i’n dal ati er mwyn ennill y
cwbl mae’r Meseia Iesu wedi’i fwriadu
ar fy nghyfer i pan alwodd fi i’w
ddilyn. Frodyr a chwiorydd annwyl,
dw i ddim am eiliad yn meddwl mod i
eisoes wedi cyrraedd! Y cwbl dw i’n ei
ddweud ydy hyn: Dw i’n anghofio beth

sydd tu cefn i mi ac yn canolbwyntio fy holl egni ar beth sydd
o mlaen i. Fel taswn i mewn ras, dw i’n rhedeg at y llinell
derfyn gyda’r bwriad o ennill! Dw i am ennill y wobr sydd
gan Dduw ar ein cyfer ni. Ei alwad i’r nefoedd o achos beth
wnaeth y Meseia Iesu.’

beibl.net Philipiaid 3:12-14

(Os ydych am ail wylio’r ras a gweld lle’r enillwyd a lle collwyd
y ras mae modd i chi wneud hynny ar www.youtube.com)

LAJ

Dyfalbarhad

Felly gadewch i ni gael gwared â
phopeth sy'n ein dal ni'n ôl, yn
arbennig y pechod sy'n denu'n sylw
ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn
benderfynol o ddal ati, a rhedeg y
ras sydd o'n blaenau i'w diwedd.
Rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu –
fe ydy'r pencampwr a'r hyfforddwr
sy'n perffeithio ein ffydd ni.
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