
Y DDINAS DDOE
‘Ar ddechrau’r Wythnos Sanctaidd fe
safwn ninnau gydag Iesu gerllaw
gatiau dinas. Gwyddom unwaith y
byddwn wedi cerdded drwyddynt y
byddwn yn cael ein cario gan
amgylchiadau a digwyddiadau na allwn
eu rheoli ac a fydd yn ein dwyn at
ymylon yr hyn a allwn ei oddef, wrth i ni
gerdded gydag ef tuag at
Galfaria a’r bedd. Dywed
yr wythnos hon wrthym y
gall Duw newid popeth
amdanom – ein hofnau,
ein pechod, ein
heuogrwydd, ein
hanwiredd. Ond er mwyn
derbyn y cyfnewidiad hwn
yn ein calonnau cawn ein
synnu a’n dychryn wrth
feddwl amdanynt. ‘Yn ei
farwolaeth mae fy
ngenedigaeth, yn ei fywyd
fy mywyd’ fel dywed y
gân; ond mae’r enedigaeth
newydd hefyd yn fath o
farw hefyd. Cofiwn
ddarlleniad yr epistol…

‘Amlygwch … yr agwedd
meddwl honno (sydd, yn
wir, yn eiddo i chwi yng
Nghrist Iesu…)’

Cyn-Archesgob
Rowan Williams

DINAS HEDDIW
Nid trafodaethau diwinyddol
amherthnasol mo’r sôn am y Sul y
Blodau cyntaf un. Canfyddwn wrth
edrych ar y newyddion bod dinasoedd
ym mhob cwr o’r byd yn fannau o
fygythiad ac ofn. Y ddinas ddolurus; y
ddinas lwgr; canolfannau crefydd a
bygythiad y pwerus yn erbyn y Saer
Bregethwr sy’n dyfod yn Enw’r
Arglwydd. Y ddinas sy’n dyheu am
ateb – ond nid yr ateb yma; am
Waredwr – ond nid Hwn; am ffordd
gyfiawn – ond nid ei gyfiawnder Ef;
am Iwtopia ond nid Teyrnasiad yr Un
Nefol!

Gwelsom yr adroddiadau am yr hyn a
ddigwyddodd yn San Steffan gwta
wythnos yn ôl. 

Fel llawer i gapel ac eglwys bu’r capeli
Cymraeg yn Llundain yn gweddïo ac
yn cofio am eu dinas hwythau a’r fan y
maent yn tystiolaethu i Grist ynddi. Ac i
ni i gyd daw’r hen alwad yn anogaeth
fyw.

‘Fel hyn y dywed ARGLWYDD y
Lluoedd, Duw Israel: “At yr holl
gaethglud a gaethgludais o
Jerwsalem i Fabilon. ... Ceisiwch
heddwch y ddinas y caethgludais chwi
iddi, a gweddïwch drosti ar yr
ARGLWYDD, oherwydd yn ei heddwch
hi y bydd heddwch i chwi”.’

Jeremeia 29

A thros y ‘ddinas’ offrymwyd y weddi
ganlynol a baratowyd gan y Parch
Richard Brunt. Gweddi ydyw sy’n
berthnasol nid yn unig i Lundain ond
hefyd i’n dinasoedd yma yng Nghymru
ac ar draws y byd.

Gweddi yn Dilyn yr
Ymosodiad yn San Steffan

Ein Tad, gweddïwn dros bawb sydd
wedi cael eu heffeithio gan yr
ymosodiad yn ardal Sgwâr y Senedd
a chofiwn yn arbennig am deuluoedd
a chyfeillion y rhai a gollodd eu

bywydau, gan gynnwys
Keith Palmer fu’n
heddwas am bymtheng
mlynedd, oedd yn fir a
thad, yn frawd ac
ewythr, ac yn swyddog
cyhoeddus.

Mae ein meddyliau
hefyd gyda’r rhai a
anafwyd, llawer ohonynt
yn dal yn yr ysbyty, a
phawb sydd wedi cael
eu trawmateiddio gan yr
ymosodiad hwn.

Gweddïwn am nerth i
sefyll gyda’n gilydd ar
adegau dychrynllyd fel
hyn, ac i ddal ati er
gwaethaf y rhai y mae
eu cariad at farwolaeth
yn gryfach na’u cariad
at fywyd.

Gweddïwn dros bawb
sy’n cyd-weithio â
chymunedau ar hyd a

lled Llundain i roi cymorth a hyder i
rai a effeithiwyd gan derfysgaeth.

Gweddïwn hefyd dros bawb sy’n byw
yng nghysgod gormes a dialedd, yn
enwedig yn Irac a Syria. Ac wrth
feddwl am beryglon eithafiaeth
gweddïwn dros y rhai sy’n gweithio i
gefnogi pobl mewn perygl ac i atal
terfysgaeth.

Gweddïwn hyn oll yn enw Iesu Grist
ein Harglwydd.

Amen.

Richard Brunt (Parch)
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Ac yr oedd y rhai ar y blaen a’r rhai o’r tu ôl yn gweiddi:
‘Hosanna! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd.’



Gall croes olygu llawer; cofiwn amdanom
yn yr ysgol, yn cwblhau gwaith a’i roi i’n
hathro. Y gwaith yn cael ei ddychwelyd a
chroes goch ar rannau ohono.
Camgymeriadau! Rydym oll yn euog o
wneud camgymeriad rhyw dro neu
gilydd. Yn iaith y Beibl – pechu. Daeth
Iesu i’r byd i ddileu ein pechodau.
‘… y mae ef wedi ymddangos er mwyn
dileu pechod drwy ei aberthu ei hun’.
Hebreaid 9:26

Ar ddiwedd
llythyr at gariad,
gyfaill neu deulu,
yn aml rhown
groes fechan,
arwydd o’n
cariad at y
person hwnnw
yw’r symbol y tro
hwn. Prawf o
gariad Duw
atom, er ein bod
yn bechadurus,
oedd marwolaeth
Crist ar y groes.
Dyna pam mai ef
oedd yr unig un
oedd yn deilwng i
fod yn Waredwr.
‘Cariad mwyaf mawr erioed a glywyd
sôn.’ Dywed Paul ‘…Ond prawf Duw o’r
cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod
Crist wedi marw drosom pan oeddem yn
bechaduriaid.’ Rhufeiniaid 5:8

Weithiau nodir safle ar fap, sydd ag
arwyddocâd arbennig iddo gyda chroes,
safle trysor gwerthfawr y dylid ei
warchod a gofalu amdano. Roedd yr hyn
aberthodd Crist ar y groes y trysor
mwyaf un, rhoi ei fywyd i dalu dyled, ein
dyled ni, y rhai dyledus, pechadurus, na
fedrem fyth ei thalu. Dyma welwn yn

Beibl.net. ‘A dim pethau sy’n darfod fel
arian ac aur gafodd eu defnyddio i dalu’r
pris hwnnw, ond rhywbeth llawer mwy
gwerthfawr – gwaed y Meseia, oen
perffaith Duw oedd heb unrhyw nam
arno.’ 1 Pedr 1:19

Mae gwisgo croes am wddf yn ffasiynol y
dyddiau yma ond arferiad arwynebol
iawn yw hyn os mai dyna oll mae yn ei
olygu. Roedd Crist yn barod i dderbyn

gwawd y bobl
oedd yn
gysylltiedig â
chael ei
groeshoelio hyd
farwolaeth. Mae
pobl yn fwyfwy
ofergoelus y
dyddiau yma, rhai
yn credu fod
gwisgo croes yn
eu gwarchod rhag
anlwc a pherygl.
Yng ngweithred
Crist ar y groes,
roedd grym
anhygoel, talwyd
am ein pechodau
ni, gorchfygwyd

marwolaeth. Mae atgyfodiad Crist yn
brawf o hyn. Ym mywyd y Crist
atgyfodedig y dylem ymddiried, nid rhyw
groes ‘ffasiynol’ o fetel, pren neu blastig.
Dyma welwn mai ‘… yn nhrefn
sanctaidd yr Ysbryd, cyhoeddwyd ef yn
Fab Duw, â mawr allu, trwy atgyfodiad o
farwolaeth. Dyma Iesu Grist ein
Harglwydd.’  Rhufeiniaid 1:4

Os mai goruchafiaeth Crist ar y groes
yw’r Pasg i chi, dathlwch hynny yn llawen
a rhannwch y Neges Fawr gyda’ch
cyfeillion. Boed i ni blygu’n edifeiriol wrth
y groes a chydnabod mai trosom ni y bu
Iesu farw. Llawenhawn wrth gofio, a
chyhoeddi o’r newydd fod Crist wedi
gorchfygu angau ac atgyfodi.
Gorfoleddwn yn y maddeuant gaed a’r
bywyd newydd a gawn trwyddo.

Ie wir, dyna yw Pasg perffaith.

Mor rhyfedd yw ei weld ar groes,
Yn marw ar Galfaria;

A chlywed sgrech fy llais fy hun
Yn gwawdio gyda’r dyrfa.

Fy mhechod oedd y bicell fain
A’r hoelion dur a’r goron ddrain;

Ond clywais lais maddeuant rhad
O’i enau glân yn atsain.
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… I’R GROES 
Dros 2000 o flynyddoedd yn ôl croeshoeliwyd Iesu Grist ar groes
Rufeinig y tu allan i dref Jerusalem. Digwyddiad canolog yn hanes y
byd, a digwyddiad sy’n dylanwadu arnom hyd heddiw ym 2017.
Mae croes yn symbol cyfarwydd dros y byd i gyd. 
Beth mae croes yn ei olygu i chi tybed, ai symbol o’r digwyddiad hwnnw
ar Fryn Calfaria neu rywbeth gwahanol?

Croes Bren gerllaw canolfan weddi Ffald y
Brenin, Cwm Gwaun.

Hawlfraint Peter Walker trwy drwydded
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Eglwys Bresbyteraidd Taiwan

Cenhadaeth Taiwan 2017
‘Hyfforddiant mewn Cenhadaeth – cyfle i
bobl ifanc ddysgu a byw allan eu ffydd,
a’u herio i roi eu hunain i Dduw trwy

ymwneud â chenhadaeth.’

I ieuenctid/oedolion ifanc
(16–35 mlwydd oed)

Dyddiadau:
Mehefin 28–Gorffennaf 15, 2017

Dyddiad olaf cofrestru: Mai 2, 2017

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gofrestru,
cysylltwch â Meryl Walters yng Ngholeg

y Bala ar 01678 520565

Ymateb
Diolch i Mr Glyn Davies am ei lythyr a
ymddangosodd yn Taro’r Post,
24 Mawrth 2017. Yn arbennig, hoffwn
fanteisio ar ei ymholiad am ein gwefan
a’i awgrym efallai bod trwmgwsg
gaeafol wedi gafael yn niweddarwyr
ein gwefan.
I barhau gyda’i gymhariaeth, hoffwn
nodi’r canlynol.
Yn gyntaf, er i rew ac oerni’r gaeaf
atal twf mewn coedwigoedd mawrion,
ynghudd yn y ddaear bu’r eirlysiau
lleiaf a’r cennin Pedr yn paratoi ar
gyfer y gwanwyn newydd!
Wrth gydnabod na chafodd y wefan ei
ddiweddaru fel y byddem wedi hoffi,
ac ymddiheuro am hynny, hoffwn
egluro mai’r rheswm am hynny yw bod
llawer iawn o waith cuddiedig i’n golwg
ni wedi ei gyflawni yn ystod misoedd y
gaeaf ar ein gwefan newydd.
Gobeithiwn y bydd y wefan honno yn
fyw o gwmpas y Pasg ac yn
ddefnyddiol i’r Cyfundeb ar ei newydd
wedd.
Gobeithiwn i’r dyfodol gynnwys yr
wybodaeth sydd yn ymddangos ar hyn
o bryd yn y Blwyddiadur mewn
calendr enwadol ar lein. 
Ond – dalier sylw – gan fod y
dyddiadau sydd yn y Blwyddiadur yn
cael eu pennu fisoedd lawer o flaen
llaw, ac weithiau’n cael eu newid heb i
reolwyr y wefan wybod, ni all yr hyn
fydd yn ymddangos yn ein calendr
newydd ond fod mor gywir â’r
wybodaeth a ddaw i law oddi wrth
Henaduriaethau, Pwyllgorau ayyb.
Mae’n bwysig felly fod ysgrifenyddion
yn bwrw golwg ar y dyddiadau sy’n
berthnasol i chi er mwyn gwirio bod yr
wybodaeth ar lein mor gywir ag y
medr fod. 
Yn ail, hoffwn annog ein heglwysi i
gofio ac i ddefnyddio’r cyfryngau sydd
ar gael iddynt. Mae’n gwefan,
facebook a thrydar yno i’w defnyddio i
hybu ein gweithgareddau. Yr ydym yn
awyddus i gynnwys gwybodaeth am
ddigwyddiadau lleol ar ein gwefan a’i
dosbarthu yn ehangach drwy ein
cyfryngau cymdeithasol. Ond ni allwn
gynnwys yr hyn na wyddom
amdanynt!
Cofiwn hefyd fod Calendr y Goleuad
yn fan i hysbysu’n haelodau am
ddigwyddiadau pwysig. Yr ydym yn
awyddus i fod mor ddefnyddiol i’n
darllenwyr ag y medrwn fod. Ond
unwaith yn rhagor ni allwn gyhoeddi yr
hyn na wyddom! Felly, Ysgrifenyddion
Henaduriaethau, Sasiynau, Sasiynau
Chwiorydd ayyb, cofiwch ddanfon
atom mewn da bryd er mwyn i ni fedru
cynnwys eich digwyddiadau yn ein
Calendr ac i’n darllenwyr fedru ddod o
hyd i’r wybodaeth a geisient.

Gol.


