MUNUD YNG NGHWMNI:

LOWRI EMLYN
Llenyddiaeth
Saesneg
astudiaist ti
yn y coleg. Pa
awduron neu
gyfrolau wyt ti’n
eu mwynhau?

Cest ti
fagwraeth
mewn teulu
Cristnogol ond
sut y dest ti i
nabod Iesu Grist yn
bersonol?
Roeddwn i wastad yn
ymwybodol nad magwraeth
Gristnogol oedd yn gwneud
rhywun yn Gristion. Yn blentyn,
roedd yna adeg pan oeddwn
i’n meddwl am bethau Duw
a chlywed Duw yn siarad â fi
yn bersonol trwy bregethau.
Roeddwn i’n gwybod bod
angen Iesu er mwyn i fi
gael nabod Duw a stopio
bod yn elyn iddo. Ond ces i
flynyddoedd o ansicrwydd.
Roeddwn i’n tueddu i gael
fy chwythu lan a lawr gydag
amgylchiadau ac emosiynau
yn lle pwyso ar addewidion
Duw yn y Beibl. Diolch i Dduw
ei fod yn llawn amynedd! Dwi’n
dal i dyfu i nabod a mwynhau
Iesu yn well gan mai perthynas
â pherson byw ydyw.
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Dwi wir yn
hoffi llyfrau sy’n
ymdrin â diwylliannau
gwahanol. Mae’n debyg
mai twrist diog ydw i!
Ffuglen hanesyddol dwi’n eu
dewis er mwyn ymlacio. O ran
barddoniaeth, George Herbert yw
fy arwr ar hyn o bryd. Ganwyd
ef ym 1593, ond mae’n mynegi
gwirioneddau am realiti’r bywyd
Cristnogol mewn delweddau
sy’n teimlo’n ffres a pherthnasol
heddiw. Mae’n amhosib peidio
â chynhesu at Herbert gan ei
fod yn siarad mor onest, yn caru
Iesu, ac o ddifri am ei ddilyn.
Pa lyfrau Cristnogol sydd wedi
bod o help i ti?
Yn ddiweddar mae The Jesus
I Never Knew gan Philip Yancey
wedi bod o help mawr wrth geisio
dod i nabod Iesu’n well. Mae’n
trafod geiriau a gweithredoedd
Iesu Grist yng ngoleuni cyddestun hanesyddol a diwylliannol
yr Efengylau. Mae’n llyfr gweddol
syml sydd wedi ei ysgrifennu
mewn arddull bywiog a diddorol,
ac mae wedi newid y ffordd dwi’n
darllen yr Efengylau.
Beth arall wyt ti’n hoffi ei wneud
yn dy amser sbâr?
Potsho! Dwi’n mwynhau
sgwennu a gwneud crefftau.
Petawn i’n cael dewis gwneud
unrhyw beth, mi fyswn yn dewis
mynd i’r theatr neu gyngerdd –
o diar, mae hynny’n swnio

braidd yn posh! Ond y trît mwyaf yw
cael treulio amser yn sgwrsio am
bob dim gyda ffrindiau (yn enwedig
os oes bwyd da i’w gael hefyd!).
Fel rhieni i ddau o blant – Elis
sy’n 4 oed ac Anest sydd yn 2 –
beth yw’r her sy’n wynebu rhieni
ifanc heddiw?
Mae’r hyn rydyn ni’n ei ddysgu
adref am foesau a chred yn
wahanol iawn i’r hyn fydd Elis ac
Anest yn ei glywed yn yr ysgol.
Un her i ni yw sicrhau bod Iesu
Grist o hyd yn cael ei gynnwys ym
mhopeth fel pen y teulu; Duw sy’n
cael y gair olaf. Mae’n rhyddhad
gallu dweud wrth y plant mai
dyma mae Duw yn ei ddweud yn
y Beibl, nid jest barn mam a dad
yw hwn – dyma ble cawn ein
hawdurdod.
Dwi ddim yn siŵr am famau eraill,
ond dwi’n colli amynedd yn hawdd
iawn ac yn gorfod ymddiheuro
a gofyn i Dduw am help o
hyd. Dwi’n meddwl fod peryg i
gyfryngau fel Faceboook rhoi’r
argraff bod rhianta yn hawdd ac
yn hyfryd, gan fod pawb yn rhoi
lluniau o blant bach glân a thaclus
yn gwneud gweithgareddau
rhinweddol gyda’u rhieni arbennig!
Weithiau mae diwrnod cyfan yn
mynd heibio yn brwydro i gael
y plant i wrando ac ufuddhau,
mae hynny’n gallu bod yn ddiflas
iawn. Mae bod yn rhiant wedi rhoi
cipolwg i fi ar amynedd mawr
Duw gyda’i blant ef!
Beth wyt ti’n ei hoffi fwyaf am
berthyn i eglwys a beth yw’r
pethau hynny rwyt ti’n teimlo a
ddylai newid?
Un o’r pethau gorau am berthyn i
eglwys yw’r gymdeithas ddofn rhwng
pobl o bob oed daw o ganlyniad i

nabod Iesu Grist. Mae treulio
amser gyda Christnogion, yn
enwedig er mwyn trafod pethau
Duw, yn un o’r pethau sy’n rhoi
llawenydd mawr i fi. Ond dwi’n
credu fy mod i, a’n bod ni, wir
angen gweld tywalltiad nerthol o’r
Ysbryd Glan arnom fel unigolion ac
fel eglwys. Dyma yw fy ngweddi.
Dim ond nerth mawr Duw a all ein
trawsnewid a’n harfogi ar gyfer ei
addoli a’i wasanaethu.
Beth sydd wedi bod o help i dy
gadw di’n agos at Iesu Grist
mewn bywyd prysur?
Cael plant! Efallai fod hynny’n
swnio’n rhyfedd, ond mae’r
prysurdeb a’r cyfrifoldeb sydd
ynghlwm wrth hynny yn fy
ngwneud yn fwy ymwybodol
nad ydw i’n gallu gwneud dim
heb nerth Duw. Pan nad ydw i’n
cadw fy llygaid ar Iesu dwi’n colli
persbectif ac mewn peryg o gael
fy llorio gan gyfrifoldebau a’r hyn
sy’n digwydd yn y byd o gwmpas.
Gyda chwmni Crist mae pob dim
yn fwy melys.
Oes gen ti adnod yr hoffet ei
rannu?
‘Yn y flwyddyn y bu farw’r Brenin
Usseia, gwelais yr ARGLWYDD. Yr
oedd yn eistedd ar orsedd uchel,
ddyrchafedig, a godre’i wisg yn
llenwi’r deml’ (Eseia 6:1). Mae hyn
yn fy atgoffa bod brenhinoedd
ac awdurdodau’r byd (yn dda a
drwg) dros dro yn unig, ond mae
Un gogoneddus sydd wastad ar
ei orsedd yn teyrnasu gyda grym
a chyfiawnder. Dyna newyddion
da iawn!

Deall Arwyddion yr Amserau:
Cynhadledd Gweinidogion y Bala
9-11 Hydref, 2017

CIPOLWG AR
AR Y BYD...
Irac: Cafwyd cyfarfod arbennig yn Qaraqosh, gogledd Irac, ar 30 Hydref,
2016, wrth i griw o Gristnogion gwrdd yn gyhoeddus am y tro cyntaf ers
dwy flynedd. Qaraqosh oedd y dref fwyaf Cristnogol yn Irac yn 2014, gyda
95% o’r boblogaeth yn Gristnogion, ond bu’n rhaid iddynt ffoi ar ôl i ISIS
ymosod a chipio’r dref. Dinistriwyd nifer o’r eglwysi yn ystod ‘teyrnasiad’
ISIS, ac mae’n anodd amgyffred â lefel y trais a brofwyd gan y trigolion.
Fe ryddhawyd y ddinas gan filwyr Irac ar 23 Hydref, ac un o’r pethau cyntaf
a wnaed oedd cynnal cwrdd gweddi yn yr eglwys fwyaf, gyda milwyr
Cristnogol ac arweinwyr yr eglwys yn bresennol.
Trwy drugaredd, mae gafael ISIS yn llacio drwy’r wlad yn gyffredinol, ond mae
cryn ansicrwydd am y dyfodol yn dal i fod ymhlith y Cristnogion gyda nifer yn ofni
erledigaeth gan lywodraeth Irac. Mae cymaint ohonynt wedi gweld
dinistr a dioddefaint arswydus ac mae hyn wedi gadael ei ôl arnynt.
Gweddïwn am arweiniad a heddwch iddynt, a rhyddid i ymarfer eu
ffydd a byw bywydau duwiol mewn heddwch. (www.barnabasfund.org)

Teledu Lloeren: Mae ffiniau traddodiadol yn aml
ar gau i genhadon ar draws y byd Arabaidd, ond mae
Duw ar waith, ac mae’r efengyl yn dal i gyrraedd
miloedd o bobl bob dydd. O ganlyniad i ddatblygiadau
technoleg lloeren mae grwpiau fel ‘Arab World Media’
(AWM) a ‘Sat7’ yn medru cyrraedd y 21 gwlad Arabaidd
yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, trwy ddarlledu
rhaglenni teledu am Iesu Grist a’r efengyl. Mae’r
ffigyrau ac ystadegau yn galonogol. Er enghraifft,
lawrlwythwyd 32,803 copi o’r Beibl o wefan ‘AWM’
yn 2016, ac mae arweinwyr ‘AWM’ yn derbyn 150 o
e-byst bob wythnos gan Fwslemiaid sy’n
awyddus i glywed mwy am Iesu Grist. Yng
nghanol y trais a dioddefaint maent eisiau
clywed mwy am yr un a elwir yn Dywysog
Tangnefedd. (www.awm.org)
Syria: O ganlyniad i chwe blynedd o ryfela yn Aleppo, mae nifer y Cristnogion
wedi plymio o 400,000 i 35,000, gyda 20% o’r rheini’n 75+ oed. Cyn y rhyfel
roedd 134 ysbyty preifat yn Aleppo a 20 ysbyty gwladol, ond 17 ysbyty preifat
sydd yno erbyn hyn, a 6 ysbyty gwladol. Roedd 4,845 o ddoctoriaid yn 2011;
700 sydd ar ôl heddiw. Mae wyth eglwys amlwg wedi eu dymchwel. Mae’r
darlun yn dywyll, ond er gwaethaf hyn, mae Dr Jany Haddad yn ffyddlon
a chadarnhaol. Mewn 5 mlynedd mae Dr Jany wedi llwyddo sefydlu deg
gweinidogaeth wahanol i gynorthwyo pobl fwyaf anghenus Aleppo, gan
gynnwys ymfudwyr o Irac, cleifion, gweddwon, plant a’r henoed. Dywedodd
‘Armen’, gwraig ddall 82 oed – ‘Roeddwn yn byw yn y tywyllwch am flynyddoedd,
yn llythrennol ac yn ysbrydol, ac yna’n annisgwyl fe dderbyniais gymorth
gan Ganolfan Sant Luc (un o ganolfannau Dr Jany). Roeddwn yn dlawd
ymhob ffordd hefyd, ond nawr mae gen i deulu newydd yn y ganolfan
a gobaith trwy Iesu.’ (www.barnabasfund.org)
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