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Golygyddol
Tymor y newid yw’r hydref. Mae gwisg y coed yn newid o 
wyrdd i frown, melyn ac oren. Mae diwrnodau hir yr haf wedi 
hen ddod i ben a’r nosweithiau bellach yn bigog o oer. Efallai 
eich bod yn dechrau setlo i fywyd a rhythm ysgol neu weithle 
newydd neu’n addurno eich ystafell mewn neuadd breswyl 
prifysgol am y tro cyntaf. 

Erbyn hyn mae miri gwersylloedd ac ymgyrchoedd yr haf yn 
atgofion pell a chymdeithas y cynadleddau yn codi hiraeth.

Da o beth felly, yng nghanol newidiadau tymor yr 
hydref yw ein hatgoffa ein hunain o wirionedd 

Hebreaid 13:8:

 ‘Iesu Grist, yr un ydyw ddoe heddiw ac am byth!’

Serch y newidiadau o’n cwmpas, er fod bwrlwm 
yr haf wedi mynd heibio, mae ein Gwaredwr a’n 

Brenin yr un fath ag erioed.

Mae hyn hefyd yn gysur wrth i ni gofio am ddiwygiadau 
mawr y gorffennol. Wrth ystyried cyflwr ysbrydol Cymru 

yn 2017 mae’n hawdd cwympo i’r meddylfryd fod oes y 
diwygiadau a bendith ysbrydol wedi dod i ben. Ond mae 

awdur y llythyr at yr Hebreaid yn cynnig geiriau gobeithiol i ni. 
Yr Ysbryd a ddeffrodd Martin Luther yn 1517 yw’r Ysbryd sy’n 
trigo ynom ninnau. Yn wir, mae’r Ysbryd a gyfododd Iesu oddi 
wrth y meirw yn cartrefu ynoch’ (Rhuf. 8:11).  

Felly, yng nghanol newidiadau’r hydref 
a’r haf yn hen atgof, ac 
wrth gofio diwygiadau’r 
gorffennol, cofiwch mai 
Duw digyfnewid, holl 
bwerus, hollalluog a 
thragwyddol yw ein 
Duw ni. 

Cynan Llwyd
Cyd-olygydd

‘Iesu Grist, 
yr un ydyw 
ddoe heddiw 
ac am byth!’
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CIPOLWG AR 
GYMRU...

◊ Colled: Ar 24 Medi 2017, bu farw Mair Jones, 
Llangennech, sef ‘Mair y Mudiad’ i lawer, a’r enw yn 
dweud y cyfan am ei hymroddiad i’r gwaith dros gyfnod 
maith. Symudodd Mair i’r Bala yn 1956 yn ysgrifenyddes 
i Elwyn Davies cyn symud i Bort Talbot ac wedyn i’r 
swyddfa ym Mryntirion. Rhan o’i gweithgarwch oedd 
helpu i baratoi’r Cylchgrawn a hyd yn ddiweddar iawn, 
nes i Edmund gyda chymorth Beti Wyn ddarganfod 
rhyfeddodau prosesu geiriau, Mair oedd yn troi 
myfyrdodau cyfoethog Edmund yn deipysgrifau cymen, 
parod i’w cyhoeddi. Diolchwn amdani a bwriadwn 
gynnwys teyrnged lawn iddi yn y rhifyn nesaf.◊ Fforwm Arweinyddiaeth Cymru: Menter newydd 

yw ‘Fforwm Arweinyddiaeth Cymru’ a gynhaliwyd yng 
Nghasnewydd ar 15-16 Medi 2017. Daeth dros 300 
o arweinwyr efengylaidd ynghyd am ddeuddydd o 
gynadledda i’n helpu i weinidogaethu yng Nghymru’r 
21ain ganrif.
John Lennox, Michael Green ac Os Guiness oedd y prif 
siaradwyr yn y sesiynau cyffredinol. A oes gennym 
ni hyder go iawn yn y Beibl? Os oes, pryd oedd y tro 
diwethaf i’r un ohonom ni roi Beibl i rywun y tu allan i 
deulu’r eglwys? Dyna oedd her John Lennox i’r rhai oedd 
yn bresennol dros y deuddydd, gan ddangos o lyfr Actau 
fel y bu i’r Cristnogion cynnar weithredu yn llawn hyfdra’r 
efengyl yn wyneb diwylliant gelyniaethus. 
Un o nodweddion y gynhadledd, neu’r ‘fforwm’, oedd y 
ffrydiau arbenigol – mewn meysydd megis gwaith plant, 
efengylu a chenhadaeth fyd-eang – a oedd yn rhoi cyfle 
i arweinwyr o bob cwr ddod ynghyd a rhannu syniadau. 
Y gobaith wedyn yw y bydd y grwpiau hyn yn parhau i 
rannu syniadau dros y flwyddyn.
Y bwriad ar gyfer y flwyddyn nesaf yw cynnal cyfran 
o’r rhaglen trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r trefnwyr 
yn gofyn am syniadau a chyngor ynglŷn â sut y gellir 
gwneud hyn.    Carwyn Graves

◊ Adeilad Newydd: Mae Eglwys Efengylaidd Llanbedr 
Pont Steffan wedi ceisio dwyn tystiolaeth i’r efengyl yn y 
dref er 1981. Bu’r eglwys yn gweithredu’n ddwyieithog ers 
nifer o flynyddoedd a cham pwysig yn ei hanes oedd agor 
caffi Yr Hedyn Mwstard ar y stryd fawr bron pymtheng 
mlynedd yn ôl sydd wedi rhoi rhagor o amlygrwydd yn y 
dref. Ar hyn o bryd mae’r eglwys yn cyfarfod yn Neuadd 
Victoria ar y Suliau, ond bu awydd arnynt gael eu hadeilad 
eu hunain ac maent newydd brynu adeilad y drws nesaf i’r 
Hedyn Mwstard gyda’r bwriad o’i droi’n gapel gyda lle i 145 o 
bobl. Gweddïwn drostynt yn y fenter newydd hon.

◊ Newyddion MEC: Mae’r 
haf yn gyfnod prysur iawn gyda 
chymaint yn digwydd yn enw 
MEC. Nid oes digon o le yn 
adran y newyddion i adrodd yn 
ôl yn llawn, felly penderfynwyd 
tynnu eich sylw at y llythyr 
gweddi sydd wedi ei atodi gyda’r 
rhifyn yma o’r Cylchgrawn. 
Mae’r llythyr hefyd ar gael ar 
wefan MEC.

Rydym yn awyddus i gynnwys newyddion 
am waith Crist dros Gymru yn Y Cylchgrawn. 
Gofynnwn felly i chi anfon unrhyw newyddion 
a fyddai o ddiddordeb i Gristnogion Cymru 
er mwyn i ni allu eu cynnwys yn rhifynau’r 
dyfodol.
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◊ Teyrnged: Dewi Arwel Hughes (1947-2017)
Dydd Mercher (Hydref 4ydd) bu farw diwinydd blaengar o 
blaid y tlawd, sef Dewi Arwel Hughes o Bontypridd
Meddai Graham Fairbairn, cyn-Ddirprwy Gyfarwyddwr 
Tearfund: ‘Roedd Dewi’n gydweithiwr arbennig iawn ac yn 
gyfaill rhagorol. Gall pawb ohonom oedd yn ei adnabod 
ddiolch o waelod calon i’r Arglwydd am y fraint. Roedd ei 
ffyddlondeb i wirionedd y Beibl a’r ffordd Gristnogol o fyw 
bob amser yn batrwm i bawb yn Tearfund. Bydd ei lyfrau 
a’i waith ar ddiwinyddiaeth tlodi yn gofeb barhaus i’w 
wasanaeth dros ein Harglwydd.’
Un o’r Bala oedd Dewi yn wreiddiol, a graddiodd yn y 
Gymraeg a Diwinyddiaeth o Brifysgol Bangor. Ymunodd 
Dewi â Tearfund yn 1987 fel Cydlynydd yr elusen yng 
Nghymru. Roedd ei wraig Maggie eisoes yn gwirfoddoli i Tearfund, a thrwy ei dylanwad hi y daeth Dewi at Tearfund, 
o’i swydd flaenorol fel Darlithydd Astudiaethau Crefydd yng Ngholeg Polytechnig Cymru ym Mhontypridd. Yn y cyfnod 
hwnnw cyhoeddodd y gyfrol Has God Many Names? (Apollos).
Yn 1993 penodwyd Dewi yn Ymgynghorydd Diwinyddol Tearfund, swydd a olygai waith ymchwil a pholisi ar 
ddiwinyddiaeth a thlodi byd eang, a bu’n dal y swydd honno hyd nes iddo ymddeol ar ddiwedd 2012. Ffrwyth ei waith 
yn y cyfnod hwnnw oedd y gyfrol ddylanwadol God of the Poor, gyda Matthew Bennett (OM), 1998 a Castrating Culture 
(Paternoster), 2001. I ddathlu deugain mlwyddiant Tearfund cafodd ei gomisiynu i ysgrifennu Power and Poverty. Ac yn 
ddiweddar ysgrifennodd A World on our Doorstep (Y Cynghrair Efengylaidd), 2016.
Roedd Dewi yn ysbrydoliaeth ac yn lladmerydd effeithiol dros y tlawd, bu’n weithgar iawn yn cynhyrchu llyfrau 
dylanwadol ac enillgar. Nid yn unig ei eiriau mewn print oedd yn ddylanwadol ond ei fywyd dyddiol yn gweithredu y 
gwerthoedd roedd yn eu coleddu.
Bu Dewi a Maggie am flynyddoedd yn gofalu am stondin Tearfund yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gan werthu toreth o 
nwyddau masnach deg Tearcraft. Byddai’n sylwebu’n aml ar y cyfryngau ar faterion diwinyddol a rhyngwladol.
Meddai Cadeirydd Tearfund Clive Mather: ‘Dylanwadodd Dewi yn fawr ar y gwaith rydym yn ei gyflawni ar draws y byd, 
roedd yn uchel iawn ei barch yn Tearfund.’
Roedd yn aelod gweithgar o Eglwys Bedyddwyr Temple ym Mhontypridd; gwasanaethodd ar Gyngor a Phwyllgor 
Gwaith y Cynghrair Efengylaidd yng Nghymru, ac roedd yn un o sylfaenwyr ac ymddiriedolwyr yr elusen Gobaith i 
Gymru, sy’n gyfrifol am www.beibl.net. Roedd rhannu cariad Crist â’i gyd-Gymry’n bwysig iawn i Dewi, meddai Arfon 
Jones: ‘Fyddai Gobaith i Gymru a beibl.net ddim yn bodoli oni bai am ei ddycnwch, ei anogaeth a’i gefnogaeth dawel 
dros y blynyddoedd. Ond cyfaill oedd Dewi yn fwy na dim. Roedd yn ysgolhaig ac yn ddiwinydd o’r radd flaenaf, a’i 
ymroddiad i’r tlodion yn ein byd yn arddangos gogoniant a her efengyl Iesu Grist.’
Roedd Dewi hefyd yn ymwneud â mudiad Pont ym Mhontypridd i efeillio’r dref gydag Mbale yn Uganda.
Mae’n gadael ei wraig Maggie a phump o blant, Rebecca, Daniel, Steffan, Anna a Lydia, a chwech o wyrion, ynghyd â 
thair chwaer, Gwennan, Haf a Lona.            Hywel Meredydd Davies

◊ Souled Out ‘17: Roedd hi’n bleser cael mynd yn ôl i’r Bala eto eleni ar gyfer Souled Out. Mi 
oeddwn i wedi bod yn edrych ymlaen ers wythnosau ac yn ddisgwylgar i weld beth oedd gan Dduw 
i’w ddysgu a’i ddangos i mi. Roedd hi mor hyfryd cael dod ynghyd efo gymaint o Gristnogion ifanc 
a mwynhau cwmni ein gilydd wrth rannu, addoli, creu, chwarae ac ymlacio. Yn ogystal â sesiynau 
a seminarau, mae yna wastad llu o weithgareddau ar gael i ni trwy gydol yr wythnos - a chafon 
ni ddim ein siomi eleni! I enwi rhai ohonynt: Inflatables mawr, Flip Out a bwyd yng Nghaer, pnawn 
gemau a Colour Chaos, pêl-droed a chrefft. Doedd dim siawns i neb ddiflasu! Roedden ni’n cael 
sesiwn bob bore a nos, a thema’r wythnos oedd ‘Mae Iesu yn ddigon’. Roeddwn i’n hoff ohono gan 
ei fod yn thema oedd yn gallu bod yn berthnasol i bawb mewn rhyw ffordd. Fe gafon ni ein dysgu, 
ein harwain a’n herio gan amryw o siaradwyr, ac fe gefais fendith mawr. Bu’r seminarau fues iddynt 
o fudd mawr hefyd, yn enwedig un gan Chloe Richards am sut i rannu am Iesu gyda ein ffrindiau. 
Roedd ganddi nifer o awgrymiadau gwerthfawr am sut i fynd ati i wneud hyn mewn ffordd naturiol 
a gonest. Roedd hi’n wythnos wych, gyda Duw yn amlwg ar waith. Mi fyddwn i’n argymell Souled 
Out i bawb, dim bwys lle rydych chi ar eich taith ffydd. Mae’n ffordd arbennig o ddod i adnabod Duw 
yn well a phrofi ei gariad yn ddyfnach, treulio amser yng nghwmni Cristnogion eraill, ac archwilio 
pob math o gwestiynau am ffydd. Dwi’n cyfri’r diwrnodau tan haf nesa!           Elin Wallace
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CIPOLWG AR 
AR Y BYD...

Ffrainc: Mae Protestaniaid yn 
amlwg yn y lleiafrif yn Ffrainc 
- o gwmpas 2% o’r boblogaeth, 
sef tua 1.7 miliwn o bobl, gyda 
600,000 ohonynt yn disgrifio’u 
hunain yn efengylaidd. Mae 
arwyddion calonogol iawn, serch 
hynny: ddeugain mlynedd yn 
ôl roedd 60 o bobl yng nghynhadledd flynyddol yr 
eglwysi efengylaidd (‘Centre Evangélique’ yn Nogent 
ger Paris) - roedd 2000 o bobl yno eleni; yn y gwanwyn 
daeth dros 700 o arweinwyr i gynhadledd Ffrengig 
y ‘Gospel Coalition’; ac yn ôl y Cyngor Efengylaidd 
(‘CNEF’), o’r 2,068 o eglwysi Ffrengig sydd wedi eu 
plannu, plannwyd tua hanner ohonynt yn y 30 mlynedd 
diwethaf. Dywedir bod yr undod rhyngeglwysig, y 
cynnydd mewn ymfudwyr a chenhadon tramor, ynghyd 
â’r twf mewn llenyddiaeth efengylaidd 
a cholegau diwinyddol newydd, wedi 
cyfrannu at y datblygiadau. Diolchwn i 
Dduw am hyn, ond mae’r angen yn dal i 
fod yn enfawr. (www.facultejeancalvin.com)

Irac: Ynghanol yr holl helbul a’r brwydro mae tîm o gyfieithwyr wedi llwyddo i gwblhau’r 
gwaith o gyfieithu’r holl Feibl i iaith Cwrdeg y Canoldir (Surani). Trwy weithio gyda 
Chwrdiaid lleol dros gyfnod o wyth mlynedd maent wedi gallu gwirio’r testun i sicrhau bod 
yr enwau, y derminoleg, y gramadeg a’r arddull yn gywir. Mae’r holl brosiect 
wedi cymryd 28 mlynedd a chanlyniad yr holl waith ffyddlon yw y bydd 6 
miliwn o bobl Surani bellach yn cael y cyfle i ddarllen y Beibl yn eu hiaith 
eu hunain. Bydd y fersiwn ar gael ar ffurf copi caled ac yn ddigidol trwy ap 
YouVersion ac ap Cwrdaidd, Pertukekem. (www.churchmissionsociety.org) 

Ethiopia: Mae talaith Tigray yng ngogledd Ethiopia yn 
ystyried cyflwyno cyfraith newydd a fyddai’n cyfyngu ar 
weithgareddau Cristnogol i leoliadau swyddogol yn unig. 
Byddai hyn yn effeithio ar bob eglwys sydd â llai na 6000 
o aelodau, ac felly, i bob pwrpas, pob eglwys nad yw’n 
perthyn i’r eglwys wladol (Eglwys Uniongred Ethiopia). 
Diddymir nifer o’r eglwysi hyn o’r herwydd, neu gorfodir 
iddynt fynd ‘dan ddaear’. Bydd gwaharddiad 
hefyd ar efengylu. Pasiwyd deddf debyg yn 
nhalaith Amhara yn ddiweddar, fel mesur 
i atgyfnerthu dylanwad yr eglwys wladol. 
(www.worldwatchmonitor.org)

Ynysoedd Ffaro: Ers y 6ed ganrif mae mynachod 
wedi cael eu denu i dawelwch yr ynysoedd hyn, sydd 
i’r gogledd-orllewin o Ynysoedd Shetland yr Alban, 
ond yn dalaith hunanlywodraethol o Ddenmarc. 
Mae Cristnogaeth wedi lliwio hanes a diwylliant yr 
ynysoedd, felly, ac mae pawb, trwy fod yn ddinasyddion 
Denmarc, yn perthyn i’r Eglwys wladol Lutheraidd. 
Allan o boblogaeth o 50,000 mae 20% yn mynychu’r 
‘Genhadaeth Gartref’, sef cangen fwyaf efengylaidd yr 
eglwys wladol, ac mae 20% ychwanegol wedi dewis 
eithrio o’r eglwys wladol, gyda 80% o’r rheini’n perthyn 
i’r Brodyr (Plymouth Brethren), a’r gweddill yn perthyn i 
enwadau Cristnogol neu grefyddau eraill. O ganlyniad i 
waith arwrol Victor Danielsen mae fersiwn o’r Beibl wedi 
bodoli yn iaith Ffaro er 1949 ac mae’r wasg Forlagid 
Leirkerid yn cynhyrchu llenyddiaeth efengylaidd. Wrth 
i ddylanwad gorllewinol gynyddu er yr 1980au mae’r 
cyfryngau lleol wedi mynd yn gynyddol wrth-Gristnogol, 
ac mae tor-priodas a phroblemau alcohol a chyffuriau 
wedi cynyddu, ond mae achos diolch: mae 4000 o bobl 
yn mynychu gwersylloedd bob blwyddyn; tua 2000 o 
bobl yn ymweld â chynadleddau efengylaidd blynyddol; 
ac mae baich cenhadol yn amlwg yn 
datblygu; er enghraifft, prynwyd llong yn 
2008 er mwyn anfon pobl i efengylu yn 
Ynys Las. (www.evangelical-times.org)

Llongyfarchiadau 
i Bethan Jenkins, 

Merthyr ar ennill tocyn 
llyfr £10 am groesair 

cywir yr haf.
Gyrrwch atebion y 

rhifyn hwn i Rebecca 
Gethin yn swyddfa’r 

gogledd 
(cyfeiriad ar y clawr).

gair yn ei le
atebion Haf 2017

Ar draws - 1. Merthyrdod, 6. Ffydd, 8. Iawn sy’n clirio, 9. Cwdyn, 10. Safadwy, 11. Eidion, 
13. Lletwad, 16. Crawcio, 18. Betys, 20. Dinistr yn agos, 22. Mwg, 23. Gwybodaeth

I Lawr - 1. Mai, 2. Rownd, 3. Ymsynio, 4. Dynesu, 5. Dolef, 6. Ffordd Duw, 7. Ddiogyn dos, 
9. Cael codwm, 12. Draenog, 14. Esbonio, 15. Modrwy, 17. Caseg, 19. Tagfa, 21. Syth
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Saif yr apostol Paul fel cawr yn hanes cynnar yr Eglwys Fore. 
Nid oes un dyn arall a luniodd siâp Cristnogaeth fel y dyn hwn. 
Hyd yn oed cyn dod yn Gristion arweiniodd ei erledigaeth wyllt 
o Gristnogion at ledaeniad y Ffydd.

Addysgwyd Paul wrth draed y Pharisead Gamaliel. Roedd 
yn hyddysg yn yr Ysgrythurau a chredai’n angerddol fod 
Cristnogaeth yn beryglus i Iddewiaeth. Felly erlidiodd 
Gristnogion yn ddidrugaredd.

Daeth newid mawr i fywyd Saul (neu Paul fel y’i gelwid yn 
ddiweddarach) ar y ffordd i Ddamascus. O hynny ymlaen 
cyfeiriwyd ei sêl at y gwaith o ledaenu’r efengyl. Tan hynny 
prin oedd yr ymdrechion i fynd â’r efengyl at y Cenhedloedd. 
Bellach, fodd bynnag, yr oedd Paul i fynd â’r efengyl ar ei 
deithiau cenhadol o gwmpas Môr y Canoldir.

Cwestiwn a fygythiai hollti’r Eglwys Fore oedd a ddylai’r 
Cristnogion Cenhedlig gadw Cyfraith Dduw fel y gwnâi’r 
Cristnogion Iddewig. Gweithiodd Paul yn galed i ddangos i’r 
Iddewon bod y Cenhedloedd yn gymeradwy i Dduw trwy ffydd 
yn Iesu Grist, a llawn mor galed i ddangos i’r Cenhedloedd 
hwythau eu bod yn gymeradwy i Dduw ar yr un sail.

Wrth feddwl am waith gwaredigol Duw fe welwn ei fod wedi 
trefnu gwaredigaeth o bechod i’r Cenhedloedd trwy ffydd yn ei 
Fab Iesu Grist. Sefydlodd Duw gyfamod newydd yn Iesu Grist 
lle’r addawodd faddeuant pechodau (Jer. 31:31-4 cf. Luc 22:20).

Cryfderau
→ Trawsnewidiwyd ef o fod yn erlidiwr i fod yn bregethwr
→ Pregethodd yr Efengyl trwy’r Ymerodraeth Rufeinig
→ Awdur sawl llythyr yn y Testament Newydd
→ Deliodd yn blwmp ac yn blaen â phroblemau
→ Apostol i’r Cenhedloedd

Gwendidau
→ Cymeradwyodd ladd Steffan a cheisiodd ddinistrio Cristnogaeth

Gwersi
→ Mae bywyd tragwyddol yn rhodd gan Dduw trwy ffydd 
yn Iesu Grist
→ Deillia ufudd-dod i Gyfraith Dduw o berthynas y Cristion â Duw
→ Gall Duw ddefnyddio ein gorffennol i’w wasanaeth

Ffeithiau
→ Ei ddinas enedigol: Tarsus   → Mae’r enw Paul yn golygu bach   
→ Perthnasau: ‘Gweler Actau 23:16-22 
→ Gwaith: Gwneuthurwr pebyll ac apostol
→ Cyfoeswyr: Gamaliel, Steffan, Luc, Barnabas a Timotheus  

Adnodau
Actau 7:54-8:3 a 9:1-19; Philipiaid 1:2

POBL Y BEIBL
gan Peter Davies

Ar Draws
5.  Ustus yn dechrau ysgol nos am dri! (4)
7.  Chwilwyr am atebion (10)
8.  Llanc miniog (4)
9.  Tywynna fel eira di-sigl yn dadmer (10) 
12. Meithrin a ddaw o le cudd (6)
13. ‘Tyfu’n dawel yn dy Eglwys, ______’n llawn’ (WNW) (6)
14. Gradd yn torri crud yr aderyn (6)
16. Aelod Seneddol yn cywasgu’r trefnus i fod yn 
       aneglur (6)
17. Yr ail yn y ras (10)
20. Un o synhwyrau celfyddwr ar yn ail (4)
21. ‘Ein Tad, cofia’r morwr rhwng cyfnos a gwawr, 
       Mae’i long __ ___ _____, a’th fôr Di mor fawr’ (E.W.)  
       (2, 3, 5)
22. Rhywbeth i’w yfed heb eira (4)

I Lawr
1.  Mae’r eiddgar mewn gwe hudolus (4)
2.  Lliw sy’n wyrdd. llwyd a gwyn (4)
3.  Torri dau fedd wrth gymryd meddiant (6)
4.  Gadael ôl ar gar tolciog swnllyd iawn (6)
5.  ‘Boed Iesu â’i annherfynol stôr, __ _____ ___ , yn llanw’r môr’ 
      (W.W.) (2, 4’1,3)
6.  ‘Diysgog yw hen ______ ___ _ hyd; Nid siglo mae, fel 
     gweinion bethau’r byd.’ (E.J.) (6, 3, 1)
10. ‘_ ___ _ _____ meiau i gyd,  
       Yn afon Calfari’ (cyf. J.R.) (1, 3, 1, 5)
11. ‘Rwy’n hiraethu am ____ ______, Un o eiriau pur y ne’.’ 
       (W.W.) (4, 6)
15. Rhoi cyfran i’r eglwys yn adeg y mudo (6)
16. Torri’r fên yng ngheg yr arth enfawr (6)
18. Llesgau ar ganol uno rhyw ochr gudd (4)
19. Esgor ar ddiwedd teg fore mewn festri (4)

PAUL
gair yn ei le

gan Rhian Williams

1 2 3 4 5 6

7

8

9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19

20

21

22
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Rydw i bellach yn byw mewn gwlad 
lle nad yw’r rhan fwyaf o Americanwyr 
cyffredin yn ymwybodol o Gymru. 
Mewn gêm ddyfalu sy’n cael ei 
chwarae fwy neu lai’n wythnosol 
wrth i mi gwrdd â phobl newydd, 
bydd y sgwrs yn dilyn y trywydd 
anochel hwnnw: ‘Albanwr?’ Fi: ‘Nage!’; 
‘Gwyddel?’ Fi: ‘Agos!’ ‘Dwyt ti ddim yn 
Sais?’ Fi: ‘Agosach’; ‘Sweden?’ Ac ar 
y pwynt hwn bydda i’n rhoi’r gorau 
i chwarae’r gêm ac yn rhoi’r ateb ar 
blât. A’r ymateb gan amlaf yw ‘O?’ 

Iddyn nhw, dyw’r wlad y bues i’n 
byw ynddi am 47 mlynedd, a’i holl 
hunaniaeth ddiwylliannol, gyfoethog, 
erioed wedi bodoli! Yn fy ‘Brave 
New World’ doedd William Morgan 
erioed wedi cyfieithu’r Beibl, nid 
ysgrifennodd Daniel Owen yr un 
nofel, ni thraddododd John Elias 
unrhyw bregeth, ni chyfansoddodd 
R. Williams Parry ‘Y Llwynog’, ac 
mae’r Eisteddfod yn un gair arall 
amhosibl ei ynganu. Ond nid eu 

Fu arna i erioed awydd gadael 
cartref y teulu yn Llanelli. Byddai 
symud i Gaerfyrddin neu Abertawe 
hyd yn oed wedi bod yn rhy bell i’r 
pregethwr 47 oed oedd yn dal i fyw 
gartre ac yn cael ei sbwylio gan 
ei fam. Ond symud fu fy hanes, a 
13 blynedd yn ddiweddarach rydw 
i wedi hen ymgartrefu ar arfordir 
gogleddol Boston, MA, gyda’m 
gwraig hyfryd ac amyneddgar, 
Gwen, a’m ci llai amyneddgar, 
Erasmus. Pregethwr ydw i o hyd, 
er bod fy nghynulleidfa bellach yn 
cynnwys rhyw 20 cenedl wahanol, 
o’u cymharu â dwy yn fy eglwys yn 
Rhydaman. Gellid ystyried symud 
cyfandiroedd yn 47 oed yn dipyn o 
argyfwng canol oed, ond nid dyna 
fy mhrofiad o gwbl ym mis Mai 
2004.

Roedd ambell her i’w goresgyn, 
yn enwedig gadael Mam, teulu, 
a ffrindiau bore oes, yn ogystal â 
gadael yr eglwys a garwn. Byddai’r 
antur yn ddechrau newydd, ond 
nid heb ddagrau chwaith. Daeth 
colli cyfeillgarwch law yn llaw â 
cholli cydbrofi diwylliant Cymreig 
– yn hanesyddol, diwinyddol a 
llenyddol. Mae diwylliant a rennir 
yn ddiwylliant a brofir ar lefel 
lawer dyfnach. A gan mai ychydig 
o siaradwyr Cymraeg sydd yn yr 
ardal y tu hwnt i’m teulu agos, 
mae’n hawdd i’r wedd honno ar fy 
modolaeth gael ei hesgeuluso - dim 
ond i gael ei deffro gan ymwelwyr o 
gartre ar bererindod Americanaidd, 
a’m hymweliadau blynyddol â 
Chymru.

Beth yw bod yn  Gr i s t ion 
a  bod yn  Gymro? 
Ga ll  pob un ohonom 
ge is io  a teb y  cwest iwn 
hwn –  ond mae 
rha i ’n  ymateb yn 
wahano l  oherwydd eu 
hamgy lch iadau.  Ers  rha i 
b lynyddoedd be llach 
mae Kev in  Adams,  a 
fu ’n  we in idog  yn  Eg lwys 
Efengy la idd Rhydaman, 
yn  gwein idogaethu yn 
Amer ica .  Dyma ra i  o ’ i 
f y fy rdodau.

BYW   YN 
   AMERICA

"Yn ôl y mwyafrif o'm 
cyfeillion, dyw fy acen 
ddim wedi newid, ac 
mae hynny'n parhau 
yn ddefnyddiol wrth 
ddechrau sgwrs â 
dieithriaid. "
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cyhwfan yn nhemlau Anghydffurfiol 
Cymru. Serch hynny, mae yna 
gryfderau arbennig yn yr Eglwys 
Americanaidd, gan gynnwys, er 
enghraifft, dysgu cadarn. Mae’r 
rhan fwyaf o’r eglwysi efengylaidd 
yn cynnal nifer o astudiaethau 
Beiblaidd i oedolion cyn prif oedfa’r 
Sul. Y Sul diwethaf, wnaethon ni hyd 
yn oed ddarlledu dosbarth addysgol 
i oedolion drwy ffrwd fyw ar y we. 
Cefais fy syfrdanu o weld ein bod 
wedi cael 150 o wylwyr o fewn 
awr. Dyna i chi glamp o Astudiaeth 
Feiblaidd! Mae nifer o Gristnogion 
America yn cyfrannu’n gyson dda 
at yr eglwys ac elusennau, ac mae 
gan lawer weledigaeth fyw am y 
dyfodol, gyda phwyslais ar gyrraedd 
pobl lle maen nhw. Cyffredinoli yw 
hyn, wrth gwrs, ond mae hyd yn oed 
cyffredinoli yn cynnwys elfen gref o 
wirionedd.

Yn ôl y mwyafrif o’m cyfeillion, dyw 
fy acen ddim wedi newid, ac mae 
hynny’n parhau yn ddefnyddiol wrth 
ddechrau sgwrs â dieithriaid. Ychydig 
wythnosau’n ôl, arweiniodd cwestiwn 
ynghylch fy acen at sgwrs awr o hyd â 
chyn-beilot preifat yr Arlywydd Trump. 
Dim ond y noson cynt ro’n i wedi 
anfon erthygl ar Trump i’r Goleuad, yn 
rhy hwyr i gynnwys y digwyddiad hwn 
a’r wybodaeth ddadlennol a gefais 
am arweinydd dadleuol newydd y byd 
rhydd – ond felly mae bywyd!

Bydd pobl yn aml yn gofyn i mi a 
fydda i’n dychwelyd i Gymru ryw 
ddiwrnod. Yr un ateb fydda i’n ei roi 
bob tro. Does gen i ddim syniad. 
Mae bywyd yn antur, ac mae 
anturiaethau’n dueddol o beri syndod. 
Bydd raid i mi fodloni ar ymddiried a 
gweld beth ddaw.

Cofiwch chi, mae’r UD wedi 
ymdrechu i ehangu fy ngwasg 
hefyd. Cefais fy nghyflwyno i fyd 
gastronomeg gwlad yr addewid o 
fewn awr i groesi’r Iorddonen – neu’r 
‘Pond’, ys dywed yr Americanwyr 
– gydag ymweliad ag Applebee’s, 
sy’n gadwyn boblogaidd o fwytai. 
Yn wyneb plateidiau enfawr o fwyd, 
gweini ‘extra mile’, a’r sioc o roi 
cildwrn o 20%, teimlais ryw fath o 
bendro ddiwylliannol sy’n dal i droelli 
bob hyn a hyn.

Ydyn, mae pethau’n wahanol. Mae 
gwleidyddiaeth yn wahanol, ac 
mae crefydd yn wahanol i’r hyn dwi 
wedi arfer â hi. Pan welais y ‘Stars 
and Stripes’ wrth ochr y pulpud 
lle siaredais i am y tro cyntaf ar 
dir America, cefais dipyn o sioc 
wrth sylweddoli mor agos yw’r 
berthynas rhwng Cristnogaeth a 
chenedlaetholdeb Americanaidd. 
Efallai ’mod i’n anghywir, ond 
welais i erioed y Ddraig Goch yn 

bai nhw yw hyn. O bryd i’w gilydd 
bydda i’n gweld eisiau’r sgyrsiau 
diwylliannol ac ysbrydol sy’n 
dueddol o fywhau fy enaid cysglyd 
Cymreig o’i gwsg yn fy alltudiaeth o 
ddewis ar lannau gogleddol Boston. 
Mae pris i’w dalu hyd yn oed am 
y newidiadau mwyaf cadarnhaol 
mewn bywyd.

Rhan fechan o’r hanes yw hynny, fodd 
bynnag. Rydw i wrth fy modd yn 
byw yn UDA – neu a bod yn fanwl 
gywir – Boston. Er nad oes iddo 
hanes cynnar a chanoloesol fel 
Cymru, a’i chestyll a’i hen eglwysi, 
mae ganddo hunaniaeth ysbrydol 
hynod a chyfoethog sy’n deillio’n ôl 
i’r Piwritaniaid, cyn symud ymlaen 
i’r Deffroadau Mawr a’r Diwygiadau 
yn y 18fed, 19eg a’r 20fed ganrif, 
ac mae cael fy nhrochi yn yr hanes 
hwnnw wedi creu arwyr newydd 
sydd wedi ehangu fy myd crefyddol 
ac ysbrydol dros y 13 blynedd 
diwethaf. 

"Pan welais y 'Stars and Stripes' wrth ochr y pulpud lle 
siaredais i am y tro cyntaf ar dir America, cefais dipyn o sioc!'
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Mae iaith yn fwy na geiriau, a thôn yn fwy na nodau. 
Y GÂN NEWYDD

Mae iaith yn ymadroddion, yn 
frawddegau ac idiomau. Mae’n 
cyfleu’r hyn sydd ym meddwl a 
chalon un er mwyn i eraill fedru 
ymuno yn yr hyn sy’n cael ei ddweud. 
Mae tôn yn nodau wedi eu trefnu 
mewn modd i gyffwrdd emosiwn 
ochr yn ochr â’r meddwl. Pan ddown 
at emynau rydym yn troi at orchwyl 
pwysicaf dynolryw, oherwydd yma 
rydym yn cyfathrebu â’n gilydd am 
Dduw, ac yn cyfathrebu â’n Crëwr 
amdano’i hun. Yng ngeiriau Cyffes 
Westminster: ‘Diben pennaf dyn 
yw gogoneddu Duw a’i fwynhau 
yn dragywydd.’ Felly nid gwaith i’w 
gymryd yn ysgafn yw ysgrifennu 
emyn. Iddo fod yn gymorth i’r saint 
i addoli Duw rhaid i’r emyn fynegi 
rhywbeth gwerth ei ddweud, a hynny 
mewn ffordd sy’n anrhydeddu Duw.

A oes angen emynau newydd?
Mae gennym draddodiad cyfoethog o 
emynau yn ein gwlad, ac emynau’r 
ddeunawfed ganrif yn enwedig yn 
cyffwrdd â chymaint o wirioneddau’r 
Gair a phrofiadau Cristnogion. A 
oes angen mwy nag efallai gosod 
tonau newydd i’r hen eiriau? Yn 
sicr ni ddylid troi cefn ar y trysor 

sydd gennym yn yr hen emynau i’n 
cynorthwyo yn ein haddoliad. Ond 
mae iaith yn newid, a geiriau yn 
newid eu hystyron. Go brin fod llinell 
megis ‘Ef yw ein castell caead’ o 
un o salmau cân Edmwnd Prys yn 
gymorth i’r mwyafrif ohonom yn ein 
mawl!

Ochr yn ochr â hyn, wrth werthfawrogi 
bod emynwyr y gorffennol yn ein 
galluogi i fynegi ein profiad mewn 
mawl, onid yw’n rhesymol ein bod ni 
yn mynegi ein haddoliad yn ein hidiom 
ein hunain? Os oedd Robert ap Gwilym 
Ddu yn iawn pan ddywedodd ‘Rhy fyr 
yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn 
iawn amdano’, yna mae lle i ninnau 
fynegi yn ein hiaith ein hunain fawrion 
weithredoedd Duw.

Y Testun

Rydym yn byw mewn oes lle rhoddir 
pwyslais mawr ar deimladau. Mae 
llawer o ganeuon Cristnogol cyfoes 
yn ymddangos fel pe bydden nhw’n 
canolbwyntio ar yr un sy’n canu 
a’r hyn mae’n ei deimlo. Heb amau 
didwylledd y rhai fu’n cyfansoddi, 
nid dyna ddylai emyn ei wneud. 
Wrth addoli, nid ni sydd yn y canol 
ond yr un sy’n cael ei addoli. Hyd 
yn oed pan fyddwn yn sôn am ein 

teimladau, rydym yn gwneud hynny 
mewn perthynas â’r Duw rydym 
yn ei gyfarch. Felly rhaid dechrau 
gyda’r Beibl. Cryfder mawr cymaint o 
emynwyr gorau’r gorffennol oedd eu 
gallu i gymryd delweddau Beiblaidd 
a’u plethu yn emynau cyflawn. Roedd 
hyn yn eu cadw rhag mynd yn or-
sentimental a goddrychol.

Yn ymarferol gall un darn o’r 
Ysgrythur, neu un hanes ohono fod yn 
ysbrydoliaeth i emyn. Bu’r croeshoelio 
yn enghraifft amlwg o hyn. Dro arall, 
efallai mai thema sy’n ysbrydoli, 
ac felly rhaid myfyrio ar wahanol 
adrannau o’r Beibl. Soniodd Stuart 
Townend a Keith Getty am y broses o 
ysgrifennu ‘Speak, O Lord.’ – eu hemyn 
ar adael i’r Beibl siarad â ni. Buont yn 
chwilio drwy’r Beibl yn casglu’r holl 
gyfeiriadau at y modd mae Gair Duw 
yn ein newid, ac yna plethu’r syniadau 
yn emyn grymus.

Mae angen i’r emynau fod yn 
Drindodaidd. Nid yw hyn yn golygu fod 
rhaid sôn am y Tad, y Mab a’r Ysbryd 
ym mhob emyn. Ond fe ddylai pob 
un gyd-fynd â fframwaith diwinyddol 
Beiblaidd. Dylid bod yn glir pa berson 
o’r Drindod rydym yn cyfeirio ato, neu 
yn ei gyfarch. Mae’n bwysig hefyd 
gadael i un ddelwedd redeg drwy’r 
emyn i’w chlymu at ei gilydd a’i gwneud 
yn gofiadwy.

Wrth i Dduw symud mewn diwygiad neu adfywiad does dim syndod bod rhai 
wedi eu hysgogi i ysgrifennu emynau o addoliad, emynau sydd yn dysgu 
ac annog pobl Dduw i ymhyfrydu Ynddo. Dyma ofyn i Dafydd Job am 
ei syniadau ef am ysgrifennu emynau Cymraeg heddiw.
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Yr Iaith
Mae Duw am siarad â ni yn ein 
hiaith ein hunain. Rydym felly am 
fynegi ein mawl, ein hedifeirwch, ein 
hymgysegriad a phob bwriad arall 
mewn iaith sy’n naturiol i ni. Nid 
ailadrodd emynau’r ddeunawfed ganrif 
a ddylem. Mae ambell i emyn yn swnio 
fel pe byddai wedi benthyg llinellau 
o’r hen emynau, a go brin y gellir 
gwella ar y rheini bellach. Nid rhestr 
o ymadroddion duwiol yw gwir emyn. 
Cafwyd gormod o odli ‘gras’ â ‘phechod 
cas” ac ati. Rhaid dod o hyd i ffyrdd 
newydd o fynegi’r hen wirioneddau os 
am greu emynau ystyrlon, ffres.

Gan mai cyfeirio ein mawl at Dduw 
yr ydym, mae ef yn haeddu’r gorau. 
Dylem geisio bod yn ramadegol gywir, 
wrth gadw’r ymadroddion yn ystwyth 
a hawdd eu deall. Un o nodweddion 
emynau mwy cyfoes yw llai o bwyslais 
ar yr odl. Gall hyn ein rhyddhau o ormes 
yr hen drawiadau. Ond mae hefyd yn 
bwysig cadw’r elfen farddonol wrth 
gyfansoddi. Nid dim ond brawddegau 
o ryddiaith yw emyn. Mae’n wir i 
emynwyr yr ugeinfed ganrif ar adegau 
fynd yn or-farddonol, ac roedd yr iaith 
flodeuog yn cuddio unrhyw gynnwys 
ystyrlon. Ond mae’r emynau sy’n mynd 
i oroesi yn gosod y geiriau gorau yn y 
drefn orau. Mae cynildeb ymadrodd 
yn eu gwneud yn hawdd eu cofio. 
Meddyliwch am ymadroddion o’r hen 

emynau – ‘Rhagluniaeth fawr y nef’, 
‘Fy ngwisgo â’i gyfiawnder / yn hardd 
gerbron y Tad’, neu emyn rhyfeddol Ann 
Griffiths am berson Crist – ‘Dwy natur 
mewn un person / yn anwahanol mwy’. 
Dyna osod gwirioneddau Beiblaidd 
dwfn mewn ffyrdd syml, cofiadwy.

Tonau
Y prif reswm dros alw Cymru yn Wlad y 
Gân oedd fod ganddi destun gwerth canu 
amdano, sef yr Arglwydd Iesu Grist. Ond 
rheswm arall oedd fod y tonau a roddwyd 
i’w hemynau yn gallu cael eu canu gan 
gynulleidfa. Nid clwstwr o unawdwyr oedd 
yn dod at ei gilydd i ganu ‘Cwm Rhondda’. 
Gallai cynulleidfa uno i foli Duw, a hynny 
mewn pedwar llais.

Wrth gwrs mae modd ysgrifennu emynau 
newydd ar gyfer rhai o’r hen donau. 
Ond, yn ein dyddiau ni, daeth tonau o 
fath newydd yn boblogaidd. Mae nifer 
o’r caneuon newydd yn addas iawn i 
berfformwyr ar lwyfan, ond ddim mor 
hawdd i gynulleidfa. Mae’r amrediad 
nodau yn rhy eang, a’r neidio mawr o 
un nodyn isel i un uchel yn anaddas i 
gynulleidfa o addolwyr. Ar y llaw arall 
ystyriwch emynau newydd Townend a 
Getty yn Saesneg. Nid tonau pedwar llais 
mo’r rhain yn naturiol. Nid ydynt ddim 
gwaeth oherwydd hynny, ond maent yn 
amlwg yn rhai y gall cynulleidfa eu canu. 
Mae angen cyfansoddwyr tonau sy’n gallu 
cydweithio â beirdd o ddiwinyddion er 
mwyn creu rhywbeth fydd yn gymorth i’r 
saint addoli Duw.

Cyfieithu
Mae traddodiad gwych o gyfieithu 
emynau o ieithoedd eraill, o gofio fel mae 
llawer o’n hoff emynau wedi eu trosi 
o’r Lladin, yr Almaeneg yn ogystal â’r 
Saesneg. Bu i emynau Watts a Wesley 
gyfoethogi llawer ar ein traddodiad ni 
ein hunain. Ond mae cyfieithu emyn yn 
grefft. Nid peth hawdd yw sicrhau fod y 
cyfieithiad yn cyd-fynd â’r dôn, oherwydd 
mae’r acen yn y Gymraeg mewn lle 
gwahanol i’r Saesneg. Mae cyfieithu 
mewn ffordd farddonol yn fwy na throsi 
geiriau, a bu sawl enghraifft o gyfieithiad 
clogyrnaidd. Yn ogystal â hyn, rhaid 
sicrhau fod y cynnwys diwinyddol yn y 
cyfieithiad. Bu i ambell emyn golli ei hystyr 
bron yn llwyr o gael ei drosi. Ond peidiwn â 
bodloni ar gyfieithu yn unig.

Y Gyfrinach Fawr
Y gwir yw fod yr emynwyr gorau wedi 
profi realiti Duw, ac wedi cael eu hysbrydoli 
i fynegi gwirioneddau a phrofiadau mewn 
emynau yr oedd Cristnogion yn gallu 
uniaethu â hwy. Angen mawr ein dydd 
ni yw Cristnogion sy’n byw yn agos at 
Dduw, ac yn yr agosatrwydd hwnnw yn 
darganfod fod eu calonnau yn ymateb i 
gariad a gras Duw. Canlyniad hynny fydd 
mynegiant cyfoes o hen wirioneddau fydd 
yn ychwanegu at y mawl sy’n seinio drwy’r 
nef. Os mai Williams oedd biau’r gân yn 
y ddeunawfed ganrif, mae angen i rywun 
yn ein dyddiau ni ddweud gyda’r Brenin 
Dafydd: ‘Arglwydd, agor fy ngwefusau, 
a bydd fy ngenau yn mynegi dy foliant’. 
(Salm 51:15)
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ADDEWIDION MAWR A GWERTHFAWR
Diolch am yr addewidion,
    Addewidion sydd mor fawr,
Addewidion mawr a gwerthfawr,
    Rho eu cymorth inni’n awr
       Gwna hwy’n filwyr
Ar y blaen ar faes y gad.

Parod ydym ni i grwydro,
    Gweld y borfa fras gerllaw,
Diolch am yr addewidion,
    Sy’n ein gwylio ar bob llaw,
      Fel bugeiliaid
Yn gofalu am eu praidd.

Ofnau lawer sy’n ein llethu,
    Methu’n lân â gweld yn glir,
Deuwch eto addewidion,
    Y mae ffydd yn colli tir,
      I’r dyfodol
Gwna hwy’n llygaid ar y daith.
     
   Noel Gibbard

Dwg fi i Fynydd yr Olewydd
  Lle mae ‘Ngheidwad yn yr ardd;
Chwŷs fel dafnau gwaed yn disgyn
     Hyd ei ruddiau hardd.

Beth yw’r ymdrech sy’n ei enaid?
  Pam bod hwn sy’n Frenin Nef 
Â gofidiau dwys hyd angau
    Yn ei galon Ef?

Cwpan sydd o’i flaen i’w yfed -
  Cwpan chwerw angau loes;
Tâl pechodau myrdd o ddynion
     Ar unigrwydd croes.

A wnaiff Iesu wrthod yfed?
  A yw’r baich rhy fawr i’w ddwyn?
Gwêl E’n estyn am y cwpan -
     Yfa er dy fwyn.

Dysg im, Iesu, faint dy ymdrech,
  Dysg im werth y dafnau gwaed;
Yn dragywydd gwnaf dy ddilyn,
     Llechaf wrth dy draed. 
     
   Dafydd M. Job
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ddydd a nos, a threuliai oriau yn cyffesu pob math o 
bechodau wrth offeiriaid, gan gynnwys chwerthin a 
chanu’n wael! Âi yn fynych heb gwsg, bwyd a dŵr, ac yr 
oedd i’w weld yn aml yn cardota er mwyn ennill arian i’r 
mynachdy.

Ond er gwaethaf hyn oll nid oedd yn dawel ei feddwl. Yr 
oedd yn ymwybodol ei fod yn dal i fod o dan ddigofaint 
Duw, a gwaeddodd mewn anobaith, ‘O! fy mhechodau, fy 
mhechodau, fy mhechodau!’ Yr oedd yn poeni bod Duw 
wedi troi cefn arno, ac yn ei weld ei hun yn fab colledigaeth.

 Cysur
Yn 1512 penodwyd Luther yn Athro Astudiaethau 
Beiblaidd yn y Brifysgol yn Wittenberg. Wedi darlithio ar 
lyfr Genesis yr oedd yn paratoi darlithoedd ar y Salmau 
pan ddarllenodd y geiriau hyn yn Salm 31:1, ‘achub fi yn 
dy gyfiawnder’. Hyd yma yr oedd Luther wedi meddwl 
am gyfiawnder Duw fel rhywbeth a oedd yn condemnio 
pechaduriaid fel ef, ond yn awr am y tro cyntaf yr 
oedd wedi darllen bod cyfiawnder Duw yn gallu achub 
pechaduriaid tebyg iddo ef.

Yn ystod y blynyddoedd nesaf bu wrthi, yn rhagluniaeth 
Duw, yn paratoi darlithoedd ar Hebreaid, Galatiaid a 

MARTIN LUTHER 
PLENTYN GRAS, PREGETHWR GRAS

 Ysgwyd
Ganwyd Luther yn yr Almaen ym 1483 a phan oedd yn 
18 oed dechreuodd astudio’r Gyfraith. Ond wrth deithio 
adref o’r brifysgol yn Erfurt un tro dyma storm enfawr 
yn dechrau rhuo. Yr oedd Luther yn siŵr ei fod yn mynd 
i farw ond cafodd ei arbed, ac o hyn allan dechreuodd 
feddwl am bethau tragwyddol.

Yr oedd yr Ysbryd yn ystod y cyfnod hwn yn gweithio yn 
Luther, yn ei argyhoeddi o bechod a chyfiawnder a barn, 
ac yr oedd Luther yn chwilio o ddifrif am faddeuant a 
chyfiawnder y byddai Duw yn ei dderbyn. Ond yr oedd 
Luther yn siŵr bod rhaid iddo ennill ffafr Duw trwy 
gyflawni gweithredoedd da. Yr oedd yn siŵr bod rhaid 
iddo ef wneud iawn am ei bechod, bod rhaid iddo ei 
gyfiawnhau ei hun o flaen Duw, ac felly penderfynodd 
fynd yn fynach er mwyn sicrhau bod cyfleoedd lu ganddo 
i gyflawni gweithredoedd da! Esboniodd y penderfyniad 
hwn yn ddiweddarach yn y modd hwn: ‘Credwn fod rhaid 
i mi wneud gweithredoedd da, nes i Grist, ar sail y rhain, 
droi’n gyfeillgar a grasol tuag ataf.’

Yn ystod ei amser yn y Mynachdy yn Erfurt ac wedyn 
yn Wittenberg gwnâi bopeth a oedd yn ddisgwyliedig, a 
llawer mwy! Âi i bob gwasanaeth yn y capel, gweddïai 

Yng nghanol cyffro a bwrlwm y Diwygiad Protestannaidd 
mae’n hawdd colli golwg ar dystiolaethau personol y rhai 
a ddefnyddid gan Dduw i’w arwain. Dynion o’r un anian â 
ninnau oeddent; pechaduriaid a gafodd ras yn yr Arglwydd 
Iesu, gwrthryfelwyr a dderbyniodd faddeuant gan y Brenin. 
Yr oeddent wedi profi a gweld mai da yw’r ARGLWYDD ac yr 
oeddent eisiau gweld eu cyfoedion yn profi a gweld hyn hefyd.
Trwy fywyd Martin Luther, arloeswr y Diwygiad, gwelwn mai 
‘trugarog a graslon yw’r ARGLWYDD, araf i ddigio a llawn 
ffyddlondeb’ (Salm 103:8). gan Adrian Brake
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Rhufeiniad, llyfrau sy’n esbonio’n fanwl ystyr y geiriau a 
ddarllenodd yn Salm 31, ac o’r diwedd, rywbryd yn ystod 
1518, gwelodd wirionedd yr efengyl yn glir yn Rhufeiniaid 
1:17, ‘Y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw.’

Sylweddolodd fod Duw y Tad yn rhoi cyfiawnder Crist 
i bob un sy’n ymddiried yn ei Fab, ac yr oedd hyn, wrth 
reswm, yn destun llawenydd ganddo. Meddai, ‘Ar unwaith 
teimlais fy mod wedi fy ngeni o’r newydd ac wedi cerdded 
trwy ddrysau paradwys... Daeth y darn hwn gan Paul yn 
borth i’r nef i mi.’ Esboniodd ei ddarganfyddiad fel hyn:

Hwn yw’r hyder sydd gan Gristnogion a gwir lawenydd ein 
cydwybod, sef trwy ffydd nad yw ein pechodau bellach 
yn perthyn i ni ond fe’u rhoddir yn hytrach i Grist yr un 
y rhoddodd Duw arno bechodau pob un ohonom ni. 
Cymerodd ef ein pechodau ni arno ei hun. Daw holl 
gyfiawnder Crist yn eiddo i ni. Taena ef ei fantell drosom a’n 
gorchuddio.

Roedd Luther eisoes wedi protestio yn erbyn llygredd 
yn Eglwys Rufain, llygredd a welodd yn ystod taith i Rufain 
ar ran y mynachdy ac yn ymgyrch mynach arall o’r enw 
Tetzel i godi arian trwy werthu maddeuebau, ond yr oedd 
hwn yn ddatblygiad arbennig o arwyddocaol. Bellach gwelai 
fod dysgeidiaeth Eglwys Rufain yn anysgrythurol a bod 
iachawdwriaeth yn dod trwy ffydd yn unig yng Nghrist yn 
unig ac nid trwy gyfuniad o ffydd yng Nghrist, gweithredoedd 
a’r sagrafennau fel yr oedd yr Eglwys yn ei honni.

 Safiad
Dysgai Luther hyn i’w fyfyrwyr ac mewn dadleuon â 
mynachod eraill, a chyn bo hir cafodd alwad i ymddangos 
o flaen yr Ymerawdwr mewn Diet yn Worms i esbonio 
ei syniadau. Pan gyrhaeddodd, daeth yn amlwg nad 
trafodaeth oedd hon i fod ond prawf, a gorchmynnwyd i 
Luther dynnu’i eiriau’n ôl. Ond gwrthododd gan ddweud,

Oni chaf fy narbwyllo trwy’r Ysgrythur a rheswm syml... 
mae fy nghydwybod yn gaeth i Air Duw. Ni allaf ac ni fynnaf 
dynnu unrhyw beth yn ôl, ac nid yw mynd yn groes i’r 
gydwybod yn iawn nac yn ddiogel. Boed Duw yn gymorth i 
mi. Amen.

Condemniwyd Luther yn heretic ac ar ei ffordd adref 
o’r Diet cipiwyd ef gan ei gyfeillion, a’i roi yng Nghastell 
Wartburg am gyfnod er mwyn ei ddiogelwch. Ond ni 
ddychrynwyd Luther ac ymlafniodd weddill ei fywyd i 
ledaenu’r efengyl yr oedd wedi ei gweld yn Rhufeiniaid 
1:17: efengyl gras, efengyl Crist, efengyl cyfiawnhad trwy 
ffydd yng unig yng Nghrist yn unig.

Gwnâi hyn trwy bregethu, ysgrifennu llyfrau, cyfansoddi 
emynau, a chyfieithu’r Beibl i’r Almaeneg er mwyn i bobl 
gyffredin allu darllen neu wrando ar yr Ysgrythur mewn 
iaith ddealladwy a dod wyneb-yn-wyneb â’r gwirionedd. 
Daeth llawer yn yr Almaen ac mewn gwledydd eraill i’r 
bywyd trwy waith Martin Luther, ac mae ei ddylanwad 
wedi parhau hyd heddiw.

Gwersi
Mae hanes Luther yn 
ein hatgoffa ni o bedwar 
peth. 

 Yn gyntaf, ac yn 
bennaf oll, mae profiad 
Luther yn ein hatgoffa ni 
mai ‘Trwy ras yr [ydym] 
wedi [ein] [h]achub, trwy 
ffydd. Nid [ein] gwaith [ni] yw hyn; rhodd Duw ydyw; 
nid yw’n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb 
ymffrostio’ (Eff. 2:8-9).

 Yn ail, mae profiad Luther yn ein hatgoffa fod 
Duw yn defnyddio’i Air i ddwyn pechaduriaid at 
Iesu. Fel mae Paul yn dweud wrth Timotheus, 
mae’r ‘Ysgrythurau sanctaidd ...yn abl i’th wneud yn 
ddoeth a’th ddwyn i iachawdwriaeth trwy ffydd yng 
Nghrist Iesu’ (2 Tim 3:15). Mae’n hollbwysig felly ein 
bod ni’n cyhoeddi’r Gair i’r colledig.

 Yn drydydd, mae profiad Luther yn ein hatgoffa ni 
y bydd Satan yn gwrthwynebu pregethu’r efengyl, a 
bod erledigaeth yn anochel i bob un sy’n cyhoeddi’r 
gwirionedd. Ond fel yn achos Luther, yn ein hachos 
ninnau hefyd, bydd Duw yn bendithio ffyddlondeb a’n 
‘dwyn yn ddiogel i’w deyrnas nefol’ (2 Timotheus 4:18).

 Ac yn olaf, mae profiad Luther yn ein hatgoffa 
bod Duw yn gallu ein defnyddio yng ngwaith 
ei deyrnas er nad ydym yn berffaith. Gwnaeth 
Luther gamgymeriadau. Yr oedd yn cweryla â’i 
gyd-ddiwygwyr yn y Swistir, siaradai’n annoeth 
ac annheg am yr Iddewon, ac nid oedd ei 
ddealltwriaeth o arwyddocâd Swper yr Arglwydd yn 
hollol gywir, ond eto trwyddo ef cyflawnodd Duw 
bethau mawr. Gadewch i ni ymroi i Dduw a gweld 
beth fydd ef yn ei wneud gyda ni.

Y mae pob Cristion yn cydlawenhau â Luther yng 
ngwirionedd Salm 32:1, ‘Gwyn ei fyd y sawl y 
maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod. 
Gwyn ei fyd y sawl nad yw’r ARGLWYDD yn cyfrif ei 
fai yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei ysbryd.’

GWEFAN Y 
CYLCHGRAWN
Beth am fynd draw i’r 
wefan i weld 
hen erthyglau 
ac i weld y 
wybodaeth 
ddiweddaraf?

www.mudiad-efengylaidd.org/YCylchgrawn
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Salm, yn union fel y byddai plentyn 
yn ei wneud. 

Mae’n beth da sicrhau mai gweddi 
yw gorchwyl cyntaf y bore a 
gorchwyl olaf y nos. Gwyliwch rhag 
y syniadau gau, twyllodrus hynny 
sy’n dweud wrthych, ‘Arhoswch 
ychydig. fe weddïa i mewn awr; yn 
gyntaf rhaid i mi roi sylw i’r hwn 
a’r llall.’ Mae’r meddyliau hyn yn 
eich tynnu chi oddi wrth weddi at 
faterion eraill sy’n dal eich sylw chi 
ac yn mynd â’ch amser chi nes tagu 
gweddïau’r diwrnod hwnnw. 
Efallai y bydd gennych chi rai tasgau 
sy’n llawn cystal â gweddi neu sy’n 
well na gweddi, yn enwedig mewn 
argyfwng. Yn ôl y sôn, dywedodd 
Sant Jerôm fod popeth a wna 
credadun yn weddi a dihareb, ‘Mae’r 
un sy’n gweithio’n ffyddlon yn 
gweddïo ddwywaith.’ Gellir dweud 
hyn am fod credadun yn ofni ac 
yn anrhydeddu Duw yn ei waith 
ac yn cofio’r gorchymyn i beidio 
â gwneud niwed i neb, na cheisio 
dwyn, camarwain, na thwyllo. Mae’r 
meddyliau hyn a’r ffydd hon yn troi 
heb os nac oni bai ei waith yn weddi 
ac yn aberth moliant. 

Ar y llaw arall, mae hefyd yn wir 
fod gwaith anghredadun yn felltith 
lwyr, ac felly mae’r un sy’n gweithio 

SUT I WEDDÏO 
YN ÔL MARTIN LUTHER 

Yn 1535 ysgrifennodd Martin Luther lyfr ar 
weddi i’w farbwr, Peter Beskendorf, a oedd 
wedi gofyn iddo am gyngor ar sut i weddïo.

Isod nodir ddechrau’r canllawiau a 
gyfieithwyd i’r Saesneg o dan y teitl, 
A Simple Way to Pray.

Hoffwn i ddweud wrthych chi, hyd 
y galla i, beth rydw i’n ei wneud yn 
bersonol wrth weddïo. Boed i’n 
Harglwydd annwyl eich galluogi chi 
a phawb arall i ragori arna i yn hyn o 
beth! Amen. 

Yn gyntaf, pan rwy’n teimlo fy mod 
i wedi mynd yn oeraidd a phrudd 
wrth weddïo oherwydd tasgau neu 
feddyliau eraill (am fod y cnawd 
a’r diafol bob amser yn atal ac yn 
rhwystro gweddi), rwy’n rhuthro 
i’m hystafell, a’m sallwyr bach yn fy 
llaw, neu, ar y dydd a’r awr briodol, 
i’r eglwys lle bydd cynulleidfa wedi 
ymgasglu ac fel y caniatâ’r amser, 
byddaf yn adrodd wrthyf fy hun yn 
dawel air am air y Deg Gorchymyn, 
y Credo, ac os bydd gen i amser, rai 
o eiriau Crist neu Paul, neu ambell 

heb ffydd yn melltithio ddwy waith. 
Wrth iddo wneud ei waith, mae ei 
feddyliau’n esgeuluso Duw ac yn 
tramgwyddo’i gyfraith, sut i fanteisio 
ar ei gymydog, sut i ddwyn oddi 
wrtho a’i dwyllo. Beth all y meddyliau 
hyn fod ond melltithion noeth yn 
erbyn Duw a dyn, sy’n gwneud ein 
bywyd a’n hymdrech yn felltith ddwbl 
wrth i ddyn ei felltithio’i hun. Yn y 
pen draw cardotwyr a ffyliaid ydyn 
nhw. Gweddi barhaus sydd gan Grist 
dan sylw yn Luc 11, ‘Gweddïwch yn 
ddi-baid’, gan fod rhaid gwylio’n ddi-
baid rhag pechod a drwgweithredu, 
rhywbeth na all neb ei wneud os 
nad yw’n ofni Duw nac yn cofio’i 
orchymyn, fel y dywed Salm 1, ‘Gwyn 
ei fyd yr hwn a fyfyria yn ei gyfraith ef 
ddydd a nos.’ 

Eto rhaid i ni ofalu nad ydym yn 
torri arferiad gweddi go iawn a 
dychmygu bod gweithredoedd 
eraill yn angenrheidiol, pan nad oes 
eu hangen o gwbl wedi’r cyfan. O 
ganlyniad byddwn ni’n llacio ac yn 
diogi, yn oeri ac yn llesgáu wrth 
weddïo. Nid yw’r diafol sy’n ein blino 
ni’n ddiog nac yn ddiofal, ac mae 
ein cnawd yn rhy barod ac eiddgar i 
bechu, heb awydd i weddïo.

‘Mae’n beth 
da sicrhau 
mai gweddi 
yw gorchwyl 
cyntaf y bore a 
gorchwyl olaf y 
nos.’ 



SUT I WEDDÏO 
YN ÔL MARTIN LUTHER 

OES UNRHYW LYFRAU I’W 
DARLLEN AM Y DIWYGIAD 
PROTESTANNAIDD? 

Oes, digonedd! Diolch i Noel Gibbard am gyflwyno rhai o’r 
llyfrau mwyaf diddorol i ni yma. 

Llyfrau Cyffredinol
Un o’r cyflwyniadau cyffredinol gorau yw R. Tudur Jones, The 
Great Reformation (IVP, 1985; Bryntirion, 1997). Yma eglura’r 
awdur y byddai’n well sôn am ‘ddiwygiadau’ yn hytrach na 
‘Diwygiad’ Protestannaidd. Dilyna’r hanes o wlad i wlad; nid yr 
Almaen, y Swistir a Lloegr yn unig, ond hefyd gwledydd megis 
yr Eidal, Iwerddon, Cymru a Gwlad yr Iâ. Yn fwy diweddar 
mae Nicholas R. Needham, 2,000 Years of Christ’s Power, 
Reformation and Renaissance, Part 3 (Grace Publications, 2003; 
Evangelical Press, 2004) wedi tynnu sylw at y cysylltiad rhwng 
y Diwygiad a’r Dadeni. Mae’n bwysig deall y ddau fudiad hyn, 
a’r berthynas rhyngddynt. Gall unrhyw un sydd â ddiddordeb 
mewn hanes fwynhau’r gyfrol hon. Cyfrol swmpus ond sydd 
wedi ei hanelu at y darllenydd cyffredin.

Yn Gymraeg ceir D. Ben Rees, Deuddeg o Ddiwygwyr 
Protestannaidd (Cyhoeddiadau Modern Cymreig cyf. 1988). 
Yma ceir deuddeg o erthyglau ar arweinwyr y Diwygiad ar y 
cyfandir, Lloegr a’r Alban, gan gynnwys un llai adnabyddus, 
sef Johann Bugenhagen, un o gydweithwyr Luther. Mae’n 
dda cael y deuddeg mewn un gyfrol. Mae’n gymorth i gael 
golwg cytbwys ar y Diwygiad.

Y Diwygiad yng Nghymru
Lle da i ddechrau yw R. Tudur Jones, Cymru a’r Diwygiad 
Protestannaidd (Y Colegiwm Cymraeg, 1987). Cyflwyniad clir 
a chryno, 74 tudalen. Yn arbennig o berthnasol i Gymru yw’r 
adran ‘Cymreigio’r sefydliad’. Ceir rhagor o fanylder gan y prif 
awdurdod ar y cyfnod hwn, Glanmor Williams, The Reformation 
in Wales, Headstart History (Bangor, 1991). Yr ymdriniaeth fanylaf 
gan yr un awdur yw Wales and the Reformation (Gwasg Prifysgol 
Cymru, 1997, 1999). Clamp o lyfr yw hwn, bron pedwar cant 
o dudalennau. Mae’n waith trylwyr, ysgolheigaidd. Rhydd le 
amlwg i Harri’r VIII, a’r datblygiadau allweddol yn ei gyfnod. 
Mae’n dilyn y newidiadau hyd amser Elisabeth I, ac yn neilltuo 
pennod i drafod Beibl 1588.

O ran cyfraniad William Salesbury, rhaid nodi R. Brinley 
Jones, William Salesbury, Writers of Wales Series (Gwasg 
Prifysgol Cymru, 1994). Dyma’r gyfrol sy’n crynhoi rhestr 
gweithiau Salesbury, a hynny’n gronolegol. Mae’n syndod 
faint gynhyrchodd yr ysgolhaig. Llyfr defnyddiol arall yw 
James Pierce, Life and work of William Salesbury (Lolfa, 2016). 
Cyhoeddwyd nifer fawr o lyfrau ar wahanol agweddau ar 
waith Salesbury. Mae’r gyfrol hon yn casglu’r holl agweddau 
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at ei gilydd, a’r canlyniad yw cofiant cyflawn i’r ysgolhaig. 
Dyma waith arbennig iawn. Olrheinir hanes Salesbury, y 
dylanwadau arno, gan nodi yn arbennig ddylanwad Erasmus. 
Neilltuir pedair pennod i drafod Testament Newydd 1567.

Martin Luther
Yr astudiaeth arloesol oedd Roland Bainton, Here I Stand, 
a gyhoeddwyd yn gyntaf ym 1950 (Mentor). Ers hynny 
ysbrydolodd filoedd o ddarllenwyr. Mae ei apêl yn parhau. 
Trafodir y cefndir, taith ysbrydol Luther, a’i ddylanwad, yn 
feistraidd. Ceir nifer fawr o argraffiadau, e.e. Abingdon, 1991, 
2013; Penguin, 1955. Yn ddiweddar, cyhoeddwyd Scott H. 
Hendrix, Visionary Reformer (Prifysgol Iâl, 2015). Cyfrol ffres 
a gwerthfawr yw hon sy’n trafod yr hyn a arweiniodd at y 
Diwygiad , a sut y gwnaeth Luther gyflawni ei weledigaeth. 
Mae’n cynnwys manylion diddorol am y teulu Luther; busnes 
y teulu, a Luther ei hun. Gwneir defnydd da o lythyrau Luther 
a’r ‘Table Talk’. Trafodir cryfderau a gwendidau’r diwygiwr; ei 
lwyddiant a’i fethiannau.

Syniadau’r Diwygiad
Gall y darllenydd a hoffai wybod mwy am ddiwinyddiaeth y 
Diwygiad elwa o Mark A. Noll, Confessions and Catechisms 
of the Reformation (IVP, 1988, 1991) sy’n ymdrin â phob un o 
wahanol eglwysi’r Diwygiad Protestannaidd. Llyfr gwerthfawr 
arall yw Timothy George, The Theology of the Reformation 
(Brodman, 1988, argr. 2013) sy’n egluro diwinyddiaeth y 
gwahanol arweinwyr, a’r ail argraffiad yn cynnwys pennod 
ychwanegol ar William Tyndale. Mae hwn yn gyfuniad hapus 
o hanes a diwinyddiaeth. Llyfr tebyg yw Alister E. McGrath, 
Reformation Thought: An Introduction (Rhydychen , 1988, 
1993). Fel Timothy George, cyfuna hanes a diwinyddiaeth. 
Rhoddir sylw i’r athrawiaethau gwahanol: cyfiawnhad 
trwy ffydd; etholedigaeth; yr Ysgrythur; sacramentau; yr 
Eglwys. Trafodir yr agwedd boliticaidd, a mesur dylanwad y 
Diwygiad Protestannaidd. Yn ddiweddar mae Mike Reeves 
a Tim Chester wedi tynnu sylw at bwysigrwydd y Diwygiad 
Protestannaidd i Gristnogion efengylaidd yn Why The 
Reformation Still Matters (IVP, 2016).
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GWERSI’R DIWYGIAD 
PROTESTANNAIDD 
YNG NGHYMRU

Wrth gofio Luther eleni, nid ydym yn anghofio Cymru. Chwythodd awelon Wittenberg yma hefyd, 
ac os oes angen dyddiad, cofier taw 2017 yw 450 mlwyddiant cyfieithu’r Testament Newydd 
i’r Gymraeg. Nid oedd y cyfieithiad heb ei wendidau, ond roedd yn garreg filltir arwyddocaol, 
a defnyddiodd William Morgan dri chwarter Testament Newydd 1567 ar gyfer Beibl 1588, 
sef gorchest fawr y Diwygiad yng Nghymru. Heb y Beibl hwn, anodd dychmygu Diwygiad 
Methodistaidd y ddeunawfed ganrif, capeli Cymraeg eu hiaith, a chyhoeddiadau tebyg i’r 
cylchgrawn hwn. Digon yw dweud, felly, fod ar bob un ohonom ddyled anferthol i’r Diwygwyr 
Cymreig, ond pwy oeddent ac a oes rhywbeth ganddynt i’w ddysgu i ni yn 2017?

yn esgob Llanelwy yn 1559, cyn symud 
i Dyddewi yn 1561 lle parhaodd tan ei 
farwolaeth yn 1581. Yn ystod ei gyfnod yn 
Llanelwy, daeth i gysylltiad ag ysgolhaig 
o Gymro, William Salesbury, a oedd yn 
daer ynglŷn â’r angen am gyfieithu’r 
Beibl i’r Gymraeg. Cymry i’r carn oedd 
y rhain, wedi eu magu yng nghyfoeth 
traddodiadau llenyddol Dyffryn Conwy, 
ac yn ymfalchïo yn hanes Cymru. I’r 
Diwygwyr hyn, rhaid defnyddio’r Gymraeg 
i sicrhau bod y Diwygiad Protestannaidd 
yn cael lle yng nghalonnau’r bobl. Yn 
Rhagair Richard Davies i Destament 
1567 clywn adlais dyn a oedd wedi treulio 
cyfnod ym mwrlwm Diwygiadol y Cyfandir 
ac a ddyheai am weld yr un bendithion yn 
ei famwlad:

Yn gymaint â’m bod i yn gwybod yn hysbys 
lle ni welais â’m llygaid, fod pob gwlad o 
Rufain hyd yma megis Germania, a’r Almaen, 
Polonia, Lloegr a Phrydain, Ffrainc, Llydaw, 
Llychlyn, Iwerddon... yn awyddus ac â mawr 
groeso yn derbyn gair Duw drwy ail flodeuad 
efengyl ein Harglwydd Iesu Grist, y mae yn 
dra salw gennyf dy weled ti wlad Cymru... 
yn dyfod yn olaf yng nghyfryw ardderchog 
oruchafiaeth â hyn.

Dyfalbarhad
Er rhyfeddod y Diwygiad yng Nghymru, ni 
ddaeth i fod dros nos, nac heb ymdrech. 
Mor gynnar â 1547, galwodd William 
Salesbury ar ei gyd-Gymry:

Rhagluniaeth syfrdanol Duw
Efallai ei bod hi’n naturiol i bobl sydd 
wedi cael bendith ysbrydol mewn rhai 
cylchoedd ystyried taw dim ond trwy’r 
cylchoedd hynny y gall Duw weithio. Fodd 
bynnag, gall y Duw a wnaeth Balaam 
y pagan yn gyhoeddwr bendith a Saul 
y prif erlidiwr yn apostol i Iesu Grist ein 
synnu, ac nid gwiw i ni wfftio’r un o’i 
roddion am nad yw’r papur lapio wrth ein 
bodd. Ychydig cyn ei ddienyddio yn 1593, 
ysgrifennodd John Penry o’i gell at yr 
Arglwydd Burghley:

I leave the success of these my labours unto 
such of my countrymen as the Lord is to 
raise up after me for the accomplishing of 
that work which in the calling of my country 
unto the knowledge of Christ’s blessed 
gospel I began.

Er dewred ffydd y merthyr o Gymro o dan 
amodau dirdynnol, siomedig o gul yw 
ei orwelion ysbrydol. A fu neb yn llafurio 
yng Nghymru o’i flaen? Beth am William 
Salesbury a William Morgan? Roedd 
yn anodd i ymneilltuwr a ddioddefai’r 
fath greulondeb gan yr awdurdodau 
Anglicanaidd dderbyn y gallai unrhyw 
ddaioni ddod trwy’r Eglwys Sefydledig. 
Gallwn werthfawrogi’n well bedair canrif 
yn ddiweddarach mor anolrheinadwy yw 
ffyrdd yr Arglwydd.

Rhyfeddod yn wir oedd hanes y Diwygiad 

yng Nghymru. Tir digon anaddawol i 
ledaeniad y Diwygiad yn yr unfed ganrif 
ar bymtheg oedd y lle diarffordd hwn 
heb unrhyw ganolfannau dysg lle gellid 
trafod y syniadau newydd o’r cyfandir. Nid 
oedd Lolardiaeth y gororau wedi lledu i’r 
Gymru Gymraeg yn y bedwaredd ganrif 
ar ddeg ac roedd cyraeddiadau ysbrydol 
a deallusol ei hoffeiriaid, at ei gilydd, yn 
drallodus o ddiffygiol.

O gofio hyn, nid yw’n syndod taw o’r tu 
allan y daeth y Diwygiad tua diwedd 
teyrnasiad Harri VIII ac wedyn o dan 
ei fab Edward VI (1547-53). Saeson 
oedd yr esgobion Diwygiedig cyntaf yn 
esgobaeth Tyddewi, sef William Barlow 
(1536-1548) a Robert Ferrar (1548-55), 
a gwasanaethau Saesneg Llyfr Gweddi 
Gyffredin 1549 mor annealladwy i’r werin 
â’r hen offeren Ladin. Pan droes y rhod yn 
erbyn Protestaniaeth yn ystod teyrnasiad 
y Frenhines Mari (1553-58), ni chafwyd 
ond tri merthyr yng Nghymru, ac nid oedd 
yr un o’r rhain yn dod o blith y boblogaeth 
Gymraeg. Dychwelodd y mwyafrif llethol 
yn ddirwgnach i’r hen ffydd.

Ond nid dyna ddiwedd y stori. Dilynwyd 
Mari gan ei hanner chwaer Elisabeth, 
a sefydlwyd y drefn Anglicanaidd yn 
derfynol. O dan y drefn hon, urddwyd nifer 
o esgobion newydd o blith yr alltudion 
Protestannaidd a oedd wedi ffoi i’r 
Cyfandir yn ystod erledigaeth Mari. Un 
o’r rhain oedd Richard Davies, a urddwyd 
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(problem 
sy’n parhau hyd 
heddiw!). Ond wedyn 
rhaid argraffu’r gwaith, 
a hynny yn Llundain. Fel yr 
eglurodd Richard Davies:

O digwydda iti gyffwrdd ag ambell fai allai 
ddianc naill ai ar orgraff, ai camosodiad gair 
neu lythyren, neu yn amryfus gadael gair 
neu sillaf allan neu’r cyfryw; maddau hynny; 
hwn yw’r Testament cyntaf a fu erioed yn 
Gymraeg inni, a’r printwyr heb ddeall ungair 
erioed o’r iaith, ac am hynny yn anodd iddynt 
ddeall y copi yn iawn.

Beth yw mân drafferthion cyhoeddi’r 
Cylchgrawn mewn cymhariaeth?

Cydweithio
Trwy drugaredd, nid oedd yr un o’r 
Diwygwyr Cymreig yn llafurio ar ei 
ben ei hun. Rhaid bod Luther yn falch 
o gefnogaeth Melanchthon; felly 
hefyd y Diwygiad yng Nghymru. Pan 
soniwn am ‘Feibl William Morgan’, 
nac anghofier ‘Testament William 
Salesbury’ a oedd yn rhan ohono, ac 
wrth ddweud ‘Testament Salesbury’ 
cofier y rhannau a gyfieithodd Richard 
Davies (1 Timotheus, Hebreaid, 
Iago, 1 a 2 Pedr) a Thomas Huet 
(Datguddiad). Gwyn ein byd os gallwn 
gyfrannu at waith eraill ac elwa oddi 
wrthynt.

Gostyngwch ar dal gliniau eich calon i 
erchi gras ar Dduw. Pererindotwch yn 
droednoeth at ras y Brenin a’i gyngor i 
ddeisyf cael cennad i gael yr Ysgrythur 
lân yn eich iaith.

Roedd rhaid aros ugain mlynedd cyn 
cyflawni’r dyhead hwnnw yn rhannol, 
ugain mlynedd eto cyn ei wireddu’n llawn. 
Roedd rhaid dal ati i ddal ati (Heb 12:1), 
ac yn sicr mae’r Diwygwyr Cymreig yn 
esiampl i ni yn hyn o beth.

Cyn dechrau ar y dasg, roedd angen 
goresgyn rhwystrau enfawr. Ers 
Deddfau Uno Harri VIII yn 1536, 
rhan o Loegr oedd Cymru i’r goron, 
a Saesneg oedd ei hiaith i fod. Pan 
gyhoeddodd William Salesbury yn 1551 
gyfieithiad o rannau helaeth o’r Llyfr 
Gweddi Gyffredin, gan gynnwys llawer 
o’r Efengylau a’r Epistolau, menter 
breifat oedd honno heb iddi unrhyw 
statws swyddogol. Trwy hir ymdrech, 
a thrwy bwyso ar gysylltiadau’r esgob, 
llwyddwyd i basio deddf gwlad yn 1563 
i orchymyn cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg.

Wedyn daeth her y cyfieithu. Yn ogystal 
â meistroli’r testun Groeg roedd, i 
bob pwrpas, angen creu iaith newydd 
a oedd yn fwy ystwyth na ffurfiau 
aruchel y beirdd, ac yn fwy safonol 
na lliaws tafodieithoedd y werin, er 
mwyn sicrhau mynegiant a fyddai’n 
ddealladwy ac yn dderbyniol i bawb 

Hau mewn 
gobaith

Beth ddwedasai’r 
Eglwyswyr pybyr hyn pe 
gwyddent y byddai eu hymdrechion 
yn bwydo’r afon anghydffurfiol a fyddai’n 
gorchuddio Cymru ymhen tair canrif? 
Does wybod; ond, er eu diddordeb yn 
hanes Cymru, roedd eu llygaid ar y 
dyfodol, ac wrth gyflwyno’r Testament 
Newydd i’w gyd-Gymry, rhoes Richard 
Davies siars: ‘Am hynny dos rhagot a 
darllen’. Wrth ddarllen, daeth dyfodol 
newydd i Gymru ac efallai y daw eto.

gan Geraint Lloyd
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FAINT YW GWERTH 
EICH BEIBL CHI? 
 - GAIR DUW AR GYFER CIWBA

Mae llawer o bobl yn teithio i Giwba y dyddiau 
hyn. Mae Ciwba yn wlad o dan reolaeth 
comiwnyddiaeth. Cafodd yr eglwysi efengylaidd 
eu herlid o dan reolaeth Fidel Castro, a oedd yn 
arwain y wlad am flynyddoedd, ac yn dilyn ei 
farwolaeth fe’i olynwyd gan ei frawd Raúl. Mae’n 
ymddangos bydd yr erlid yn parhau, oherwydd 
dair blynedd yn ôl dwedodd Raúl ei fod am gael 
gwared â’r Eglwys Efengylaidd. Nawr, ddylai 
hyn ddim bod yn sioc i ni, gan fod ideoleg 
gomiwnyddol yn seiliedig ar y syniad nad yw 
Duw yn bod. Rydym yn gwybod fod yr un 
drwg, Satan, y tu ôl i’r ideoleg hon, ac os 
ydym yn realistig, rydym yn gwybod 
na fyddai’r diafol yn caniatáu 
i Eglwys yr Arglwydd Iesu 
Grist weithredu mewn 
rhyddid.

gan Clyde a Janice Briggs
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dim problem mynd i Giwba ar wyliau, 
heblaw am y ffaith nad yw’r rhan fwyaf 
o bobl yn gweld y Giwba go iawn y tu 
allan i’r ardaloedd gwyliau. Ond mae 
problem yn codi (nad yw’n broblem i 
Dduw) os ydych chi am fynd â Beiblau 
i Giwba. 

Bedair blynedd yn ôl ces i a’m gwraig 
ein stopio ar y ffordd i mewn, a’n dal am 
dros awr cyn i bennaeth comiwnyddol 
yr heddlu weiddi arnom ni a chymryd 
y Beiblau i gyd oddi wrthym ni. Roedd 
hyn yn siom aruthrol gan fod pobl yn 
daer am Air Duw. Y tro hwn gwnaeth 
Duw ‘lygaid sy’n gweld yn ddall’ ac 
roedd modd i ni gludo 42 o Feiblau 
i mewn gyda chymorth dau ffrind 
Cristnogol agos roedd Duw wedi eu 
harwain i ddod gyda ni. 

Roedd hi’n bleser mawr ymweld â 
deg gweinidog a rhoi Gair Duw iddyn 
nhw, yn enwedig gan fod pobl yn eu 
heglwysi heb eu copi eu hunain. Mewn 
un eglwys mewn ardal dlawd iawn o 
un ddinas, roedd hi’n fendith gweld 
Cristion yn neidio i fyny ac i lawr yn 
gyffrous gan fod ganddi Air Duw yn ei 
dwylo. Mae’n her i ni, oherwydd pa mor 
gyffrous ydyn ni i gael Gair Duw yn ein 
dwylo? Yn yr un eglwys, roedd cymaint 
o brinder o Air Duw fel bod y gweinidog 
yn gorfod gwneud llungopi o’r dudalen 
o’r Ysgrythur oedd yn cael ei phregethu 
bob dydd Sul ar gyfer y gynulleidfa.

Mewn tref arall, fe gwrddon ni â hen 

Yn ystod cyfnod Fidel bu adfywiad 
Cristnogol go iawn yng Nghiwba, ac 
arwyddair yr eglwysi ar gyfer eu gwlad 
yw ‘Cuba para Cristo’, sef Ciwba i Grist. 
O ganlyniad i’r adfywiad hwn mae 
prinder Beiblau. Dim ond y fersiwn 
Sbaeneg gywir, y Reina Valera, (tebyg i’r 
NIV yn y Sbaeneg) y mae’r Cristnogion 
efengylaidd yn fodlon ei derbyn. 

Ein tasg ni cyn y Nadolig oedd mynd â 
Beiblau Reina Valera i Giwba. Does dim 
Cymdeithas y Beibl yng Nghiwba, ac ni 
chaniateir argraffu Beiblau. Mae llawer 
yn troi at Dduw, a hynny sy’n achosi 
prinder Gair Duw. Buom yn ymweld â 
nifer o eglwysi, a’r rhan fwyaf ohonyn 
nhw yn orlawn o Gristnogion llawen. 
Doedd yr adeiladau yn ddim gwell na 
chabanau ‘lean-to’ yn aml.

Mae pobl Ciwba yn ofnadwy o dlawd. 
Mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw, os nad 
pawb, yn byw ar ddim ond $15 y mis. 
Cyfarfuom ni ag un ddynes ifanc 20 
oed mewn marchnad ac fe ddaeth hi i’n 
gwesty ni. Roedd hi’n cynorthwyo artist 
i werthu ei pheintiadau, oherwydd roedd 
hi’n medru siarad Saesneg a’r artist yn 
methu â gwneud. Roedd hi’n ennill $15 
y mis fel cardiolegydd, ond yn ennill 
mwy mewn tips wrth werthu lluniau 
ei ffrind na phan oedd yn defnyddio ei 
sgiliau fel meddyg.

Mae yna ddyheu am Air Duw yng 
Nghiwba, ac mae’r Ysbryd Glân yn 
symud mewn grym yn yr eglwysi. Does 

weinidog a’i wraig, oedd wedi adeiladu 
eglwys yn yr ardal. Roedd e’n athro. Pan 
ddaeth comiwnyddiaeth, y cwestiwn 
cyntaf a ofynnwyd iddo mewn 
cyfweliad oedd ‘Ydych chi’n Gristion?’ 
Atebodd ei fod, ac fe gollodd ei swydd 
fel athro yn syth. Collodd ei swydd 
oherwydd ei fod yn caru’r Arglwydd 
Iesu yn fwy nag unrhyw beth arall. 
Ond gwelai ef law Duw yn y cyfan, ac o 
ganlyniad, er yr holl galedi, dechreuodd 
eglwys sydd yn dal i ffynnu hyd heddiw. 
Mae wedi profi aflonyddwch a thlodi 
eithafol a bellach yn byw ar $5 y mis. 
Does dim un o’r pethau hyn wedi pylu 
ei gariad tuag at yr Arglwydd Iesu Grist. 
Dwedodd wrthym ni ei fod wedi anfon 
llythyr at Fidel Castro bob blwyddyn 
ers i reolaeth Gomiwnyddol gychwyn 
yng Nghiwba - peth peryglus iawn i’w 
wneud - yn dweud wrtho fod Duw yn ei 
garu a’i fod yn gweddïo y byddai Duw 
yn siarad ag ef.

Mae nifer o straeon am gyfarfod â 
phobl wylaidd eraill i’w rhannu o’r daith 
ddiweddar hon. Ond y peth y dylem 
lawenhau ynddo gyda phobl Ciwba yw 
nad yw gwaith ein Duw mawr a nerthol 
ni yn cael ei gyfyngu gan lywodraethau 
ac awdurdodau, gan eu bod oll yn y pen 
draw yn ymostwng i’w allu ef.

Dewch i ni weddïo dros Giwba gyda 
phobl Ciwba, ‘Cuba para Cristo’!

BLWYDDYN 
N E W Y D D DDA

YMLACIO, CYFEILLGARWCH 
A CHROESO CYNNES I BAWB

1-4 Ionawr, 2018  I  Bryn y groes, Y Bala  I  www.mudiad-efengylaidd.org
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Diwygiadau hanes
Dechreuwn drwy daro golwg ar 
gyfnodau crefyddol disglair yn hanes 
Eglwys Iesu Grist. Bum can mlynedd 
i eleni daeth Martin Luther i fri yn yr 
Almaen, a bu hyn yn gychwyniad gwir 
chwyldroadol, sef ymddangosiad Y 
Diwygiad Protestannaidd. O fewn 
ychydig lledodd i Gymru fach. Cafodd 
Esgob Tyddewi, Robert Ferrar, ei ferthyru 
oherwydd ei safiad o blaid awdurdod 
y Beibl a digonolrwydd aberth y groes. 
Ychydig yn ddiweddarach bu’r esgobion 
William Morgan a Richard Davies wrthi yn 
ddygn i sicrhau Gair Duw yn y Gymraeg. 
Eleni hefyd cofiwn drichanmlwyddiant 
geni William Williams, Pantycelyn a’i 
gyfraniad yn ystod Y Deffroad Mawr’. 
Dyna ddau gyfnod o weithgarwch 
crefyddol gwefreiddiol a newidiodd hanes 
cenhedloedd yn ogystal ag unigolion. 
Sylwch ar y geiriau: diwygiad a deffroad, 
ac yr wyf am gynnwys un gair arall, sef 
adfywiad, am fod y rhain yn tynnu sylw at 
grefydd iachus ar ei mwyaf dyrchafol.

Dechreuwn gyda diwygiad, a daw 
diwygiad 1904 i feddwl rhai ar unwaith. 
Yr oedd yn gyfnod cyffrous a dadleuol 
o weithgarwch dwyfol drwy Evan 
Roberts. ‘Cyffrous’, oherwydd y profiadau 
grymus a gafwyd; ‘dadleuol’, oherwydd 
y pwyslais ar gyffes bersonol a chanu 
cynulleidfaol yn hytrach nag ar bregethu. 
Gwnaeth miloedd gyffes o dröedigaeth 
a bu nifer sylweddol ohonynt yn asgwrn 

cefn eglwysi’r wlad wedi hynny. Pobl 
yn mynychu moddion gras oedd y rhan 
fwyaf ohonynt gynt, ond heb berthynas 
bersonol, ysbrydol â’r Arglwydd Iesu 
Grist. Weithiau, dywedwyd amdanynt 
iddynt gael ‘diwygiad’, rhyw ymdrech i 
egluro’r newid ddaeth drostynt. Efallai 
y daw i’r cof hefyd ‘ddiwygiadau’ 
cyffredinol, megis un 1859, ac fe geir sôn 
am ‘Y Diwygiad Mawr’ yn amser Williams 
Pantycleyn. A ydym, felly, yn golygu bod y 
gair a ddefnyddir yn cyfleu yr un ystyr â’r 
hyn a fwriedir wrth sôn am ‘Y Diwygiad 
Protestannaidd’? Pa gyfarwyddyd sydd 
yn y Beibl?

Diwygiadau’r Beibl
Yn yr Hen Destament gallwn gyfeirio at 
ddiwygiad yn amser Heseceia a Joseia 
(2 Cronicl 29 a 34); at weddïau am 
ddiwygiad yn y Salmau ac yn Eseia; yn y 
Testament Newydd cawn enghreifftiau 
yn Samaria, Thessalonica ac Effesus 
(Actau 8, 17, a 19). Ar unwaith gallwn nodi 
tebygrwydd rhwng diwygiad Joseia a’r 
Diwygiad Protestannaidd: ail-ddarganfod 
Gair Duw ar ôl cyfnod maith pan oedd 
wedi ei gladdu o dan draddodiadau 
dynol, ofergoeledd a gwyriadau. Gellir 
dweud rhywbeth tebyg am enghreifftiau’r 
Testament Newydd, o dan dywyllwch 
anwybodaeth ac eilunaddoliaeth. Cyn 
diwygiad - a’i gyfieithu i’r Saesneg, 
reformation - mae diffyg gwerthfawrogiad 
o awdurdod datguddiad Duw yn ei Air. Yn 
dilyn hynny mae elfennau o ddieithrwch i 

Am ganrif bellach, ar wahân i ambell gynnwrf lleol am gyfnodau cymharol fyr, ni fu 
bywiogrwydd crefyddol yn amlwg yng Nghymru. Mae’n wir i ddiwygiad cyffredinol a 
bywhâd personol fod yn faich i sawl credadun, ac ni fynnwn ddirmygu ‘dydd y pethau 
bychain’ (Sech. 4:10). Er hynny, trai fu ar grefydd, trai difrifol yn effeithio ar Eglwys 
a chenedl. Un o agweddau tristaf Cristnogaeth y can mlynedd diwethaf yw’r diffyg 
llwyddiant. Awgryma’r teitl fod ffeithiau hanesyddol a phrofiad personol y Beibl yn cynnig 
goleuni gobeithiol i ni. Nid peth dibwys felly yw manylu ar ystyr y gosodiad. 

orchmynion Duw a’r dimensiwn ysbrydol 
sydd iddynt.

Diwygiad, deffroad ac adfywiad
Gellir cyfieithu deffroad ac adfywiad 
i’r Saesneg yn revival. Mae’r naill yn 
awgrymu dyfod allan o gyflwr cysglyd, 
diymadferth, i fodolaeth egnïol, a’r llall yn 
cyfleu adfer bywiogrwydd ar ôl marweidd-
dra. Dyma’r geiriau sydd fwyaf addas wrth 
gyfeirio at lwyddiant pwerus yr efengyl 
yn y ddeunawfed ganrif, a’r symudiadau 
tebyg yng Nghymru ers hynny. Yr oedd 
yr hyn a ddigwyddodd megis gwanwyn 
ar ôl gaeaf; llanw ar ôl trai; agosrwydd ar 
ôl pellter, ac ar adegau megis daeargryn 
ar ôl llonyddwch! O’u blaen yr oedd 
sefydliadau uniongred yn yr eglwysi, ond 
yn absennol roedd y bywiogrwydd, y 
gwres, ac yn bennaf yr ymwybyddiaeth 
a’r mwynhad o bresenoldeb Duw. O 
ganlyniad i’r bywyd ffrwydrol newydd yn 
yr Eglwys cafwyd dychweledigion o’r byd 
a dylanwad moesol ar gymdeithas.

Cyfaddefwn ar unwaith fod yn y tri gair a 
restrwyd uchod elfennau cyffredinol, a 
dyma nhw: gweithgarwch yr Ysbryd Glân; 
natur unigryw, digonol aberth y groes; 
perthynas uniongyrchol, bersonol, barhaol 
â Mab Duw yn Geidwad a Brenin. O ran yr 
elfen gyntaf, ni cheir diwygiad na deffroad 

Diwygiad 
mewn 
Deffroad
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ar wahân i dywalltiad o’r Ysbryd Glân 
trwy ymyrraeth anarferol, sofran Duw. 
Dibynna’r elfennau eraill ar weinidogaeth 
yr un Ysbryd. Cofier nad yw tröedigaeth 
mewn diwygiad yn wahanol i dröedigaeth 
ar unrhyw adeg arall. Yr un efengyl sydd 
ar waith; yr un yw’r edifeirwch a’r ffydd 
a gynhyrchir ym mhrofiad y pechadur. 
Drachefn, pwysig deall am bob symudiad, 
diwygiad neu ddeffroad, bod profiadau 
cymysg i’w didoli, y gwir oddi wrth y gau, y 
parhaol oddi wrth y dros dro, y ffrwythlon 
oddi wrth y diffrwyth.

Diwygiad graddol neu sydyn
Mae gan rai amheuon ynghylch 
dilysrwydd, neu hyd yn oed sail Feiblaidd, 
yr hyn a gyfrifwn yn ddeffroad neu 
adfywiad. Mynnant mai pregethu cyson, 
ffyddlon yw’r unig gyfrwng dilys i ledaenu 
teyrnas Dduw. Gwelant y ‘diwygiadau’ 
hyn megis ymddangosiadau diweddar, 
dynol eu cynllun, eu cymhelliad a’u 
ffrwyth. Ond nid ‘diweddar’ oedd y cyffro 
efengylaidd, er enghraifft, yn amser John 
Wycliffe yn yr Oesoedd Canol. Ac os 
ehangu teyrnas Crist yw pwrpas mawr 
Duw trwy’r efengyl, pam na all y trysor 
hwn ymddangos yn sydyn yn ogystal 
ag yn raddol? Trwy gyfrwng milwrol, 
gallai Duw ‘waredu trwy lawer neu drwy 

allu, na’i wirionedd. Ni ddaeth dydd gras 
i ben; mae Crist yn fyw; mae’r efengyl 
yn allu Duw er iachawdwriaeth i bob 
un sy’n credu. Tra pery Ysbryd Duw i 
gymhwyso gwaith a rhinwedd Mab Duw 
i bechaduriaid fe ddeil y posibilrwydd 
am gyfnod o ddyrchafu Crist mewn 
modd anarferol ac achubol. Dyma 
grynhoi’r mater i weddi fer gan Williams, 
Pantycelyn, a fu yn gyfrwng bendith yn 
‘niwygiad’ Bontuchel yn 1821:

Duw! os wyt am ddibennu’r byd,
Cyflawna’n gyntaf d’air i gyd –
Dy etholedig galw ’nghyd,
O gwmpas daear fawr;
Aed sain d’efengyl trwy bob gwlad,
A golch fyrddiynau yn dy waed,
A dyro iddynt wir iachâd –
Ac yna tyrd i lawr!

Rhown ein hyder ar Un ‘sydd a’r gallu 
ganddo i wneud yn anrhaethol well na dim 
y gallwn ni ei ddeisyfu na’i ddychmygu’. 
(Eff. 3:20)

ychydig’ (1 Sam. 14: 6). Oni all trwy 
gyfrwng pregethu, ychwanegu miloedd 
o ddychweledigion yn annisgwyl yn nydd 
gras Mab Dafydd (Actau 2: 41; 4:4)?

Rhaid cofio hefyd fod pob gwir ddeffroad 
yn ddiwygiad. Yr un ffrwyth a ddaw o’r 
naill a’r llall. Cydnabydda’r Cristion mai 
dyma hiraeth mawr ei galon: rhagor 
o Dduw; o wres ei gariad; o gwmni ei 
Fab; o debygrwydd i Grist; o helaethu ei 
Deyrnas. Onid oes dyhead am eglwys 
ddiwygiedig sy’n diwygio yn barhaus? 
Ceir portread o ‘r fath ymweliadau yn 
Eseia 35 (yr anialwch yn blodeuo); 
Eseciel 36 (tir anrheithiedig fel gardd 
Eden); ac Eseciel 37 (esgyrn sychion 
yn fyddin gref iawn). Dyma thema aml 
y Salmydd, gweler 79, 80, 85, 102, ac 
Eseia, penodau 60 ymlaen. Dyma faich 
dwfn gweddi Paul dros yr Effesiaid ym 
mhennod 3 o’i lythyr atynt. Galw mae ar 
Dduw i anadlu bywyd i’r enaid nes bod 
crefydd Cristnogion yn un fyw, effeithiol 
a buddugoliaethus. Gwelir yn Salm 
102: 15 sut mae diwygiad yn dilyn pan 
fo Duw yn ymyrryd mewn trugaredd i 
ddeffro ei bobl: ‘Bydd y cenhedloedd yn 
ofni enw’r Arglwydd, a holl frenhinoedd y 
ddaear dy ogoniant.’

Beth yw ein hymateb i hyn i gyd? Ni 
newidiodd Duw ei gymeriad, ei fwriad, ei 

gan Eifion Evans
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Pan fyddwn yn gadael y tŷ yn
y bore, i ble yn union rydyn ni’n mynd?
I’r byd a’i bobl.
Ond i ba fath o fyd? Ai’r un byd a greodd Duw yn y dechrau, 
lle roedd dyn yn byw mewn cytgord perffaith â Duw, lle teyrnasai 
tangnefedd, ac roedd dyn heb bechod? Ai dyna’r fath o fyd sydd heddiw? 
Dim ond cipolwg cyflym ar bapur newyddion neu sianel newyddion sydd ei eisiau 
i ddangos nad yw’r byd fel ‘na o gwbl nawr. Heddiw rydyn ni’n wynebu byd gwahanol iawn.

Pan anufuddhaodd Adda i Dduw 
nôl yng Ngardd Eden, collodd dyn ei 
gymundeb â Duw’n syth. Daeth pechod 
i mewn. Gwrthryfelodd dyn yn erbyn ei 
Greawdwr, ac roedd rhaid iddo gael ei 
alltudio o bresenoldeb Duw, oherwydd 
nad oedd yn bosib i sancteiddrwydd 
a phechod gyd-fyw. Daeth tristwch i 
mewn. Daeth dioddefaint - meddyliol a 
chorfforol - i mewn. Daeth poen calon a 
chorff i mewn. Daeth marwolaeth, galar, 
anobaith a dagrau i mewn.

Rydyn ni’n byw nawr mewn byd toredig, 
lle mae dyn yn ymladd yn erbyn dyn 
yn feunyddiol, naill ai yn y teulu, yn y 
gweithle, yn y llywodraeth, neu rhwng 
cenhedloedd.

Mae pechod wedi achosi tristwch ar 
ben tristwch - cartrefi toredig gyda 
phlant toredig; erthyliad un baban 
bob tri munud; fandaliaeth; lladrata; 
cyffuriau; anfoesoldeb; terfysgaeth a 
llofruddiaeth. Yn ddiweddar, cafodd un 
ferch fach saith oed ei lladd gan ferch 

yn ei harddegau!

Dyna’r byd dolurus rydyn ni i gyd yn 
camu iddo bob dydd.

Ond, ai dyna ddiwedd y stori? Oes golau 
i ddyn yn y fath dywyllwch? Oes gobaith 
i’r rhai heb obaith? Oes rhywle lle gall 
dynion gael heddwch yn lle gofid? Ble 
gellir cael llawenydd yn lle tristwch a 
hyd yn oed iachâd i bobl sydd â chalon 
doredig?

O, diolch i Dduw fod y fath le’n bodoli.

Pan anfonodd yr Arglwydd Iesu Grist 
ei apostolion allan i’r byd, nid eu tasg 
bennaf oedd rhoi cartref i’r digartref, 
nac i roi dillad neu fwyd i’r tlodion, nac i 
wella’u hamgylchiadau daearol. Er mor 
fawr yw’r anghenion hyn, hyd yn oed 
heddiw yng Nghymru, nid dyma angen 
mwyaf dynion pechadurus (disgrifiad y 
Beibl o bawb), ond rhedeg i Galfaria am 
faddeuant. Rhaid i’n heneidiau anfarwol 
gael eu golchi a’u glanhau yng ngwaed 
yr Arglwydd Iesu Grist, oherwydd, fel 

mae’r Ysgrythur yn dweud wrthon ni:

“... mae gwaed Iesu…...yn ein glanhau ni 
o bob pechod”. (1 Ioan 1: 7)

Yr angen mwyaf i bob un ohonom ni yw 
bod yn barod i wynebu tragwyddoldeb, 
nid am ein bod ni wedi gwneud ein 
gorau, neu heb wneud drwg i neb 
(hunan gyfiawnder!) ond am ein bod 
ni wedi ymddiried yng Nghrist am 
iachawdwriaeth ac wedi cael ein 
gwisgo â’i gyfiawnder ef. Dyma’r unig 
wisg sy’n dderbyniol i Dduw ac sy’n 
ei alluogi i’n croesawu ni i mewn i’w 
nefoedd ddibechod a pherffaith ef.

Oherwydd mawredd ein hangen, 
dywedodd Crist wrth ei ddisgyblion 
taw pregethu’r efengyl - y newyddion 
da - i bob creadur, oedd eu tasg nhw. 
Cyn i neb gael heddwch yn y byd yma, 
welwch chi, rhaid cael heddwch gyda 
Duw’n gyntaf. Tangnefedd oedd rhodd 
fawr Grist i grediniwr - hyd yn oed 
mewn byd cythryblus fel hwn:

gan Wyn Evans

‘EWCH  I’R 
HOLL  FYD  A 
PHREGETHWCH 
YR  EFENGYL  I’R 
GREADIGAETH  I  GYD’   
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Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd; yr 
wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy 
hun. Nid fel y mae’r byd yn rhoi yr wyf 
fi’n rhoi i chwi. Peidiwch â gadael i ddim 
gynhyrfu’ch calon, a pheidiwch ag ofni. 
(Ioan 14: 27)

Os gwir Cristnogion wedi’n haileni, yn 
sicr o’n hiachawdwriaeth, ac yn profi’r 
tangnefedd yma ydyn ni, dydy’n tasg ni 
ddim yn wahanol i dasg yr apostolion 
a’r disgyblion - dod â’r efengyl i’r colledig 
lle bynnag mae Duw wedi’n dodi ni. Pan 
fyddwn ni’n gadael ein cartrefi bob bore i 
wynebu’r byd toredig yma, mae’r Beibl yn 
dweud yn glir beth yw ein tasg ni:-

Eich lle chi ydy dangos i eraill mor wych 
ydy Duw, yr un alwodd chi allan o’r 
tywyllwch i mewn i’w olau bendigedig 
(1 Pedr 1:3) [ac i fod yn] ... barod bob 
amser i roi ateb i bwy bynnag sy’n gofyn 
i chi esbonio beth ydy’r gobaith sydd 
gynnoch chi. (1 Pedr 3:15).

Ydy hi’n hawdd tystiolaethu fel 
hyn wastad? Nadi, dydy hi ddim. 
Ond mae llawer wedi darganfod 
bod dewrder i wneud hyn yn tyfu o 
ddechreuadau syml iawn. Roeddwn 
wrth fy modd o glywed am un dyn 
gydag awydd mawr yn ei galon 
i dystiolaethu am ei Waredwr. 
Fe fuodd e’n ystyried beth allai 
e wneud i rannu’r newyddion da 
am iachawdwriaeth yng Nghrist 
â phobl eraill. Allai e ddim siarad 
â phobl wyneb yn wyneb. Felly fe 
ddechreuodd trwy daflu tractau 
allan o ffenestri’r trên ar ei ffordd 
i’r gwaith bob bore, a gweddïai y 
byddai rhywun yn eu codi a’u darllen, 
ac yn cael ei achub! Ar ôl ychydig 
amser teimlodd e’n ddewrach, ac 
felly dechreuodd eu rhoi nhw trwy 
dyllau llythyrau’r tai. Wedyn daeth 
e’n ddewrach byth a dechreuodd eu 
rhoi nhw allan yn uniongyrchol i bobl 
ar y stryd, a chafodd e ei arwain o’r 
diwedd i guro ar y drysau a siarad 
wyneb yn wyneb. Beth oedd yn ei 
ysgogi i ymddwyn fel hyn? Y ffaith 
fod pawb yn y byd ar ei ffordd i 
dragwyddoldeb – naill ai ar y ffordd 
i’r nefoedd neu ar y ffordd i uffern, a 
does dim ail gynnig. Roedd tosturi 
Crist yn ei galon. O! na roddai Duw’r 
un tosturi i ni i gyd.

Ddechrau’r flwyddyn wrth ymweld 
â ffermydd yng ngorllewin Cymru, 
siaradodd fy ngwraig a minnau â dyn 
roedden ni wedi sgwrsio ag e sawl 
gwaith o’r blaen. ‘Blwyddyn newydd 
dda!’ medden ni, gan ddisgwyl ‘A’r un 
peth i chithau”, nôl. Ond na, Nid hynny 
gawson ni. Pam? Roedd y flwyddyn 
wedi dechrau mewn ffordd drist dros 
ben iddyn nhw. Fis yn gynt clywodd 
ei wraig taw dim ond tri mis oedd 
ganddi ar ôl i fyw. Nawr, beth allai 
esblygwyr gynnig iddi yn y sefyllfa 
hon? Dim byd. Beth allai gwyddonwyr 
a damcaniaethwyr y ‘Glec Fawr’ ei 
gynnig i berson a’i amser yn y byd hwn 
bron dod i ben a thragwyddoldeb ar 
ddechrau. Dim byd. 

Dim ond efengyl ogoneddus ein 
Harglwydd a’n Hiachawdwr Iesu Grist 
a all roi unrhyw obaith a thangnefedd 
yn y fath sefyllfa, oherwydd dim ond 
yr efengyl sy’n gallu achub pechadur a 
rhoi gobaith sicr a phendant o fywyd 
tragwyddol a nefoedd.

Yfory byddwch chi a minnau yn mynd 
allan i’n cornel fach ni o winllan Duw 
yma yng Nghymru. Byddwn ni ‘oddi 
cartref’. Boed iddo fe roi inni ras i garu’r 
colledig fel y gwnaeth e, ac i fyw bob 
dydd iddo fe a’i ogoniant.

Ydy hi’n hawdd 
tystiolaethu fel 
hyn wastad? Nadi, 
dydy hi ddim. Ond 
mae llawer wedi 
darganfod bod 
dewder i wneud 
hyn yn tyfu o 
ddechreuadau 
syml iawn. 

Llyfr 
Newydd
gan 
Iwan Rhys Jones
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Myfyrdodau ar 
ddetholiad o eiriau ac 
ymadroddion y Beibl.

Gwyn ei fyd; Gras; Edifeirwch. 
Dyma eiriau ac ymadroddion 

cyfarwydd o’r Beibl, ond ydyn 
ni’n gwerthfawrogi eu hystyr? 
Mae’r gyfrol hon o fyfyrdodau 

yn cynnig esboniadau 
clir a syml ar ystyron ac 

arwyddocâd dros 50 o eiriau 
ac ymadroddion o’r Beibl. Ceir 
darlleniad priodol, dau emyn a 

gweddi bwrpasol sy’n cysylltu â 
phob gair neu ymadrodd. 

Ar gael o’ch siop leol!
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EFENGYLYDD NEWYDD 
CAERFYRDDIN

Mae Roger Thomas newydd 
ddychwelyd i Gaerfyrddin ar 
ôl chwarter canrif. Yn ystod y 
cyfnod hwn, bu newid mawr yn y 
dref, ac ym mywyd Roger. Er iddo 
gael ei fagu ar fferm Pentre Bach, 
Peniel, a mynychu’r ysgol Sul a’r 
capel ym Mheniel, daeth i brofiad 
o’r efengyl yn ystod ei gyfnod yn 
astudio Swoleg ym Mhrifysgol 
Abertawe. Bellach mae newydd 
ddechrau’n efengylydd gydag 
Eglwys Efengylaidd (Gymraeg) 
Caerfyrddin. Mae’r symud hwn yn 
rhoi cyfle i ni ei holi’n fwy am ei 
waith

Sut dest ti’n efengylydd?

Daeth yr arweiniad yn raddol. Bues i’n 
gweithio gydag Eglwys Mihangel Sant 
a’r Santes Fair yn Aberystwyth rhwng 
1993 a 1994. Yn ystod y flwyddyn 
honno, teimlais i fod Duw yn fy ngalw 
i bregethu’r efengyl. Wedyn es i Goleg 
Bedyddwyr Caerdydd rhwng 1994 
a 1998, a threulio’r flwyddyn olaf yn 
Fyfyriwr Bregethwr yng Nghwmdâr 
lle bues i wedyn yn Weinidog rhwng 
1998 a 2002. Erbyn 2002, roeddwn i’n 
teimlo’r awydd i fynd nôl i’r Gorllewin a 
gwneud gwaith efengylu, a dyma Dduw 
yn agor y drws i fi. Rhwng 2003 a 2004 
roeddwn i’n Weithiwr Cristnogol gydag 
Eglwys Efengylaidd Aberystwyth. Yn 
ystod y cyfnod hwn, des i adnabod yr 
Uwch-gapten Ray Hobbins ym Myddin 
yr Iachawdwriaeth ac es i weithio iddyn 
nhw rhwng 2004 a 2005, gan wneud 
gwaith efengylu ehangach yn yr ardal 
a ledled Cymru rhwng 2005 a 2017 
(gyda Byddin yr Iachawdwriaeth yn 
talu fy nghyflog ac Eglwys Efengylaidd 
Aberystwyth yn talu’r costau).



Beth ddysgest ti yn ystod y 
cyfnod hwn?
Llawer! Roedd hi’n braf cael gweithio 
gyda phobl brofiadol megis Ifan Mason 
Davies yn yr Eglwys Efengylaidd a Ray 
ym Myddin yr Iachawdwriaeth. Dysgais 
i hefyd fod gwaith Duw yn gallu cymryd 
amser, a bod eisiau llawer o amynedd. 
Un o’r pethau roeddwn i’n ei wneud 
oedd mynd i’r Mart yn Nhregaron nid 
er mwyn rhannu tractau (gan barchu 
taw lle busnes oedd hwn ac na ddylwn 
i wneud unrhyw beth a fyddai’n amharu 
ar y gwaith hwnnw) ond er mwyn dod 
i adnabod y ffermwyr. Felly hefyd y 
sioeau, des i feithrin perthynas â phobl 
dros gyfnod. Un peth calonogol yn 
Aberystwyth ar ôl pedair blynedd ar 
ddeg oedd gweld ambell un yn dechrau 
dod i’r cyrddau, a digon o’r rhain yn 
Gymry i ni allu dechrau oedfa Cymraeg 
ac astudiaeth Gymraeg.

Erbyn hyn rwyt ti’n efengylydd 
gydag Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg Caerfyrddin. Sut cest ti 
dy arwain i’r gwaith hwn?
Ers peth amser, roeddwn i wedi bod yn 
awyddus i ddychwelyd i Sir Gâr, ond 
doeddwn i ddim yn siŵr a oedd hyn o 
Dduw. Pan soniodd fy ffrind, Robert 
Thomas, fod yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg yng Nghaerfyrddin yn chwilio 
am efengylydd, edryches i ar y disgrifiad 
swydd ac roedd yn cyfateb i’r union 
waith roeddwn i am ei wneud. Soniais 
i wrth Ifan am y posibilrwydd hwn, ac 
awgrymodd e y dylwn i gael sgwrs 
gyfrinachol â henuriaid yr eglwys yng 
Nghaerfyrddin. Digwyddodd hynny ym 
mis Tachwedd 2016 ac o’r adeg honno 
ymlaen, cynyddodd yr argyhoeddiad ar 
y ddwy ochr taw hwn oedd ewyllys Duw 
ar fy nghyfer i a’r eglwys. Ymunes i â’r 
eglwys ym mis Mawrth 2017. 

Wnei di ddweud rhywbeth am dy 
waith newydd? 
Fy ngwaith i, yn y bôn, yw mynd â’r 
efengyl i’r colledig gan ganolbwyntio ar 
y cymunedau Cymraeg. Ar ryw olwg, 
mae’n waith digon tebyg i’r hyn bues 
i’n ei wneud yn Aberystwyth. Rwy’n 
rhan o’r eglwys, ac yn mynd i’r cyrddau 
ac yn croesawu pobl ar y Sul. Rwy’n 
pregethu yn yr eglwys ac eglwysi eraill 

 y cylchgrawn efengylaidd  I  27

– ond yn llai na chynt er mwyn i fi gael 
fy mwydo’n ysbrydol a chroesawu’r rhai 
rydw i wedi bod yn eu gwahodd ar y Sul. 
Rwy hefyd yn mynychu cwrdd canol 
wythnos yr eglwys. Rwy’n gobeithio 
gwneud gwaith plant mewn ysgolion a 
gyda myfyrwyr y Drindod, a phobl hŷn. 
Rwy’n gwneud gwaith caplaniaeth yn 
y dre ac yn meithrin perthynas â phobl 
yn y Mart, yn mynd i lefydd lle mae 
siaradwyr Cymraeg yn cwrdd, ac yn 
gwneud gwaith ymweld. 

Rwyt ti wedi cael dy alw’n 
‘efengylydd’, sut byddet ti’n 
diffinio’r rôl honno? 
Yn syml, rhannu’r efengyl, a gwneud 
hynny â phobl y gymuned rwy’n byw 
ynddi trwy fynd i’r gymuned, dod i 
adnabod pobl, datblygu perthynas.

Pa gymwysterau personol sydd 
eu hangen ar gyfer y rôl hon?
Argyhoeddiad mai’r efengyl yw yr unig 
ffordd at Dduw. Ymwybyddiaeth o’r 
alwad i gyhoeddi’r efengyl, a’r alwad 
honno yn eich gyrru chi allan am eich 
bod chi’n gwybod y bydd rhaid i chi 
sefyll o flaen Duw ryw ddiwrnod i roi 
cyfrif . Wedyn, rwy’n credu bod angen 
diddordeb mewn pobl, parodrwydd i 
wrando a rhoi amser: a chariad - mae 
hynny’n bwysig iawn! Rhaid i ffydd gyd-
fynd â gweithredoedd (Iago 2:17; 1 Cor. 
13:1-3). Rhaid hefyd fedru siarad y ddwy 
iaith, Cymraeg a Saesneg, er mwyn cael 
bod yn bob peth i bawb (1 Cor. 9:19-22).

Wyt ti’n gweld sail Feiblaidd i’r rôl 
hon?
Ydw, efengylydd yw rhodd gan Dduw 
i’r Eglwys (Effesiaid 4:11-12) ac un o’r 
rhain oedd Phylip (Actau 8:5).

Beth fyddet ti’n ei ddweud wrth 
y rheini sy’n credu taw gwaith y 
gweinidog yw efengylu?
Mae dyletswydd arno fe i efengylu (2 
Tim.4:5) ond nid ei waith ef yn unig yw 
hyn, ond gwaith yr efengylydd hefyd. 
Hefyd, mae’n ddyletswydd ar bawb 
i efengylu (1 Pedr 3:15-16). Trwy ein 
hymarweddiad rydyn ni’n dangos Crist 
(Mathew 5:13, Ioan 13:35, 1 Pedr 3:1-2). 
Ond ochr yn ochr â hynny, mae Duw 
wedi rhoi efengylwyr, ac athrawon. 

Wyt ti’n credu y byddai’n dda i 
ragor o eglwysi ystyried galw 
efengylydd? 

Mae dyletswydd arnon ni i weddïo am 
weithwyr i’r cynhaeaf (Math. 9:37,38), 
ond rhaid wedyn fod yn hyblyg o ran 
doniau’r gweithwyr hynny y mae Duw 
yn eu rhoi. Efallai nad ydyn ni wedi 
pwyso a mesur doniau dynion sydd 
wedi cael eu galw i’r weinidogaeth 
yn ddigonol yn y gorffennol ac wedi 
cyfarwyddo pawb i’r cyfrifoldeb o fod 
yn athro/bugail. Os yw Duw yn rhoi 
efengylydd, neu athro/bugail, mae’n 
bwysig bod yr eglwys yn eu defnyddio. 

Oes heriau penodol yn 
gysylltiedig â bod yn 
efengylaidd?

I weinidog, mae gwaith yr wythnos 
wedi ei osod o’ch blaen chi, sef paratoi 
dwy bregeth, astudiaeth, ymweld. 
Mae’r efengylydd, ar y llaw arall, yn 
gorfod creu ei batrwm ei hun. Wedyn 
mae’n rhaid dal ati a pharhau i fynd at 
y bobl gan weithio ymhlith pobl sydd 
heb lawer o ddiddordeb ym mhethau 
Duw. Mae’n bosibl ofni tramgwyddo 
pobl. Mae’n anodd sicrhau cydbwysedd 
rhwng ceisio cyhoeddi’r efengyl heb 
fod yn rhy ymwthiol. Rwy wedi gorfod 
dysgu bod yn amyneddgar mewn 
sgwrs/perthynas â pherson, a disgwyl 
mewn gweddi i Dduw roi’r cyfle i rannu’r 
efengyl.

A beth am fod yn efengylydd 
mewn eglwys Gymraeg?

Nod eglwys Gymraeg yw cyrraedd 
y Cymry Cymraeg, ac mae llawer 
o’r rhain yn dre. Os nad yw pobl yn 
deall Cymraeg, mae modd cyfieithu 
yn y cyrddau neu eu cyfarwyddo at 
ein chwaer eglwys ar y Parêd. Mae’n 
bwysig ein bod ni’n parchu diwylliant 
ac iaith person, gan gofio mai Duw a 
greodd ein hieithoedd a’n diwylliannau 
gwahanol (Genesis 11 ac Actau 17:26). 

Sut y gallwn ni weddïo drosot ti?

I fi gael doethineb ac arweiniad, a nerth 
yr Ysbryd Glân (Actau 1:8), ac i Dduw 
fendithio’r gwaith a’m gwarchod i a’r 
eglwys.



Rydym yn byw mewn amser diddorol iawn, lle mae’r pwyslais ar fod yn effeithlon yn 
gryf. O’r wasgfa am werth am arian gan wasanaethau cyhoeddus i’r nodyn ar waelod yr 
e-bost sy’n dweud ‘ystyriwch ydych chi angen argraffu’r e-bost yma? - Arbedwch egni ac arian!’ 
Mae geiriau megis arolwg, ail-strwythuro a deialog proffesiynol personol yn rhan o fywyd pob dydd bellach. Ac i 
raddau helaeth rydym yn cytuno y dylid gwneud pethau yn effeithlon.

Dwi ddim yn meddwl fod Duw yn rhannu’r un weledigaeth.

GAIR O’R 
SWYDDFA

Wrth edrych ar waith Cristnogol ac ar lewyrch ein heglwysi fedrwch chi ddim 
peidio â sylwi nad yw Duw i’w weld yn gweithio’n effeithlon iawn. Peidiwch â’m 
cam-ddeall, ni all rhywun ond rhyfeddu wrth weld gymaint sy’n cael ei wneud 
yng Nghymru yn enw Duw, a rhaid hefyd cofio nad oes gennym ni bersbectif 
Duw sydd yn gymaint mwy doeth a phwerus na ni. Ond mae’n rhaid wynebu’r 

cwestiwn:

Pam mae Duw yn defnyddio pobl i wneud ei waith?

Mae’n gwestiwn personol iawn i mi fel gweithiwr Cristnogol... rwy’n 
ymwybodol o’m gwendid a’m pechod, dwi’n methu mor aml - pam mae 
Duw wedi penderfynu fy nefnyddio i? Ac er bod cymaint o bethau da yn 
digwydd yn y sefyllfa ehangach yn Nghymru, fedrwch chi ddim peidio â 

sylwi ar y salwch, ac yn waeth fyth y camgymeriadau a’r gwendidau. Allai 
Duw ddim ffeindio rhywun gwell ar gyfer y gwaith? Wedi’r cyfan onid yw 
pechod, trachwant am bŵer a gwendid yn rhan o wneuthuriad pob Cristion? 
Does gan Dduw ddim ffordd fwy effeithlon o weithio?

Tydi Duw ddim yn gwneud camgymeriadau.

Nid yw’n 
ymhyfrydu yn nerth march, nac yn cael pleser yng nghyhyrau gŵr; ond pleser yr ARGLWYDD yw’r rhai sy’n ei ofni, y rhai sy’n gobeithio yn ei gariad. (Salm 147:10-11)

gan Steffan Job

GWAITH 
EFFEITHLON 
Y DEYRNAS
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Wrth 
edrych ar 

y Beibl, mae’n 
gysur mawr i weld 

mai pobl syrthiedig y 
mae Duw wedi eu defnyddio ar 

hyd yr oesoedd. Mae’n wir fod 
ambell i angel yn cael gwaith o dro 
i dro, ond yn amlach na pheidio 
gwelir gwaith Duw yn symud 
ymlaen drwy bobl wan, fethedig 
fel chi a mi. Mae dwy egwyddor 
wedi bod yn gysur mawr i mi dros 
y misoedd diwethaf wrth ystyried 
hyn:

 Nid y gwaith sy’n 
bwysig i Dduw ond ei 
berthynas â’i bobl.
Yr wythnos ddiwethaf roeddwn 
yn peintio’r cwt yn yr ardd, ac er y 
gallwn fod wedi gwneud y gwaith 
yn llawer cyflymach fy hunan, 
roedd yn hyfryd treulio amser 
gyda Ben, fy mab pum mlwydd 
oed, yn peintio, yn siarad ac yn 
mwynhau. Dros brynhawn braf 
ces fwynhad a’r cyfle i ddyfnhau 

Ond y mae’r trysor hwn gennym mewn 
llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw 
yw’r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom 
ni. (2 Corinthiaid 4:7)

Does unman y gwelwn ni’r ddwy 
egwyddor yma’n gliriach nag ym 
mywyd Pedr. Wedi iddo wneud 
llanast llwyr o’i dystiolaeth ac yn 
waeth fyth wadu Iesu, fe gafodd ei 
adfer. Dwi’n siŵr y gallai Iesu fod 
wedi defnyddio rhywun arall - ond 
na, mae’n mynd ar ôl Pedr. Drwy 
ddefnyddio Pedr mae’n adfer ei 
berthynas ag ef ac yn dangos mai 
drwy bŵer Duw y mae’r eglwys yn 
tyfu. Dyna pam mae Pedr yn medru 
gorffen ei lythyr olaf drwy ddweud:

Ond cynyddwch mewn gras, ac 
mewn gwybodaeth o’n Harglwydd a’n 
Gwaredwr, Iesu Grist [y berthynas]. 
Iddo ef y bo’r gogoniant yn awr ac am 
byth! Amen [Y clod]. (2 Pedr 3:18)

Gadewch i mi orffen drwy nodi rhai 
gwersi y mae hyn wedi eu dysgu i 
mi:

 Wrth weithio dwi angen treulio 
mwy o amser yn gweddïo, gwrando a 
mwynhau fy mherthynas â Duw;

 Dylwn ddibynnu mwy ar Dduw nag 
ar fy neall i;

 Nid fy ngwaith, fy methiant na’m 
llwyddiant sy’n rhoi statws na gwerth 
i mi (er bod gennyf gyfrifoldeb i 
wneud fy ngorau!) – rwy’n blentyn i 
Dduw;

 Dylwn weddïo mwy am arweinwyr 
yr eglwys - nid ‘super-humans’ ydyn 
nhw ond llestri pridd;

 Ddylwn i ddim bod yn rhy frysiog 
i feirniadu eraill yn y gwaith - mae 
gan Dduw ei gynllun ac os yw e am 
ddyfnhau ei berthynas ag eraill a rhoi 
ail gyfle, hwyrach y dylwn i wneud yr 
un peth!

 Mae gan bob Cristion waith a 
chyfrifoldeb yn y deyrnas;

 Nid yw Duw fy angen yn y gwaith, 
ond mae eisiau i mi fod yn rhan o’r 
gwaith. Braint ac addoliad felly ddylai 
fy ymateb fod. Diolch iddo!

fy mherthynas â Ben wrth iddo 
fynd ati i beintio’r cwt, y llawr a’r 
rhan fwyaf o’i ddillad gyda phaent 
melyn!

Onid yw hynny yn ddarlun hyfryd 
o sut mae Duw yn gweithio gyda 
ni? Pan fo Cristion yn gwneud 
unrhyw beth yn enw Crist, nid y 
gwaith yw’r peth pwysicaf (gall 
Duw wneud y gwaith yn llawer 
gwell ei hun), ond y berthynas 
sy’n datblygu rhwng Tad nefol 
a’i blentyn. Drwy i ni rannu 
profiadau gyda Duw mae e’n ein 
dysgu, ein sancteiddio, ein llonni 
ac yn rhyfeddol yn cael mwynhad 
o ddod i’n hadnabod ni!

Nid yw’n ymhyfrydu yn nerth march, 
nac yn cael pleser yng nghyhyrau gŵr; 
ond pleser yr ARGLWYDD yw’r rhai 
sy’n ei ofni, y rhai sy’n gobeithio yn ei 
gariad. (Salm 147:10-11)

Dyma beth mae Crist yn ei olygu 
pan fo’n dweud ‘Yr wyf fi wedi dod 
er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i 
gael yn ei holl gyflawnder.’ Beth 
yw’r bywyd hwn? Cael perthynas 
â’n Crëwr, ac wrth i ni weithio 
drosto mae’r berthynas hon yn 
dyfnhau ac yn datblygu. Fe welwch 
hyn yn glir pan fo cenhadwr yn 
siarad am ei waith. Anaml y bydd 
yn sôn am lwyddiant y gwaith. 
Beth sy’n llenwi ei galon? Duw, a’r 
ffordd mae E wedi ymdrin ag e a’i 
sefyllfa drwy’r gwaith.

 Mae’r clod yn mynd i 
Dduw.
Dwi wedi colli cyfrif ar yr adegau 
lle’r wyf wedi dweud mewn 
sefyllfa lewyrchus yn y gwaith ‘nid 
fi wnaeth hyn ond Duw!’ Dyma 
yw tystiolaeth pob gweithiwr 
Cristnogol; mae Duw yn gweithio 
er ein gwaethaf ni ac mae ein 
gwendid ni yn dod â mwy o glod 
i Dduw. Felly, pan fydd llwyddiant 
yng ngwaith y deyrnas, fe fydd y 
clod yn mynd i’r un sy’n haeddu’r 
clod - i Dduw. Dyma rywbeth sy’n 
sobri ond sydd hefyd yn dod â 
chymaint o fwynhad i’r Cristion: 
Iesu sy’n cael y clod.
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Ni fydd pawb yn dathlu’r Diwygiad 
Protestannaidd eleni, neu o leiaf 

ni fydd y dathliadau’n ddigymysg. 
Ar ddechrau’r flwyddyn, ar ddiwedd 

wythnos undod Cristnogol, cyhoeddodd 
Archesgobion Caer-gaint a Chaerefrog 

ddatganiad ar y cyd. Er eu bod yn 
croesawu’r adfywiad ysbrydol a ddaeth 

yn sgil y Diwygiad a roddodd fodolaeth 
i’r Eglwys Anglicanaidd, rhaid gresynnu, 

meddent, at y rhwygiadau ac ymroi i 
wella’r berthynas ag eglwysi eraill. Hen 

feirniadaeth yw hon sydd wedi codi dro ar 
ôl tro, ac un o’r rhesymau bod cymaint o 

fynd arni yw bod cymaint o enghreifftiau i’w 
dyfynnu. Nid oes un Eglwys Brotestannaidd 

ond yn hytrach miloedd ar filoedd o wahanol 
grwpiau Protestannaidd.

RHANIADAU’R 
DIWYGIAD

Y dewis: bywyd ysbrydol neu undod sefydliadol
Mae’r Diwygiad Protestannaidd yn ein hatgoffa taw rhywbeth 

bywiol yw Cristnogaeth. Dod i roi bywyd a wnaeth Iesu Grist 
(Ioan 10:10), ‘bywyd tragwyddol’ yw nod yr efengyl (Ioan 

3:16), bywhau yw gwaith yr Ysbryd (Eff. 2:1-7 ). Ynghlwm 
wrth rai o’r darluniau amlycaf o’r Eglwys yn y Beibl (e.e. corff, 

praidd) y mae’r syniad o fywyd. Nid rhywbeth sefydliadol, 
diwylliannol yw’r bywyd hwn, ond gwaith yr Ysbryd Glân yn 

nyfnder y galon, a dyna a welwyd yn hanes Martin Luther a’i 
ddilynwyr. Un o ddarganfyddiadau cynnar Luther oedd bod mwy i 

gyffesu pechod na dilyn seremonïau’r Eglwys. Roedd angen newid 
yn y galon.

Wrth gwrs, mewn byd pechadurus, lle bydd bywyd, bydd problemau, ond 
nid yw hyn yn tynnu oddi ar ryfeddod a gwerth bywyd. Nid yw doli glwt yn 

strancio, nac yn dihuno ganol nos nac yn gadael yr un annibendod ar ei hôl, 
ond pa riant yn ei iawn bwyll fyddai’n barod i gyfnewid doli glwt am blentyn 

byw? Dyna ran o her y Diwygiad i ni heddiw. Ble mae’r bywyd? A yw ein trefn yn 
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bwysicach na bywyd? Mae’n debyg y byddai Luther arall yn 
aflonyddu’r dyfroedd yn ein plith ninnau hefyd ond efallai 
fod angen hynny.

Y gynnen: yr Eglwys neu Grist
Mae un Gweinidog Cymraeg wedi disgrifio’r Diwygiad fel 
‘hwch mewn siop’ ac efallai fod adlais o hynny yn 
sylwadau’r archesgobion, ond rhaid gwerthfawrogi 
beth oedd wrth wraidd yr aflonyddwch. Nid corddi’r 
dyfroedd oedd bwriad Luther wrth hoelio’i 95 pwnc 
ar ddrws eglwys Wittenberg yn 1517. Un o weision 
ffyddlon yr Eglwys ydoedd, yn fynach ac yn Athro 
mewn Diwinyddiaeth. Fodd bynnag, roedd rhywbeth 
yn ei flino, sef y fasnach mewn maddeuebau 
(gwerthu’r hawl i leihau cyfnod pobl yn y purdan) a 
dadlennol yw’r modd yr aeth ati i wahodd trafodaeth 
ar y mater hwn, gan ddechrau gyda’r pwnc hwn:

‘Wrth ddweud ‘Edifarhewch’, dymunodd ein Harglwydd 
a’n Hathro Iesu Grist i holl fywyd credinwyr fod yn un o 
edifeirwch.’

Geiriau cyntaf y gwreiddiol yw ‘Ein Harglwydd a’n 
Hathro Iesu Grist’. Roedd y maddeuebau yn arfer 
eglwysig a werthid gyda sêl bendith y Pab, ond 
beth oedd gan Grist i’w ddweud am hyn? Beth oedd 
‘edifeirwch’ yn ei olygu iddo ef? Er nad oedd athrawiaeth 
Luther wedi datblygu’n llawn eto, roedd yr hedyn wedi ei 
blannu yn ei galon. O’r egwyddor hon y byddai pwyslais 
y Diwygiad ar y Beibl yn unig yn deillio, oherwydd trwy’r 
Beibl yr oedd Crist yn datgan ei awdurdod.

Wrth gwrs, roedd Rhufain hefyd yn derbyn awdurdod y 
Beibl, ond Beibl a ddehonglwyd gan yr Eglwys ydoedd, a 
honno’n Eglwys na allai gyfeiliorni. Ateb y Diwygwyr oedd 
pwysleisio y gallai’r Eglwys fod yn anghywir. Y gred hon 
sy’n gwneud pob diwygiad yn bosibl, mewn gwirionedd, 
gan nad oes rhaid i ni dderbyn yn ddifeddwl pob 
traddodiad ac arfer; mae angen i ni ein holi ein hunain o 
hyd beth yw meddwl Crist. Gwelir hyn yn glir yng ngeiriau 
Crist wrth yr eglwysi yn llyfr Datguddiad, a’i alwad 
arnynt i edifarhau (2:3, 16) a’i wahoddiad i eglwys lugoer 
Laodicea: (3:20) ‘Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws yn 
curo; os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, dof i mewn 
ato, a bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda’n gilydd.’ 
Ymateb i’r gwahoddiad grasol hwn yw dechrau diwygiad 
go iawn.

Yr alwad: undod ysbrydol
Os yw bywyd ysbrydol ac awdurdod Crist ar yr Eglwys yn 
hollbwysig, a fyddai’n deg casglu bod rhwygiadau sydd 
wedi dilyn y Diwygiad yn bris anffodus i’w dalu er mwyn 
ennill budd mawr? Er cymaint bendithion y Diwygiad, 
mae’n amhosibl diystyru undod am fod undod yn bwysig i 
Grist. Y syniad amlycaf yn y darluniau Beiblaidd o’r Eglwys 
yw undod, a’r undod hwnnw’n adlewyrchu’r ffaith taw Un 
Gwaredwr sydd wedi ei roi, un Arglwydd, un Pen Conglfaen, 
un Bugail da, un Pen:

Un llais, un sŵn, un enw pur,
O’r gogledd fo i’r dwyrain dir, 
  O fôr i fôr, o gylch y byd,
  Sef enw Iesu oll i gyd.

Cuddio’r gwirionedd hollbwysig hwn a wna ein rhaniadau, 
a thynnu oddi ar ogoniant Iesu Grist. Rhaid derbyn na fu’r 
Diwygwyr na’u holynwyr yn llwyddiannus iawn yn hyn o 
beth bob tro, a gallwn ddysgu o’u methiannau yn ogystal 
â’u rhinweddau. 
Yn ein heglwysi, ac wrth ymwneud â Christnogion ac 
eglwysi eraill, down ni wyneb yn wyneb â phobl wahanol 
iawn i ni ein hunain ac mae angen ffrwyno ein tueddiadau 
cnawdol a meithrin cariad a gras. Nid ar chwarae 
bach y gwneir hyn, ‘Gyda phob gostyngeiddrwydd 
ac addfwynder, ynghyd â hirymaros, gan oddef 
eich gilydd mewn cariad; gan fod yn ddyfal i gadw 
undeb yr Ysbryd yng nghwlwm tangnefedd’ (Eff. 
4:3, 4 William Morgan). Pa ryfedd bod cynifer yn 
anobeithio am undod o’r fath ac yn ceisio yn 
hytrach ffyrdd o gyd-fod yn lled heddychlon heb 
lawer o gymdeithas ddofn? Ond nid i hynny y’n 
galwyd gan Grist. Mae’r Ysbryd a oedd ar waith 
a’r Crist a bregethwyd adeg y Diwygiad yn ein 
cymell i gariad brawdol, ‘yr un meddwl, a’r un 
cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac 
yn unfarn’ (Phil. 2:2). Byddai’n braf gweld 
diwygiad o’r math hwn yn mynd ar led yn 
ein plith.

gan Geraint Lloyd



Gwefan Gristnogol Gymraeg
sy’n gysylltiedig â’r gwefannau
cymdeithasol yw            . Anelir y 
wefan at bobl ifanc yn eu harddegau,
gyda’r nod o’u cefnogi wrth iddynt ymddiried
yn Iesu Grist a byw fel Cristnogion yng Nghymru heddiw. 

Sut medrwch chi helpu? 
Defnyddiwch 
Gofynnwn yn garedig i chi rannu’r adnodd gyda’r bobl 
ifanc yr ydych yn eu hadnabod. Beth am eu hannog i 
ddanfon cwestiynau ac awgrymiadau atom? 

Gweddïwch dros  
Gweddïwch yn arbennig:
· y bydd Duw yn defnyddio Llwybrau i achub pobl;
· y bydd Llwybrau yn cymorth ac anogaeth i Gristnogion ifanc;
· y bydd Duw yn rhoi doethineb i’r pwyllgor trefnu.

Ceir pum prif adran 
ar y wefan:

Adran sy’n llawn adroddiadau o 
ddigwyddiadau, materion cyfoes 
ac adolygiadau o’r hyn sy’n rhan o 
fywyd pobl ifanc Cymru.

Adran sy’n rhoi hanesion bywyd a 
chyfweliadau gyda phobl. 

Adran sy’n cynnwys cynlluniau 
darllen ac esboniadau ar y Beibl. 

Adran bwysig sy’n ceisio ateb 
cwestiynau pobl ifanc (mae hefyd 
yn cynnwys teclyn i ofyn cwestiwn).  

Adran sy’n rhoi cyngor ac 
arweiniad ar fywyd sy’n cynnwys 
pum isadran: ffydd, perthynas, 
gyrfa, iechyd a hunaniaeth. 

Am fwy o wybodaeth neu i 
anfon awgrymiadau atom, 

e-bostiwch 
neges@llwybrau.org 

www.llwybrau.org 


