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Golygyddol
Eleni dathlodd Stephen Hawking ei ben-blwydd yn 75 oed. Wrth annerch y 
dorf a oedd wedi dod ynghyd ar gyfer yr achlysur, soniodd y gwyddonydd o fri 
am y dyfodol. Roedd yn rhaid, meddai, i ddynoliaeth ddarganfod sut i wladychu 

planedau eraill am ei bod hi bellach yn amhosibl datrys problemau bywyd ar 
y ddaear. Er naws ffugwyddonol y dyhead, dymuniad hynod hen ffasiwn 

oedd hwn yn y bôn. Ers canrifoedd, bu pobl yn symud er mwyn ceisio 
gadael eu problemau o’u hôl, a Chymry’r Wladfa yn eu plith. Fel rheol, 

ni wireddwyd breuddwydion yr arloeswyr hyn. Er iddyn nhw adael eu 
hanwyliaid a’u cyfeillion ar y lan, doedden nhw ddim yn gallu gadael eu 

problemau ar y cei. Yn wir, byddai problemau newydd ychwanegol yn eu 
disgwyl ar ben draw’r cefnforoedd. Os gwireddir gweledigaeth Stephen 

Hawking, anodd credu na fydd y canlyniadau yr un mor siomedig. 

Un o negeseuon ysgytwol y Beibl yw nad ein cynefin ni yw’r broblem, ond 
ni ein hunain. Os ni yw’r broblem, mae’n amlwg nad ymfudo yw’r ateb, 
ac nid ymfudo yw gobaith y Nadolig, neu o leiaf nid ein hymfudo ni. Nid 
gwahoddiad i ddarganfod man gwyn man draw a gawn ni yn yr addewidion 
am ddyfodiad Crist, yr hanesion am ei eni a’i fywyd, ei farwolaeth a’i 
atgyfodiad. Nid paradwys bell sydd yma, ond Arglwydd y nef sy’n dod i’n 

plith ni a’n holl broblemau i’n gwaredu rhag ein pechodau. 

Fel y daeth unwaith, gall ddod eto trwy ei Ysbryd, ac wrth i ni glywed 
a chanu am y dyfodiad hynod hwn, gobeithio y bydd ychydig o’r 

rhyfeddod yn cydio ynom o’r newydd neu am y tro cyntaf. 

               Dyma gyfaill haedda‘i garu,
     A’i glodfori’n fwy nag un:

  Prynu’n bywyd, talu’n dyled,
    A’n glanhau â’i waed ei hun:

         Frodyr, dewch, llawenhewch,
      Diolchwch iddo, byth na thewch!

Yn y rhifyn hwn o’r Cylchgrawn, byddwn ni’n ceisio syllu ar Iesu trwy 
lygaid y Beibl, trwy dystiolaeth canrifoedd cyntaf yr Eglwys, a’r Oesoedd 

Canol, a phrofiad pobl heddiw a fydd yn sôn am eu hoff garolau. 
Gobeithio y cawn ninnau, gyda nhw, olwg ar y ‘Person rhyfedd 
hwn’. Yng ngoleuni ei ddyfodiad ef, gallwn ddiolch am yr hyn a fu, 

gan gynnwys gwasanaeth hir a pharod ein chwaer Mair Jones, ond 
gallwn hefyd edrych i’r dyfodol yn hyderus gydag anogaeth Trystan 

Hallam, a gwersi Theomemphus. Nadolig llawen a bendithiol i chi i gyd. 

Geraint Lloyd
(Cyd-olygydd)

‘Arglwydd y 
nef sy’n dod 
i’n plith...’
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CIPOLWG AR 
GYMRU...

◊ Colled: Ar 1 Tachwedd 2017, bu farw y 
Parchedig Ddr Eifion Evans yn 86 oed ar ôl 
cystudd hir. Roedd yn un o lewion ymgyrch 
efengylu Cross Hands yn 1952 a aeth yn 
ei flaen i weinidogaethu yng Nghaerdydd, 
gogledd Ceredigion (bydd rhai o ddarllenwyr 
y Cylchgrawn yn cofio’n diolchgar am 
fendithion y cyfnod hwn), Gogledd Iwerddon 
(ym merw’r ‘Trafferthion’) a’r Fenni. Ar ôl 
ymddeol a symud yn ôl i’w filltir sgwâr yng 
Ngors-las, daliai i bregethu. Am gyfnod bu yn rhyw fath o fugail 
answyddogol ar y praidd ym Myddfai, gan bregethu ar y Sul ac 
arwain cyfarfodydd canol wythnos a ddenai gynulleidfa niferus ac 
amrywiol o’r ardal. Hyd yn oed pan oedd yn gaeth i’w gartref, roedd 
yn gwybod pwy fyddai’n pregethu ym Myddfai ar y Sul, ac yn cofio 
amdanynt yn ddyfal mewn gweddi. 

Bydd nifer yn adnabod Eifion trwy ei lyfrau ar y Diwygiadau a 
chymeriadau allweddol megis Daniel Rowland, Howel Harris a’i 
arwr Williams Pantycelyn. Bu’r llyfrau hyn yn dreth fawr ar iechyd 
Eifion ond maent yn parhau’n gyflwyniadau gwerthfawr i gyfnod 
cyffrous yn hanes Cristnogaeth Cymru. Adlewyrchent faich 
mawr yr awdur dros adfywiad a welwyd yn ei gyfraniadau i’r 
Cylchgrawn hefyd. Braint oedd cael cynnwys erthygl ganddo yn 
rhifyn yr hydref, un o’r pethau olaf iddo eu hysgrifennu. 

Er ei ddysg a’i wybodaeth ddiwinyddol a hanesyddol helaeth, yr 
hyn oedd yn taro unrhyw un a ddôi i gysylltiad ag Eifion oedd 
ei addfwynder a’i anwyldeb mawr. Does dim rhyfedd bod pobl 
wedi croesi Môr Iwerddon i’w weld yn ei gartref. Nid nhw oedd yr 
unig rai. Deuai rhai ato â’u cwestiynau ysbrydol neu hanesyddol, 
eraill â’u bryd ar y weinidogaeth i fanteisio ar ei brofiad, eraill eto i 
fwynhau cwmni hen ffrind, câi pawb yr un croeso boneddigaidd. 

Gobeithio y bydd yr ychydig hanesion sy’n dilyn yn rhoi rhyw gip 
ar gymeriad y dyn. Daeth Eifion ar draws pregethwr o America 
unwaith a oedd yn chwyrn iawn ei sylwadau am y pwyslais ar 
ddiwygiad. Yn hytrach na digio wrth y dyn, aeth Eifion ag ef am 
dro ar hyd arfordir Penfro i geisio deall pam oedd yn teimlo fel hyn. 
Dywedodd Eifion na newidiodd y cyfaill ei farn. Efallai’n wir, ond 
mae’n bosibl bod gan yr ymwelydd fwy o barch at bobl a oedd yn 
meddwl yn wahanol erbyn diwedd y prynhawn. Yn ei fisoedd olaf, 
pan oedd yn wael iawn, mynnodd ysgrifennu llythyr o gysur at 
rywun a oedd newydd gael diagnosis canser. Yn wir, ysgrifennodd 
ail lythyr ychydig ddyddiau cyn iddo farw. Er cynddrwg ei boenau 
corfforol, ni fyddai byth yn cwyno, ond roedd yn awyddus iawn i 
dystio i’w Waredwr wrth y nyrsys fyddai’n galw. 

Cydymdeimlwn â Meira, a fu’n gymaint o gymorth i Eifion gydol 
ei weinidogaeth ac a fu’n fawr iawn ei gofal amdano yn ystod 
y blynyddoedd diwethaf, a’r teulu yng Nghymru ac America yn 
eu colled.

◊ Adnoddau Dr Martyn ar gael: Mae Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru wedi cysylltu i roi gwybod 
bod yr eitemau newydd a gyflwynwyd wedi eu 
hychwanegu at Archif Dr Martyn Lloyd-Jones 
a’u bod bellach ar gael i’w harchwilio yn Ystafell 
Ddarllen y Llyfrgell yn Aberystwyth. 
Mae manylion cynnwys yr archif 
i’w cael ar wefan y Llyfrgell: https://
archives.library.wales/index.php/dr-d-
martyn-lloyd-jones-papers-2

◊ Gweithiwr Newydd: 
Mae Eglwys Efengylaidd 
Caerdydd newydd benodi 
un o’i haelodau, Amanda 
Griffiths, i wneud gwaith 
bugeiliol ymhlith menywod 
yr eglwys. Dymunwn 
fendith Duw arni yn y rôl 
newydd hon.

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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CIPOLWG AR 
AR Y BYD...

Taith i Tsieina: Er gwybodaeth, mae ein brawd 
Meirion Thomas yn awyddus i drefnu taith i Tsieina i 
grŵp o Weinidogion Cymraeg. 
Byddai’r daith yn gyfle i weld yr 
hyn sy’n digwydd yn Tsieina ar 
hyn o bryd ond hefyd i gofio’r 
cysylltiadau Cymreig. Byddai 
union fanylion y daith yn dibynnu 
ar ddiddordebau’r grŵp ond 
gallai gynnwys ymweliad â’r 
mannau a oedd yn gysylltiedig 
â gwaith cenhadol y Cymro Griffith John ar ddechrau’r 
ugeinfed ganrif. Dylai’r rheini sydd â diddordeb gysylltu â 
Meirion: meirionrhysthomas@gmail.com

Adnodd Pwysig: Hawdd iawn anghofio cymaint y 
mae cynifer o’n brodyr a’n chwiorydd yng Nghrist yn y 
byd yn ei ddioddef oherwydd eu ffydd. Diolch, felly, i’r 
elusen Open Doors am gyhoeddi Rhestr Gwylio’r Byd 
sydd ar gael yn Gymraeg ac sy’n rhoi manylion yr hanner 
cant o wledydd lle mae’r erledigaeth ar Gristnogion ar ei 
huchaf. Gellir cael copïau trwy gysylltu â’r elusen 
(PO Box 6, Witney, Oxon, OX29 6WG Ffôn: 44 (0)1993 
460015 E-bost: inspire@opendoorsuk.org)

Catalwnia: 7.5 miliwn yw cyfanswm poblogaeth 
Catalwnia a rhyw 2.5% yn Gristnogion efengylaidd. 
Maent wedi ceisio gweithredu’n halen ac yn oleuni 
yn ystod y digwyddiadau cynhyrfus diweddar. Maent 
wedi ategu’r galwadau am ddatrysiad heddychlon 
i’r anghydfod, gan fynegi pryderon am y sylwebu 
ymfflamychol ac unochrog yn y cyfryngau. Er bod 
teimladau cryf o blaid ac yn erbyn annibyniaeth, mae’r 
eglwysi wedi pwysleisio bod undod pobl yng Nghrist yn 
gryfach nag unrhyw wahaniaethau gwleidyddol. Meddai 
un sylwebydd: ‘Mae’r sefyllfa yn Catalwnia yn gyfle i 
Gristnogion Sbaen, a gweddill Ewrop, fod yn esiampl 
o undod y tu hwnt i safbwyntiau 
gwleidyddol. Rhaid i ni leihau dwyster 
ymosodol yr areithiau, a throsglwyddo i 
fywyd pob dydd yr hyn a ddysga Iago 3 
am niwed geiriau a’r tafod yn dân.’ (www.
evangelicalfocus.com)

◊ Gwybodaeth: Dros y blynyddoedd cafodd Gwynn Williams sawl cais 
i gyhoeddi rhai o’i bregethau, boed yn gyfresi neu'n bregethau unigol, ond 
ni theimlodd yn rhydd i wneud llawer o hynny ar y pryd. Bellach oherwydd 
cyfyngiadau iechyd, a’r posibilrwydd na fydd yn pregethu ond yn anaml bellach, 
perswadiwyd ef i fwrw ati i gyhoeddi rhai pethau. 

Y bwriad yw cyhoeddi dilyniant o lyfrynnau, fydd yn rhad ac am ddim i'r rhai 
sydd yn dymuno eu derbyn. Y nod yw cyhoeddi y cyntaf, sef cyfres o chwe 
pregeth ar lyfr Joel, cyn y Nadolig gyda llyfryn yn cynnwys pedair pregeth ar 
‘Yr Esgyniad’ yn fuan ar ôl hynny. Bydd llyfrynnau eraill yn dilyn gobeithio yn 
rheolaidd, tuag unwaith y mis yw’r nod. Gall unigolion neu eglwysi gysylltu i 
dderbyn copi/ïau yn rhad ac am ddim.

Mae modd archebu'r llyfrynnau hyn drwy:

1. Anfon llythyr at Dafydd Picton Jones, Swyddfa'r Gogledd, Mudiad Efengylaidd Cymru, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, 
Gwynedd, LL57 2EU

2. Gyrru ebost at Dafydd - dafyddpj@gmail.com

3. Ar wefan y mudiad www.mudiad-efengylaidd.org/adnoddaugwynn

Fe'u hanfonir atoch trwy'r post wrth iddynt ymddangos.

Os hoffech gefnogi yr ymdrech yn ariannol mae croeso i chi ddanfon rhoddion at Miss Rhian Williams, 22 Heol Cae Rhys, 
Rhiwbina, Caerdydd CF14 6AN. Dylid gwneud y sieciau yn daladwy i ‘Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd’, gan nodi ar 
gefn y siec ei fod at waith y llyfrynnau.

gair yn ei le
atebion Hydref 2017

Ar draws - 5. Ynad 7. Holiaduron 8. Llafn 9. Disgleiria 12. Coleddu 13. Ffrwytho
14. Barcud 16. Astrus 17. Ysgyfarnog 20. Clyw 21. Ef mor fechan 22. Drod
I Lawr - 1. Ehud 2. Glas 3. Adfeddu 4. Argraff 5. Yn llanw’r tir 6. Arfaeth Duw o 
10. I ddod a golchi 11. Gael clywed 15. Degymu 16. Anferth 18. Nychu 19. Geni
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Mae hi’n dymor y diolch. Gydol mis Hydref roedd capeli ein gwlad yn fwrlwm 

o wasanaethau diolchgarwch ac er bod hynny wedi dirwyn i ben, a bydd y mis 

hwn yn llawn dathlu a diolch wrth dderbyn anrhegion Nadolig. Mae pawb yn gwybod 

beth yw hi i fod yn ddiolchgar.

GAIR O’R 
SWYDDFA

Weithiau teimlwn ddiolchgarwch tuag at ddieithriaid sy’n agor y drws i ni yn y siop neu’n 
arafu er mwyn gadael i ni osgoi aros wrth groesfan. Dro arall teimlwn ddiolchgarwch wrth 
dderbyn anrheg werthfawr gan ffrind neu brofi gofal rhyfeddol gan nyrs mewn ysbyty. Mae 

diolchgarwch i’w weld ym mhob man.

Wrth i mi baratoi i siarad mewn gwasanaeth diolchgarwch yn ddiweddar fe’m trawyd 
wrth sylwi fod diolchgarwch yn anad dim wedi ei gyfeirio tuag at berson. Pan 

fyddwch chi’n deffro yn y bore ac yn gwneud paned o goffi, fyddwch chi byth yn 
dweud diolch wrth y tegell neu’r peiriant coffi, ond os bydd rhywun yn gwneud 

y baned (ac yn arbennig os cewch hi yn y gwely) yna teimlwch ddiolchgarwch 
yn syth. Wn i ddim ychwaith am neb sydd wedi dweud diolch wrth beiriant 
golchi llestri erioed, ond os oes ffrind yn cynnig golchi fy nghwpanau budur 
yn y swyddfa yna rwyf bob tro yn llawn diolchgarwch!

Bywyd a diolch
Mae’n beth diddorol fod cymaint o bobl yn teimlo’n ddiolchgar am fywyd 

- rwy’n siŵr ein bod i gyd wedi teimlo hynny rywdro. Weithiau byddwn yn 
ddiolchgar am fywyd ei hun, neu am ein sefyllfa freintiedig yn y byd hwn. I 

bwy yr ydym yn teimlo’n ddiolchgar? Neu meddyliwch am berson sy’n cael ei 
arbed rhag anaf difrifol wedi bod mewn damwain car - go brin y byddai’n diolch 

i fetel a phlastig y car, eto rydym yn clywed pobl yn dweud dro ar ôl tro eu bod yn 
ddiolchgar am gael y fath ddihangfa.

Fe’m trawyd 
wrth sylwi fod 

diolchgarwch yn 
anad dim wedi ei 
gyfeirio tuag at 

berson.

gan Steffan Job

DIOLCH 
O DAD 
NEFOL



Calendr
2018
Llewyrch i'm Llwybr

Manylion tanysgrifio 
Y CYLCHGRAWN 
EFENGYLAIDD 
ar y wefan neu drwy 
gysylltu gyda swyddfa’r 
Gogledd.

Calendr hyfryd gyda 
lluniau lliw o olygfeydd 
o bob rhan o Gymru ac 

adnod ddyddiol.

Ar gael o’ch siop leol 
neu drwy wefan MEC!

www.mudiad-efengylaidd.org/calendr
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Marc 
y crëwr

Mae marc y crëwr 
ar bob un ohonom, ac er bod 

cymaint yn ein cymdeithas yn ceisio 
dileu Duw o fywyd cyhoeddus a’i 
anwybyddu, all neb ddianc rhag y 
dystiolaeth fewnol sydd ynom fod 
rhywun y tu ôl i’r cyfan. Nid yn unig 
fod rhywun y tu ôl i bob dim, ond 
gwelwn hefyd ein bod mewn rhyw 
fath o berthynas â’r crëwr hwn. 
Weithiau byddwn yn ddiolchgar iddo 
pan fydd rhywbeth yn ein plesio, 
weithiau yn gweiddi allan arno pan 
fyddwn mewn angen, ac yn fwy aml 
na dim mae ein natur bechadurus yn 
cael ei datgelu wrth i ni ymladd yn 
erbyn ein crëwr.

Gwir y dywedodd Paul yn 
Rhufeiniaid 1:

Oherwydd y mae’r hyn y gellir ei wybod 
am Dduw yn amlwg iddynt, a Duw 
sydd wedi ei amlygu iddynt. 

Un o’r breintiau mawr rwy’n eu cael 
yn y gwaith yw’r cyfle i rannu fy ffydd 

gydag eraill, ac yn aml iawn rwy’n 
gweld fod pobl yn ymwybodol o farc 
y crëwr yn eu bywyd. Mae’n wir fod y 
rhan fwyaf o bobl Cymru wedi troi eu 
cefn ar y duw barf wen traddodiadol 
Cymreig-Gristnogol, ond nid oes 
modd iddynt anwybyddu eu Crëwr 
yn yr un modd. Dro ar ôl tro rwy’n 
gweld na all rhywun dderbyn mai 
marwolaeth yw’r diwedd, a’u bod 
yn gwrthod y syniad mai dim ond 
yr hyn a welwn ni sy’n real. Mae 
Duw wedi rhoi tragwyddoldeb 
yng nghalon pob un, a’n gwaith 
ni yw ceisio dangos iddynt fod 
Duw yn nes atynt nag y maent 
yn ei sylweddoli. Trasiedi fawr ein 

cymdeithas yw bod y diafol wedi 
twyllo cynifer i feddwl fod Duw yn 

ddiwerth bell i ffwrdd mewn cwmwl, 
er bod calon pob un ohonom yn 
ymwybodol ac yn gweiddi allan am y 
realiti o’i adnabod.

Diolchgarwch
Gadewch i mi beidio â gorffen ar 
nodyn trist. Oes, mae gwaith mawr 
i’w wneud a rhaid inni ymroi i weddïo 
a thystio, ond mae diolchgarwch 
hefyd yn berthnasol iawn i bob 
un Cristion hefyd, fel mae Paul yn 
dweud yn ei lythyr at y Thesaloniaid:

Ym mhob dim rhowch ddiolch, 
oherwydd hyn yw ewyllys Duw yng 
Nghrist Iesu i chwi.

Mae’r Cristion wedi ei ryddhau 
i fywyd o ddiolchgarwch. Mae’r 
dyddiau o chwilio am Dduw yn 
y tywyllwch wedi mynd heibio. 
Mae’r dyddiau o geisio ennill ffafr 
Duw drwy ein gweithredoedd wedi 
mynd. Rydym yn rhydd i fywyd o 
ddiolchgarwch llwyr. Mae Duw, yn 
Iesu, wedi rhoi cymaint i ni ac wedi’n 
bendithio yn y fath fodd nes ei bod 
hi'n amhosibl i ni beidio â diolch; 
a dyma’r gyfrinach i fyw yn ein 
cymdeithas ni heddiw. Pan fyddwn 
yn atgoffa ein hunan o’r cyfan y 
mae Duw wedi ei wneud trosom a’i 
roi inni, fe sylwn yn fuan iawn mai 
braint yw cael bod yn blentyn iddo 
yng Nghymru 2018 ac na fydd dim 
byd yn ormod o aberth wrth fyw 
mewn diolchgarwch i’r hwn sydd 
wedi ein caru ni gymaint.

£3.50
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YSTYR Y 
NADOLIG
ADOLYGIAD 
O SINCLAIR 
FERGUSON, 
CHILD IN 
THE MANGER 
(EDINBURGH: BANNER 
OF TRUTH, 2015)

Beth yw gwir ystyr y Nadolig? 
Dyma gwestiwn sy’n llenwi 
negeseuon efengylu yn ystod 
y cyfnod sy’n agosáu. Byddai’r 
rhan fwyaf ohonoch chi’n gallu 
ateb y cwestiwn gydag un 
frawddeg. Yn anffodus mae 
Cristnogion yn ymwybodol o’r 
ffeithiau heb wir werthfawrogi’r 
dyfnder sy’n cylchdroi o gwmpas 
digwyddiadau’r beudy. Rwy’n 
siarad o’m profiad personol, wrth 
gwrs! 
Mae pob un o lyfrau Sinclair Ferguson 
yn ddwfn ond yn ddarllenadwy, ac 
mae Child in the Manger yn enghraifft 
berffaith. Rwy’n cofio cael profiad 
tebyg wrth ddarllen llyfr Dale Ralph 
Davis, Faith of our Father. Ar ddiwedd 
y llyfr, teimlais fy mod yn adnabod 
Abraham ac yn deall rhannau aneglur 
rhwng Genesis 12-25 megis melltith 
y cyfamod a’r hwrdd yn y llwyn. Yn 
yr un modd, teimlais fy mod yn deall 
ac adnabod Crist yn well ar ôl darllen 
Child in the Manger. Rwy’n argymell 
y llyfr i bawb dros y Nadolig. Roedd 
blwyddyn ddiwethaf yn gyfnod gwell 
i mi oherwydd fy mod wedi gweld yn 

gan Nathan Llywelyn Munday
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crwydro yng Ngalilea nac yn hongian 
ar Galfaria. Ble ddylen ni fynd? Mae 
Horatius Bonar yn ateb trwy ddweud:

We went to Bethlehem,
But found the Babe was gone,
The manger empty, and alone.
‘And whither has He fled?’
‘To Calvary’, they said,
‘To suffer in our stead’. 

We went to Calvary,
But found the Sufferer gone,
The place all dark and lone.
‘Whither?’ we asked.
‘Into the heavens’, they said,
‘Up to the Throne,
For us to intercede.’

So then, to Heaven, we’ll go;
The Babe is not below.’

Prif neges y llyfr yw bod angen i ni fynd 
at yr Arglwydd sy’n fyw. Cristion, ewch 
ato unwaith eto er mwyn cael cysur. 
Mae’r addewid (Datguddiad 3:20) yn 
parhau; mae Crist yn barod i swpera 
gyda chi. Os yn frwnt, mae Crist yn 
agos (1 Ioan 2:1). Fel y claf yn Luc 17, 
ewch yn ôl at yr Iesu a dweud diolch 
drosodd a throsodd.

Ac i’r person sydd heb ddweud diolch 
erioed, ewch ato fel yr ydych. Gyda’ch 
beiau, yn eich pechod: fel yr ydych. 
Peidiwch ag aros nes eich bod chi’n 
hen. Peidiwch ag aros nes eich bod 
chi’n barchus. Ewch ato nawr heb oedi. 

Diolch i Ti, yr Hollalluog Dduw am y 
Plentyn yn y preseb. 

gliriach fel petai. Beth ydw i’n ei olygu? 
Wel, mae’n anodd gweld yr Arglwydd 
trwy’r bwrlwm a’r holl liwiau Siôn 
Cornaidd! Ond rywsut, mae darllen llyfr 
fel hwn yn baratoad arbennig ar gyfer 
Nadolig. Rwy’n addo y byddwch chi’n 
gallu canu ‘Ar Gyfer Heddiw’r Bore’ gyda 
chalonnau gwresog a gwybodaeth eang 
ar ôl darllen y llyfr hwn!

Y dechreuad
Geiriau o garol Aeleg yw Child in the 
Manger. Fel ‘Ar Gyfer Heddiw’r Bore’, 
mae’n garol fawr. Mae’r llyfr yn debyg; 
llyfr bach ydyw ond mae’r cynnwys 
yn enfawr. Mae’n dechrau tu hwnt i’r 
preseb gydag addewid Duw i Abraham. 
Mae’r achau ar ddechrau Matthew yn 
atgoffa’r darllenydd o’r hen, hen stori 
am ffyddlondeb Duw at ei addewidion 
cynnar; hynny yw, trwy’r Meseia daw 
bendith i holl genhedloedd y ddaear. 
Clod i Dduw! 

Mae Ferguson yn gorffen y bennod 
gyntaf gan ddychmygu Joseff yn 
edrych ar ei fab a dweud: ‘Ti yw’r Un 
addawedig. Ti yw’r Iesu. Ti yw’r Un 
sydd wedi dod i achub dy bobl o’u 
pechod. Mi wn, dy fod wedi dod i’m 
hachub i’. Ni welodd Joseff ei fab yn 
gweinidogaethu ond roedd ganddo 
ffydd bersonol yn ei Berson dwyfol. 
Mae Ferguson yn gofyn ydyn ni, fel 
darllenwyr heddiw, wedi edrych ar y 
baban a dweud yr un pethau? Mae’r 
nodyn efengylaidd hwn yn cloi pob 
pennod.

Y cynnwys anhygoel
Mae’r ail bennod yn mynd yn bellach 
fyth. Rydyn ni nawr yn teithio i’r 
dechreuad wrth astudio geiriau enwog 
Ioan ar ddechrau ei efengyl (Ioan 1). Heb 
roi gormod o fanylion, mae’r bennod 
yma’n canolbwyntio ar y Gair ac yn 
enwedig y Gair a wnaethpwyd yn gnawd:

The truth is, Christmas is not 
coming. It has come. The Word 
already has been made flesh. He 
already has lived, bled, died, and 
risen again for us. Now all that 
remains is to receive him. For Jesus 
Christ himself is the meaning of 
Christmas.

Crist yw’r Nadolig: y person anhygoel 
sy’n eistedd ar ddeheulaw Duw. 

Mae’r drydedd bennod yn edrych ar y 
proffwydi; y bedwaredd a’r bumed yn 
canolbwyntio ar Immanuel a llyfr Eseia; 
y chweched bennod yn edrych ar Fair 
a’r enedigaeth wyrthiol; y seithfed ar 
enwi’r baban a’r syniad o’i addoli; yr 
wythfed ar y Bugeiliaid a’r noson ger 
Bethlehem; y nawfed ar y Doethion; 
a’r degfed ar ‘Post-Christmas Stress 
syndrome’ sy’n esbonio pam nad yw 
bobl bob amser yn mwynhau’r cyfnod. 

Mae’r holl gynnwys yn cylchdroi o 
gwmpas y preseb ac yn enwedig 
y person sy’n gorwedd yno. Mae 
emyn Isaac Watts ‘When I Survey the 
Wondrous Cross’ yn disgrifio person 
sy’n cerdded o gwmpas y groes ac 
sy’n sylwi ar y manylion. Child in the 
Manger yw archwiliad Ferguson. Nid 
y groes na’r preseb, ond y Person sy’n 
gweithredu yn y preseb ac ar y groes. 

Ffeithiau diddorol 
Fe ddysgais i gymaint wrth ddarllen y 
llyfr. Oeddech chi’n gwybod mai defaid 
y deml oedd yn cael eu bugeilio ger 
Bethlehem? Oeddech chi’n sylweddoli 
bod yr un iaith yn cael ei defnyddio 
yn llyfr Job wrth ddisgrifio’r Un 
sy’n plethu Pleiades neu ddatod 
gwregys Orion (Job 38:31) ag sy’n 
cael ei defnyddio i ddisgrifio Crist 
yn ei gadachau? Neu beth am 
heddwch. Gair syml. Dywedodd yr 
athronydd Epicectus: ‘Mae’n bosibl i’r 
ymerawdwr roi heddwch rhag rhyfel 
ar y tir a’r môr. Ni all roi heddwch 
am nwyd, galar a chenfigen’. Doedd 
y Pax Augustana ddim yn medru 
rhoi heddwch i’r galon. Ond, roedd 
addewid yr angylion (Luc 2:14) – tua’r 
un adeg â geiriau Epicectus gyda 
llaw - yn addo ac yn sicrhau heddwch 
a thangnefedd gan mai ef yw’r 
Arglwydd a’r Gwaredwr. 

Darganfod Iesu
Mae’r llyfr yn gorffen gyda’r syniad 
o ddarganfod yr Iesu. Pob Noswyl 
Nadolig, bydd miloedd o bererinion yn 
teithio tua Bethlehem. Mae eraill yn 
ceisio teithio at y preseb mewn modd 
‘ysbrydol’ yn eu pennau. Yn anffodus, 
gweithredoedd ofer ydy’r rhain! Does 
dim angen i ni fynd, fel y Doethion, at 
y preseb. Does dim angen i ni fynd at 
y bedd chwaith. Dydy Iesu ddim yn 
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Er mwyn deall geiriau’r emyn, 
rhaid mynd yn ôl dros fil a hanner 
o flynyddoedd i dref Chalcedon yn 
nwyrain yr Ymerodraeth Rufeinig 
(Twrci erbyn hyn), lle daeth pum cant 
o esgobion ynghyd yn y flwyddyn 451. 
Fodd bynnag, er mwyn deall Chalcedon, 
rhaid mynd yn ôl ymhellach at y 
Person y mae Chalcedon yn cyfeirio 
ato ac a ddaeth i’n byd dros ddwy fil o 
flynyddoedd yn ôl. Er mwyn gwneud 
hynny rhaid troi at dudalennau’r 
Testament Newydd. Yma dysgwn ddau 
beth am Iesu Grist, sef ei fod yn Fab 
Duw (Luc 1:31-5; Math. 1:22, 23; Rhuf. 
1:3, 4; Marc 1:1) a’i fod hefyd yn ddyn, 
yn gnawd (Ioan 1:14; 1 Tim. 3:16). A’r 
cwestiwn oesol yw: beth yn union oedd 
y berthynas rhwng y ddau wirionedd 
hwn? Adeg y Testament Newydd roedd 
amheuon a oedd Iesu Grist yn ddyn go 
iawn (I Ioan 4:2, 3). Yn hwyrach, byddai 
rhai’n honni bod Iesu Grist yn llai o 
Dduw na’r Tad. Atebwyd yr honiadau 
newydd hyn yng Nghyngor Nicaea yn 
325, ar ôl ystyried tystiolaeth y Beibl, lle 
cyhoeddwyd Duwdod llawn Iesu Grist. 

Ond parhau a wnaeth y dadlau. Roedd 
dau safbwynt gwrthwynebus wedi 
datblygu erbyn y bumed ganrif. 
 
Eglwys Alexandria: Iesu Grist yn 
un Person – pwysleisio’r Duwdod 
ar draul y dyndod 
Roedd y pwyslais cryf ar dduwdod Iesu 
Grist yn niwinyddiaeth Athanasiws (c. 
296-373) ac yn eglwys Alexandria wedi 
gwneud i rai esgeuluso dyndod Iesu. 
I’r rhain, pan ddaeth Mab Duw yn ddyn 
cafodd ei natur ddynol ei dwyfoli ar 
ryw ystyr. Gwadodd Apolinariws, un o 
ddisgyblion Athanasiws, fod gan Iesu 
enaid dynol: cymerodd Mab Duw gorff 
dynol a’i fywhau a’i drawsnewid trwy ei 
allu dwyfol. Yn hwyrach, awgrymodd 
Ewtyches i natur ddynol Iesu Grist gael 
ei thrawsnewid trwy’r ymgnawdoliad 
nes iddi droi’n natur hollol unigryw a 
oedd yn gyfuniad o’r dwyfol a’r dynol.

Os teimlwn ni nad yw Iesu Grist yn 
cydymdeimlo â ni ac nad yw’n agos 
atom, efallai fod ôl y safbwynt hwn 
arnom heb yn wybod i ni. Fodd bynnag, 

O! am gael ffydd i edrych
Gyda’r angylion fry
I drefn yr iachawdwriaeth,
Dirgelwch ynddi sydd;
Dwy natur mewn un Person
Yn anwahanol mwy,
Mewn purdeb heb gymysgu
Yn eu perffeithrwydd hwy.

Rydyn ni wedi canu’r geiriau droeon, ond ydyn ni’n eu deall?

nid hwn yw’r darlun a gawn yn yr 
Efengylau, lle gwelir Iesu’n newynu, yn 
blino, yn sychedu, yn wylo, yn tyfu ac yn 
cael ei demtio (Luc 4:2; Ioan 4:6, 7; Ioan 
11:35; Luc 2:40, 52; Math 4:1). 

Eglwys Antiochia: Iesu Grist 
ddwy natur – pwysleisio’r 
dyndod ar draul y Duwdod
Mewn adwaith i orbwyslais Alexandria 
ar dduwdod Crist, ceisiodd eglwys 
Antiochia roi pwyslais cyfatebol ar 
ddyndod llawn Iesu Grist, safbwynt 
a ddaeth yn gysylltiedig ag enw 
Nestoriws (c. 386-450). Un ffordd o 
wneud hyn oedd dweud taw cyfuniad 
o berson dwyfol a pherson dynol a 
ddaeth ynghyd adeg yr ymgnawdoliad 
yw Iesu Grist.

Problem y dehongliad hwn yw ei fod 
yn gwneud cam â dwyfoldeb Iesu Grist 
trwy awgrymu mai un rhan i Iesu Grist 
yw ei Dduwdod y gellid ei gymharu â’i 
ddyndod. 

Datblygiad ar y safbwynt hwn, 
mewn gwirionedd, yw’r syniadau 
modern am Iesu Grist, sy’n dysgu 
mai elfen o gymeriad Iesu Grist, rhyw 
ysbrydolrwydd arbennig er enghraifft, 
yw ei ‘ddwyfoldeb’. Hyd yn oed os 

Gwir Dduw a  
 gwir ddyn: 
Crist a Chalcedon

gan Geraint Lloyd
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gwrthodwn ni’r ddiwinyddiaeth hon, 
gallwn fynd i feddwl bod ein trafferthion 
yn ormod i Iesu Grist, ac na all ein 
gwaredu oddi wrth ein holl bechodau, 
na’n cadw hyd y diwedd, na’n cynnal o 
dan wasgfeuon bywyd. Os felly, ydyn 
ni’n llawer gwell?

Roedd credo Nicaea eisoes wedi 
datgan bod Iesu yn wir Dduw ac o’r 
herwydd yn berson tragwyddol heb na 
dechrau na diwedd. Roedd yn bod cyn 
ei eni. Daeth yn gnawd ond ni ddaeth i 
fod adeg ei genhedlu (Ioan 1:1, 14). Fel 
y dangosir yn aml yn y carolau plygain, 
roedd y baban yng nghol Mair yn wir 
Dduw: 

Edrychwn o’n hamgylch, pwy 
greodd y rhain 

– Haul, lloer, sêr, a daear, sy’n 
gwenu mor gain?

Chwyrnellant trwy’r gwagle yng 
nghrog wrth ei Air,

Ac yntau yn pwyso ar 
fynwes fwyn Mair.

Un person ac nid dau a geir yn y Beibl. 
Nid yw Iesu yn dweud ‘ni’ wrth sôn 
amdano ei hun: ‘Cyn bod Abraham 
yr wyf fi’, ‘Myfi yw bara’r bywyd’. Iesu 
yw’r Gair tragwyddol sy’n dod yn 
gnawd. 

wedi ei genhedlu gan y Tad cyn yr 
oesoedd yn ôl ei Dduwdod, ac yn y 
dyddiau diwethaf hyn, er ein mwyn 
ni ac er mwyn ein hiachawdwriaeth, 
wedi ei eni o’r Forwyn Fair ... yn 
ôl ei ddyndod; yn un a gwir Grist, 
Mab, Arglwydd, uniganedig, mewn 
dwy natur, heb gymysgu [safbwynt 
Antiochia], yn ddigyfnewid, yn 
anwahanol [safbwynt Alexandria] ... 
heb ei hollti na’i rannu’n ddau berson, 
ond yn un Mab, ac yn uniganedig, 
Duw y Gair, yr Arglwydd Iesu Grist ...

I fwynhau holl gysur y Nadolig, mae 
angen cofleidio popeth y mae Duw 
wedi ei roi i ni. Nid hanner Iesu, nid rhan 
o’r Beibl; mae eisiau’r cyfan. Rhaid wrth 
un sy’n fwy na ni, yn Dduw ac yn ddyn 
‘heb gymysgu’ sy’n gallu dod atom yn 
ein gwendid. Ond rhaid yn ogystal wrth 
un sydd hefyd wedi dod yn un â ni, yn 
Dduw ac yn ddyn yn ‘anwahanol’, a 
hynny yng ngeiriau Chalcedon ar sail 
y Beibl, ‘er ein mwyn ni ac er mwyn ein 
hiachawdwriaeth’. Mae wedi dod atom 
lle rydym, ond trwy ei eni, ei fywyd ei 
farwolaeth a’i atgyfodiad, cawn ninnau 
ein dwyn at Dduw.

Sylweddoliad Chalcedon: Iesu 
Grist yn un Person a dwy natur – 
gwir Dduw a gwir ddyn

Bu cryn ymrafael rhwng y ddwy 
ochr, a hyd yn oed golli gwaed, yn 
rhannol am fod y naill blaid a’r llall yn 
gallu dyfynnu adnodau o’r Beibl. Yng 
Nghyngor Chalcedon, dangoswyd bod 
y ddwy ochr yn gywir... yn rhannol: 
roedd y Beibl yn datguddio’r ddau 
wirionedd. Nid cyfuniad o ddau beth 
oedd Iesu Grist, ond Person dwyfol 
a gymerodd natur ddynol. Felly 
roedd ganddo natur ddwyfol a natur 
ddynol gyda phriodoleddau dwyfol 
(e.e. hollwybodaeth, hollbresenoldeb, 
tragwyddoldeb) a dynol (corff, 
teimladau, anghenion, meidroldeb). Ar 
yr un pryd, roedd yn Dduw ac yn ddyn 
mewn un Person. Cyhoeddir hyn ym 
mhrif ddatganiad Cyngor Chalcedon:

... dysgwn i ddynion gyffesu yn un 
Mab, ein Harglwydd Iesu Grist, yn 
gyflawn ei Dduwdod a hefyd yn 
gyflawn ei ddyndod; gwir Dduw 
a gwir ddyn, o enaid rhesymol a 
chorff; o’r un sylwedd â’r Tad o ran 
ei Dduwdod, ac o’r un sylwedd â 
ninnau o ran ei ddyndod; ym mhob 
peth yn debyg i ni heb bechod; 
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(Math. 28:20) ac na fydd y diafol yn gorchfygu’r Eglwys 
(Math. 16:18). Roedd Duw ar waith yn achub credinwyr yn yr 
Oesoedd Canol, fel mewn unrhyw gyfnod arall, ac mae gan 
Dduw ei ‘weddill ffyddlon’ ymhob cenhedlaeth, fel yr oedd yn 
wir hyd yn oed yng nghyfnod anodd Elias (1 Bren. 19:18).

 Herio’r Drefn
Dim ond i ni edrych, gallwn weld nifer o fudiadau yn 
yr Oesoedd Canol oedd yn arddel syniadau tebyg i 
syniadau’r Protestaniaid; syniadau y buasem ni’n llawer 
mwy cyfforddus â hwy. Dyma fudiadau a heriodd drefn 
grefyddol eu dydd, ac o ganlyniad cawsant eu herlid a’u 
halltudio o’r Eglwys. Yr hyn oedd ganddynt yn gyffredin 
oedd pwyslais ar awdurdod y Beibl, yr awydd i gyfieithu’r 
Beibl i ieithoedd oedd yn ddealladwy gan y bobl gyffredin 
a gwrthod elfennau anfeiblaidd yr Eglwys Gatholig, fel 
cyfraniad seremonïau’r Eglwys at iachawdwriaeth.

Roeddent yn cynnwys:

• y Waldensiaid yn Ffrainc, yr Eidal, Sbaen a’r Almaen, sef 
disgyblion Valdes o Lyon a gafodd dröedigaeth yn y 1170au;
• John Wyclif a’r Lolardiaid yn Lloegr o’r 1370au;
• yr Hussiaid yng Ngweriniaeth Tsiec, sef disgyblion Jan 
Huss, a ddienyddiwyd am ei gredoau ym 1415.

Cafodd syniadau Wyclif rywfaint o ddylanwad ar Gymru 
ac fe wyddom am un Cymro a gytunai ag ef. 
Swydd Henffordd oedd cartref Gwallter Brut ond fe’i 
hystyriai ei hun yn Gymro. Wedi cyfnod yn pregethu o 

GOLEUO CYFNOD TYWYLL:
BETH OEDD CYN Y DIWYGIAD PROTESTANNAIDD?

Rydym newydd ddathlu pumcanmlwyddiant y Diwygiad 
Protestannaidd; diwygiad ysgytwol a ddaeth â phobl i ailgydio 
yng ngwirioneddau sylfaenol y ffydd mewn cyfnod pan 
oeddynt wedi eu cymylu mewn traddodiad a defod eglwysig. 
Ond pan ddaw newid crefyddol mawr gellir gorbwysleisio 
tywyllwch y cyfnod cynt. Dyma ddisgrifiad William Williams o 
sefyllfa ysbrydol Cymru cyn pregethu Howel Harris:

 Pan oedd Cymru gynt yn gorwedd
 Mewn rhyw dywyll, farwol hun,
 Heb na Phresbyter na ‘Ffeiriad,
 Nac un Esgob ar ddihun.

Roedd gwendidau yn yr Eglwys yng Nghymru cyn 
Methodistiaeth – ond dyma Gymru Griffith Jones 
Llanddowror, y Ficer Prichard a’r Piwritaniaid! Yn yr un 
modd, roedd problemau mawr gyda rhai o’r syniadau 
oedd yn drwm eu dylanwad ar grefydd cyn y Diwygiad 
Protestannaidd. Roedd y rhain yn cynnwys:

• gweddïo ar Mair a’r seintiau;
• y gred bod seremonïau’r Eglwys a gwneud penyd yn 
bwysig er mwyn iachawdwriaeth;
• dibyniaeth ar ffynonellau awdurdod eraill yn hytrach na’r 
Beibl yn unig;
• diffyg ysbrydolrwydd rhai clerigwyr;
• cyswllt problematig rhwng yr Eglwys a phŵer.

Rhestr hir a difrifol! Mae’r gwendidau yma mor amlwg nes 
eu bod yn lliwio ein darlun o’r cyfnod. A oedd y diafol wedi 
gorchfygu Eglwys Crist ar y ddaear am fil o flynyddoedd? A 
oedd yr Ysbryd Glân wedi rhoi heibio ddeffro eneidiau? Mae 
Crist yn addo bod gyda’i bobl ‘yn wastad hyd ddiwedd amser’ 

Diffeithwch ysbrydol? Oes amherthnasol? Cyfnod o dywyllwch 
cyn toriad gwawr Protestaniaeth? Ai dyma oedd y canrifoedd 
cyn Martin Luther? Fel Cristnogion efengylaidd rydym ni’n 
ystyried canrifoedd cyntaf Cristnogaeth a’r 500 mlynedd 
diwethaf fel penodau yn hanes yr Eglwys ond yn ei chael 
yn hawdd anwybyddu’r Oesoedd Canol hynny rhwng ‘Oes y 
Seintiau’ a’r Diwygiad Protestannaidd. Prin iawn y gallwn enwi 
arwyr ffydd o’r cyfnod hwn. Mae fel petai hanes yr Eglwys wedi 
dod i ben rai canrifoedd ynghynt ac ailgychwyn gyda Martin 
Luther. 

gan Rhun Emlyn



amgylch ardal y ffin rhwng Cymru a Lloegr ymddangosodd 
gerbron esgob Henffordd ym 1393, ac yno rhoddodd 
ddatganiad clir o’i ddaliadau. Mae’n amlwg mai’r hyn a 
ddywed y Beibl oedd yn bwysig iddo a’i fod yn herio arferion 
crefyddol ei oes yng ngoleuni hyn. Dadleuai mai trwy ffydd 
yn unig y câi pechaduriaid eu hachub, mai marwolaeth 
Crist oedd unig sail iachawdwriaeth, a hyn yn unig trwy ras 
Duw. Crist oedd yng nghanol popeth a gredai. Dienyddiwyd 
Gwallter Brut tua 1402 – ond am ei gefnogaeth i Wrthryfel 
Glyndŵr, nid am ei ddaliadau crefyddol.

Mae’n glir fod tynfa o fewn nifer yn yr Oesoedd Canol 
yn erbyn rhai o’r syniadau dylanwadol yng nghrefydd eu 
dydd a’u bod yn ceisio dychwelyd at gred Feiblaidd.

 ‘Nid oes iawn gyfaill ond Un’
Rhaid cyfaddef mai ymylol iawn oedd y mudiadau hyn 
a geisiai herio’r drefn. Beth am y Catholigion ffyddlon, 
didwyll oedd yn rhan o’r sefydliad eglwysig? Roedd rhai 
syniadau crefyddol poblogaidd yn amheus iawn, ond 
roedd amrywiaeth barn am y rhain o fewn y traddodiad 
Catholig hyd yn oed. Roeddent yn credu rhai pethau y 
buasem ni yn y traddodiad efengylaidd yn eu gweld yn 
anghywir, ond diolch i Dduw nad yw ein hiachawdwriaeth 
yn dibynnu ar ein dealltwriaeth ddiwinyddol!

Nodweddwyd nifer o ffigyrau blaenllaw Cristnogaeth 
yr Oesoedd Canol gan eu cariad at Dduw, eu rhyfeddod 
at berson a gwaith Crist, eu profiad personol o Dduw 
a’u baich dros achub eneidiau. Roedd gan Bernard 
o Clairvaux (1090-1153) ffydd a chariad amlwg at 
Grist. Galwodd Hildegard o Bingen (1098-1179) ar ei 
chenhedlaeth i edifarhau a chael iachawdwriaeth yng 
Nghrist. 

Cychwynnwyd mudiadau, fel urddau’r Ffransisgiaid a’r 
Dominiciaid, oedd â’u bryd ar genhadu a sicrhau bod y 
boblogaeth yn deall y ffydd ac yn magu ffydd bersonol. 
Crist oedd popeth i ‘gyfrinwyr’ 
diwedd yr Oesoedd Canol, fel 
Thomas à Kempis (1380-1471), 
a bwysleisiai fod modd i bob 
crediniwr ddod yn uniongyrchol 
at Dduw. Dim rhyfedd ein bod 
ni’n dal i ganu emynau o’r 
cyfnod yn ein capeli a’n heglwysi 
heddiw, megis ‘Pêr fydd dy gofio, 
Iesu da’ (a briodolir i Bernard o 
Clairvaux) a’r emyn Gwyddelig 
‘Bydd yn welediad’ sydd wedi 
dod yn gynyddol boblogaidd yn 
ddiweddar.

Yng Nghymru’r cyfnod 
cyfansoddwyd nifer o gerddi 
crefyddol a nodweddwyd 
gan fyfyrdod ar fawredd Duw, 
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edifeirwch am bechod a dibyniaeth lwyr ar ras a 
thrugaredd Duw er iachawdwriaeth. Ni allwn ddweud 
ymhob achos ai cyfansoddi oherwydd confensiwn neu 
fynegi addoliad go iawn oedd y bardd, ond mae’n amlwg 
fod moliant, mewn rhai achosion o leiaf, yn deillio o 
brofiad real o Dduw, fel yn achos Llywarch ap Llywelyn 
(tua 1180-1220) sy’n cyfarch ‘Iesu annwyl … daethost i 
mewn i’m bywyd’. Erbyn diwedd yr Oesoedd Canol roedd 
sawl bardd a ddefnyddiai ei gerddi er mwyn cenhadu 
i’w gyd-Gymry. Yr amlycaf ohonynt oedd Siôn Cent (tua 
1400-30) a brofodd dröedigaeth a’i ysgogodd i apelio yn 
angerddol ar y Cymry i edifarhau a chredu:

 Rhaid i bawb, cyn rhodio bedd
 Coelio’i Dduw, rhag gwael ddiwedd.

Llawenhâi Siôn yn naioni a thugaredd Duw; iddo ef ‘Nid 
oes iawn gyfaill ond Un’.

 Diwygio, nid Ailsefydlu!
‘Eglwys eang’ oedd byd crefyddol yr Oesoedd Canol. 
Roedd yn cynnwys academyddion a wadai hanfodion y 
ffydd, clerigwyr oedd yn fwy o wleidyddion na bugeiliaid 
ac unigolion oedd yn Gatholig mewn enw yn unig. Roedd 
hefyd yn cynnwys pregethwyr ac awduron oedd â’u bryd 
ar geisio’r gwir ac unigolion oedd â chariad gwirioneddol at 
Grist a ffydd achubol ynddo. Sefyllfa nid annhebyg i unrhyw 
oes, felly! Roedd Martin Luther yn rhan o’r traddodiad hwn; 
ymosodiad ar y gwaethaf o’r ddiwinyddiaeth academaidd 
oedd yn ffasiynol erbyn diwedd yr Oesoedd Canol ydoedd yn 
y bôn, gan ganmol unigolion eraill o’r cyfnod megis Bernard 
a’r cyfrinwyr. Fel yr awgryma’r enw ‘Diwygiad Protestannaidd’, 
diwygio’r Eglwys oedd ei fwriad nid ei hailsefydlu. Y tro nesaf 
y byddwch yn ystyried rhai o arwyr y ffydd beth am i 
chi, fel Luther, gynnwys rhai o’n brodyr a’n chwiorydd o’r 
Oesoedd Canol?

Wrth i’r Nadolig agosáu, beth gwell na gorffen trwy ddyfynnu cerdd gan y brawd 
Ffransisgaidd Madog ap Gwallter, yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg, wrth iddo 
fynegi rhyfeddod at berson Crist a’r ymgnawdoliad mewn ffordd ddigon tebyg i’r 
carolau plygain diweddarach:

Mab a’n rhodded, Mab mad* aned dan ei freintiau,          *ffodus
Mab gogoned, Mab i’n gwared, y Mab gorau,
Mab fam forwyn, grefydd addfwyn, aeddfed eiriau,
Heb gnawdol dad, hwn yw’r Mab rhad*, rhoddiad rhadau**.       *grasol **bendithion
Doeth ystyriwn a rhyfeddwn rhyfeddodau!
Dim rhyfeddach ni bydd bellach, ni bwyll enau:
Duw a’n dyfu*, dyn yn crëu creaduriau,            *a ddaeth atom
Yn Dduw, yn ddyn, a’r Duw yn ddyn yn un ddoniau.
Cawr mawr bychan, Cryf cadarn gwan, gwynion ruddiau,
Cyfoethog tlawd, a’n Tad a’n Brawd, awdur brodiau*:           *barnedigaethau
Iesu yw hwn a dderbyniwn yn ben rhiau*,            *brenhinoedd
Isel uchel, Emanuel, mêl meddyliau.
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‘DEWCH I BRESEB BETHLEHEM...’
Lowri Emlyn sy’n holi pobl am eu hoff garol!

Wrth fyfyrio ar natur a gweithredoedd Duw, mae’r Salmydd yn ymateb trwy ddatgan, ‘canaf i’r 
ARGLWYDD tra byddaf byw, rhof foliant i Dduw tra byddaf’ (Salm 104:33). Duw sydd wedi rhoi 
lleisiau i ni a Duw sydd wedi rhoi’r testun i ni ei ganu! Wrth fynd ati i feddwl a holi pa linellau o 
emynau, carolau a chaneuon sy’n werthfawr i bobl, roedd yn drawiadol gweld yr ymatebion. Mae 
neges y Nadolig, neges sydd fel petai yn cael ei thagu gan sglein a sioe yr ŵyl, yn neges sy’n dal i 
ryfeddu a chyffroi pobl Dduw, pobl sydd wedi dod i sylweddoli mai cynllun y Duw Tri-yn-Un oedd 
bod y Mab Tragwyddol yn dod i ganol byd pechadurus – nid yn ddarlun symbolaidd o gariad ac 
aberth delfrydol yn unig, ond yn weithred go iawn i fodloni’r Gyfraith a bod yn aberth i’n hachub. 
Nid rhyw stori neis, neis rydyn ni’n ei dathlu, ond realiti hanesyddol: do, daeth Duw yn ddyn!
‘Wele drefniad dwyfol gariad o flaen ein llygaid heb un llen’, ysgrifennodd John Edwards am 
yr ymgnawdoliad. Trwy gydol yr Hen Destament roedd Duw wedi bod yn datgan a dangos i’w 
bobl gymaint oedd ei gariad tuag atynt. Ym Methlehem cawn y gair olaf, fel petai: dyma sut a 
dyma gymaint mae Duw yn ein caru. Daeth Iesu i mewn i’r byd yn fabi bach diymadferth. Mewn 
gwirionedd yr hil ddynol sy’n ddiymadferth a’r baban Iesu oedd yr un cadarn a ddaeth i’n hachub! 

Rwy’n hoff iawn o gardiau Nadolig 
sydd efo llun bugail a defaid arnynt, 
efallai am fy mod wedi fy magu ar 
fferm! Mae emyn Dafydd Charles 
yn dod i’m meddwl pan yn gweld 
y lluniau hyn. Mae cymaint o 
wirioneddau am yr Ymgnawdoliad 
yn y penillion.

 
 Y Bugail mwyn o’r nef a ddaeth i lawr
 I geisio’i braidd trwy’r erchyll anial mawr;
 Ei fywyd roes yn aberth yn ein lle,
 A’u crwydriad hwy ddialwyd arno Fe.

Bugeiliaid gafodd y gwahoddiad cyntaf i ddod i weld 
y Bugail da yn ei breseb ym Methlehem. Sgwn i a fu 
iddynt ddilyn hynt a helynt ei fywyd? Un peth sy’n 
sicr: ddaru nhw byth anghofio’r cyfarfyddiad hwnnw 
ar y Nadolig cyntaf. Fy ngweddi ydy y bydd llawer 
eto, y Nadolig hwn, yn cael profiad tebyg a dod i 
ryfeddu a moli Duw fel y gwnaeth y bugeiliaid.

‘Rhyfedd, rhyfedd gan angylion’ - 
mae llinell gyntaf emyn Ann Griffiths 
bob amser yn sbardun imi i geisio 
addoli. Teimlaf fod y gair rhyfedd 
a rhyfeddu yn rhan annatod o 
wir addoliad. Ar ben hynny mae’r 
cyferbyniad yma rhwng yr Iesu 

gyda’i holl awdurdod yn y nefoedd ac yn cael ei eni i 
orwedd mewn preseb, yn wefreiddiol. 

Ifan Mason Davies, Goginan

‘Ar gyfer heddiw’r bore...’ - achos ar 
gyfer heddiw mae’r Iesu. Mae’r stori’n 
newydd bob bore er yr un. Mae’r garol 
yn wahoddiad i unrhyw un sydd heb ei 
adnabod; i’r rhai sy’n ei alw’n Arglwydd 
mae’n ein hatgoffa ei fod ar gyfer pob 
dydd! 

Catherine Taylor, Aberystwyth

Wyn Davies, Eglwysbach
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‘Mair a wyddet ti?’, cyfieithiad o’r gân 
Saesneg ‘Mary did you know? ’,
yw fy ffefryn eleni, efallai wir am 
fy mod yn feichiog ac yn disgwyl 
y baban oddeutu amser dathlu’r 
Nadolig. Fy hoff adnod yw ‘Eithr Mair 
a gadwodd y pethau hyn oll, gan eu 
hystyried yn ei chalon’ Luc 2:19. Mae 

wir yn fendithiol i mi fyfyrio ar sut all crëwr y bydysawd 
ymostwng i fod yn faban er fy mwyn i.

Mae ‘Rhyfedd, rhyfedd gan angylion’ 
Ann Griffiths yn mynegi rhyfeddod 
pur ymgnawdoliad Iesu Grist. Yn y 
pennill cyntaf, mae Ann Griffiths wedi 
ei syfrdanu gan y gwirionedd fod Duw 
ei hun wedi dod yn ddyn yn Iesu Grist; 
mae’r un sy’n ‘rhoddwr bod’ a ‘rheolwr 
popeth sydd’ yn awr ‘yn y preseb 
mewn cadachau’. Mae’r emyn hefyd 

yn myfyrio ar y gwaith neilltuol roedd Iesu wedi dod i’w 
wneud trwy’r ymgnawdoliad, o ‘dalu dyled pechaduriaid 
ac anrhydeddu deddf ei Dad’ - roedd wedi dod i farw ar 
groesbren fel ein bod ninnau yn gallu cael heddwch â 
Duw’r Tad.

‘Diosgodd Crist ei goron o’i wir fodd, 
er mwyn coroni Seion o’i wir fodd.’ 
(Dafydd Hughes ‘Eos Iâl’) Gan gymryd 
y ddelwedd o ddiosg a gwisgo’r goron 
mae Eos Iâl yn cyferbynnu darostyngiad 
Iesu â statws gogoneddus y Cristion. 
Mae’r farddoniaeth yn effeithiol, y 
ddiwinyddiaeth yn drawiadol ac mae 

wastad yn rhoi hwb i’m henaid

Mae tri phennill cynta’ ‘Ar gyfer 
heddiw’r bore…’ (Eos Iâl) yn gosod 
gerbron hir hanes, pwrpas a natur 
dyfodiad Crist y Gwaredwr, ond daw’r 
cynnwrf i mi yn nau air cyntaf y pennill 
ola’: ‘Am hyn...’. Nawr mae’r pwyslais 
yn symud. Yn debyg i’r dorf sy’n gwylio 
Elfyn Evans ar ddiwedd rali ac yn 

ewyllysio, nid iddo olchi ei gar, a’i bolisho, ond iddo anelu at 
groesi’r llinell noddfa – yn erbyn y cloc. Mae angen ymateb; 
mae angen dod fel yr ydym yn ddi-oed at Iesu Grist

Dwi’n caru’r efelychiad Cymraeg 
o ‘Away in a Manger’, mae’r 
ddiwinyddiaeth yn arbennig a dydy’r 
fersiwn Saesneg ddim hanner cystal! 
“I orwedd mewn preseb rhoed Crëwr 
y byd”. Crëwr y byd... mewn preseb! 
Waw! 

Un o fy ffefrynnau ydi pennill o 
garol ‘Peraidd Ganodd Sêr y Bore’ 
gan Morgan Rhys: ‘Dyma Geidwad 
i’r colledig, Meddyg i’r gwywedig 
rai; dyma un sy’n caru maddau i 
bechaduriaid mawr eu bai’. Mae o’n 
ddisgrifiad gwych o sut mae cariad 
Duw wedi arwain at weithredu go 

iawn trwy’r Ymgnawdoliad a’r Groes. 

Gwilym Tudur, Rhydychen

Rhodri Brady, Aberystwyth

Rhodri Glyn, Llansannan Elena Benjamin, Halesowen

Steffan Jones, Pontardawe

Edryd Gwyndaf, Llanilar



ddoniau Samuel fel arweinydd, ac 
er ei deyrngarwch i’r Arglwydd, bu 
sawl cyfnod anodd yn eu hanes. Bu’r 
Philistiaid yn ddraenen gyson yn eu 
hystlys. Collwyd Arch y cyfamod – 
symbol o bresenoldeb Duw ymhlith 
ei bobl - i’r Philistiaid (1 Samuel 4) a 
galwodd gwraig Phinees ei phlentyn yn 
Ichabod, sef ‘Gogoniant yr Arglwydd 
wedi ymadael’. Erbyn 1 Samuel 6 
dychwelwyd Arch y Cyfamod at yr 
Israeliaid gan ei fod yn tarfu ar Dagon, 
duw’r Philistiaid (pennod 5). Wedi i’r 
Arch ddychwelyd mae’r Philistiaid yn 
bygwth eto – ond y tro hwn mae’r 
Arglwydd yn ymyrryd ar ran yr Israeliaid 
– a’r Philistiaid yn colli’r frwydr.

Yn y Beibl gwelwn bobl yr 
Arglwydd yn wynebu treialon dro 
ar ôl tro. Ystyriwch Samuel a phobl 
Israel yn yr Hen Destament; er holl 

Beth yw ymateb Samuel? Codi cofeb 
o gerrig a’i alw’n ‘Ebeneser’ - hyd 
yn hyn bu’r Arglwydd yn gymorth 
i ni. Pam? Yn gyntaf mae’n moli’r 
Arglwydd gyda diolchgarwch 
am iddo helpu’i bobl. Duw, nid y 
Philistiaid a Dagon, oedd wedi cael 
y gair olaf. Pan fydd sefyllfaoedd 
anodd ac anobeithiol yn ein 
hwynebu gallwn ninnau hefyd 
ddiolch mai Duw, nid y sefyllfa na 
Dagon ein dydd, sy’n rheoli. Mae 
Duw ar ei orsedd. Profodd Samuel 
hyn, ac felly mae’n moli Duw. Mae 
mawl a diolch i Dduw yn gryfach na 
brefu diflas Eeyore! 
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BLWYDDYN 
NEWYDD 
EEYORE 
I CHI!?

gan Trystan Hallam

Stabl Eeyore
Ga i rannu cyfrinach â chi? Dwy i ddim yn hoffi Blwyddyn 
Newydd. Ar Nos Galan mae yna drawsnewidiad yn digwydd i mi. 
Trawsnewidiad – yng ngeiriau Katherine fy ngwraig – i fod fel Eeyore yr 
asyn. ‘Chi’n cofio’r asyn o storïau Winnie the Pooh A. A. Milne sy’n edrych ar yr 
ochr negyddol bob tro? Dyw’r gwydr ddim yn hanner gwag i Eeyore. Na, does ganddo fe 
ddim gwydr yn y lle cyntaf! Ar Nos Galan, byddaf innau’n meddwl fel Eeyore. Fel arfer am weddill 
y flwyddyn dwi’n gallu ei gadw yn y stabl ond adeg blwyddyn newydd mae’r drws wedi chwalu ac Eeyore 
a’i wep anobeithiol yn pori yn fy meddwl.
Brefiad Eeyore yw ‘beth os...?’, ac mae’r Eeyore y tu mewn i mi’n brefu: Beth os... bydd hyn a hyn yn digwydd? 
...bydd fy iechyd i’n torri? ...bydd iechyd un o’m hanwyliad yn methu? ...bydda i’n colli fy ngwaith? Mae 
yna ofidiau personol a rhai ysbrydol ehangach: Pa mor olau fydd y dystiolaeth yn ystod y flwyddyn? Fydd 
gwrthwynebiad yn erbyn y Ffydd yn codi ei ben yn fwy ac yn fwy? Ydyn ni’n mynd i lithro fel gwlad i fwy o 
dywyllwch ysbrydol?
Ond mae ’na ffordd o gael Eeyore a’i ddiflastod nôl i’w stabl a bolltio’r drws ynghau: cofio Duw a’i wirionedd 
yn ei Air.

Cofio cymorth 
parhaol Duw



Yn ail, roedd Samuel am gofio 
daioni’r Arglwydd tuag ato. ’Sgwn 
i sawl gwaith wedi hynny cafodd 
Samuel achos i gofio’r pentwr 
cerrig? Gofynnodd Israel am frenin 
a chael Saul - achosodd gymaint o 
ben tost i Samuel. Rhaid sleifio’n 
gyfrinachol i ddewis Dafydd yn 
frenin newydd. Sut allai Samuel fynd 
yn ei flaen? Cofio Ebeneser: hyd 
yma bu’r Arglwydd yn gymorth i ni. 
Os oedd yr Arglwydd wedi helpu a 
chadw ei bobl yn y gorffennol onid 
oedd hi’n rhesymol credu y byddai 
yn cadw Samuel a’i bobl unwaith 
eto? Cofio bendithion ddoe er mwyn 
wynebu brwydrau heddiw. 

Ar ddechrau Blwyddyn Newydd, pan 
fydd Eeyore yn brefu ‘beth os….?' 
gwthiwch e nôl mewn i’w stabl, 
a chaewch y drws yn glep arno. 
Meddyliwch am bob Ebeneser a 
godwyd yn ystod y flwyddyn a fu. Bu 
ergydion a sefyllfaoedd anodd mae’n 
siŵr – ac eto oni fu’r Arglwydd yn 
gymorth yn y profiadau hyn? Os 
bu’r Arglwydd yn gymorth i ni dros y 
flwyddyn ddiwethaf, mae lle i gredu 
y bydd yr Arglwydd yr un eto i’r 
dyfodol. 

Mae gyda ni, yn 2018, fwy o 
sicrwydd nag oedd gan Samuel bod 
Duw yn gymorth i ni. Nid pentwr o 
gerrig yw ein cofeb o ddaioni Duw tuag 
atom, ond person byw – yr Arglwydd 
Iesu Grist. Sut ydw i’n gwybod y bydd 
Duw’n ffyddlon i mi, yn gymorth i mi yn 
ystod 2018? Yr ateb: yr Arglwydd Iesu 
Grist.

Ydych chi’n cofio’r hanes rhyfedd 
yn Genesis 15 wrth i Dduw wneud 
cyfamod â Abram i’w sicrhau y 
byddai’n cymryd ei deulu’n bobl 
arbennig iddo fe ei hun? Pan fyddai 
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dau yn dod i gytuneb a oedd yn 
clymu dwy garfan gyda’i gilydd 
roedd rhaid aberthu neu hollti 
anifail. Wrth hollti’r anifail byddai’r 
ddau oedd yn ymrwymo â’i gilydd 
yn datgan: os na wnawn ni gadw 
telerau’r cyfamod bydd yn iawn i ni 
gael ein hollti fel hyn. Wrth sicrhau’r 
cyfamod yma gydag Abram, mae 
Duw ei hun yn ymddangos fel tân 
yn cerdded rhwng yr anifeiliaid. 
Beth yw’r ergyd? Duw ei hun sy’n 
dweud: Abram os na fydda i’n 
cadw fy addewid bydded i’r hyn a 
ddigwyddodd i’r anifeiliaid ddigwydd 
i mi; os nad ydw i’n cadw fy addewid 
i ti dydw i ddim yn haeddu bod yn 
Dduw. Wrth gamu i 2018, yr hoelion 
sy’n bolltio drws stabl ein diflastod 
ynghau yw Duw ei hun. Mae wedi 
addo cadw ei bobl yn ddiogel. Mae 
wedi addo hyn yn ôl ei Enw ei hun.

A’r Arglwydd Iesu Grist? Er mwyn 
cadw ei addewid i ni gael dod yn bobl 
arbennig i Dduw – fe dorrwyd Mab Duw 
ar y groes. Ni oedd wedi torri cyfamod 
Duw, ni yn ein pechod oedd heb fodloni 
a chadw gofynion Duw. Ac eto Duw sy’n 
rhoi ei Fab i’w dorri am ein pechodau 
ni. Cadwodd Duw ei addewid i Abram 
ac mae’r Cristion yn eiddo arbennig i 
Dduw, nid am fod rhyw anifail wedi’i 
ddarnio, ond am fod Mab Duw wedi’i 
dorri ar y groes. Symudwyd y garreg 
fedd y trydydd dydd i brofi fod y toriad 
yna ar Galfaria’n ddigonol i gadw pobl 
Dduw. Person byw ac nid cerrig cofeb 
yw ein Ebeneser ni. 

Dyw’r Beibl ddim yn addo y bydd 
2018 yn flwyddyn hawdd, ddi-drafferth, 
ddi-gwmwl. Dyna mae’r byd o’n 
cwmpas yn ei ddweud: anghofiwch 
am y trafferthion, daw haul ar fryn. 
Optimistiaeth ddi-sylwedd yw hynny. 
Mae Eeyore a’i ddiflastod yn gallu 
ochrgamu optimistiaeth felly. Ond 
does dim rhaid i 2018 fod yn flwyddyn 
newydd Eeyore! Cofio Duw a’i wirionedd 
i ni yn y Gair - y gwirionedd yn yr 
Arglwydd Iesu Grist - sy’n cau’r drws yn 
glep yn wyneb Eeyore a’i frefu diflas. All 
Duw ddim gwadu ei gymeriad. Mae wedi 
addo i’r Cristion y bydd y credadun yn 
eiddo arbennig iddo am dragwyddoldeb. 
Gallwn edrych ar ddaioni Duw yn y 
gorffennol – Ef yw ein Ebeneser ni. 
Gallwn edrych ar y Crist a dorrwyd, ac a 
atgyfodwyd drosom - Ef yw ein Ebeneser 
ni. Pan fydd Eeyore yn ceisio cicio drws 
y stabl – a’i fref ddiflas ‘beth os…?’, 
atebwch gyda chwestiwn arall:

‘Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein 
herbyn? Nid arbedodd Duw ei Fab 
ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth 
trosom ni oll.’ (Rhufeiniaid 8:31-2)

Mwy o 
sicrwydd na 
Samuel

Ta ta Eeyore!

‘Os yw Duw trosom, pwy sydd yn 
ein herbyn? Nid arbedodd Duw 

ei Fab ei hun, ond ei draddodi 
i farwolaeth trosom ni oll.’ 

(Rhufeiniaid 8:31-2)
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Cerdd hir yw Bywyd a Marwolaeth Theomemphus o’i Enedigaeth 
i’w Fedd, sy’n disgrifio bywyd dyn o’r enw Theomemphus 
– cynrychioliad o’r Cristion. Mae Williams yn cydnabod 
tebygrwydd i weithiau eraill (e.e. Taith y Pererin John Bunyan) 
ond mae Theomemphus ar wahân rywsut am ei fod yn ceisio 
rhoi portread cyflawn o’r bywyd Cristnogol fel y’i gwelir yn y 
Beibl.

Un o’r nodweddion amlwg yn y gwaith yw’r lleisiau cystadleuol 
sy’n ceisio mynd â sylw Theomemphus. Wrth ddisgrifio ei fywyd 
ei hun, dywed Theomemphus:

Mi gredais, mi wrthgiliais, mi gerais Duw i gyd,
Mi gysgais, mi ymdroddais yng nghariad oer y byd;
Rhad ras sydd yn fy nghadw, ‘d oes ar fy enaid cun
Ddim gwaith a dâl ei enwi ond ‘weithiodd Duw ei hun.

Yr hyn rydyn ni’n ei weld trwy gydol profiadau Theomemphus ar 
ôl iddo ddod i ffydd yn Iesu Grist yw ei fod e lan a lawr. Pam? I 
raddau helaeth, oherwydd bod yr amryw leisiau hyn yn cystadlu 
am ei sylw. Ar y naill law mae’r lleisiau da sy’n ei alw i nesáu 
at Dduw. Ar yr llall, mae’r lleisiau drwg sy’n ceisio ei arwain yn 
bellach i ffwrdd oddi wrth yr Arglwydd. 

Ydy hynny’n swnio’n gyfarwydd i chi? Mae Williams eisiau 
pwysleisio na fydd profiad y Cristion yn un rhwydd, didrafferth. 
Na - bydd llithro, temtasiynau, ymosodiadau a phrofedigaethau 
yn dod i’n rhan. Felly rhaid bod yn ofalus ar ba leisiau rydyn ni'n 
gwrando. 

Y Lleisiau Da
Mae’r lleisiau da i gyd wedi eu gwreiddio yn ngair Duw. Y lleisiau 
amlycaf yw’r pregethwyr; yn esbonio’r Beibl yn glir a chywir, 
er efallai â phwysleisiau gwahanol. Mae pregethu tanllyd 
Boanerges, mab y daran, yn codi dychryn ar Theomemphus a’i 

wneud yn ymwybodol o’i angen am waredigaeth. Yna clywir llais 
pregethwr arall, Efangelius, sy’n cyflwyno’r newyddion da:

Newyddion o lawenydd orchmynnwyd roi ar led,
Can gwynfyd ar ôl gwynfyd fydd fyth i’r sawl a’u cred;
Newyddion rhad i ddynion, i Dduw newyddion drud,
Myfyrdod hen y Duwdod cyn gosod seilfaen byd.”

Wedi iddo ddod i gredu, daw Theomemphus dan ddylanwad 
doctor Aletheius, ‘athro y gwirionedd’, sy’n ei helpu i ystyried yr 
hyn mae’n ei gredu a’i gymhwyso.

Mae llais Duw ei hun, serch hynny, yn annisgwyl o dawel. Cawn 
gipolwg ar adegau ar Dduw yn ymddiddan ag ef ei hun ond dydy 
llais yr Arglwydd ddim yn siarad yn uniongyrchol â Theomemphus 
mewn gwirionedd. Trwy’r Beibl y clywir llais Duw:

‘Yr Arglwydd dy Dduw a geri,’ ‘be allu mawr y nef,
‘Ni fu, ni ddaw, ‘d oes heddiw neb well i ti nag ef;
‘D yw dengmil o gariadau, pe baent i gyd yn un,
Ond graean ym mhen mynydd mewn clorian wrth ei glun.’

Er bod cyfraniadau’r cymeriadau hyn yn sylweddol, mae’n dal 
i fod yn drawiadol cyn lleied o leisiau da sydd. Daw hynny’n 
amlycach fyth wrth i ni droi ein sylw at y lleisiau drwg.

Y Lleisiau Drwg
Gau athrawon

Yn wrthgyferbyniad llwyr â’r rheini sy’n pregethu’r gair yn 
ffyddlon, mae gennych chi gymeriadau fel Seducus y twyllwr; 
Orthocephalus, sy’n siŵr ei fod e’n iawn am bopeth ac yn dadlau 
â phawb; Schematicus – dyn yr hobby horse; Academicus, sy’n 
pwysleisio addysg uwch popeth arall; ac Arbitrius Liber, neu 
Ewyllys Rydd. Er eu bod, yn arwynebol, yn ymddangos yn lleisiau 
da, maen nhw’n tynnu Theomemphus oddi ar lwybr y gwirionedd. 
Er enghraifft Arbritrius Liber, sy’n dysgu fod modd i berson drwy 

gan Emyr James
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2018 A LLEISIAU 
THEOMEMPHUS 
ADDASIAD O DDARLITH A DRADDODWYD MEWN CYNHADLEDD AR BERTHNASEDD PANTYCELYN

Mae llawer o sôn wedi bod eleni am William Williams Pantycelyn, wrth nodi 300 mlynedd 
ers ei eni. Ond ar drothwy 2018, gyda’r dathliadau yn dirwyn i ben, ydy hi’n amser anghofio 
amdano, a symud ymlaen i’r dathliad nesaf? Wel, ga i awgrymu bod gwers bwysig iawn y 
byddai’n dda i ni ei chofio yng ngwaith mawr Pantycelyn, Theomemphus. 

ymdrech a hunanddisgyblaeth ddarganfod ei ffordd at Dduw. 

Rhowch ymaith bob rhyw bechod, o weithred ac o fryd,
Pob malais a chenfigen a gormod garu’r byd;
Ein dyled ni yw ceisio, wrth geisio fe geir gras,- 
Nid yw e’ waith mor anodd i goncro pechod cas.

Lleisiau mewnol

Mae nifer o’r ymosodiadau yn erbyn Theomemphus yn codi 
ohono fe ei hunan. Mae’n clywed llais Hunan-dyb sy’n 
ei annog i feddwl yn uchel ohono’i hun. Cyn pen dim 
mae hyn yn arwain at lais Rhyfyg neu falchder. Ac wrth 
wrando ar ei falchder mae’n mynd i ymddiried mewn 
Hyder Gnawdol:

Fe ddysgodd Hyder Gnawdol i Theomemphus fyw
Yn segur ac yn foethus, yn wag o ofon Duw;
Fe’i dysgodd ef i garu’r hyn gynt oddi wrtho ffodd,
A meithrin pob rhyw nwydau ag ydoedd wrth ei fodd.

Gelynion Ysbrydol

Mae yna lu o elynion ysbrydol hefyd yn ceisio dinistr 
Theomemphus. Mae’r Byd yn dod i’w demtio:

Fe gwympodd ar Theomemphus yn ei ardderchog fri,-
‘Cais diroedd, cais feddiannau, ‘wna hyn ddim drwg i ti;
Cais aur, cais arian gloyw, cais gyfoeth llawn, nid yw
Groes i egwyddor crefydd na chroes i feddwl Duw.’

Wedyn dyma’r Cnawd yn brwydro yn ei erbyn, a Jesebel, sy’n 
cynrychioli bywyd cnawdol. Mae hyd yn oed Cyngor Uffern yn 
ymgasglu i gynllwynio yn ei erbyn. 

Profedigaethau Anodd

Pe na bai hyn i gyd yn ddigon, mae Theomemphus yn wynebu 
erledigaeth trwy gymeriad o’r enw Iratus, neu ddicter, sydd heb 
reswm amlwg yn ceisio drygioni iddo, gan ei demtio i ddial a 
chasáu yn ôl.

Ar ben hyn mae Theomemphus yn cwympo mewn cariad gyda’r 

person anghywir, gan gymysgu ei nwydau ag arweiniad Duw. Yn 
ddiweddarach mae’n penderfynu priodi Philomede, ond mae’n 
amlwg fod y berthynas yn un anodd:

Hi blinodd ef â’i geiriau yn drwm o ddydd i ddydd,
Hi gloddiodd tan ei seilfaen, hi gurodd ar ei ffydd;
Hi geisiodd briwio ei hyder, hi geisiodd lethu ei hedd,
Hi wasgodd ef i angau, hi gyrrodd ef i’r bedd.

Ac ar ben hynny i gyd, mae ei blant yn achosi gofid iddo yn ddyddiol.

Mae’r gerdd yn gorffen gyda Theomemphus yn wynebu’r gelyn 
mawr olaf, sef Angau ei hun.

‘R wy’n ‘nabod dy holl natur, a’th rym, myfi yw’r gŵr
A dynn dy flys i fwydydd, a dry dy waed yn ddŵr,
Wahana dy esgyrn cryfion, er cymaint yw eu grym,
A ddifa dy ysbrydoedd, a wna dy nerth yn ddim.

Gwrandewch yn ofalus!
Efallai eich bod chi’n dechrau gweld pam mae Theomemphus 
yn dal i fod yn berthnasol i ni heddiw. Yr un lleisiau da a’r un 
lleisiau drwg sy’n dod i glyw Cristnogion ym mhob oes. Ar y 
naill law, ceir pregethu ffyddlon o air Duw, yn cyhoeddi angen 
dyn, a’r ateb i’w angen. Mae’r Arglwydd yn dal i siarad drwy 
ei air, a’r gair hwnnw yn dod yn fyw trwy waith yr Ysbryd 
Glân. Ac eto, ar y llaw arall, mae’r un hen leisiau drwg yn dal 
i lenwi ein clyw er eu bod efallai’n dod mewn ffurfiau, ac o 
gyfeiriadau gwahanol. 

Mae yna gau athrawon yn dysgu’r hyn sy’n groes i air Duw. 
Mae yna leisiau mewnol sy’n ein hannog ni i gredu pob math 
o gelwyddau. Mae’r gelynion ysbrydol am wneud niwed i’n 
heneidiau ni. Ac mae profedigaethau anodd sy’n ein temtio i 
amau’r Arglwydd a phellhau oddi wrtho. 

Wrth i ni wynebu 2018, pa gyngor fyddai Theomemphus yn 
ei roi?

Byddwch yn ofalus ar ba leisiau rydych chi’n gwrando!
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TAD

Does dim sail Feiblaidd o gwbl i gyfarch Duw fel mam, er gwaetha’r hyn a ddywed rhai 
diwinyddion ffeministaidd. Mae Duw y Beibl yn ei ddatguddio ei hun i ni fel Tad; dyna sut yr ydym 
i’w gyfarch. Serch hynny, mae Duw yn defnyddio llun geiriol - delwedd mam - i gyfleu rhywbeth o’i 
gymeriad er mwyn i ni ei ddeall. Ni ddylai hyn ein synnu ni. Mae dynion a merched wedi eu creu 
i adlewyrchu rhywbeth o gymeriad Duw gan eu bod ill dau wedi eu creu ar lun a delw Duw; mae 
dynion a merched yn ‘delweddu Duw’. Yn hyn o beth, mae rhai agweddau ar gymeriad Duw yn 
fwy amlwg mewn dynion ac eraill yn fwy amlwg mewn merched.

Yn llyfr Eseia, gwelwn ddarlun gwefreiddiol o Dduw fel yr un sy’n 
cysuro ei bobl:

 Fel y cysurir plentyn gan ei fam byddaf fi’n eich cysuro chwi 
(Eseia 66:13).

Mae’r gair ‘cysur’ yn un o themâu pwysig ail ran llyfr Eseia wrth i 
Dduw gomisiynu ei negeswyr i fynd â chysur i’w bobl. Beth yw’r 
cysur hwn? Yn gyntaf, dyma gysur i’r Israeliaid, eu bod yn mynd 
i ddychwelyd adref o’r gaethglud, ond yn fwy na hynny dyma 
gysur yr efengyl - cysur iachawdwriaeth.

Ond beth yw nodweddion mamol y cysur hwn? Sut mae mam 
yn mynd ati i gysuro ei phlentyn? Wrth edrych ar yr hyn sy’n 
nodweddu cariad mam wrth iddi ddelweddu Duw, gallwn weld 
rhywbeth o gymeriad Duw y Tad.

1. Mae mam yn cysuro o galon sy’n llawn tosturi 
cynnes.
Daw’r gair Hebraeg am dosturi o’r un gwreiddyn â’r gair ‘croth’; 
cyfeiria un cyfieithiad at dosturi fel ‘womb-love’. Dyma’r cariad 
arbennig rhwng mam a phlentyn. Y groth yw byd cyfan y plentyn 
am naw mis, ac yna pan ddaw allan ohoni mae’r fam yn dal y 
plentyn yn agos, agos er mwyn iddi ofalu am y babi, ei gysuro, ei 
fwydo, ei ddistewi a’i amddiffyn.

Yn Eseia 49:13 gwelwn fod Duw yn cael ei gymell i weithredu 
tuag at ei bobl oherwydd ei drugaredd. Pan yw Duw yn 
gweld ei blentyn, ei bobl, ei Eglwys mewn amgylchiadau 
anodd, mae ei galon yn llawn tosturi – hyd yn oed pan fydd 
yr amgylchiadau hynny yn ganlyniad pechod. Mae Duw yn 
teimlo cynhesrwydd tuag atom sy’n ei gymell i weithredu; 
yn ei dosturi mae’n gweithredu i newid neu ysgafnhau ein 
trafferthion. Gorlifa gweithredoedd Duw o galon sy’n llawn 
tosturi.

2. Mae mam yn golchi a glanhau ei phlentyn.
Bob dydd, mae’r fam yn tynnu’r plentyn o’r llanast ych-a-fi, 
drewllyd, y llanast mae’r babi wedi ei greu ei hun, y llanast na all y 
babi ei dynnu ei hun ohono (wrth gwrs, mae’r tadau yn gwneud 
hyn hefyd!). Mae hi’n glanhau pob dim ac yn rhoi clwt a dillad 
glân – dyna ddechrau newydd.

Dyna sut mae Duw y Tad yn ein cysuro ni. Faint bynnag fo 
ein hoedran, mae pawb fel petai yn gwisgo clytiau – rydyn ni’n 
gwneud llanast newydd bob dydd, llanast pechod, ac mae Duw 
yn ein golchi ni wrth i ni ddod ato mewn ffydd ac edifeirwch. Yn y 
gwaith hwn, mae ein Tad Nefol yn fwy trylwyr nag unrhyw riant 
daearol. Mae’n ein glanhau nes nad oes unrhyw fudreddi ar ôl, dim 
byd yn cuddio ym mhlygiadau’r cnawd. Mae’r cyfan wedi mynd. 
Ydych chi angen eich golchi gan y Tad yng ngwaed Iesu Grist?

3. Mae mam yn canu hwiangerddi a chaneuon i’w 
phlentyn.
Mae yna dynerwch mawr yng ngweithred y fam wrth iddi gysuro 
a distewi plentyn sy’n crio. Efallai ei bod yn dal y plentyn yn agos 
ati, yn siglo’r plentyn yn ei chôl, yn siarad yn dyner, yn dod â 
heddwch – ‘ssssh, sssshhh.’ Efallai ei bod yn canu hwiangerdd 
i’w phlentyn i’w lonyddu. Pan yw hi’n gwneud hyn i gyd, mae hi’n 
gweithredu ar lun a delw Duw, y Duw sy’n canu dros ei blant:

 Y mae’r ARGLWYDD dy Dduw yn dy ganol [...] fe orfoledda’n 
llawen ynot, a’th adnewyddu yn ei gariad; llawenycha ynot â chân 
fel ar ddydd gŵyl (Seffaneia 3:17).

Mae Duw yn ymhyfrydu yn ei blant, yn ymhyfrydu ynoch chi. Ydych 
chi’n credu hynny? Bod Duw yn eich caru gymaint ag y mae’n caru 
ei fab, Iesu. Nid yn unig mae Duw yn gorfoleddu pan rydyn ni’n dod i 
gredu, ond mae e’n parhau i ymhyfrydu ynom, ac mae e’n dod atom 
i siarad geiriau o gysur a heddwch – Ssssh! Sssh! – i’n llonyddu.
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CRYNODEB O ANERCHIAD HECTOR MORRISON, 
PRIFATHRO’R HIGHLAND THEOLOGICAL COLLEGE, 
I GYNHADLEDD SAESNEG MUDIAD EFENGYLAIDD 
CYMRU, 17 AWST 2017.

Gallwch wrando ar y bregeth gyflawn, a gweddill cyfres wefreiddiol Hector Morrison ar destun ‘Tadolaeth Duw’, ar 
wefan YouTube.
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4. Mae mam yn cysuro plentyn trwy roi bwyd iddo.

Pa mor aml mae mam yn dal ei phlentyn, yn bwydo’r plentyn, 
ac yn gwylio’r plentyn yn yfed ac yfed nes iddo fynd i gysgu’n 
braf? Dyna sydd yn Eseia 66:11; mae’r plentyn yn cael ei 
lenwi nes nad oes angen mwy arno. Ydych chi wedi cael y 
bodlonrwydd dwfn wrth i chi ddarllen y Beibl, neu ddod at eich 
gilydd i astudio a gwrando, wrth i’r Tad roi’r maeth cyfoethog 
yna a ddaw o’r efengyl? Neu os ydych chi’n Gristion ers amser, 
ydych chi wedi gwledda ar y pethau da sydd gan Dduw yn ei 
dŷ, popeth sydd ganddo yn yr oergell, fel petai?

Does dim yn diwallu ein syched fel dyfroedd Gair Duw yn llifo i’n 
henaid gydag afonydd yr Ysbryd Glân. Mae mam yn cysuro ei 
phlentyn trwy ei fwydo. Felly y gwna ein Tad nefol hefyd.

5. Mae mam yn cysuro ei phlentyn trwy groesawu’r 
plentyn afradlon yn ôl.

Mae yna rieni sydd wedi cael poen, siom a thorcalon wrth 
fagu eu plant. Beth bynnag sydd wedi digwydd, mae eu 
calonnau’n dyner tuag at y plentyn, a phob amser yn 
barod i’w groesawu’n ôl. Yn llythrennol, geiriau Eseia 66:13 
yw ‘Fel y cysurir dyn gan ei fam, byddaf fi’n eich cysuro 
chwi’. Dydy bod yn rhiant ddim yn gorffen wrth i’r plentyn 
gyrraedd oedran arbennig. Mae calon mam ar dân dros ei 
phlant sy’n oedolion - dyma ‘gariad y groth’. Yn hyn, mae 
hi’n adlewyrchu cymeriad Duw. Mi fydd Duw yn derbyn ei 
blentyn afradlon yn ôl:

A anghofia gwraig ei phlentyn sugno, neu fam 
blentyn ei chroth? 
Fe allant hwy anghofio, ond nid anghofiaf fi di.
Edrych, rwyf wedi dy gerfio ar gledr fy nwylo [...] (Eseia 49:15-16)

Dyma gysur hefyd i’r rhai sy’n dioddef o glefyd Alzheimer 
neu Parkinson – efallai y byddant yn colli atgofion ac 
ymwybyddiaeth o bawb a phopeth, ond mae angen iddyn nhw 
wybod: dydy iachawdwriaeth a diogelwch tragwyddol ddim yn 
dibynnu ar ein gallu ni i gofio Duw - na, mae’n gorffwys ar y ffaith 
na fydd ein Duw ni byth yn ein hanghofio ni. 

6. Mae mam yn cysuro trwy sychu dagrau.

Dyna weithred mam tuag at y plentyn sy’n crio ac arno angen 
cysur. Hwn yw’r darlun gawn ni yn llyfr Datguddiad:

Wele, y mae preswylfa Duw gyda’r ddynoliaeth; bydd ef yn 
preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd 
Duw ei hun gyda hwy, yn Dduw iddynt. Fe sych pob deigryn o’u 
llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar na llefain 
na phoen. (Datguddiad 21:3-4)

Mae’r Brenin ar yr orsedd. Mae e gyda’i bobl. Mae ein Duw ni yn 
Dduw sy’n sychu dagrau.

Mae Duw y Tad yn cofio ei blant. Os ydych yn crwydro, mae e’n 
barod i’ch derbyn yn ôl. Mae’r Tad yn rhedeg atoch, yn rhedeg at 
ei fab afradlon, ac yn ymestyn ei ddwylo i’w dderbyn. Ydyn ni’n 
dod at y Tad, tra bo cyfle, pan yw’n agos?

A anghofia gwraig 
ei phlentyn sugno, 
neu fam blentyn ei chroth?
Fe allant hwy anghofio, ond nid 
anghofiaf fi di.



Tybed a ydych yn adnabod rhywun 
a oedd unwaith yn gynnes yn y 

ffydd, ond sydd bellach wedi cefnu 
ar ei broffes? A ydych yn y cyflwr 

hwnnw eich hun? Gadewch i mi roi gair 
o brofiad a fydd, gobeithio, yn cynnig 

cysur a gobaith. Rydw i wedi gweld 
yn fy mywyd fy hun wirionedd geiriau’r 

Arglwydd Iesu Grist: ‘ni chyfrgollant byth 
ac ni ddwg neb hwynt allan o’m llaw i.‘ 

EMYN 
GWRTHGILIWR

Alw
yn (ail o'r chw

ith) gyda'i gyfaill Edryd a'u gw
ragedd
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Profais dröedigaeth yn ifanc iawn, deuthum i’r bywyd tra oeddwn 
yn y coleg; ond gwrthgiliais am flynyddoedd lawer nes i mi ddod ar 

draws dyn o’r enw Edryd Gwyndaf (tynnu am ddeugain mlynedd yn 
ôl) sydd wedi bod yn gyfaill oes i mi ers y dydd hwnnw. Ni wrthgiliais 

i fan lle’r oeddwn yn gwadu’r ffydd, ond daeth llwyddiant bydol i’m 
rhan a balchder yn ei sgil, mae’n siŵr. Roeddwn yn bencampwr Cymru 

yn un o’r campau Olympaidd am flynyddoedd yn y saithdegau. Gorfu 
i mi ‘ymddeol’ yn ifanc oherwydd anaf i’r cefn (trefn Rhagluniaeth) a 

deuthum adref i Lŷn o Loegr bell. Nid yn unig dychwelyd i’m gwlad a’m 
bro fy hun, ond dychwelyd yn ysbrydol hefyd drwy’r cyfrwng a baratôdd 

Duw i mi cyn seiliad y byd.



Dechreuais drafod yr efengyl yng nghwmni Edryd, a darganfûm yn syth ei fod yn grediniwr. Gofynnodd 
a fuaswn yn hoffi gweddïo ac atebais innau y buaswn. Gan fy mod i’n swil o weddïo yn uchel y noson 
honno, Edryd a weddïodd a minnau yn gwrando.

A dweud y gwir, yr oeddwn yn llawn dagrau ac mewn ffasiwn orfoledd fod y Duw mawr yn fy arwain yn 
ôl i’r gorlan fel na fedrwn ddweud dim ond gofyn i Edryd ‘gweddïa eto, paid â stopio!’ Nid oeddwn eisiau 
gweld taw ar y gweddïo. Cyfeiriai Dr Martyn Lloyd-Jones at yr Ysbryd Glân fel yr ‘hound dog of heaven’. 
Mae’n ddweud rhyfedd, ond os ydym wedi gweld bytheiaid ar waith, nid ydynt yn ildio. Felly’r Ysbryd 
Glân, mae’n siŵr o’n harwain ni yn ôl i’r gorlan glyd rhyw bryd, os profasom bwerau’r byd a ddaw a chael 
unwaith ein golchi yn y gwaed.

Daw gweddill fy nhystiolaeth ar ffurf emyn – Dyma fo: 

gan Alwyn PritchardMynnais wlad
Mynnais wlad yn bell o olwg
Tiroedd ffrwythlon tŷ fy Nhad;
Yno roedd, fy ffrindiau’n ffyddlon,
nes im brofi’n llwyr eu brad.
Pechod aflan, do fe’m gyrrodd
‘Nes a nes at gibau’r moch,
Ond dy Ysbryd a’m gwaredodd
O dynfa gref y byd mawr croch

Adref, adref, rhedais innau,
Gyda dagrau lawr fy ngrudd;
Pa fath benyd, pa fath gerydd,
Mofyn bara - minnau’n brudd?
Och, mi gefais y fath groeso,
Dod i’m cwfwr oedd fy Nhad,
Fe’m cofleidiodd a’m cusanodd
Gyda’i gariad, llawn boddhad.

Ger dy fron, yr wyf edifar
Nid wy’n haeddu dim, fy Nhad,
Cymer fi fel un gwas cyflog
Fel fy mod ar dir dy stad.
Canodd nefoedd, canodd daear,
Canodd engyl teg eu gwedd,
Pan ddychwelwyd fi i’r gorlan
Drefnodd Iesu’r aberth hedd.

Dygaist im y wisg wen orau
Pan ddois adref i fy ngwlad;
Cefais fodrwy, ‘rwyf etifedd
Holl drysorau tŷ fy Nhad.
Gwnest fi’n hardd gerbron dy orsedd
Mae’r esgidiau am fy nhraed,
Gwleddais ar y llo pasgedig
Ac fe’m golchwyd yn y gwaed.
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Roeddwn yn edrych ymlaen at ddarllen Iddew gan Dyfed Edwards am sawl rheswm. Mae’r teitl yn y lle cyntaf yn fachog 

ac yn ennyn diddordeb. Mae’r clawr yn un syfrdanol - Yr Iddew mewn coch a du trawiadol. Braf dweud na chefais fy 

siomi. Mae’r arddull yn un unigryw, yn symud yn gyflym gan ailadrodd cymalau, geiriau ac ymadroddion a disgrifio 

natur cymeriadau mewn modd cynnil. Fel darn o lenyddiaeth mae’n taro deuddeg. Mae’n nofel arloesol a phwerus iawn 

ac rwy’n annog darllenwyr brwd i’w darllen. Nid syndod iddi gyrraedd Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2017.

A DAETH Y GAIR 
YN GNAWD…

ymateb i Iddew gan Dyfed Edwards

Does dim dwywaith am rinweddau 
llenyddol y nofel, felly, ond mae 
rhywbeth amlwg ar goll o’i phortread 
o’r ‘Iddew’. 

Yr Iddew dan sylw yw Yeshua 
bar-Yôsep Natz’rat. Iesu, mab 
Joseff o Nasareth, ond mae 
hwn yn berson gwahanol iawn 
i’r un a welwn ar dudalennau’r 
Testament Newydd ac y dathlwn 
ei ddyfodiad adeg y Nadolig. Oes 
unrhyw werth ysbrydol i’r gwaith 
hwn, felly? Oes, er gwaetha’r 
cyfyngiadau hyn.

hanesyddol Judas Maccabeus, 
er enghraifft, nid ydym yn gallu 
gwerthfawrogi gorymdaith Iesu Grist 
i mewn i Jerwsalem ar gefn asyn 
yn llawn. O beidio â deall perthynas 
Iddewon â Samariaid mae’r ffaith i 
Iesu sgwrsio a’r wraig o Samaria ger 
Ffynnon Jacob yn ddim byd mwy na 
hanes diddorol yn hytrach na hanes 
sy’n dangos fod Iesu yn croesawu 
pawb, yn torri ffiniau ac mai ef yw’r 
Meseia i’r holl fyd, yn Iddewon ac yn 
Samariaid. O beidio â deall y neges 
wreiddiol a rhoi cot gyfoes, orllewinol 
ar Iesu, gallwch gamddehongli’r 

Iesu yr Iddew
Iddew yw teitl y nofel ac awyrgylch, 
naws, cefndir cwbl Iddewig sydd 
i’r nofel. Mae’r nofel yn llawn 
enwau Iddewig, defodau Iddewig a 
chymeriadau Iddewig - yn union fel 
yr Efengylau.

Mae’n bwysig i ni Gristnogion peidio 
â chymryd Iesu a’i neges allan o’i 
gyd-destun gwreiddiol a’i osod yn 
ein cyd-destun cyfoes ni yn syth. Y 
broblem o wneud hyn yw ein bod yn 
colli byrdwn, ergyd a neges wreiddiol 
Iesu Grist. O anwybyddu cefndir 

gan Cynan Llwyd
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A DAETH Y GAIR 
YN GNAWD…

ymateb i Iddew gan Dyfed Edwards

efengyl gan ddarllen y Beibl drwy 
sbectol gyfoes. Iddew, oedd Iesu 
Grist yn pregethu Teyrnas Dduw - nid 
dyn gwyn â Chaneuon Ffydd dan ei 
gesail neu iPhone yn ei boced.

Yn bersonol, mae esboniaidau 
a llyfrau N.T Wright (neu Tom 
Wright) yn gymorth mawr er mwyn 
deall a gwerthfawrogi cyd-destun 
hanesyddol Iddewig y Testament 
Newydd yn benodol. Mae ei gyfres 
For Everyone (SPCK) yn esboniadau 
diddorol a hawdd i’w deall. Llyfr 
gwerthfawr arall yw Jesus Through 
Middle Eastern Eyes (SPCK) gan 
Kenneth E. Bailey.

Wrth ystyried Iesu’r Iddew a’i 
gefndir Iddewig mae rhywun 
hefyd yn meddwl am sefyllfa 
wleidyddol fregus ein dydd o’r 
twf mewn troseddau casineb ers 
refferendwm Brexit a pholisïau 
syfrdanol llywodraeth Donald 
Trump. Mae gwrth-semitiaeth, 
hiliaeth a senoffobia ar gynnydd 
a gwleidyddiaeth asgell dde yn 
ffynnu ac yn cael ei chefnogi gan 
lawer sy’n arddel Cristnogaeth. Da 
o beth i ni ddwyn i gof mai Iddew 
oedd ein Gwaredwr ni, yn caru ac yn 
maddau, yn dymchwel muriau, nid 
eu hadeiladu.

Iesu y dyn
Dyn yw Yeshua bar-Yôsep Natz’rat 
yn nofel Dyfed Edwards sy’n ceisio 
gwneud synnwyr o’i alwad mewn 
bywyd. Mae Dyfed Edwards yn 
disgrifio meddyliau, teimladau ac 

emosiynau 
cymysglyd 
ac angerddol 
Yeshua bar-
Yôsep Natz’rat 
yn wych. Er na 
ddylem dderbyn 
yn anfeirniadol 
y portread 
dychmygol hwn 
gan nofelydd, 
mae’n werth cofio 
mai dyn go iawn 
oedd Iesu. Daw geiriau 
hyfryd Ann Griffiths i’r 
meddwl:

Mae’n ddyn i gydymdeimlo
 Â’th holl wendidau i gyd.

Ac onid yw awdur y llythyr at yr 
Hebreaid yn dweud ’Ac mae’n 
Archoffeiriad sy’n deall yn iawn 
mor wan ydyn ni. Mae wedi cael 
ei demtio yn union yr un fath â 
ni, ond heb bechu o gwbl’ (4:15)? 
Mae’n gysur i Gristnogion nad 
Duw amhersonol yw ein Duw 
ni, ond Duw a ddaeth yn ddyn, 
sy’n deall ein pryderon, sy’n 
cydymdeimlo â ni oherwydd ei 
brofiadau ei hun.

Ond dywed yr adnod uchod o 
Hebreaid un peth arbennig am 
Iesu Grist, sef iddo gael ei demtio 
’ond heb bechu o gwbl.’ Yn nofel 
Dyfed Edwards, dyn pechadurus 
yw Yeshua bar-Yôsep Natz’rat, ac 
yn hynny o beth, ni allwn ddod i wir 
ymwybyddiaeth o Iesu Grist drwy 
ddarllen nofelau megis Iddew.

gan Cynan Llwyd

Rhyfeddod 
yr efengyl yw 
i’r Duw sanctaidd, 
dibechod ddod yn 
gnawd ar ffurf Iesu 
Grist. Gobaith, canolbwynt a 
rhyfeddod y Nadolig yw i’r Gair 
ddod yn gnawd.

Mae’n ddyn i gydymdeimlo
  Â’th holl wendidau i gyd,
Mae’n Dduw i gario’r orsedd
  Ar ddiafol, cnawd, a byd.

Iddew
Dyfed Edwards
ISBN: 
9781907424847 
Cyhoeddwr: 
Gwasg y Bwthyn, 
Caernarfon

DDA
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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Fyddech chi mor garedig â rhoi cipolwg 
inni ar rai o’r dylanwadau cynnar? 

Cefais fy ngeni yn Llangennech, ger 
Llanelli, ac roedd fy mrawd, Geraint, 
a minnau’n cael ein hyfforddi i fynd i’r 
capel deirgwaith ar y Sul, ac i’r seiat yn 
yr wythnos. Glöwr oedd fy nhad. Cafodd 
ei daro’n wael gyda chlefyd y cancr, a bu 
farw ymhen dwy flynedd, pan oeddwn yn 
naw mlwydd oed. Yn fuan iawn wedyn, 
bu’n rhaid i mam fynd allan i weithio. 

Cefais fy addysg yn ysgol gynradd y 
pentref yn gyntaf, wedyn yn Ysgol Ramadeg 
Llanelli, ac yna gwneud cwrs mewn cadw 
cyfrifon, teipio, ac yn y blaen. Gadael yr ysgol 
wedyn i ddechrau gweithio mewn swyddfa 
Gwasanaeth Sifil yn y pentref.

Roeddwn yn fy arddegau cynnar cyn imi 
ddarganfod nad oedd ceisio byw yn dda 
yn fy ngwneud i’n Gristion, a’r adeg honno 
dechreuodd fy nghefnder, Idris, a’i ddarpar 
wraig, Nora, gynnal cyfarfod plant bob 
wythnos yng nghapel y Methodistiaid 
Calfinaidd yn Llangennech, a bu eu tystiolaeth 
hwy yn ddylanwad mawr arnaf bryd hynny.

Sut, felly, y daethoch i gredu yn Iesu 
Grist ac i gyflwyno eich bywyd iddo? 

Un a oedd yn yr un flwyddyn â mi yn 
yr ysgol yn Llanelli oedd Eunice Davies 
a briododd y Parch. Cecil Jenkins ar ôl 
hynny, a phan gafodd hi hefyd waith yn y 
Swyddfa yn Llangennech yr un diwrnod 
â mi, daethom yn ffrindiau agos. Tua 
blwyddyn neu ddwy wedyn daeth Eunice 
yn Gristion, ac arferem ein dwy fynd i 
gyrddau efengylu Saesneg yn Llanelli bob 
nos Sadwrn: cyrddau ‘Youth for Christ’ 
ac yn y blaen. Roedd Cecil yn y coleg ym 
Mangor ar y pryd.

Drwy’r cyrddau hynny a thystiolaeth 
Eunice deuthum innau dan argyhoeddiad 
o bechod, ond aeth blwyddyn heibio cyn 
imi ddod yn Gristion. Roeddem ein dwy yn 
gweithio yn yr un swyddfa, ac un diwrnod 
deuthum ar draws tract a oedd wedi ei 
wrthod gan rywun a’i daflu i’r fasged. 
Dechreuais ei ddarllen a dod ar draws 
adnod a wnaeth fy herio a’m hargyhoeddi 
taw Iesu Grist, a’i farw iawnol ar y groes yn 
fy lle, oedd yr unig ffordd at Dduw.

Erbyn hyn roedd y Parch. a Mrs Arthur 
Pritchard wedi dod i weinidogaethu yn 
Llanelli. Yn garedig dros ben, roeddent yn 
agor eu cartref i Gristnogion ifanc ac yn 
cynnal seiat bob nos Wener. Dyna fraint 
oedd cael mynd i’r seiadau hynny dan 

Iywyddiaeth Arthur Pritchard. Roeddent 
o fudd a bendith amhrisiadwy i lawer 
ohonom, ac mae ein dioIch yn fawr.

Sut roedd y seiadau yn eich helpu?

Roedd hi’n braf cael amser agored o rannu 
profiadau. Roedd gan Arthur Pritchard, fel 
y gŵyr pawb sy’n ei gofio, ddawn arbennig 
i’n tywys ni, ac roeddem fel cwmni yn 
ymateb i’w anogaeth ar inni gymryd rhan. 
Calonogol oedd gweld pobl yn barod i 
gyfrannu yn y cyfarfodydd, ac fel Cristion 
ifanc yn y ffydd cawn fy adeiladu wrth 
wrando ar gyfraniad cyd-Gristnogion a 
chlywed am eu profiadau.

Cofiaf i Eunice a finnau fynd gydag 
ef i dystiolaethu mewn ymgyrch yn 
Rhydaman lle roedd e’n pregethu. 
Cynhaliwyd ymgyrchoedd yn aml yn 
y cyIch bryd hynny gan fyfyrwyr pan 
oeddent gartref o’r coleg.

Hefyd cawsom wahoddiad i fynd un 
dydd Sadwrn i gyfarfod yn festri Bethany, 
Rhydaman, lle roedd llawer o Gristnogion 
ifanc o’r ardal yn ymgynnull, a Miss Emily 
Roberts yn siarad â ni. Roedd Emily y 
pryd hwnnw yn teithio dros y wlad yn 
hybu’r Cylchgrawn Efengylaidd, a dyna’r 
tro cyntaf imi gael fy nghyflwyno i’r 

Teyrnged: 
MAIR JONES
Llangennech

Er cof am ein hannwyl 
chwaer Mair Jones, 
a fu farw yn ddiweddar, 
dyma ailgyhoeddi cyfweliad 
rhyngddi a Gwen Emyr a 
ymddangosodd yn 
wreiddiol yn y Cylchgrawn 
yn rhifyn gaeaf 2003.
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Cylchgrawn. Cofiaf yn ogystal y llawenydd 
a gefais fod y cyrddau roeddem yn eu 
mynychu erbyn hyn yn Gymraeg a mod 
i’n dod i adnabod cymaint o bobl ifainc a 
oedd yn dod o ardal eang. Yn ogystal â 
chynnal cyfarfodydd, byddem yn trefnu 
tripiau hefyd, yn cynnwys un i Aber-
rhiwlech, Llanymawddwy, cartref Emily 
a’i chwaer Wena. Yno gwnes i gwrdd â 
Mari Jones, Brynucha, am y tro cyntaf, a 
hyfryd oedd ei chlywed yn canu’r delyn 
y tu allan ar y clos, ac eraill yn canu i’w 
chyfeiliant. Cyfarfodydd eraill roeddem yn 
eu mynychu oedd astudiaeth feiblaidd yn 
Llanelli bob nos Sadwrn, dan Iywyddiaeth 
y Parch. W. M. George oedd yn weinidog 
yng Nghaersalem ar y pryd, a chawsom 
ein cyfoethogi’n fawr wrth iddo ein tywys 
drwy’r epistol at y Rhufeiniaid.

Sut gawsoch chi’ch galw i’ch cyflwyno 
eich hun i waith Cristnogol?

Wrth i amser fynd ymlaen, dechreuais 
deimlo y dylwn wneud gwaith Cristnogol 
amser llawn, ond doeddwn i ddim yn 
gwybod beth roedd Duw am i mi ei wneud. 
Ychydig fisoedd wedi hynny – yn 1955 
– euthum i’r Gynhadledd Flynyddol yn 
Ninbych, ac fel roeddwn yn cyrraedd drws 
y capel fe gwrddais â’r Parch. J. Elwyn 
Davies, ac yn ystod y sgwrs digwyddodd 
ofyn pa waith oeddwn yn ei wneud. Wedi 
dweud taw gweithio mewn swyddfa 
oeddwn, ond fy mod yn teimlo bod Duw yn 
fy ngalw i wneud gwaith Cristnogol amser 
llawn, ond nad oeddwn yn fy ngweld fy hun 
yn gwneud gwaith cyhoeddus o unrhyw 
fath, dywedodd y byddai, efallai, angen 
rhywun i weinyddu yn y gwaith yr oedd ef 
ynglŷn ag ef. Addawodd roi gwybod pe 
digwyddai hynny.

A’r canlyniad? 

Y canlyniad oedd mod i i ddechrau 
gweithio yn y Bala ymhen chwe mis, ar yr 
un penwythnos ym mis Mawrth ag roedd 
‘Cyrddau Mawr’ yn cael eu cynnal yn fy 
nghapel. Y Parch. Ddr Gwyn WaIters oedd 
i fod i bregethu yn y cyrddau hynny, ond 
am ei fod ar ymfudo i America, roedd yn 
ceisio cael rhywun i gymryd y cyrddau 
yn ei le. Gofynnodd yn gyntaf i’r Parch. 
John Thomas, Sandfields, ond nid oedd 
yn rhydd i wneud, ac yna gofynnodd i 
Elwyn Davies a oedd yn digwydd bod 
gyda nhw ar y pryd yng nghartref John, a 
thrwy ragluniaeth ryfeddol roedd yn rhydd 
i dderbyn ac o’r herwydd yn gallu rhoi gair 
bach o eglurhad am y gwaith yr oeddwn 

yn mynd iddo, 
yn ystod y SuI, 
a bu’n gyfleus 
iawn i mi gael lifft 
ganddo i’r Bala y 
bore canlynol.

Cryn fenter, 
mae’n rhaid, 
oedd gadael 
eich cynefin a 
symud wedyn, 
i wasanaethu’r 
Mudiad Efengylaidd yn y Bala. Beth 
ydych chi’n ei gofio’n arbennig am y 
dyddiau cynnar ac arloesol hynny?

Cofiaf gyrraedd Frondirion, cartref Elwyn 
a Mair Davies a’r teulu – Alun, Gwen a 
Hywel, tri ohonoch chi ar y pryd – gan 
deimlo’n hynod o swil a dihyder. Roedd 
ofn arnaf ddweud gair, os rhywbeth, ond 
roeddwn yn ymwybodol fod rhywbeth y 
tu allan i mi wedi fy arwain i yno. Nid y fi 
rywfodd oedd yn rhoi fy ngwaith i fyny ac 
yn penderfynu mentro. A doedd y ffaith 
nad oedd fy mam yn gefnogol o gwbl, ac 
yn teimlo ei bod hi’n cael ei gadael ar ei 
phen ei hun wedi colli fy nhad, ddim yn 
gwneud y mentro fymryn yn haws.

Beth fu’n help ichi y pryd hwnnw? 

Roedd y ffaith fod y gwaith yn wahanol 
yn gymorth i ymarfer ffydd, ac roedd y 
ffaith mod i’n cael byw gyda theulu yn 
help i ymgartrefu. Roeddent yn garedig tu 
hwnt yn agor eu cartref imi gael byw gyda 
nhw a chael defnyddio stydi Elwyn Davies 
fel swyddfa, a’i deipiadur bach, gan mor 
brin oedd yr adnoddau i agor swyddfa’r 
Mudiad am y tro cyntaf. Yna, mynd yr holl 
ffordd i Lerpwl un diwrnod i gael teipiadur 
mwy, sef yr hyn oedd yn cael ei alw’n 
‘long arm’, er mwyn gallu rhoi stensiliau ar 
draws yn ogystal ag ar i fyny. 

Roedd rhaid cael cyfeiriad yn awr ar 
gyfer y swyddfa, a phenderfynwyd peidio 
â defnyddio ‘Frondirion’ gan ein bod yn 
rhagweld y byddem yn gorfod cael lle 
mwy rywbryd. Penderfynwyd felly ar 
Swyddfa Mudiad Efengylaidd Cymru, 
Mudiad Efengylaidd Cymru, Y Bala, 
Meirion. Ond, ymhellach ymlaen, pan 
ddaeth lori yn cludo deunydd i’r swyddfa 
wedi ei gyfeirio at y Parch. J. Elwyn 
Davies, methodd y gyrrwr â dod o hyd 
i ni, a rhaid oedd gofyn i’r plismon, 
a’r ateb a gafodd oedd, ‘I know that 
man, but I don’t know where those big 
offices are!’

Yn fuan iawn roedd y stydi wedi mynd 
yn rhy fach, a rhaid oedd cymryd 
drosodd yr ystafell ffrynt hefyd, gan ein 
bod erbyn hynny yn cyhoeddi calendr 
a chardiau Nadolig yn Gymraeg am y 
tro cyntaf, ac roedd angen mwy o le i’w 
pacio. Cardiau du a gwyn oedd y rhain 
yn cynnwys llun o gartrefi enwogion y 
genedl gan Brian Higham. Wel, gellwch 
feddwl mod i’n falch o gael esgus i fynd 
â Hywel gyda mi yn y pram er mwyn gallu 
rhoi parseli ar y pram hefyd i’w postio. 
Ond, fel roedd yr archebion am gardiau 
yn cynyddu, gadewais Hywel gartref un 
diwrnod er mwyn cael mwy o le yn y 
pram, a gellwch ddychmygu fy embaras 
pan ddaeth rhywun ymlaen i ddweud helô 

‘cefais fy herio a’m 
hargyhoeddi taw Iesu 

Grist, a’i farw iawnol ar 
y groes yn fy lle, oedd yr 

unig ffordd at Dduw.’
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wrth Hywel a gweld dim ond parseli!

Oes ‘na atgofion eraill yn dod i’r cof 
wrth feddwl am y cyfnod hapus 
hwnnw yn y Bala? 

Pan oeddwn i yn y Bala, un prynhawn 
Sadwrn, fe es i am dro i Ddolgellau gyda 
dau o’r plant i weld Tom a Doris Williams. 
Gwaetha’r modd, fe gollon ni’r trên, ac fe 
welodd y porter y siom ar ein hwynebau. 
‘Arhoswch funud’, meddai, ac aeth ar y 
ffôn a dod yn ôl gyda’r newydd fod y trên 
yn hwyr yn dod o Wrecsam, a chan ein 
bod yn gorfod newid trên yng Nghyffordd 
y Bala, milltir i ffwrdd, byddai’r trên yn 
dychwelyd i’n nôl ni, os oedden ni’n fodlon 
teithio yng nghab yr injan. Y peth nesaf 
welwn i oedd y trên cyfan yn dychwelyd! 
Ac fe ddalon ni’r trên arall mewn pryd. 

Ymhen dwy flynedd, cawsom le mwy 
pan symudon ni i Eryl Aran, tŷ mawr ar 
lan y llyn lle roedd digon o le i’n swyddfa a 
dau deulu, sef teulu’r Parch. Elwyn Davies 
a theulu’r Parch. Gwilym Humphreys, o 
Harlech, a oedd newydd gael ei benodi 
i weithio rhan amser gyda’r Mudiad. 
Dyma’r adeg hefyd y penodwyd Betty 
Cooke i weithio’n wirfoddol fel swyddog 
hybu cyhoeddiadau’r Mudiad. Arferai 
fynd yn ei char o gwmpas y wlad yn 
hyrwyddo’r calendr a’r cardiau yn y 
siopau, a chawsom lawer o hwyl yng 
nghwmni ein gilydd.

Gan fod gennym fwy o le erbyn hyn, 
symudwyd gwersylloedd y bobl ifanc o 
Glynllifon i Eryl Aran am ddwy flynedd, ac 
yna pan brynwyd Bryn-y-groes, y tŷ mawr 
drws nesa’, sefydlwyd y gwersylloedd 
yno lle maent yn dal i gael eu cynnal.

A beth am y symudiad i’r De a 
ddilynodd ymhen rhyw bum mlynedd? 

Yn fuan wedi cael Bryn-y-groes, teimlwyd 
y dylid ehangu’r gwaith a symud y 
swyddfa i’r De, a gwerthu Eryl Aran. 
Hwyluswyd hynny drwy gymorth dau 
deulu a oedd yn aelodau gyda’r Parch. 
John Thomas, yn Sandfields, Aberafan. 
Symudwyd y swyddfa i fod uwchben 
siop ddillad yn y stryd fawr, a symudodd 
Elwyn a Mair Davies a’r teulu i Gwmafan. 
Tua blwyddyn wedyn, yn 1964, daeth 
Brenda Lewis o Hengoed i weithio yn y 
swyddfa, a braf oedd cael ei chwmni. Fe 
gawsom fflat drwy garedigrwydd aelod 
arall o Eglwys Sandfields, a buom yn byw 
yno am weddill yr amser yn Port Talbot 
nes inni symud yn 1972 i Fryntirion ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, a rhannu fflat wedyn 

ym Mryntirion, nes inni ein dwy ymddeol. 
Roedd yn amser hapus, a chefais fudd 
o’i chymdeithas, er dan bwysau gwaith 
ein dwy, yn aml. Nid anghofiwn byth, mi 
gredaf, yr amser y gwnaethom gyhoeddi’r 
argraffiad cyntaf o Christian Hymns, pan 
y gorfu inni archwilio pob copi i weld a 
oedd camgymeriadau ynddynt – roedd 
llawer o gopïau wedi eu hargraffu gyda’r 
tudalennau wedi eu drysu, ac roedd dros 
20,000 wedi eu cyhoeddi! Ni fyddech yn 
synnu, felly, gweld pentwr o gopiau wrth 
ochr ein gwelyau yn y fflat, a ninnau’n mynd 
drwyddynt gyda’r nos! (Roedd symud i’r De 
hefyd yn hwyluso’r ffordd imi fyw adre ar y 
penwythnosau, gan fod mam yn heneiddio, 
ond am y pedair blynedd olaf o’i bywyd 
roeddwn yn teithio bob dydd. Bu farw wyth 
mlynedd yn ôl yn 96 oed.) 

Ym Mryntirion roedd gennym le i gynnal 
mwy o wersylloedd i’r bobl ifanc. Gan 
fod niferoedd y gwersyllwyr yn cynyddu 
a bendith Duw yn amlwg, roedd adeilad 
mwy yn gymorth sylweddol.

Beth am yr holl gyhoeddiadau sydd 
wedi mynd drwy eich dwylo chi ac 
eraill yn y swyddfa? 

Mae cymaint ohonyn nhw erbyn 
hyn, dros 200 rhwng y rhai Cymraeg 
a’r rhai Saesneg. Cysodi yn bennaf 
oedd fy ngwaith i a gosod y gwaith 
mewn tudalennau. Ym Mryntirion 
cawsom gysodydd ‘edit writer’, ac yn 
ddiweddarach ‘Apple Mac’ a ddaeth 
i hwyluso’r gwaith yn fawr yn ystod 
y blynyddoedd wedyn. Ynghyd â’n 
cyhoeddiadau yr oeddwn yn cysodi ein 
Cylchgrawn Cymraeg a’r un Saesneg.

A’r cynadleddau, ydi hi’n wir dweud ichi 
fod yn bresennol ym mhob un, yn ddi-
dor, drwy’r blynyddoedd? 

Ar wahân i’r ddwy gyntaf yn 1952 a 
1953, ydi, mae hynny’n wir. Rwy’n cofio’r 
Gynhadledd Gymraeg a gafwyd ym 
Mryn-y-groes yn 1962: doedd y nifer ddim 
yn fawr, wrth gwrs. Yna, cyn gynted ag 
y symudon ni i Aberystwyth yn 1966, fe 
gododd y nifer yn raddol, ac mae tipyn 
yn dod erbyn hyn, a’r capel yn llawn. 
Rwyf hefyd wedi sylwi ar y gwaith yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol yn datblygu. 
Mynd â llyfrau ac ati i’r Eisteddfod bob 
blwyddyn a threfnu i gael cynorthwywyr 
i’n helpu. Cyfarfod pobl o un flwyddyn 
i’r lIall. Doedden ni ddim yn gweld llawer 
o ymateb yn aml, and daliwyd ati drwy 
law a hindda, a’r tywydd yn ein gorfodi i 
gau’r babell ambell waith. Erbyn heddiw 
mae’n braf gweld tîm o bobl ifanc yn 
ysgwyddo’r gwaith ar y prif faes ac yn 
arwain gwaith y Gorlan ym Maes B.

Rydych chi wedi ymroi drwy eich 
bywyd i wasanaethu gwaith y 
Deyrnas yng Nghymru. Yn awr, a 
chithau wedi ymddeol, beth yw ‘r 
teimladau a gewch chi wrth edrych 
yn ôl dros y blynyddoedd? 

Fy nheimlad cyntaf yw taw braint fawr 
iawn oedd i mi gael gweithio i’r Mudiad, 
a hynny am gynifer o flynyddoedd, a 
gweld y gwaith yn tyfu’n raddol a sicr, 
ac ôl llaw Duw ar y cyfan. Yn fwy na’m 
gwasanaeth i i’r Mudiad, teimlaf imi 
dderbyn yn helaeth, ac i Dduw y bo’r 
diolch.

Er Cof am Mair Jones - ‘eithr Mair a ddewisodd y rhan dda’

Yn swil, ond ffyddiog, i’r Bala daeth Mair
Gan ffarwelio â swydd yn y tresi.
Ymunodd â chwmni welai y Gair
Yn arweiniad gan Dduw i’w drysori.
Go brin y credem â Mawrth ar y ddôl,
Byddai’r ferch o Langennech mor eiddgar,
Â’i llaw ar yr arad ni throdd yn ôl
Ni phryderai; ond rhodiai’n weddigar.
Er tân Bryntirion a’r holl gymoni
Âi’r gwaith lawrlwytho a theipio ymlaen,
A chwerthin Mair yn sbarduno’r cwmni
I gyhoeddi llyfrau heb grych na staen.
Yn ei hangladd heddiw ym Mryn Seion,
Rhown glod i Dduw am harddwch ei pherson.
                                                             Mair Eluned Davies
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Mae bod yn rhiant yn fraint a chyfrifoldeb. Braint a chyfrifoldeb 
unigryw Mair oedd bod yn fam i Fab Duw. Hi oedd yr unig 
berson a fu’n bresennol gyda’r Iesu o’i eni hyd ei farw.

Newidiwyd bywyd Mair yn llwyr pan ymddangosodd yr 
angel Gabriel iddi. Roedd hi newydd ddyweddïo â Joseff pan 
ddywedodd yr angel wrthi y byddai’n beichiogi ac yn esgor ar 
Fab Duw. Er gwaethaf ei hofn ar ymddangosiad yr angel eto 
credodd ei neges (Luc 1:38).

Ymddengys fod Mair yn berson meddylgar oedd yn myfyrio 
uwchben yr hyn a welai ac a glywai am ei Mab (Luc 2:19 a 51). 
Tebygol iddi fyfyrio droeon uwchben geiriau Simeon iddi adeg 
cyflwyno Iesu yn y Deml – “trywenir dy enaid di gan gleddyf” 
(Luc 2:35). Daeth y geiriau yma’n ddirdynnol wir iddi amser y 
Croeshoeliad pryd gwelodd ei hannwyl Fab yn marw’n greulon 
ar y Groes.

Ynghylch gwaith gwaredigol Duw fe welwn ei fod ef yn 
cyflawni’r broffwydoliaeth am wyryf yn rhoi genedigaeth i 
Immanuel (Eseia 7:14). Daeth Duw ei hun yn ddyn i fod yn 
Waredwr cymwys i ni. Nid hala angel a wnaeth Duw ond ei 
Fab dwyfol i’n gwaredu o’n pechod.

Cryfderau
→ Mam Iesu’r Meseia
→ Yr unig berson a fu gyda’r Iesu o’i enedigaeth hyd ei 
farwolaeth
→ Parod i ufuddhau i Dduw
→ Cyfarwydd â’r Hen Destament

Gwendidau
→ Cafodd ei gorddyrchafu yn hanes yr eglwys

Gwersi
→ Gweision gorau Duw yw’r rhai sydd ar gael iddo
→ Mae Duw yn cyflawni’r anghyffredin ymysg y cyffredin
→ Adlewyrchir cymeriad person yn ei h/ymateb i’r 
annisgwyl

Ffeithiau
→ Lleoliad: Nasareth a Bethlehem   → Gwaith: Gwraig tŷ
→ Mae’r enw Mair yn golygu anwylyd 
→ Perthnasau: Gŵr – Joseff; plant – Iesu, Iago, Joseff, 
Jwdas, Simon a merched 
→ Cyfoeswyr: Sachareias ac Elisabeth

Adnodau
Mathew 1:18-25; Luc 1:26-56 a 2:1-21; 
Ioan 2:1-12 a 19:25-7; Actau 1:14; Datguddiad 12:1-6

POBL Y BEIBL
gan Peter Davies

Ar Draws
1. Cytundeb ynglŷn â’r eira (4)
4. Ergyd can collen gam (6)
9. ‘_______ _____ ar y glyn / Fel y bo byw yr esgyrn hyn’ (J.H.) (6’1, 5)
10. Anallu Diana er grym hanner cledd (8)
11. Mae Elsi yn gallu bod yn gyfrwys (4)
13. ‘Y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân / Da ______ ei anrhydedd’ (Ll.G.G.) (6)
15. ‘______, bwyd a dillad / Ti a’u rhoddaist im’ (WBD) (6)
17. Mae brawd Anna am yn ail yn awr yn y Gogledd (4)
18. A gysga mul wrth ymgynnull? (8)
21. ‘Ffo am dy einioes,’ ebe hi / At Fab _ ___ _ ______’ (W.J.) (1,3,1,7).
22. A fydd glo yn glo yn dod o’r llwnc? (6)
23. 500 gŵr gwyllt a gwael (4)

I Lawr
2. Cynnyrch y llaethdy yn dechrau meithrin edmygedd 
newydd yn Nulyn (5)
3. Rhan o galondid oriadur heb fwlch (5)
5. Ennaint i ddechrau newid agwedd Rwsiad doeth (4)
6. Cwcw’n dal y ffin niwlog (7)
7. Gallu soda i adfer olion tân (9)
8. ‘Chwi yw _____ y ddaear’ (Mathew) (5)
10. Dysg i dref gythryblus fod yn dawel (9)
12. ‘ Dyma babell y ________ / Dyma gymod yn y gwaed’ (A.G.) (8)
14.Cyhyd ag y bydd Robin mewn ffydd, bydd lle i’r moduron deithio (7)
16. Gweld y bwriad mewn damcaniaeth (5)
19. Dyn yw dyn (5)
20. Dewis pris glo am yn ail (4)

MAIR
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 23

Ni chafwyd areb cywir i bos y rhifyn diwethaf felly 
nid oes enillydd i'r tocyn llyfr £10!

Gyrrwch atebion y rhifyn hwn at Rebecca Gethin yn 
swyddfa’r Gogledd (cyfeiriad ar y clawr).

(atebion yr hydref ar dudalen 5)



Un o’r diwygiadau lleol mwyaf grymus o’r 
llu o ddiwygiadau lleol a ddigwyddodd 
rhwng 1735 ac 1859 a rhwng 1859 
a 1904 oedd ‘Diwygiad Beddgelert.’ 
Dechreuodd mewn oedfa yng nghegin 
Hafod Llan, Nantgwynant ar 17 Awst 
1817 a hynny o ganlyniad i weddïau taer 
nifer o gredinwyr lleol a hiraethai am y 
bendithion nefol a oedd wedi’u profi yng 
Nghapel y Nant, Llŷn, yn ystod misoedd y 
gaeaf blaenorol. 

Yn ei Drych yr Amseroedd a 
gyhoeddwyd yn ystod cyfnod olaf 
diwygiad Beddgelert, fe ddywedodd 
Robert Jones Rhos-lan am y fendith a 
welwyd ym Meddgelert:

‘Nid oes neb yn cofio gweled yn un man 
arddeliad mwy grymus ar foddion gras 
nag a fu yn yr ardal hon, a llawer iawn o 
fannau eraill. Yr oedd yr argyhoeddiad 
yn fwy nerthol yn deffroi'r gydwybod, 
yn dwysbigo'r galon, a’r tywalltiadau 
o orfoledd yr iachawdwriaeth yn fwy 
grymus nag y gwelwyd ef mewn rhai 
diwygiadau o’r blaen’. 1

Roedd yr oedfa honno yn Hafod Llan yn un ryfeddol. Ymddengys nad oedd y gynulleidfa, na’r pregethwr wedi profi 
diwygiad yn eu bywyd. Gŵr ffyddlon i’r efengyl a Christion didwyll a chywir oedd Richard Williams Brynengan, 
Eifionydd - y gŵr a wahoddwyd yno i bregethu'r noson honno - ond nid oedd yn cael ei gyfrif ymhlith y rheng flaenaf 
o bregethwyr y cyfnod. Gwelodd yr Arglwydd yn dda i ddefnyddio’r gŵr cyffredin hwn i ledaenu ei deyrnas ac fe 
draddododd Richard Williams ei bregeth y noson honno gydag arddeliad anghyffredin iawn. 

DIWYGIAD 
BEDDGELERT 
A CHOF CENEDL

gan Pedr ap Llwyd
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Yr hyn a nodweddai’r oedfa oedd 
ymwybyddiaeth y credinwyr o 
bresenoldeb real yr Ysbryd Glân a 
pherthnasedd y Gair a bregethwyd i’w 
anghenion personol hwy yn ogystal â 
chyflwr ysbrydol enbydus y gymdogaeth. 
Methwyd â chanu’r emyn yn dilyn y 
bregeth a gadawodd y gynulleidfa y tŷ a 
mynd tua thre mewn distawrwydd llethol. 
Ymhen amser, nododd Richard Williams 
nad oedd ef yn cofio traddodi’r bregeth, 
ond yn hytrach fe gofiai destun y bregeth 
fel pe bai Duw ei hun yn siarad ag ef yn 
bersonol drwy ei bregeth ei hun. Yn sicr, 
dyna’r noson y dechreuodd y diwygiad yn 
ardal Beddgelert 

Wrth gymharu effeithiau diwygiad 
Beddgelert â diwygiadau eraill awgryma 
Edward Thomas mai hwn yw’r diwygiad 
a gafodd y mwyaf o ddylanwad ar ogledd 
Cymru. Mae’n osodiad herfeiddiol iawn 
wrth ystyried dylanwad diwygiad mawr y 
ddeunawfed ganrif. 

Beth oedd yn arbennig ynghylch y 
diwygiad hwn? Roedd ei ddylanwad, yn 
ôl R. Tudur Jones, yn sylweddol iawn 
yn nhermau efengylu, sefydlu eglwysi 
newydd a niferoedd y dynion ifanc a 
ddaeth i’r bywyd, ac wedyn eu galw 
i’r weinidogaeth Gristnogol.2 Roedd 
pregethwyr ac arweinwyr eglwysig a 
ddaeth ymhlith rhai mwyaf grymus y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg, megis 
John Jones Tal-sarn a Cadwaladr 
Owen, ymhlith dychweledigion diwygiad 
Beddgelert. Daeth John Jones i’r bywyd 
wrth i’r diwygiad ymledu i Ddolwyddelen. 
Mae R Tudur Jones hefyd yn pwysleisio 
effeithiau diwylliannol, moesol a 
chymdeithasol y diwygiad gan awgrymu 
ei fod wedi ysgogi deffroad llenyddol a 
diwylliannol gan arwain at sefydlu nifer o 
gymdeithasau Cymraeg ac eisteddfodau 
o gwmpas 1822.

Sut y dylem gofio 
diwygiad? 
Mewn pregeth a draddodwyd gan Dr 
Martyn Lloyd-Jones yn Chwefror 1959 
i nodi canmlwyddiant diwygiad grymus 
1859, fe atgoffwyd cynulleidfa Westminster 
Chapel o ddyletswydd y Cristion i beidio ag 
esgeuluso hanes y gorffennol, yn enwedig 
hanes yr hyn a wnaeth yr Arglwydd er eu 
lles - a lles y genedl maen nhw’n perthyn 
iddi - ar hyd yr oesoedd. Dangosodd sut y 

bu i Dduw orchymyn cenedl Israel i godi 
cerrig - wedi iddynt groesi’r Iorddonen a’r 
Môr Coch er enghraifft - a fyddai’n atgoffa 
eu disgynyddion o’r ffordd yr oedd yr 
Arglwydd wedi’u cynorthwyo yn ystod eu 
hanes.

Nid oes gennym yng Nghymru golofnau 
cerrig, hyd y gwyddom, sy’n ein 
hatgoffa o drugaredd a chariad Duw 
yn ei ymwneud â ni fel gwlad ar hyd y 
canrifoedd. Serch hynny, y mae gennym 
gapeli ac adeiladau ynghyd â thystiolaeth 
ddogfennol sy’n ein hatgoffa’n feunyddiol 
o drugaredd a chariad Duw yn ei 
ymwneud â ni fel pobl.

Anogodd Dr Martyn ei gynulleidfa i 
ddarllen am hanes diwygiadau gan 
geisio dysgu gwersi ymarferol ganddynt. 
Gwelai ef y llu o weithgareddau eglwysig 
i ddathlu cerrig milltir yn hanes yr eglwys, 
a’r dystiolaeth sydd ar gael mewn print 
- mewn llyfrau, llythyrau, dyddiaduron 
a chofiannau – yn dystiolaeth 
ddigamsyniol o fendith Duw ar ei bobl. 
Nid oes angen codi colofnau cerrig, 
meddai ef, i’n hatgoffa o weithredoedd 
mawr Duw.

Fel yn achos Diwygiad 1859 felly, gan nad 
ydym yn bobl sy’n tueddu i godi cerrig i’n 
hatgoffa o fendithion Duw, a oes peryg 
felly fod y dystiolaeth honno wedi’i cholli?

Olion y Diwygiad 
Mae casgliadau eang ac amrywiol 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, er 
enghraifft, yn ffynhonnell gwybodaeth 
anhepgorol i’r sawl sy’n chwilio am 
dystiolaeth o waith Duw yn ein plith ar hyd y 
canrifoedd. Wrth i genedl y Cymry anghofio 
llawer peth - ac wrth i Gristnogion Cymru 
fethu â dwyn i gof fawr bethau a wnaeth 
Duw yma ar dir Cymru ar hyd y canrifoedd 
ers dyfodiad Cristnogaeth i’n gwlad - ni ellid 
pwysleisio digon bwysigrwydd y trysorau 
dogfennol sy’n haeddu cael eu darllen a’u 
hastudio er mwyn medru dirnad yn well 
effeithiau bendithion Duw ar Gymru. 
Mae rhaglenni digido’r Llyfrgell 
Genedlaethol, megis ‘Cylchgronau Cymru 
Ar-lein’ a ‘Papurau newydd Cymru Ar-
lein,’ yn golygu bod yr wybodaeth yn 
awr yn hawdd ei chyrraedd. Mae’r ddwy 
ffynhonnell yma yn stôr o wybodaeth 
amhrisiadwy am ddiwygiadau’r gorffennol, 
gan gynnwys cofnodion prin am ddiwygiad 
Beddgelert. Mae yna lu o adroddiadau 

papurau newydd lleol a chenedlaethol 
sy’n rhoi manylion llawn a diddorol am 
oedfaon a chyfarfodydd diwygiad 1904 – 
a’r cyfan i’w gweld ar y we heb orfod teithio 
i Aberystwyth i’w gweld.

Canu nefolaidd
Dychwelwn at Robert Jones Rhos-lan 
a’r ‘tywalltiadau o orfoledd’ a gyfeirir 
atynt yn Drych yr Amseroedd. Heb os, un 
o nodweddion y diwygiad hwn oedd sut 
y bu i’r bobl gymryd eu pechod o ddifrif 
a sylweddoli eu cyflwr enbydus gerbron 
Duw. Daeth Duw i blith pobl, ac esgorodd 
ei bresenoldeb ar wyleidd-dra ysbrydol 
dwys, argyhoeddiad dwfn o bechod 
ac ymhyfrydu ym Mherson y Crist 
croeshoeliedig.

Nid oes rhyfedd felly fod sawl tyst i’r 
diwygiad, gan gynnwys Robert Jones, 
wedi disgrifio arwyddion allanol y 
tröedigaethau fel ‘tywylltiadau o orfoledd.’ 
Yn aml roedd y pregethwr yn methu â 
gorffen ei bregeth oherwydd griddfannau 
galar y di-gred, a gorfoledd a llawenydd y 
sawl a ddaeth i’r bywyd, Ac yna ar noswyl 
y Nadolig 1817, mewn oedfa yng nghapel 
bach Nantmor ger Beddgelert, y clywyd 
am y tro cyntaf y ‘canu nefolaidd’ neu’r 
‘canu yn yr awyr’. Bu’r canu yn nodwedd 
y diwygiad am gyfnod hir a bu’n destun 
rhyfeddod i filoedd. Heb os, dyna un o 
ryfeddodau diwygiad Beddgelert, a dyma 
ddisgrifiad John Hughes ohono:

Sŵn mil a myrddiwn, myrddiwn 
melys yn canu - nid alaw y medrid ei 
hadnabod, ond - cytgord o'r math mwyaf 
ardderchog, nad sydd wedi ei glywed 
erioed o'r blaen. Bu’r canu yn achos 
gwreiddio dynion i'r llawr lle'r oeddent yn 
sefyll, gan eu gorlethu'n llwyr. 3

1 Robert Jones, Drych yr Amseroedd, (1820), t. 125
2 R. Tudur Jones, Grym y Gair a Fflam y Ffydd: 
Ysgrifau ar Hanes Crefydd yng Nghymru, gol. D. Densil 
Morgan (Prifysgol Cymru, Bangor, 1998), t. 297
3 Methodistiaeth Cymru, cyfrol 1, tt. 270-1

a oes peryg 
felly fod y 

dystiolaeth 
wedi’i cholli?
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Iesu da, ein gweddi clyw,
Anfonedig mynwes Duw,
Teg dywalltydd doniau lu,
Tyred eto oddi fry.

Gwisgo wnest ein natur dlawd,
I ni gael dy alw’n Frawd,
Gwared hen drueiniaid llawr
Yn dy gôl, Waredwr mawr.

Symud yr amheuon trwm,
Gwna yn rhydd ysbrydoedd llwm,
Addawedig oesoedd hir,
Amen bydd i’r henair gwir.

Crwydro’n ddall heb neb o’n tu
Wnawn bob awr mewn dryswch du,
Tyred felly, gwrando’n cwyn,
Arwain ni, ein Bugail mwyn.

Tyred, estyn atom law,
Gyrra ein pryderon draw,
Ac yng ngwawr dy ddisglair wedd,
Llonna ni, Dywysog hedd.

Ni chaiff euog rai ryddhad,
Ni chaiff cleifion ‘run iachâd,
Ni fydd cysur byth i’r gwael
Heb dy falm, ein Meddyg hael.

Nertha ein hychydig ffydd,
Datod ein hualau prudd,
Gyda Thi, pob gelyn hyf
A orchfygwn, Frenin cryf.

Hebot ni wna preseb les,
Gwag yw’r dathlu, cilia’r gwres,
Llawnder nef, gwir Fab y Dyn,
Tyred atom, Ti dy Hun.

Geraint Lloyd


