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Sul yr Hinsawdd
– cyfle i addoli, ymrwymo a chodi llais
Mae’r penawdau yn ein hatgoffa yn
ddyddiol erbyn hyn fod ein byd yn
wynebu argyfwng newid hinsawdd ar
raddfa frawychus – mae tanau gwyllt,
llifogydd, iâ yn toddi a moroedd yn codi
yn ein sobri. Mae gwledydd y byd eisoes
wedi trefnu i ddod ynghyd yn Glasgow
ar Dachwedd 1–12 yng nghynhadledd
COP26 i drafod a (gobeithio) ymrwymo i
fynd i’r afael â’r her, felly mae llai na thri
mis ar ôl i ddylanwadu arnynt.
A ninnau’n credu mai cread Duw yw hwn,
ac yn gwybod mai gweithgarwch dynol
sy’n gyfrifol am y newidiadau, does
ryfedd fod clymblaid eang o eglwysi a
mudiadau Cristnogol ar draws gwledydd
Prydain ac Iwerddon wedi dod ynghyd
yn enw Sul yr Hinsawdd i annog pob
cynulleidfa leol i weithredu.
Nod yr ymgyrch yw gofyn i bob eglwys
(neu ofalaeth neu grŵp Cytûn lleol)
wneud tri pheth:
• Addoli: Cynnal oedfa wedi ei chanoli
ar bwnc yr hinsawdd – yn dathlu
cread Duw, yn gofyn am faddeuant
am ein rhan yn ei ddifwyno, yn trafod
diwinyddiaeth y creu, a gweddïo
dros arweinyddion byd wrth iddynt

gyfarfod yn Glasgow. Rydym yn
gofyn i chi gofrestru’ch oedfa chi
erbyn 5 Medi drwy https://www.
climatesunday.org/register?lang=cy
er mwyn i ni ei hychwanegu at y
cyfanswm y byddwn yn ei gyhoeddi
yn yr oedfa fawr yng Nghadeirlan
Glasgow ac ar-lein am 4yp y diwrnod
hwnnw. (Gallwch gofrestru cyn
5 Medi, hyd yn oed os ydych yn bwriadu
cynnal yr oedfa yn nes ymlaen eleni.)
Mae yna doreth o ddeunydd addoli yn
Gymraeg ac yn Saesneg ar gael ar www.
climatesunday.org a bydd Cymorth
Cristnogol yn cyhoeddi deunydd ar
gyfer Oedfa Ddiolchgarwch Sul yr
Hinsawdd.
• Ymrwymo: Rydym yn gofyn i bob
eglwys sy’n cynnal Sul yr Hinsawdd i
ymrwymo i wneud newidiadau lleol
fydd yn lleihau eich ôl troed carbon
ac yn cyfrannu’n bositif tuag at yr
amgylchedd. Y ffordd orau o wneud
hyn yw cofrestru i fod yn EcoEglwys:
https://ecochurch.arocha.org.uk/.
Mae’r wefan gynhwysfawr yn nodi llu
o gamau y gallwch chi eu cymryd –
hyd yn oed os nad ydych yn berchen
ar adeilad na thir.

• Codi Llais: Mae angen gweithredu ar
lefel fyd-eang yn ogystal ag yn lleol.
Felly gofynnwn i chi fel eglwys ac fel
unigolion lofnodi datganiad ‘Nawr
yw’r Amser’ Clymblaid yr Hinsawdd
drwy wefan Sul yr Hinsawdd: https://
w w w.climate s un day.o r g /s p eakup?lang=cy. Mae croeso i chi hefyd
arwyddo
datganiad
cyfatebol
climate.cymru i gyfrannu at y 10,000
o leisiau o Gymru y gobeithiant fynd â
nhw i COP26.
Trwy gymryd y tri cham hwn, gallwch
sicrhau nad ‘Sul arbennig arall’ eto fyth
yw hwn, ond ymrwymiad parhaol ar
eich rhan chi ac ar ran ein llywodraethau
i wynebu her fwyaf ein hoes. Fe fydd
cynrychiolwyr o Sul yr Hinsawdd yn
bresennol yng nghynhadledd COP26
i ddangos dyhead dwfn Cristnogion
gwledydd Prydain ac Iwerddon i
wleidyddion wneud yr hyn na allwn ni ei
gyflawni fel unigolion, a’n hymrwymiad
ninnau fel unigolion a chynulleidfaoedd
lleol i wneud pob dim sydd o fewn ein
cyrraedd ni.
Rydym yn awyddus iawn i allu dangos
lluniau o weithgarwch yng Nghymru a
gweddill yr ynysoedd hyn yn yr oedfa ar
5 Medi, ac yn y misoedd wedi hynny ac
yn y gynhadledd ei hun. Anfonwch eich
lluniau neu gysylltiadau fideo at: james@
climatesunday.org .
Rydym yn ddiolchgar am gyfraniadau
enwadau Cymru i’r gwaith hwn. Mae
pob llais ychwanegol a phob gweddi
daer yn cyfrif.
Gethin Rhys, Swyddog Polisi Cytûn
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Lle i enaid gael llonydd
Fel llawer iawn o ddarllenwyr Cenn@d,
gallwn restru degau o lefydd i’w trafod o
dan y pennawd hwn, ac fel rhywun sy’n
byw ger Aberystwyth, ac yn dod i’r dref i
’ngwaith bob dydd, mae bron yn reddfol
a disgwyliedig i mi enw’r prom fel lle i
enaid gael llonydd, neu’r olygfa hudolus
o ben Consti neu Bendinas. Mae edrych
dros Fae Ceredigion, ym mhob tymor a
thywydd, yn gwneud i rywun ystyried yr
hyn sy’n bwysig. Mae’n gyfle i sadio ac
ailystyried blaenoriaethau.
Ydi, mae hyn yn ystrydeb, ond mae’n
ystrydeb am reswm – mae’n brofiad oesol
sydd wedi cael ei rannu gan genedlaethau
rif y gwlith, a chaf gysur mawr yn hynny.
Os oes rhywbeth yn fy ngofidio, mae
gweld ehangder digyfnewid y môr yn
rhoi’r cyfan yn ei bersbectif. Waeth beth
yw’r problemau sy’n troi yn y pen, mae
bod yn dyst i law Duw yn nhrai a llanw’r
môr, a gweld mawredd eang y bae, yn fy
nhawelu bob tro.
Ond troi at waelod y sir dwi am ei wneud.
Merch o Ddyffryn Teifi ydw i, er bod y
gwreiddiau yng ngogledd Cymru, ac
yn y canolbarth erbyn hyn. Roedd gan
afon Teifi ran ganolog yn fy mywyd drwy
gydol fy nyddiau ysgol. Treuliais oriau diri yn y parc wrth ei glannau yn Llandysul
(bydd y cricedwyr a’r chwaraewyr bowls
yn eich mysg yn gyfarwydd iawn â’r
man), neu’n gwylio’r bobl ddewr yn

eu canŵs yn herio’r cerhyntau cudd.
Byddem fel teulu’n mynd am dro ar
benwythnos i weld yr afon yn Henllan
lle mae’n llifo’n urddasol, i Genarth, lle
mae’n rhaeadru’n nerthol, neu i gyfeiriad
yr aber, a mwynhau pnawniau tesog ar
dywod diddiwedd Poppit. Heb anghofio
Alltcafan, milltir neu ddwy o’m cartre,
lle byddai Dad yn mynnu adrodd cerdd
T. Llew yn uchel bob un tro, er mawr
embaras i mi a fy chwaer!
O feddwl mai ymdawelu a sadio a wnaf
o weld ehangder Bae Ceredigion, mae
gwylio afon yn fy mywiogi.
I mi, mae cyffro yn y dŵr sydd ddim
i’w gael bob tro mewn môr, rhyw elfen
chwareus, gyfnewidiol, adferol. Mae
afon yn newid yn ôl y dirwedd sydd o’i
chwmpas ac yn ôl natur garegog ei gwely,
ac mae hynny’n fy swyno ac yn dod â
llonyddwch yn ei sgil.
Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r
afon wedi chwarae rhan bwysig yn fy
mywyd unwaith yn rhagor wrth i fy
rhieni gael lle mewn cartre preswyl yng
Nghastellnewydd Emlyn. Dwi’n croesi’r
Teifi bob tro wrth fynd i’w gweld, ac os

oes cyfle cyn troi am adre, mae’n llesol
cael tro o gwmpas olion y castell lle mae’r
afon yn dolennu’n urddasol cyn mynd
tua bwrlwm Cenarth a Llechryd. Er mor
hyfryd yw ymweld â’m rheini, wrth gwrs,
a hynny wedi misoedd o fethu mynd,
mae’n brofiad anodd a chwithig eu gweld
yn y cartre. Ar yr adegau hynny, diolchaf
am egni a bywiogrwydd y Teifi, waeth
beth yw’r amgylchiadau a’r hwyliau.
Mae cael mynd yn y camper-fan (ein
hafan fach!) wedi bod yn fendith dros
yr 20 mis diwetha. Yn ddiweddar rydym
wedi bod mewn lle gwersylla ar lan afon
Teifi, dafliad carreg o Gastellnewydd, a
dyna sydd yn y ffotograff. Mae’n fraint
cael profi rhyfeddod un rhan fach ohoni
ar ei thaith gyson o’i tharddiad i’w
haber.
Yn ddi-os, mae llais Duw i’w glywed yn y
dŵr – llais cysurlon, cadarnhaol, adferol.
Weithiau, dwi’n gyndyn o wrando arno
pan mae’r hwyliau’n ddiflas a’r dyfroedd
yn llwyd, ond gwn y bydd i’w glywed pan
fydda i’n barod i fynd at y lan a gwrando.
Anwen Pierce
Bow Street

Cofio’r Parchedig Albert J Williams
Ddiwedd mis Gorffennaf bu farw’r Parch
Albert J Williams, gweinidog addfwyn a
chydwybodol, a wasanaethodd mewn tair
ardal amrywiol iawn i’w gilydd. Ganed ef yn
1935 yn ardal Penybanc, Rhydaman. Cafodd
ei addysg yn lleol cyn cael ei dderbyn
yn fyfyriwr yng Ngholeg y Bedyddwyr,
Caerdydd. Yn dilyn ei dymor yno, priododd
ei ddyweddi, Mair, yng Nghapel Newydd,
Llanelli. Cafodd ei ordeinio yn 1958 a bu’n
weinidog yng nghapeli Salem, Meidrim, a’r
Bryn, Llangynin. Yna, yn 1967, symudodd i
Garmel, Pont-lliw, a chyn ffarwelio â’r ardal
honno, roedd wedi ychwanegu Eglwys
Hermon, Llanon, at ei ofalaeth, gan ennill
gwerthfawrogiad a pharch yr eglwysi hyn i
gyd.
Yn 1980, symudodd y teulu yn ôl i’r
cylch gwreiddiol yn Sir Gaerfyrddin,
ac ymhen amser ymunodd Eglwys
Horeb,
Rhydargaeau,
â’r
ofalaeth.

Penperllenni, Pont-y-pŵl. Treuliodd ddeng
mlynedd dedwydd yno, cyn ymddeol yn
2000 a dychwelyd i fro ei febyd ym mhentref
Capel Hendre, ger Rhydaman, gan ymaelodi
yn Eglwys Calfaria, Pen-y-groes.
Bendithiwyd y briodas â merch, Elen, sydd
bellach yn byw yn Norwy gyda’i gŵr a dau
o feibion. Serch y pellter, bu’n gymorth
gwerthfawr i’w rhieni, a derbyniodd y ddau
o’i chariad a’i chefnogaeth, yn arbennig yn
y cyfnod diweddar hwn. Cydymdeimlwn â’r
teulu cyfan yn eu profedigaeth.

Gwerthfawrogwyd ei arweiniad gan yr
eglwysi hyn, ond synhwyrodd Albert
arweiniad Duw a derbyniodd wahoddiad
i weinidogaethu yn Eglwys Saron,
2

Cofir amdano fel pregethwr didwyll, yn
Efengylaidd ei ddaliadau a gwylaidd ei
wedd. Byddai’n sicr o’i farn, a’i bregethau
yn rasol ac yn adeiladol. Roedd yn fugail
da ac yn ceisio buddiannau’r eglwys ym
mhob achos. Cyfaill diwyd a diymhongar a
roddodd o’i orau i wasanaethu ei Arglwydd.
Hedd i’w lwch. “Da, was da a ffyddlon.”
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Salm fodern: Clodfori Duw yn y byd cyfoes
Beirniadaeth Aled Lewis Evans
Cafwyd pump yn ymgeisio mewn
cystadleuaeth dda. Gair am bob un:
GWAS YDWYF: Mae cyfeiriadaeth hynod
o gyfoes yma, gan sôn am y chwyldro
gwyrdd, ac fe geir iaith urddasol hefyd
sy’n gweddu i salm. Mae’n salm o orfoledd
am ogoniannau’r ddaear, ac yn sicr teimlir
bod Duw yma yn y presennol. Gochelwch
rhag gorbwysleisio yr un pwynt ar
adegau, ond yn sicr mae nifer o bwyntiau
dilys yma, fel cyfeirio at bwysigrwydd
elusennau.
MAENOFFEREN: Ymgeisydd sy’n deall
arddull urddasol y salmydd eto. Mae’r
elfen gyfoes pan ddaw yn dda. O adran
5 ymlaen y mae’r cyfeiriadau cyfoes yn
dechrau, er bod yr ieithwedd yn gweddu
ac yn effeithiol drwyddi draw. Salm
fyfyrgar.
GWAWR: Mae cynnwys gwych gan yr
ymgeisydd hwn, ond wrth geisio salm
gyfoes, efallai nad oes raid ailadrodd y
“Rydan ni’n” gyda bob brawddeg. Gall
swnio braidd yn undonog. Ond yn sicr
rhoddir sylw i bethau dilys iawn yn y
gwaith hwn.
ABERGELE: Salm gryno iawn gan yr
ymgeisydd hwn – yn amserol a dethol,
heb orbentyrru nodweddion. Felly, mae’r
ffocws ar y gweithwyr iechyd arwrol
yn dynn a llwyddiannus. Mae’n hollol
berthnasol a sylfaenol ar gyfer y cyfnod
rydym ynddo.
RHIDELAN: Dyma salm swynol ac
amrywiol, gydag isadrannau’n ymdrin
â’r enfys, ac yna’r cyfeirio at weithwyr
allweddol, cenhadon a gweithwyr sy’n
ymdrin â phroblemau cyffuriau. Mae hon
yn salm hollol gyfoes hefyd, gydag adran
yn sôn am hyfrydwch cael dychwelyd i’n
capeli a chael gwir gymdeithas â’n gilydd.
Mewn cystadleuaeth agos, mae GWAWR
yn drydydd, ABERGELE yn ail, a RHIDELAN
yn gyntaf. Diolch i bawb.

Clodfori Duw yn y byd cyfoes
O Dduw, trown atat Ti
i’th addoli mewn amser blinderus,
ac er ein bod wedi Dy anwybyddu cynt,
maddau i ni am hyn
a derbyn ein moliant a’n diolch.
Clodforwn Di â llais, gair a gweithred.
Arglwydd ein Gwaredwr,
gwelwn unwaith eto dystiolaeth
o’th addewid i’n gwarchod.
Diolchwn am fwa Dy enfys,
symbol o’th ffyddlondeb
a’th gariad tuag atom.
Ni chawn fyth ddioddef
clwyf saeth o’th fwa sanctaidd Di.
Ti yw ein gobaith a’n harweiniad
yn yr amser anodd hwn;
clodforwn Dy addewid tragwyddol.
Diolchwn am ein gweithwyr allweddol
sy’n trin cleifion yr haint
heb feddwl amdanynt eu hunain.
Cofiwn am yr holl rai sy’n
sicrhau fod bwyd ar ein byrddau
ac sy’n darpar lle diogel i ni siopa.
Cynnal hwy â’th gariad:
clodforwn eu gwaith.
Diolchwn am y rhai
sy’n cenhadu drosot Ti,
yn lledaenu Dy Air
mewn amgylchiadau anodd.
Cynnal hwythau â’th gariad,
a gwna’r byd yn haelionach lle
fel y gallant gyflawni Dy waith
i warchod y newynog,
a rhoi nerth i’r gwan a’r methedig,
yn hwylusach
trwy Dy Air, er D’anrhydedd.
Helpa ni i’w meithrin hwythau:
Clodforwn Dy waith.
Diolchwn am y rhai
sydd yn ceisio,
trwy dy ras,
ddysgu i eraill am gyffuriau,
i’w defnyddio er lles
ac nid
er hunan-foddhad, niwed
nac elw ariannol.
Clodforwn eu gwaith.
Diolchwn i Ti o Dduw,
am y fraint
o ddychwelyd i’th addoldy unwaith eto,
Mae cael bod yn Dy gwmni
a’th adnabod eto o’r newydd
wrth rannu’r elfennau
yn fendith
ar ol dieithrwch anghyffredin.
Clodforwn Di yn Dy deml.
3

Gweddïwn dros ein byd
yn ei wendid a’i ofn
yn ystod y pandemig diarth.
Trown atat yn wylaidd,
O Arglwydd,
ac addolwn Di am Dy ofal trosom,
diolchwn i Ti am y daioni sydd yn ein byd
a gweddïwn am i’th nerth,
dy ofal
a’th gariad
wenu arnom
yn oes oesoedd,
Amen.
Rhidelan
Clodfori Duw yn y byd cyfoes
Clodforwn Dduw am y llu o angylion
ymroddedig
sy’n gweini mewn ysbytai
ac yn gofalu mewn cartrefi.
Mor rhagorol yw eu greddf a’u gallu
sy’n lliniaru poen ac yn lleddfu pryder.
Hwy yw dewrion y rheng flaen
sy’n herio’r haint
gan wynebu gwewyr a gofid eu cleifion
gyda gwên ac amynedd.
Mae sawl ffenest i’w henaid
ac mae gogoniant y nefoedd
yn disgleirio drwyddynt bob dydd.
Mae cynhesrwydd eu presenoldeb
yn eli i galon pob claf.
Wedi cyflawni eu gofal am oriau
ânt tuag adref yn llawen mewn lludded.
Ond yn ôl y deuant wedi eu gwefru
o’r newydd gydag anian i weini cysur.
Mor rhagorol yw greddf a gallu
yr angylion sy’n lliniaru poen
ac yn lleddfu pryder ddydd a nos.
Clodforwn Dduw am bob un ohonynt.
Abergele

Enwau’r enillwyr yw:
1. RHIDELAN: Awen Powell, yr Wyddgrug
2. ABERGELE: John Eric Hughes, Abergele
3. GWAWR: Eluned Edwards, Caerdydd
Llongyfarchiadau i bawb,
a diolch am eich cefnogaeth.

Byddwn yn cyhoeddi gwaith y
cystadleuwyr eraill yn ystod yr
wythnosau nesaf.
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Creu hanes yng
Ngofalaeth
Bro Nant Conwy
Pan alwyd y Parch Helen Wyn Jones i fod
yn weinidog ar eglwysi ardal Colwyn,
fe wynebai ei chyn-ofalaeth her: sut i
wynebu’r dyfodol a bugeilio un ar ddeg o
eglwysi mewn ardal mor wasgaredig. Ym
mis Mawrth 2019 fe ffurfiwyd pwyllgor
Gofalaeth Bro Nant Conwy. Penodwyd Huw
Roberts yn llywydd ar y pwyllgor gydag
Elwen Owen yn ysgrifenyddes a Gwyn
Williams yn drysorydd. Penderfynodd
y pwyllgor na ddylent alw gweinidog i
weithredu yn y modd traddodiadol ar
ardal mor eang.
Daeth y syniad i’r golwg o geisio creu
gofalaeth gydenwadol, a chytunwyd i
dair eglwys Annibynnol fod yn rhan o’r
fenter. Daeth y Parch Trefor Lewis i fod
yn gymhorthydd i’r pwyllgor ar ochr y
Presbyteriaid, a’r Parch Alan Spencer
ar ran yr Annibynwyr. Teimlwyd mai
da fyddai i’r Parchedigion Eric Greene,
Richard Glyn Jones a Trefor Lewis barhau
fel gweinidogion gwirfoddol a chael
gwirfoddolwyr o blith yr eglwysi i helpu.
Cafwyd nifer o drafodaethau gyda’r
Parchedigion Meirion Morris a Nan
Powell-Davies i sicrhau cymorth ariannol
o gronfa’r Weinidogaeth Newydd. Ar hyn,
daeth y Cyfnod Clo i gymhlethu pethau –
peth newydd oedd cael dysgu pwyllgora
ar Zoom!
Roedd y pwyllgor yn llygadu brodor o’r
ardal, sef Owain Davies, i fod yn fugail
arni. Roedd Owain ar y pryd yn dilyn

RHIF 24

cwrs paratoadol ar gyfer y weinidogaeth
gyda’r Annibynwyr ac yn gweithio gyda’r
Presbyteriaid ym Mangor fel Gweithiwr
Ieuenctid Cristnogol.
Bu’r ddwy flynedd oedd yn arwain
at ordeinio Owain yn llawn o
rwystredigaethau, a gwaith caled, yn
arbennig i Huw, Elwen a Gwyn. Roeddem
yn teimlo ar brydiau nad oedd diwedd
i’r rhibidirês o anawsterau oedd yn ein
hwynebu. Mae’r ffaith i sawl pwyllgor brys
gael ei gynnal yn ddi-oed yn dystiolaeth
ardderchog o ymrwymiad pawb i geisio
cael y maen i’r wal.
Mae’r ofalaeth mewn dyled i Huw ein
llywydd, i Elwen ein hysgrifenyddes, ac i
Gwyn y trysorydd. Yn y cefndir bu nifer yn
allweddol yn eu cymorth i’r swyddogion, yn
cynnwys Dilys Philips a’r Parchedigion Eric
Greene, John Pritchard a Carwyn Siddall.
Hwyrach fod yna eraill yn y tir yn ceisio
ffordd newydd ymlaen yn eu hardaloedd i
Eglwys ein Harglwydd Iesu Grist. Byddai’r
brodyr a’r chwiorydd yng Ngofalaeth Bro
Nant Conwy yn barod i’ch helpu ar eich
siwrne i’ch dyfodol. Gweddïwn am fendith
yr Arglwydd ar yr ymdrechion hyn yng
Ngofalaeth Bro Nant Conwy.
Cyfarfod Ordeinio Owain Davies
Roedd hi’n bnawn braf ac arbennig iawn
yng Nghapel Salem, Llanbedr y Cennin,
ar 16 Mehefin, ar achlysur, ar achlysur
ordeinio Owain Davies. Daeth swyddogion
yr Eglwys Annibynnol a Henaduriaeth
Dyffryn Conwy a chynrychiolwyr eglwysi
Gofalaeth Bro Nant Conwy at ei gilydd i
dystio i dderbyn Owain yn weinidog.
Croesawodd y Parch Alan Spencer, Llywydd
Cyfundeb Annibynwyr Gogledd Arfon,

Y Parchg. Owain Davies

bawb i’r cyfarfod. I ddechrau’r gwasanaeth
cafwyd datganiad o emyn gan Jon
Hughes a Llinos Wyn Griffiths, gyda Caryl
Hughes yn cyfeilio. Dilynwyd hwy gyda
darlleniadau cymwys iawn i’r achlysur gan
y Parch Gerwyn Roberts. Nododd y Parch
John Pritchard, Ysgrifennydd Cyfundeb
Annibynwyr Gogledd Arfon, fod hanes
yn ailadrodd ei hun, o gofio i dad Owain,
y Parch Eryl Lloyd Davies, hefyd gael ei
dderbyn i’r weinidogaeth. Cafwyd gair gan
y Parch Aled Jones, Cydlynydd Hyfforddiant
Coleg yr Annibynwyr Cymraeg , a nododd
gyfraniad gwerthfawr y diweddar Barch
Euros Wyn Jones i ddatblygiad Owain ac i’r
Parch Dr Elwyn Richards ym Mangor am roi
profiadau ymarferol bugeiliol iddo.
Cyflwynwyd Owain ar ran ei fam eglwys,
y Tabernacl, Llanrwst, gan Robert Ellis.
Holodd y Parch Aled Jones Owain am
ei gyffes, ei gred a’i alwad, a chafwyd
atebion cadarnhaol. Yn ei Urdd Weddi
pwysleisiodd y Parch Carwyn Siddall,
Llywydd
Henaduriaeth
Conwy
a
Dyfrdwy, bwysigrwydd cadw’r fflam i
losgi a thrwy’r weinidogaeth uno praidd
ynghyd. Cyflwynodd y Parchedig Ddr
Elwyn Richards air o anogaeth a chyngor
i Owain.
Cafwyd ymateb o ddiolch gan Owain, gan
nodi ei werthfawrogiad o drefniadau’r
dydd a chefnogaeth ei deulu.
Roedd englyn y Prifardd Myrddin ap Dafydd
ar y daflen ordeinio yn crynhoi teimlad
pawb:
Yma’n Salem, mae emyn a gweddi
Ar goedd uwch y dyffryn
A gardd haf sy’n gwreiddio o un
A wnaed i feithrin hedyn.

O’r chwith i’r dde: Y Parchedigion Gerwyn Roberts, John Pritchard, Elwyn Richards ac Aled Jones
4
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Y Cwmwl Tystion

Yn y cyflwyniad ar wefan yr Eisteddfod,
caiff yr albwm ei ddisgrifio fel albwm sy’n
‘gwthio ffiniau harmonig ac offerynnol’ er
mwyn creu darluniau o Gymru mewn oes
a fu ac o hunaniaeth Gymreig. Ceir darnau
sy’n cyfeirio at Frad y Llyfrau Gleision,
Boddi Tryweryn, ac ymweliad Paul
Robeson â’r Eisteddfod. Hefyd mae darn
o’r enw ‘Pa beth yw dyn?’ sy’n gyfeiriad
at gerdd Waldo ‘Beth yw dyn?’ ac o’r
gerdd honno y daw teitl a thema’r albwm.
Mae Waldo’n dweud mai gwladgarwch
yw: ‘Cadw tŷ mewn cwmwl tystion’ – sef
adnabod ein hunain heddiw yng ngoleuni
bywyd y rhai sydd wedi mynd o’n blaen.
Daw’r term ‘cwmwl tystion’ o’r Testament
Newydd, Hebreaid 12.1: “Oblegid hynny
ninnau hefyd, gan fod cymaint cwmwl
o dystion o’n hamgylch, gan roi heibio
bob pwys, a’r pechod sydd barod i’n
hamgylchu, trwy amynedd rhedwn yr yrfa
a osodwyd o’n blaen ni.” (BWM)

Perfformio heb dystion?
Roedd yn rhyfedd gwylio seremoni
agoriadol a chystadlaethau Gemau
Olympaidd Tokyo heb weld torf yn
cymeradwyo ac yn cefnogi’r cystadleuwyr.
Mae pob athletwr yn gwerthfawrogi’r
gefnogaeth ddaw gan y gwylwyr.
Ac er mwyn i Gristnogion ddal ati tan y
diwedd yn y ras mae angen anogaeth fawr
o’r ‘dorf’ sydd yn yr eisteddle, fel petai, y
‘cwmwl tystion’. Fel petai’r rhai sydd wedi
rhedeg y ras mewn cenedlaethau o’n blaen
ni nawr yn gwylio ac yn cefnogi o’r ystlys.
Yr ystyr yw bod tystiolaeth eu ffordd o fyw
trwy ffydd yn y gorffennol yn hwb mawr i ni
yn y presennol.

golygu parodrwydd i gyflwyno’r plentyn
yn ôl i Dduw pe byddai raid hefyd. I ni,
mae hyn yn golygu adnabod ein hunain fel
plant y nef a byw yng ngoleuni hynny, gan
dderbyn y colledion ddaw nawr a chredu
bod llawer gwell i ddod wedyn.
I rieni Moses, golygai guddio’u mab mewn
brwyn pan oedd ei fywyd mewn perygl; ac
i Moses wedyn, dewis uniaethu â’i bobl ei
hunan yn hytrach na byw mewn palas. I
ni, mae’n golygu uniaethu â Christnogion
a Christ – hyd yn oed pan mae hynny’n
golygu colli ffafriaeth y byd.

Esiampl y tystion
Cwmwl tystion
Cawn esiamplau o dystiolaeth bywyd y
tystion, sef arwyr y ffydd, ym mhennod 11
o’r Hebreaid. Mae’r bennod yn dangos sut
roedd credu Duw a’i Air yn effeithio ar bob
rhan o fywyd y credinwyr gynt, ac yn eu
gyrru ’mlaen at y diwedd, costied a gostio,
a thrwy hyn roedden nhw’n plesio Duw
yn fawr, ac felly’n cyflawni eu hawydd
pennaf.

Aeth Noa ati i adeiladu arch enfawr er nad
oedd unrhyw arwydd o law, heblaw am
neges broffwydol yr Arglwydd. I ni, mae’n
golygu sôn am Iesu Grist fel unig Waredwr
pechaduriaid rhag Dydd Barn a dilyw
uffern.

Gallai olygu gadael cartref am wlad arall
heb wybod dim amdani; yna, gallai olygu
trio am blentyn, â’r gŵr yn 99 oed a’r wraig
ryw ddeg mlynedd yn ifancach! Roedd yn

Llun: pxhere.com/en/photo/1349399

Nod ac amcan y llythyr at yr Hebreaid
yw annog Cristnogion o gefndir Iddewig i
ddal ati yn y ffydd Gristnogol – ‘rhedeg y
ras’ at y diwedd. Maen nhw wedi derbyn
Iesu Grist yn Feseia, yn Arglwydd a
Gwaredwr personol, ar sail ei aberth dros
eu pechodau ar y groes a’i atgyfodiad
corfforol y trydydd dydd. Ond nawr mae

erledigaeth wedi dod – o gyfeiriad eu cydIddewon ymhlith eraill. Mae temtasiwn
mawr i adael y ffydd a throi cefn ar Grist –
tynnu allan o’r ras.

Llun: www.maxpixel.net/ © MaxPixel

Wrth edrych ar wefan yr Eisteddfod
Amgen ar gyfer eleni, neidiodd teitl
albwm jazz allan ata i. Roedd ar restr fer
Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2021. Enw’r
albwm yw Cwmwl Tystion / Witness, gan
Tomos Williams o’r Tŷ Cerdd.

Sul, 15 Awst, Caniadaeth y Cysegr, 7:30yb a 4:30yp
Elen Elis, Trefnydd a Phennaeth Artistig yr Eisteddfod
Genedlaethol, sy’n dewis rhai o’i hoff emynau
5

Llwyddodd Daniel a’i ffrindiau i herio
ymerawdwyr a dianc â’u bywydau, tra mae
eraill wedi profi artaith a marwolaeth yn
hytrach na bod yn anffyddlon i’r Arglwydd.
Heddiw, mae llawer o Gristnogion yn
wynebu carchar ac erlid ofnadwy yn
hytrach na gadael Iesu.
Beth yw gwir Gristion a gwir Gristnogaeth,
felly? Rhai sydd yn fodlon byw trwy gredu
Duw y Tad a’i annwyl fab a’i Feibl heddiw,
er gwaethaf pwysau mawr i’r gwrthwyneb,
gan ddilyn esiampl y cwmwl tystion gynt.
John Treharne
Llwynhendy

Sul, 15 Awst, Oedfa Radio Cymru, 12:00yp
Gwasanaeth yng ngofal Robert Owen Roberts,
Morfa Nefyn

AWST 11 2021

Yr Ysbryd Glân 7 – R Tudur Jones
Ffrwyth yr Ysbryd – Cymwynasgarwch a Daioni

Dros yr haf fe fyddwn yn cyflwyno penodau o glasur R Tudur Jones, Yr Ysbryd Glân, a fu’n
llyfr gosod i ddosbarthiadau oedolion yr Ysgol Sul ar gyfer 1972.

Nid oedd yn bosibl dod o hyd i un gair
Cymraeg a fyddai’n cynnwys popeth sy’n
oblygedig yn y gair Groeg a gyfieithir yn
Galatiaid 5:22, yn ‘cymwynasgarwch’. Ceir
yr enw neu’r ansoddair cyfatebol droeon
yn y Testament Newydd ac o edrych ar
rai ohonynt, cawn syniad am yr ystyr.
Dyma nodwedd iau Crist – ‘fy iau sydd
esmwyth’ (Mathew 11:30). Prin y gellid rhoi
canmoliaeth uwch i iau na dweud ei fod
yn esmwyth ar y gwar sy’n ei wisgo. Y mae
Pedr yn annog ei ddarllenwyr i chwennych
didwyll laeth y gair, ‘os profasoch fod
yr Arglwydd yn dirion’ (1 Pedr 2:3). Fel y
mae’r iau’n garedig i’r gwar, felly hefyd y
mae Iesu Grist yn garedig tuag at rai ifainc
yn y ffydd. Y mae caredigrwydd Duw’n
eang – ‘daionus yw efe i’r rhai anniolchgar’
(Luc 6:35). Ac os yw Duw felly, dylem ei
ddynwared: ‘A byddwch gymwynasgar i’ch
gilydd, yn dosturiol’ (Effesiaid 4:32). Ac yn
wir y mae ‘hirymaros’ a ‘cymwynasgarwch’
yn ymddangos gyda’i gilydd mewn adnod
arall heblaw Galatiaid 5:22. Dywed Paul ei
fod yn gweinidogaethu ‘mewn hirymaros,
mewn tiriondeb, yn yr Ysbryd Glân’
(2 Corinthiaid 6:6). I gipio naws glir y gair
Groeg felly rhaid inni wrth gymorth geiriau
fel ‘esmwyth’, ‘daionus’, ‘tirion’, yn ogystal
â ‘cymwynasgarwch’ yn Gymraeg.
Ei gefndir fel rhinwedd Cristnogol yw
agwedd Duw at bobl ddrwg. Ymyrrodd
Duw i’w gwaredu, ‘fel y gallai ddangos
yn yr oesoedd a ddeuai, ragorol olud ei
ras ef, trwy ei gymwynasgarwch i ni yng
Nghrist Iesu’ (Effesiaid 2:7). Ac fe’n hanogir
i wisgo yr un cymwynasgarwch fel rhan
o’n lifrai Cristnogol (Colosiaid 3:12). Y peth
sy’n amlwg ynddo yw bod yn ddefnyddiol
i bwrpas cymodi dynion â Duw. Mewn
gwirionedd ystyr wreiddiol y gair yw ‘addas’
neu ‘defnyddiol’. O’i gymhwyso at Dduw, y
mae’n awgrymu maddeugarwch Duw a’i
garedigrwydd yn llunio llwybr ymwared
i ddynion o’u pechod. O’i gymhwyso at
ddynion, mae’n awgrymu eu trafod gyda’r
un caredigrwydd maddeugar.

Mae’n awgrymog mai mewn cysylltiad â
maddeugarwch y mae Iesu Grist yn sôn
am berffeithrwydd Duw. Mae’r adran yn
dechrau, ‘Clywsoch ddywedyd, Câr dy
gymydog, a chasâ dy elyn: Eithr yr ydwyf
fi’n dywedyd wrthych chwi, Cerwch eich
gelynion ...’ Ac y mae’n gorffen, ‘Byddwch
chwi gan hynny yn berffaith, fel y mae
eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn
berffaith’ (Mathew 5:43–8). Sylfaen
cymwynasgarwch yw maddeuant ac
mewn maddau y mae perffeithrwydd.
Fel gyda’r holl rinweddau sy’n cael eu
rhestru gan Paul fel ffrwyth yr Ysbryd, y
mae cymwynasgarwch yn gwreiddio yng
ngwaith achubol Duw. Os anwybyddir
y dyfnder hwn sydd ynddynt, collant
eu hystyr Gristnogol. Ni ellir ymroi
hyd yn oed i gymwynasau bychain
heb garedigrwydd, ond ni ellir bod yn
gymwynasgar at wrthwynebwyr heb ryw
fesur o faddeugarwch. A dyma’r math
cymwynasgarwch sydd o dan sylw’n awr.
Torrodd Duw ei Hun y cylch dieflig lle
mae dial yn esgor ar ddial ac atgasedd
yn creu gelyniaeth chwerwach, ‘trwy ei
gymwynasgarwch i ni yng Nghrist Iesu’.
Ac fe wnaeth hynny heb fod unrhyw
reidrwydd arno i weithredu. Fe’i gwnaeth
yn unig am ei fod yn ewyllysio bod ‘yn
gymwynasgar’. Felly gyda’r sawl a arweinir
gan Ysbryd Duw. Y mae’r gŵr hwnnw’n
barhaus yn torri cylchoedd dieflig, casineb
a dial. Myn fod yn dangnefeddwr creadigol
pan nad oes unrhyw ofyn cyfreithiol arno
i fod felly.
Chweched ffrwyth yr Ysbryd yw ‘daioni’
(Galatiaid 5:22; Effesiaid 5:9) ac fel y cyfryw
y mae’n nodweddu ‘plant y goleuni.’ Mae’n
arbennig o bwysig diogelu’r pwyslais hwn
ar ddaioni fel rhodd sy’n tarddu o waith
yr Ysbryd yng nghalon dyn. Gwendid a
pherygl Phariseaeth ym mhob oes yw
gweld daioni moesol fel camp dyn ac
felly fel rhywbeth i ymffrostio ynddo.
Mae’n dilyn wedyn fod y dyn da yn gweld
6
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ei ddaioni fel peth sy’n ei wneud yn
annibynnol ar Dduw. Fel y dywed Iesu Grist
yn nameg y Pharisead a’r Publican (Luc
18:9–14), y mae’r Pharisead wrth adrodd ei
rinweddau gerbron Duw ‘yn ei ddyrchafu
ei hun’. Ond o weld daioni fel anrheg a
roddir inni ac nid fel camp a gyflawnir
gennym, nid yw hunanddyrchafiad yn
bosibl.
Ystyr y gair ‘da’ yw ‘perffaith o’i fath’.
‘Cadair dda’ yw cadair sy’n gwbl gymwys
i’w gwaith; ‘afal da’ yw un sy’n enghraifft
ardderchog o’r math yma o ffrwyth. Mae’n
dilyn felly mai ‘dyn da’ yw dyn sy’n byw
fel y bwriadodd Duw iddo fyw. A lle ceir
perffeithrwydd dynol? Lle’n wir ond yn
Iesu Grist. Yn y goleuni yma gallwn ddeall
yr adnod, ‘Canys ei waith ef ydym, wedi ein
creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, y
rhai a ragddarparodd Duw, fel y rhodiem
ni ynddynt’ (Effesiaid 2:10). Nid oes obaith
inni fod yn ddynion fel y bwriadodd Duw
inni fod ond ‘yng Nghrist Iesu’. Yn ei bregeth
yn nhŷ Cornelius, dywed Pedr i Iesu Grist
gerdded ‘o amgylch gan wneuthur daioni’
(Actau 10:38). Er nad yr un gair a geir
yma ag yn Galatiaid 5:22, y mae’r ergyd
yn amlwg. Os ydym am wybod beth yw’r
gweithredoedd da a ragddarparodd Duw
inni rodio ynddynt, rhaid troi at Iesu Grist.
Ef yw ein patrwm. Bod yn ‘dda’ felly yw
ymdebygu i’r dyn perffaith, Iesu Grist.
Ac yn y daioni yma sy’n ffrwyth yr Ysbryd
Glân, y mae awgrym o dynerwch, fel yng
ngorchymyn Iesu Grist, ‘gwnewch dda i’r
rhai a’ch casânt’ (Luc 6:27). Ond tynerwch
wedi’i gyplysu â chadernid am fod Duw’n
abl i estyn pob gras i’w bobl fel bod
ganddynt ‘bob digonoldeb yn helaeth i
bob gweithred dda’ (2 Corinthiaid 9:8).
Nid byd hawdd i ymarfer cymwynasgarwch
na daioni ynddo oedd byd y Cristnogion
cynnar. Er ei fawredd mewn llawer
cyfeiriad, yr oedd yn fyd oedd yn cael
ei ysigo gan ei aflendid moesol a’i
greulondeb ciaidd. Wrth ddarllen yr
epistolau – yn arbennig efallai’r epistolau
at y Corinthiaid – gwelwn gymaint o
frwydr oedd hi i ddiogelu’r diadelloedd
Cristnogol rhag cael eu llwyr lygru
gan y gymdeithas o’u cwmpas. Ac nid
yw pethau’n wahanol heddiw. Hawdd
digalonni a chredu fod cieiddiwch ac
anfoesoldeb yn mynd i goncro eto. Dyna
pam y mae’n rhaid pwysleisio fod y
rhinweddau hyn yn ffrwyth yr Ysbryd Glân.
Heb hynny byddai’n ddu yn wir.
Darlleniadau:
‘Cymwynasgarwch’, Mathew 5:43–8.
Ceir portreadau cofiadwy o ‘ddaioni’
Iesu Grist yn y gwyrthiau, e.e. Luc
8:26–56.
Llyfrau:
Y geiriaduron Beiblaidd – mae’n werth
edrych erthygl Thomas Charles o dan y
gair ‘Da’.
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Hyfforddiant Arweinwyr Newydd 2021
7 Medi ymlaen, 10–12 o’r gloch
Sesiwn 1 – Medi 7fed: Be mae’n ei olygu i fod
yn arweinydd eglwys yn y Gymru gyfoes?
Sesiwn 2 – Medi 28ain: Mae ‘awdurdod
sefydliadol’ eglwys y ganrif ddiwethaf wedi
mynd – felly, beth yw rôl yr arweinydd
heddiw?
Mae’r cyrsiau Arweinwyr Newydd Eglwys Bresbyteraidd
Cymru yn dechrau ar ffurf newydd. Yn lle cael wythnos gyfan o
siaradwyr, bydd un sesiwn bob bore dydd Mawrth dros Zoom,
o fis Medi ymlaen.

Sesiwn 3 – Hydref 5ed: Beth yw fy nghryfderau fel arweinydd, a
pha gyngor sydd gan y Beibl, yr eglwys, a theorïau rheoli cyfoes
i’w cynnig i mi?
Sesiwn 4 –Hydref 12fed: Sut mae rhedeg yr yrfa a dal ati i’r
diwedd? Cynnal ffydd a gweledigaeth hirdymor yn wyneb yr
heriau.

Mae’r sesiynau’n addas ar gyfer blaenoriaid newydd, yn
ogystal â gweithwyr EBC – pawb sy’n cynorthwyo yng ngwaith
yr eglwys yn lleol. Byddai’n dda eich gweld chi – yn newyddddyfodiad neu’n wyneb cyfarwydd.
Dyma ddywedodd rhai o’r blaenoriaid ymunodd y tro
diwethaf: ‘Roedd yn brofiad arbennig am fy nhro cyntaf. Wedi
fy ysbrydoli’; ‘Roedd popeth ar y cwrs yn ddefnyddiol’.

Os dymunwch chi neu eich cyd-flaenoriaid ymuno efo un neu
fwy o’r sesiynau, anfonwch air i gofrestru cyn ddiwedd Awst.
Bydd y pedwar sesiwn cyntaf yn Saesneg, gyda grwpiau trafod
Cymraeg. Mae croeso i gyfeillion o enwadau eraill ymuno.
Cysylltwch am gymorth efo Zoom, neu unrhyw ymholiad arall.

Rydym yn dechrau ym mis Medi efo cyfres gyda’r Parch Wayne
Adams ar ‘Arweinyddiaeth Gristnogol Gyfoes’. Yn seiliedig
ar lyfr James Lawrence, Growing Leaders: Reflections on
Leadership, Life and Jesus, bydd elfen o astudiaeth Feiblaidd,
dysgu a thrafod, a gwaith ymarferol, gyda’r nod o ‘gael ein
harwain yn fwy gan Iesu, i arwain yn fwy fel Iesu, ac i arwain
mwy at Iesu’.

Cydlynydd Hyfforddiant: delyth.oswy@ebcpcw.cymru;
07986932261
Cydlynydd Hyfforddiant yn y De: Rhys.Jones@ebcpcw.cymru
Manylion llawn ar wefan ebcpcw.cymru/cy/hyfforddiant/
dyddiadur-cyrsiau-a-chynadleddau

Cymanfa Bedyddwyr
Gorllewin Morgannwg
Cynhaliwyd cyfarfod o bwyllgor
ymgynghorol y Gymanfa uchod fore
Mercher, 21 Gorffennaf 2021, yng
Ngharmel, Pontlliw. Llywyddwyd gan
Mrs Sarah East, ac yn dilyn gweddi
agoriadol derbyniwyd ymddiheuriadau
oddi wrth y Parch Robert Bawden,
Bethania, Clydach, a’r Parch Leighton
Thomas, Caersalem Newydd. Daliwn i
gofio’n weddigar am Leighton yn ei alar
a’i hiraeth o golli Hilary, ei wraig annwyl,
yn yr angau; bu’n gefn ac yn gymorth
amhrisiadwy iddo yn ei weinidogaeth.
Estynnwyd gair o ddiolch cynnes iawn i
Miss Meinir George am ei gwaith clodwiw
fel trysorydd y Gymanfa am yn agos
i 47 o flynyddoedd, ac fe gyflwynodd
y llywydd emwaith iddi, gwaith Mari
Thomas, Llandeilo, fel arwydd o’n serch
a’n diolchgarwch.

Meinir George yn derbyn anrheg gan Sarah East

Alun Bryn Rennolf; trysorydd newydd y Gymanfa

Apwyntiwyd Mr Alun Bryn Rennolf,
aelod yn Gomer, yn drysorydd newydd
a dymunwyd pob bendith iddo yn ei
swydd.

llywyddiaeth o’r Adran Gymraeg. Mae
llyfryn i gofnodi’r achlysur ar fin cael ei
ddosbarthu i eglwysi’r Gymanfa ac eraill.
Nodwyd gyda thristwch fod Penuel, Glais,
wedi cau. Cyhoeddwyd y fendith i orffen.

Adolygwyd cyfarfodydd yr Undeb a
dymunwyd rhyddid yr ysbryd i Miss
Aldyth Williams yn ystod blwyddyn ei
7

H Vincent Watkins
Ysgrifennydd
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn

Dechrau doethineb yw ofn yr Arglwydd
Emyn 24 ‘O cenwch fawl i’r Arglwydd’
Darlleniad 1
Salm 111 ‘Molwch yr Arglwydd’
Gweddi
Gwna i mi gofio dy ryfeddodau, graslon
a thrugarog Arglwydd. Y mae gwaith dy
ddwylo yn gywir a chyfiawn, a’th holl
orchmynion yn ddibynadwy. Dyro galon
lawn moliant imi, fel y byddwyf ddiolchgar;
sanctaidd ac ofnadwy yw dy enw. Ti sy’n
rhoi gwaredigaeth i’th bobl; dysg i mi mai
dechrau doethineb yw ofn yr Arglwydd.
Amen.
Darlleniad 2
Effesiaid 5:1–21 ‘Byddwch fyw fel Plant
Goleuni’
Myfyrdod
Peidiwch â chymryd eich twyllo gan eiriau
gwag neb
Fuoch chi mewn drysfa (maze) erioed?
Yr adeg yma o’r flwyddyn fe’u gwelir hyd
a lled y wlad – meysydd o maize wedi eu
troi’n mazes amazing, wrth dorri llwybrau
cyfrin o’u mewn. Llwybrau i unlle mewn
gwirionedd, ond mae’r profiad o gael eich
cau i mewn gan y muriau tal o india-corn
a cheisio canfod eich ffordd drwodd yn
apelio at rai.
Onid yw’r cyfnod diweddar wedi teimlo’n
debyg: muriau’r cyfyngiadau wedi tyfu’n
sydyn o’n hamgylch, neb yn gwybod y
ffordd, a’r ymdeimlad o dywyllwch y firws
yn cau amdanom? Eto, gellid dweud bod
bywyd cyn Cofid yn ddigon o ddrysfa,
gyda phawb yn dilyn ei drywydd ei hun.
Mae siars Paul i’r Effesiaid yn atsain i lawr
y canrifoedd atom ni heddiw: ‘Peidiwch â
chymryd eich twyllo gan eiriau gwag neb’
(5:6). Wrth ddarllen am y gwahanol fathau
o ymddygiad yr ydym, fel plant annwyl
y Tad, i’w gochel rhagddynt, gellir gweld
llwybrau dewisiadau bywyd: ‘Anfoesoldeb
rhywiol, a phob aflendid a thrachwant,
peidiwch hyd yn oed â’u henwi yn eich plith’
(5:3). ‘Dim Mynediad’ yw’r arwydd clir. ‘A’r
un modd bryntni, a chleber ffôl, a siarad
gwamal, pethau sy’n anweddus’; gall y
pethau bychain fod yr un mor gyfeiliornus:
‘yn hytrach, geiriau diolch sy’n gweddu i
chwi’ (5:4). Dewiswch eich llwybr yn ddoeth
a ‘pheidiwch â chymryd eich twyllo gan
eiriau gwag neb’ (5:6).

Mae llais geiriau gwag ein hoes yn cyhoeddi
nad oes dewis llwybr anghywir mewn
bywyd, eto cynyddu mae’r tywyllwch;
does ond rhaid clywed y newyddion
dyddiol i ddangos hyn.
Byddwch fyw fel plant goleuni
Nid yn gymaint beirniadu’r byd y mae
Paul, ond yn hytrach hyfforddi’r saint.
Ie, saint, dyna’r cyfarchiad ar y dechrau,
ac fel y dywed yma: ‘Tywyllwch oeddech
chwi gynt, ond yn awr goleuni ydych yn
yr Arglwydd’ (5:8). Cofiwch fod y siars
yma i ni ‘fyw fel plant y goleuni’ (5:8), yng
ngoleuni llachar y ddwy bennod gyntaf,
fod y rhai sydd wedi credu yn Iesu, wedi
eu codi o’r meirw yn fyw, a’n bendithio â
phob bendith ysbrydol (2:4; 1:3).
Efallai i chi gofio ystyr ‘bendith’ o’r bennod
gyntaf, sef Duw yn ein galluogi i gyflawni
ein natur a byw bywyd i’w holl gyflawnder;
ac mai melltith yw dewis byw tu allan i
fendith Duw. Beth welwn yn ail hanner yr
Effesiaid yw sut i fyw dan ei fendith yn y
goleuni, sut i adnabod y tywyllwch a gochel
rhagddo. ‘Gwyliwch eich ymddygiad yn
ofalus, gan fyw, nid fel rhai annoeth ond fel
rhai doeth,’ meddai (5:15), ac eto, ‘peidiwch
â bod yn ffôl, ond deallwch beth yw ewyllys
yr Arglwydd’ (5:16).
Dywed yr Arglwydd rywbeth tebyg yn
Eseia 30:21: ‘Pan fyddwch am droi i’r dde
neu i’r chwith, fe glywch â’ch clustiau
lais o’ch ôl yn dweud, “Dyma’r ffordd,
rhodiwch ynddi.” ’ Y gyfrinach, fel petai,
yw cadw ein calon yn dyner i gyfarwyddyd
yr Ysbryd (cymharer 4:30), gan gadw at
ei lwybrau ef. Mae’r allwedd i’r gyfrinach
yma’n un annisgwyl.
Dechrau doethineb yw ofn yr Arglwydd
Rhyw ddeng mlynedd yn ôl, cawsom
rodd anhygoel fel teulu, sef mynd ar
wyliau byr i Victoria Falls yn Zimbabwe.
Gallwn ddweud llawer am ryferthwy’r lle,
a’r ymdeimlad all-gorfforol, bron, nad
oeddwn yn medru credu fy mod yno. Ond
yr hyn sy’n dod i’m meddwl yw gweld fy
merch a’m mab hynaf yn saethu allan
ar wifren uwchben y ceunant enfawr a’r
dyfroedd byrlymus, ie, a minnau’n rhy
ofnus i fentro. Cafodd y ddau brofiad
anhygoel – a minnau? Wel, mi gamais i
lawr o’r llwyfan gwylio a throi fy ffêr!

Mae neges y Beibl am ofn, fel cynghanedd
ddeulais: yn seinio’r rhybudd i ofni
Duw am ei fod yn anfeidrol, sanctaidd,
hollalluog, ac mai ef yw barnwr y byw
a’r meirw; mae hefyd yn atsain yn gyson,
‘paid ag ofni’, i leddfu ein calonnau a’n
galluogi i nesáu ato. Ni fyddai’n rhaid
dweud, ‘peidiwch ag ofni’ oni bai fod yr
Arglwydd yn un i’w ofni.
O brofi a dysgu’r parchedig ofn yma,
rydym yn cychwyn ar lwybr doethineb.
Dim ond y ffôl sy’n dweud, ‘Nid oes Duw’
(Salm 14:1), ac yn byw fel pe na bai’r farn
yn dilyn. Cofiwch, wrth ein hatgoffa i
ofni’r Arglwydd, siarad â phlant annwyl
y Tad y mae Paul.
Yn niogelwch y berthynas dragwyddol
yma cawn y rhyddid i fyw fel plant
y goleuni, ac yn ‘ddarostyngedig i’n
gilydd, o barchedig ofn tuag at Grist’.
O fynd trwy’r porth cyfyng a rhodio’r
llwybr cul hwn, fe welwn ddoethineb y
bywyd mae Paul yn ei ddadlennu i ni, a
sut y gallwn fyw yn ddarostyngedig i’n
gilydd am i ni yn gyntaf ymddarostwng
i Grist. Dyma’r bywyd llawn ‘salmau ac
emynau a chaniadau ysbrydol; canwch
a phynciwch o’ch calon i’r Arglwydd’
(5:19).
Darlleniad 3
Salm 34:9–14 ‘Ofnwch yr Arglwydd, ei
saint ef’
Gweddi
Arglwydd, agor llygaid fy nghalon i
ryfeddod dy ras i mi yng Nghrist. Maddau
i mi fynd ar gyfeiliorn mor aml yn nrysfa
ein bywyd, gan ddewis llwybr geiriau
gwag y byd, a chaledu fy nghalon i dyner
lais dy Ysbryd. Dysg i mi gynghanedd
parchedig ofn. Lleddfa fy ofnau yng
ngoleuni Crist a’i gyflawn waith ar y
groes, a dysg fi i nesáu’n hyderus at
orsedd gras. Dysg i mi hefyd mai dy ofni
yw dechrau doethineb, rhag i mi fynd ar
gyfeiliorn. Mi welaf y breichiau ar led ar
y groes, yn cynnwys yr ystod ryfeddol
hon, ac mai thema’r gynghanedd yw mai
cariad ydyw Duw. Amen.
Emyn 588 ‘O disgynned yma nawr’
Hywel Rhys Edwards
Y Parc
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