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Nadolig Llawen

Flynyddoedd meithion yn ôl, ar bnawn
heulog ym mis Medi 1977, rhwng dwy
oedfa yng nghyfarfodydd ordeinio’r
diweddar gyfaill Euros Wyn Jones yn
Henllan Amgoed, aeth hi’n sgwrs rhwng
rhai ohonom a’r Prifathro R. Tudur Jones.
Testun y drafodaeth oedd llyfr dadleuol a
oedd newydd ei gyhoeddi ar y pryd a fynnai
mai amhosibl oedd i neb rhesymol gredu yn
yr ymgnawdoliad ac mai mytholegol oedd
holl iaith draddodiadol yr eglwys am Dduw
yn dod yn ddyn. The Myth of God Incarnate
oedd enw’r llyfr, a achosodd ddadlau poeth
dros dro cyn diflannu o sylw’r cyhoedd.
Heddiw does braidd neb yn ei gofio. ‘Wn
i ddim pam mae pobl yn creu’r fath ffys,’
meddai’r Prifathro. ‘Dyna beth fyddai
John Morgan Jones yn ein dysgu ym Mala–
Bangor bymtheg mlynedd ar hugain yn ôl,
ond rydym yn dal i gredu fod Duw wedi
dod yn ddyn.’ (Prifathro Coleg Bala–Bangor
oedd John Morgan Jones, a rhyddfrydwr
diwinyddol pur flaengar yn ei ddydd.) Pan
ofynnodd golygydd Cenn@d i mi lunio
ysgrif ar yr ymgnawdoliad er mwyn dathlu’r
Nadolig, daeth y drafodaeth hwyliog a
gawsom yn Henllan Amgoed ar bnawn braf
yn 1977 yn fyw i’m cof.
Rhyfeddod y Mab
Faint o ryfeddu a wnawn ni fod Duw
wedi dod yn ddyn? Nid peth hawdd oedd
i’r Cristnogion cyntaf ddirnad realiti’r
ymgnawdoliad, neu o leiaf ddirnad fod
Duw ar waith ym mywyd, marwolaeth ac
atgyfodiad Iesu o Nasareth mor fanwl, neu
yn y fath fodd, fel y gellid honni mai Duw ei
hun oedd yno.
Wedi’r cyfan, Iddewon oeddent, yn credu
yn yr Un Duw, yr Arglwydd, achubwr
cenedl Israel, creawdwr nef a daear a’r
un a addawodd adferiad maes o law i’r
greadigaeth i gyd. Ond pan ddaeth Iesu i’w
plith, yn iacháu’r cleifion, yn adfer golwg
i’r deillion, yn datgan dyfodiad y Deyrnas,
ac yn bennaf oll yn cynnig maddeuant
pechodau, cawsant eu bwrw i argyfwng
gan orfod dweud: ‘Pwy yw hwn?’ Ai
proffwyd? Cyfeirio i ffwrdd oddi wrtho ef
ei hun a wnâi’r proffwyd, nid honni unrhyw
awdurdod terfynol iddo’i hun. Ai dyn da? Ni
feiddiai’r un dyn da ddatgan ‘maddeuwyd
i ti dy bechodau’ i neb! Ond er bod Iesu’n
cyfeirio’n barhaus at ei Dad nefol, roedd hi
Tudalen y Plant

Tudalen 5

Y Teulu Sanctaidd gan Margret Hofheinz-Döring (CC BY-SA 3.0)

Mawr yw dirgelwch duwioldeb, Duw a ymddangosodd yn y cnawd

fel petai yntau’r Mab yn rhannu bywyd â’r
Tad mewn ffordd a oedd i’w gweld yn gwbl
unigryw. ‘Oherwydd gwelodd Duw yn dda,’
meddai Paul, mewn llythyr pur gynnar,
‘i’w holl gyflawnder breswylio ynddo ef yn
gorfforol’ (Colosiaid 1:19).
Y dystiolaeth gynharaf
‘Gwir,’ meddai cyd-athro John Morgan
Jones ym Mala–Bangor gynt, sef y diwinydd
disglair J. E. Daniel, ‘nad yw yn unman
yn galw Iesu Grist yn Dduw. Ni adawai ei
etifeddiaeth Iddewig iddo wneuthur hynny,
ond fe ddywed yn ddiamwys mai ar ochr
Duw i’r llinell sy’n gwahanu Duw a dyn yr
oedd Iesu Grist yn hanfod ei Berson.’
Yn llythyrau Paul y ceir y dystiolaeth
gynharaf o argyhoeddiadau craidd
y Cristnogion cyntaf, a hynny brin
genhedlaeth wedi dydd y Pentecost. Ond yn
Efengyl Ioan y ceir ffrwyth myfyrio aeddfed
yr eglwys ynghylch Person ei Harglwydd: ‘A
daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein
plith, yn llawn gras a gwirionedd; gwelsom
ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig Fab yn
dod oddi wrth y Tad’ (Ioan 1:14).
Beirdd yn myfyrio
Cyn ei farw rai blynyddoedd yn ôl, roedd
hi’n fwriad gan yr Athro D. P. Davies
ysgrifennu llyfr ar ddiwinyddiaeth y beirdd.
‘Yng Nghymru,’ meddai, ‘y beirdd sydd yn
diwinydda.’ Ac yn sicr y beirdd sydd wedi
mynegi orau wirionedd yr ymgnawdoliad:
meddyliwch am waith James Nicholas,
Cynnal
Gweddi ar gyfer Nadolig 2021
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Euros Bowen, Eirian Davies ac amryw byd
o rai eraill. Mewn un gerdd â’i theitl yn
‘Alethea’, sef ‘Gwirionedd’, meddai Pennar
Davies yn ysmala:
Os siociwyd rhai pan ddaethpwyd
Ag oglau’r corff i’m llith,
Gŵyr hi mai’r Gair a wnaethpwyd
Yn gnawd ac nid yn rhith.
(Yr ‘hi’ yma yw ‘alethea’, sef ‘gwirionedd’).
Ond nid hwyrach y gerdd fwyaf cofiadwy
ar y thema hon yw ‘Catholigrwydd’ gan
Gwenallt:
Dwylo yn debyg i’r rhain
A bwniwyd ar y Pren:
Traed fel ein traed ni
A dyllwyd: pen fel ein pen
A gariodd y gwaradwyddus ddrain.
Y fath anrhydedd, y fath orfoledd,
O Gnawd,
Oedd cael rhoi corff i Fab Duw;
Corff Iddew ym Methlehem,
Corff marwol dynol-ryw:
Y Corff a weddnewidiwyd yn y bedd
Yn Gorff catholig byw.
Dirgelwch a rhyfeddod ein cyhoeddi
Os ‘myth’ oedd hyn, Un pell, anghyffwrdd,
diofal a digydymdeimlad fyddai Duw, ac
nid Duw yr ymuniaethu achubol. Os ‘myth’
oedd hyn, byddem ninnau’n dal yn ein
pechodau. Ond, drwy drugaredd, nid felly
y mae.
Wrth i ni ganu’r Nadolig hwn, ‘Daeth duwdod
mewn baban i’r byd’, neu ‘Wele dduwdod yn
y cnawd’, gadewch inni ystyried o’r newydd
pa mor rhyfeddol yw’r honiadau hyn. Nid
Un sy’n debyg i Dduw, a hynny’n unig, mo
Iesu, neu Un sydd ddim ond yn cyfeirio at
y Tad heb gyfrannu yn ei hanfod. Yn Iesu –
Iesu’r cnawd, sef y Crist dynol – daeth Duw
ei hun i breswylio yn ein plith. Dirgelwch?
Wrth gwrs ei fod yn ddirgelwch! Sut na
allai beidio â bod felly? Ond yn y fan hon y
mae ein gobaith a’n gorfoledd, yn 2021 fel
erioed: ‘Rhaid inni’n unfryd gyffesu mai
mawr yw dirgelwch ein crefydd: “Ei amlygu
ef mewn cnawd”.’ (1 Timotheus 3:16).
D. Densil Morgan
Llanbedr Pont Steffan
Cymorth Cristnogol yn
cefnogi Apêl DEC Affganistan
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Newyddion Da
i’r holl fyd
Wrth nesáu at y Nadolig mae’n werth
treulio amser yn myfyrio ar arwyddocâd
yr achlysur. Geiriau cyfarwydd ar gardiau
Nadolig yw ‘Nadolig llawen’, sy’n awgrymu
bod yr ŵyl yn amser i lawenhau, a hynny
oherwydd ein bod yn dathlu newyddion
da. Mae’r Beibl, ym mhob rhan ohono, yn
pwysleisio bod y newyddion da ar gyfer
pawb. Rwy’n hoff iawn o eiriau Daniel ac
yn meddwl eu bod yn ddisgrifiad hynod o
arwyddocaol i ddangos bwriadau Duw ar
gyfer pawb sy’n credu.
Rhagfynegi anfon y Meseia i’r ddaear
(Daniel 7:13–14)
‘Ac fel yr oeddwn yn edrych ar
weledigaethau’r nos, gwelais un fel mab
dyn yn dyfod ar gymylau’r nef; a daeth
at yr Hen Ddihenydd a chael ei gyflwyno
iddo. Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth a
gogoniant a brenhiniaeth, i’r holl bobloedd
o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y
mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol
a digyfnewid, a’i frenhiniaeth yn un na
ddinistrir.’
Geni gobaith i’r byd (Eseia 42:1 a 42:6)
Mae proffwydoliaeth Eseia yn cynnwys
sawl cyfeiriad at yr hyn fyddai’n digwydd
i’r Meseia. Y rhai mwyaf cyfarwydd yw’r
disgrifiad o’r geni gwyrthiol a’r disgrifiad
manwl o aberth Crist er ein lles ac er lles
yr holl genhedloedd: ‘Dyma fy ngwas, yr
wyf yn ei gynnal, fy etholedig, yr wyf yn
ymhyfrydu ynddo. Rhoddais fy Ysbryd
ynddo, i gyhoeddi barn i’r cenhedloedd …
Myfi yw’r Arglwydd; gelwais di mewn
cyfiawnder, a gafael yn dy law, lluniais
di a’th osod yn gyfamod pobl, yn oleuni
cenhedloedd … Neu, wrth gyfeirio at
ogoniant Seion, dywedir: ‘Fe ddaw’r
cenhedloedd at dy oleuni, a brenhinoedd
at ddisgleirdeb dy wawr.’ (Eseia 60:3)
Moliant byd-eang (Salm 96:1–2)
Mae geiriau’r Salmydd yn anogaeth i bawb
i ganmol cariad Duw ac i fynd ati i rannu’r
newyddion da: ‘Canwch i’r Arglwydd
gân newydd, canwch i’r Arglwydd yr holl
ddaear. Canwch i’r Arglwydd, bendithiwch
ei enw, cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o
ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant
ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau
ymysg yr holl genhedloedd.’
Wrth gyhoeddi genedigaeth Iesu gwelwn
fod yr un pwyslais ar fwriad Duw er lles y
byd i’w weld yn amlwg yng ngeiriau’r angel

Ewch, gan hynny, a gwnewch ddisgyblion
o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio
hwy yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân”.’
(Mathew 28.18–19)
Mae hyn wedi digwydd i raddau helaeth
iawn erbyn heddiw. Gallwn fwynhau a
dathlu’r Nadolig wrth ganu carolau’r ŵyl.
Mae cytgan un garol yn cynnwys geiriau
addas iawn:
Dos, dywed ar y mynydd, ledled y bryn
ac ymhob man;
Dos, dywed ar y mynydd am eni Iesu
Grist.
Gadewch inni fwynhau dathlu’r geni mwyaf
rhyfeddol a ddigwyddodd erioed.
Tom Williams
Dinbych

wrth y bugeiliaid, ‘Yr wyf yn cyhoeddi i chwi
y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i’r
holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref
Dafydd, Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr
Arglwydd’ (Luc 2:10–11).
Tebyg yw pwyslais molawd Simeon: “Yn
awr yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd, o
Arglwydd, mewn tangnefedd yn unol â’th
air; oherwydd mae fy llygaid wedi gweld
dy iachawdwriaeth, a ddarperaist yng
ngŵydd yr holl bobloedd; goleuni i fod
yn ddatguddiad i’r Cenhedloedd, ac yn
ogoniant i’th bobl Israel.” (Luc 2:29–32)
Adnabod Mab y Dyn
Mae geiriau cyntaf Marc yn dweud bod
yr awdur am inni wybod ei fod am rannu
newyddion da â ni, ac am inni wybod pwy
sy’n sicrhau’r newyddion da. Cyflwyna Mab
y Dyn, sef teitl Iesu amdano’i hun: ‘Mae’r
newyddion da am Iesu y Meseia, Mab Duw,
yn dechrau fel hyn: Mae’n dweud yn llyfr y
proffwyd Eseia: “Edrych – dw i’n anfon fy
negesydd o dy flaen di, i baratoi’r ffordd i
ti” ... Dyna beth wnaeth Ioan’ [Fedyddiwr].
(Marc 1.1; Beibl.net)
Yn ddiweddarach, wrth gyfeirio at
lwyddiant y newyddion da yn y dyddiau
olaf, mae Iesu’n rhoi disgrifiad manwl o’r
hyn fyddai’n digwydd, ac yn gorffen fel hyn:
‘Rhaid i’r newyddion da gael eu cyhoeddi
ym mhob gwlad gyntaf.’ (Marc 13:10; Beibl.
net)
Ac mae rhai o eiriau olaf Iesu wrth ei
ddisgyblion yn dangos i ni beth sy’n agos
at ei galon: ‘“Rhoddwyd i mi,” meddai,
“bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear.
2

Cystadleuaeth ysgrifennu
emyn ar gyfer nodi penblwydd Dechrau Canu,
Dechrau Canmol yn 60 oed
Dyma wahoddiad i chi i ysgrifennu
emyn newydd ar gyfer nodi
pen-blwydd Dechrau Canu, Dechrau
Canmol yn 60 oed. Gofynnir i’r emyn
fod yn gynnig Cymraeg gwreiddiol,
a chofiwch ystyried beth fyddai hyd
addas i’w ganu mewn capel neu
eglwys.
Rhoddir gwobr o £200 i’r emyn
buddugol. Dyddiad cau’r
gystadleuaeth yw 14 Ionawr
2022. Anfonwch eich ceisiadau at
emynigymru@rondomedia.co.uk.
Bydd cystadleuaeth newydd yn y
gwanwyn i gyfansoddi emyn-dôn i’r
geiriau buddugol. Mwy o wybodaeth:
www.s4c.cymru/dechraucanu.
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Croesair

Ar ôl i chi lenwi’r croesair, fe fydd y llythrennau yn y rhes uchaf a’r
llythrennau yn y rhes isaf, yn eu trefn, yn disgrifio canolbwynt ein
dathliadau’r Nadolig hwn, a phob Nadolig. Daw’r adnodau o’r BCN.

Ar draws

I lawr

7. -- ---- am byth oedd ddigon i wisgo’r goron ddrain. (2,4)
8. Bendithiwch ein Duw, O bobloedd, a seiniwch -- ---- yn
glywadwy. Salm 66 (2,4)
9. Codaf --- - wawr a gofyn am gymorth, a gobeithiaf yn dy
eiriau. Salm 119 (3,1)
10. Ond rhaid i chwi, gyfeillion annwyl, eich -------- eich hunain
ar sylfaen eich ffydd holl-sanctaidd. Jwdas (8)
11. Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrafferthu â ------bywyd bob dydd. 2 Timotheus 2 (7)
12. “Pwy sydd deilwng i ---- - sgrôl ac i ddatod ei seliau?”
Datguddiad 5 (4,1)
15. Ymddangosodd yr Arglwydd i Abraham wrth dderw -----.
Genesis 18 (5)
17. Am hyn y mae ------ -’th gwmpas, a daw ofn disymwth i’th
lethu. Job 22 (6,1)
20. ------- -’i wraig: dau a ddywedodd gelwydd wrth Dduw. (7,1)
22. Cyfododd Iesu fab y weddw yn y dref hon. (4)
23. Rheswm y barnwr anghyfiawn dros roi dedfryd i’r wraig
weddw: ‘rhag iddi ddal i ddod a’m ----- i farwolaeth’. Luc 18 (6)
24. Yr wyt yn gymrawd i bawb sy’n -- ----. Salm 119 (2,4)

1. Rachel -- ---- am ei phlant ac ni fynnai ei chysuro. Mathew 2
(2,4)
2. Y cwestiwn a ofynnwyd yn y synagog: “Onid --- - ---- yw
hwn?” Mathew 13 (3,1,4)
3. “Gwae chwithau, ------- y Gyfraith, oherwydd yr ydych yn
beichio dynion â beichiau anodd eu dwyn.” Luc 11 (7)
4. Roedd yr Iddewon yn y dref hon yn fwy eangfrydig na’r rhai
yn Thesalonica. (5)
5. Ffrwyth pechod? (4)
6. Roedd Pedr yn bwrw ei ---- -’- môr, pan dderbyniodd alwad
Iesu. (4,1’1)
13. Gwrthrychau cariad y Cristion. (8)
14. ----- --, O Arglwydd, fy nghryfder. Salm 18 (5,2)
16. Â dynion fel ti y mae - ----- dy ddrygioni. Job 35 (1,5)
18. Aeth Ananias i stryd o’r enw ----- - chwilio am Saul. (5,1)
19. Mae’r Beibl yn dweud bod Duw bob amser yn ----- i faddau. (5)
21. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw,
ni syfl o’i le, nid ie a ---- yw. (4)
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Dinistrio gweithredoedd y diafol

Mae stormydd garw wedi bod yn y
newyddion eto’n ddiweddar: stormydd
Arwen a Barra yn ein hardaloedd ni,
tornado Kentucky – yn gadael difrod
ofnadwy gyda cholli bywyd ac eiddo –
ac wrth imi ysgrifennu mae corwynt Rai
yn hyrddio’i hunan yn erbyn ynysoedd y
Philipinau.

o’u gweld a’u darganfod yn gynnar.
Weithiau bydd rhywun yn cael triniaeth
laser i ddelio â thyfiant croen; bryd
arall bydd angen therapi arbennig sy’n
lleihau a difa tyfiant y tu mewn i’r corff,
ac weithiau bydd angen torri tyfiant a
rhan o’r corff i ffwrdd. Ond nod y cyfan
yw dinistrio’r drwg.

Ac yn 1 Ioan 3:8 ry’n ni’n darllen bod
Mab Duw wedi ymddangos yn ein byd
i ddinistrio gwaith Satan. Beth sy’n
dod i’ch meddwl wrth feddwl am y gair
‘dinistrio’? Mae meddwl am y stormydd
geirwon yn codi arswyd arnom, a
meddyliau negyddol efallai. Eto i gyd,
mae’n hyfryd meddwl bod dyfodiad yr
Arglwydd Iesu wedi codi arswyd ar y
diafol a’i deyrnas ddrygionus a thruenus.

Drygioni diafol
Mae’r Arglwydd Iesu yn galw Satan yn dad
pob celwydd ac yn llofrudd dynion. O’r
dechrau y mae wedi dweud anwiredd yn
groes i Air Duw, ac wedi denu dynoliaeth
i farwolaeth ysbrydol a chorfforol, gyda’r
bwriad o’n harwain wedyn i farwolaeth
dragwyddol hefyd. Mae’n ein harwain i
amau ac anufuddhau i Dduw, fel gydag
Adda ac Efa; i fod yn llawn balchder, fel
gyda Dafydd a’i gyfrifiad yn 1 Cronicl
1.21. Mae wrth ei fodd yn dod ag
afiechyd, colledion a phoen i ddynion,
fel y gwnaeth gyda Job. Ar ôl ein temtio
i bechod mae’n ein cyhuddo o’n bai gan
awgrymu ei bod ar ben arnom a’n bod y
tu hwnt i obaith wedyn.

Ond gallwn feddwl hefyd am ddinistr
sy’n iacháu, fel sydd yn digwydd pan mae
celloedd cancr yn cael eu dinistrio gan
feddygon i wella cleifion. Falle’ch bod chi
neu rywun agos atoch wedi dioddef o’r
clwyf erchyll yma. Mae’n rhoi cymaint o
obaith i ni i wybod bod gallu meddygol
wedi symud ymlaen cymaint nes bod
modd difa celloedd cancr a thyfiant ar y
croen neu’r tu mewn i’r corff, yn enwedig

Mab Duw
Ond ymddangosodd Mab Duw i
ddinistrio gwaith Satan. Daeth ef yn
4

llawn gras a gwirionedd; Fe yw’r ffordd
a’r gwirionedd a’r bywyd. Daeth i’n
harwain at Dduw y Tad ac nid oddi
wrtho. Daeth Ef i roi bywyd tragwyddol
i’r byd, nid colled a chondemniad. Fe
yw’r Bara o’r nef sy’n rhoi bywyd i’r byd.
Fe yw’r Bugail da sy’n rhoi bywyd yn ei
holl gyflawnder i ddefaid ei braidd. Yn
hytrach na’n harwain i amheuaeth ac
anufudd-dod, daeth Ef i’n harwain i ffydd
ac ufudd-dod i Dduw a’i Air. Yn hytrach
na’n harwain i bechod, daeth Ef i roi i
ni ras i fod yn ostyngedig. Daeth Ef i roi
iachawdwriaeth, sef gwellhad i’r enaid
o’n pechodau a chorff newydd cyn hir
mewn nef a daear newydd gogoneddus.
Yn hytrach na’n cyhuddo a’n condemnio,
daeth Ef i roi i ni heddwch gyda Duw
a thangnefedd Duw yn ein calonnau
a’n meddyliau. Daeth Mab Duw i roi i ni
gyfiawnder Duw a derbyniad llawn.
Diolch am ymddangosiad Mab Duw, ei
fywyd dibechod, ei aberth yn ein lle ar
y groes, ei atgyfodiad, ei esgyniad, a’i
ailddyfodiad cyn hir – y cyfan er mwyn
dinistrio gweithredoedd diafol a’n
harwain ni i fywyd tragwyddol.
John Treharne
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Tywysog Tangnefedd mewn Byd o Ryfeloedd
Yn ein rhifyn Nadolig rydym yn parhau â’r gyfres o fyfyrdodau o’r
gyfrol The Prince of Peace in a World of Wars gan David Kerrigan.
8 A daeth y Gair yn gnawd
Darllen: Philipiaid 2:5–11
Amlygwch yn eich plith eich hunain yr
agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn
eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar
ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb
â Duw yn beth i’w gipio, ond fe’i gwacaodd
ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod
ar wedd ddynol. (adn 5–7)
Hyd yma, bu ein stori yn un am bobl. O Adda
ac Efa hyd at Mair a Joseff, nhw, ynghyd â llu
o rai eraill, sy’n sefyll ar ganol y stori yma
a adroddir. Ond am ennyd, ar drothwy’r
Nadolig, trown ein meddyliau at Dduw.
Mae’n hawdd darlunio rhan Duw yn y cyfan
mewn termau arwrol fel Gwaredwr neu
Achubwr. Ychydig sy’n cael ei ddweud am
sut yr effeithiodd yr ymgnawdoliad ar Dduw,
oherwydd ni ellir gwybod dim am Dduw oni
chaiff ei ddatguddio. Ond mae cliwiau wedi
eu gwasgaru ar led. Bu i Iesu gynyddu mewn
deall a gwybodaeth fel plentyn (Luc 2:52), ac
yn ddiweddarach cawn wybod ei fod wedi
galaru (Ioan 11:38), wedi wylo (Ioan 11:35),
wedi sychedu (Ioan 4:7), wedi bod yn ddig
(Marc 3:5), wedi caru (Marc 10:21), ac ar y
groes wedi llefain ar ei Dad, ‘Pam yr wyt wedi
fy ngadael?’ (Mathew 27:46). Yn yr adnodau
hyn a rhagor, rydym yn cael cipolwg, a
chipolwg yn unig, o’r hyn yr oedd yn ei olygu i
Iesu ddod yn gnawd a phreswylio yn ein plith.
Yn ein darlleniad heddiw o lythyr yr apostol
Paul at y Philipiaid, lle mae’n debygol o fod
yn dyfynnu o emyn cynnar yn yr eglwys,
rydym yn cael cipolwg pellach ar yr hyn
gostiodd hi i Iesu gael ei eni yn ein plith.
Mae’r cliw yn adnod 7, lle cawn yr ymadrodd
‘gwacaodd ei hun’. Gwraidd y gair yn y Groeg
yw kenosis, sydd yn disgrifio hunan-wacáu,
o ildio’r hyn sydd gennyt. Mae Iesu, o fod yn
gyfartal â Duw, neu o fod yn un ar ffurf Duw,
yn gwacáu ei hun. Defnyddia Paul ymadrodd
arall er mwyn ceisio cyfleu rhywbeth o hyn
pan ysgrifenna, ‘Oherwydd yr ydych yn
gwybod am ras ein Harglwydd Iesu Grist,
fel y bu iddo, ac yntau’n gyfoethog, ddod yn
dlawd drosoch chwi, er mwyn i chwi ddod yn
gyfoethog trwy ei dlodi ef.’ (2 Corinthiaid 8:9)
Mae’n glir nad rhywbeth sy’n cael ei wneud
i Iesu yw hyn neu ryw ffawd sydd wedi dod
i’w ran. Dyma ei rodd o’i ewyllys ei hun
– dileu ynddo’i hun yr hyn sy’n golygu ei
debygrwydd neu ei natur gyfartal â Duw. O
ganlyniad, fe gymer natur gwas, er mwyn
gwasanaethu ewyllys y Tad, ond hefyd i
wasanaethu’r rhai y daeth i fyw yn eu plith.
O ddod wyneb yn wyneb â’r fath esiampl o

aberth, gallwn synhwyro gofyn: ‘Sut y dylem
ni fyw felly?’ A dyna’r union gwestiwn y
dylem ei ofyn, am mai oherwydd rhesymau
moesegol – ‘Amlygwch yn eich plith eich
hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn
wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu’ (adn 5)
– y mae Paul wedi sôn am yr hunan-wacáu
yma.
Ar y bore Nadolig hwnnw felly, wrth i Mair a
Joseff edrych ar y Crist blentyn, nid Iesu yn
ei holl ogoniant dwyfol welson nhw, ond
Iesu oedd wedi dadfuddsoddi ei hun o bob
cyfeiriad o’i ddwyfoldeb ac a oedd wedi
cymryd arno ein dyndod ni. Dywedodd John
Calvin, y diwygiwr mawr, ‘Mae gwyleidd-dra’r
cnawd yn gorchuddio’r gogoniant dwyfol’.
Cynnwys carol Charles Wesley, mewn
cyfieithiad anhysbys, y geiriau:
Wele Dduwdod yn y cnawd,
Dwyfol Fab i ddyn yn Frawd;
Duw yn ddyn, fy enaid, gwêl
Iesu ein Emanwel!
Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth hyn? Yn
gyntaf ac yn flaenaf, fe ddysgwn fod Duw
yn caru pob un ohonom yn fawr iawn. Peth
syml yw hyn i’w ddweud, ond mae o bwys
aruthrol. Mae cariad y Tad (Ioan 3:16) yn
anfon y Mab (Ioan 20:21) yn nerth yr Ysbryd
Glân (Luc 1:35) – y Drindod ynghyd yn
nrama’r achub. Am y rheswm hwn, ymateb
i gariad Duw tuag atom ni drwy fynegi ein
defosiwn ninnau iddo yntau yw ein galwad
mewn bywyd. Yn aml, ac yn ddealladwy,
fe roddwn ystyriaeth i haeriadau’r efengyl
yn nhermau ein hangen am faddeuant,
ac mae gwir angen hynny arnom. Yn yr un
modd, gallwn sôn am yr efengyl fel mater o
gyfiawnder, ac mae honno’n thema amlwg
yn yr ysgrythur hefyd. Ond mae yna ochr
arall, sef fod yr efengyl yn galw arnom ac yn
ein galluogi i ddeall Duw mewn ffyrdd sy’n
cydnabod y cariad mae wedi ei ddangos tuag
atom. Gallwn ddweud bod angen inni fynegi
diolchgarwch, ond dydy’r gair hwnnw ddim
yn ddigon cryf. Geilw’r efengyl am yr ymateb
o gariad yr ydym yn rhydd i’w roi yn ein cariad
ein hunain. Mae absenoldeb cariad o’r fath –
o safbwynt Duw, cariad sydd heb dderbyn
ymateb – yn boenus o amlwg. Mae mynegiant
o’r fath gariad yn rhywbeth hynod brydferth.
Ond, mae rhywbeth arall yma hefyd. Nid
yn unig fod Duw yn ein caru ni ond y dylem
ni garu eraill. Os yw Duw yn gweld cymaint
gwerth ynom, rhywbeth na ddylai ein synnu
pan gofiwn inni gael ein llunio ar ei ddelw,
yna dylai hyn siapio’r ffordd yr edrychwn
ar eraill. Pan ofynnwyd iddo pa un oedd y
gorchymyn mwyaf, atebodd Iesu, ‘Câr yr
6

Arglwydd dy Dduw’ a ‘Câr dy gymydog fel ti
dy hun’ (Marc 12:30–31). Ar ei fwyaf amlwg
dyma alwad dwfn i barchu a thosturio, i
weld angen ac i gyfarfod yr angen hwnnw.
Mae’n alwad i fod yn hael gyda’n agweddau
yn ogystal â’n hamser a’n harian. Y tristwch
yw fod cymaint o’r bywyd modern wedi
ei strwythuro er mwyn rhwystro hyn rhag
bod yn rhywbeth naturiol. Mae gennym ni’r
cyfoethog a’r tlawd, ac er mwyn i’r tlawd gael
eu cyfoethogi, mae angen i’r cyfoethog gael
eu tlodi; a gadewch inni beidio â chymryd
arnom fod hynny’n rhywbeth sy’n apelio at y
rhan fwyaf o bobl, er mai am hynny y mae’r
darn yma o’r Philipiaid yn sôn. Effeithir ein
cymdeithas i’r fath raddau gan raniadau
dosbarth, gwleidyddol ac ethnig, fel bod
rhai’n dadlau yn erbyn cymorth tramor
am mai ar ‘ein pobl ein hunain’ y dylai ein
blaenoriaeth fod. Mae eraill yn dadlau yn
erbyn rhoi cymorth hyd yn oed i’n ‘pobl
ein hunain’ am nad ydyn nhw’n ei haeddu.
Mae angen i dosturi ddod o hyd i ffyrdd
gwirioneddol o’i fynegi ei hun – ac nid yn
unig mewn elusen i ddioddefwyr, ond trwy
fynd i’r afael â’r achosion sydd wrth wraidd
y ffaith bod rhai yn dlawd, yn ddigartref, heb
fynediad at iechyd, addysg na swyddi. Llifa
hyn i gyd o’r ymgnawdoliad.
Yn olaf, câr Dduw a châr eraill, ond câr dy
hun hefyd. Nid bod gwahoddiad yma i fod
yn narsisaidd, ond galwad i roi gwerth ar
bwy wyt ti, plentyn i Dduw a grëwyd ar ei
ddelw: ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun’ (Marc
12:31, fy mhwyslais). Mewn oes lle mae’r
pwysau i edrych mewn ffordd arbennig, i
gyflawni rhyw beth neu berchnogi rhywbeth
arall, yn dynfa fawr yn ein bywydau, mae
angen inni fod yn sicr ynom ein hunain pwy
ydym ni ac i bwy rydym ni’n perthyn. Mae
angen inni dderbyn ein hunain yn union fel y
dylem dderbyn eraill, gyda’u ffaeleddau a’u
diffygion, ond eto fel rhai sydd wedi eu creu
gan Dduw a’u caru gan Dduw.
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Y Silff Lyfrau
Ffydd Mab Duw
Ymadrodd yn llythyrau Paul sy’n dal i beri
llawer iawn o drafodaeth yw pistis Christou,
a olyga’n llythrennol ‘ffydd Crist’. Dyna’n wir
yr hyn a geir ym mhob enghraifft ohono ym
Meibl Cymraeg 1620. A bod yn fanwl, dim
ond ddwy waith y digwydd yr union ffurf
hon ar yr ymadrodd yn y Roeg: dair gwaith
ceir ‘ffydd Iesu Grist’, ‘ffydd Iesu’ unwaith,
‘ffydd Mab Duw’ unwaith, a cheir ‘ei ffydd
ef’ unwaith. Mae’n digwydd felly wyth
gwaith yn llythyrau Paul (Rhufeiniaid 3:22;
3:26; Galatiaid 2:16 (ddwy waith yn yr adnod
hon), 20; 3:22; Effesiaid 3:12, a Philipiaid
3:9), ond fe’i cyfieithir yn ‘ffydd yng Nghrist’
bob tro yn y Beibl Cymraeg Newydd.

hynod glir mae’n gwrthod y farn, a aeth
yn ddiweddar â bryd llawer ysgolhaig
adnabyddus yn y maes, mai cyfeirio at
ffydd neu ffyddlondeb Crist ei hun y mae’r
ymadrodd hwn. I’r gwrthwyneb, deil
ef at y safbwynt sydd wedi’i arddel er y
Diwygiad Protestannaidd mai dynodi ffydd
y credadun yng Nghrist y mae. Fe’n hatgoffa
na saif yr ymadrodd ar ei ben ei hun, megis,
pan y’i defnyddir gan Paul: yn hytrach, daw
mewn ymadrodd arddodiadol bob tro,
megis ‘trwy ffydd Iesu Grist’ (saith gwaith),
neu ‘o ffydd Iesu’ (unwaith), gan dynnu sylw
at ran ffydd yn nysgeidiaeth yr apostol am
iachawdwriaeth.

Ffydd ‘yn’?
Yn y Roeg ymddengys y priod enw Crist (neu,
fel y byddai rhai am ei gyfieithu, ‘y Meseia’)
yn y cyflwr genidol. Yn awr, mae amwysedd
yn perthyn i’r cyflwr hwn mewn Groeg: gall
fod yr hyn a elwir yn ‘enidol goddrychol’,
h.y. Crist sy’n berchen ar y ffydd, neu’n
‘enidol gwrthrychol’, h.y. cyfeirir y ffydd
at Grist, ac felly ceir y cyfieithiad ‘ffydd
yng Nghrist’. Yr ail ddewis hwn yw’r un a
ddilynwyd gan gyfieithwyr ers dyddiau
Martin Luther; ymddengys mai ef oedd y
cyntaf i ychwanegu’r arddodiad ‘yn’ o flaen
yr enw genidol er mwyn dangos yn glir mai
ffydd yng Nghrist a olygid.

Ffydd yn ganolog
Americanwr ifanc o’r enw Kevin W.
McFadden yw’r diweddaraf i gyfrannu
at y ddadl bwysig hon sy’n ganolog i’n
dealltwriaeth o berthynas ffydd y credadun
a’r iachawdwriaeth yng Nghrist. Teitl ei
gyfrol swmpus yw Faith in the Son of God:
The Place of Christ-oriented Faith within
Pauline Theology (Crossway: Wheaton,
Illinois, 2021). Mewn astudiaeth fanwl a

Ehangder
I mi, y prif gyfraniad a ddwg McFadden i’r
drafodaeth hon yw dangos cysylltiad yr
ymadrodd dan sylw â holl rychwant darlun
Paul o’r iachawdwriaeth yng Nghrist. Cred
ei bod yn gwbl angenrheidiol ystyried
testunau eraill yn yr epistolau heblaw’r
wyth a restrwyd uchod er mwyn deall
arwyddocâd yr ymadrodd dan sylw.
Pwysleisia’r ffaith i Paul yn gyson ganoli
ffydd y credadun ar Grist ynghyd â ffydd
yn y Duw ‘a gyfododd Iesu ein Harglwydd
oddi wrth y meirw’. Mae a wnelo’r ffydd
hon â chyfiawnhad: ‘Ac eto fe wyddom na
chaiff neb ei gyfiawnhau ond trwy ffydd
yn Iesu Grist’ (Galatiaid 2:16a). Mae cred
yn hanfodol i sicrhau hyn, fel yr â’r adnod
allweddol hon ymlaen i ddatgan: ‘Felly fe
gredasom ninnau yng Nghrist Iesu er mwyn
ein cyfiawnhau, nid trwy gadw gofynion
cyfraith, ond trwy ffydd yng Nghrist’.
Mae credu’r efengyl a chredu yn Iesu yn
7

gyfystyr â’i gilydd. Crist yw gwrthrych ein
ffydd; yng Nghrist hefyd y mae ein gobaith,
a dywedir y bydd Duw’n ein goleuo i allu
gweld ei ogoniant ‘yn wyneb Iesu Grist’
(2 Corinthiaid 4:6).
Ffynhonnell ffydd
Cwestiwn pwysig a ddaw yn sgil y
drafodaeth hon yw: beth yw ffynhonnell
ein ffydd? Haera Richard B. Hays, prif
hyrwyddwr cyfoes y safbwynt mai sôn
am ffydd Crist ei hun y mae’r ymadrodd a
ystyriwn yma, y cyfiawnheir Cristnogion
nid yn rhinwedd eu ffydd eu hunain, ond
am eu bod yn cyfranogi yng Nghrist a
gyflawnodd ufudd-dod ffydd ar eu rhan.
Felly, drwy ffyddlondeb Crist y cawn ein
hachub. Yn ei ymateb i’r safbwynt hwn,
cyflwyna McFadden dabl yn dangos pob un
o’r dros ddeugain enghraifft yn y llythyrau
a briodolir i Paul o’r ymadrodd ‘drwy ffydd’
gan ddangos eu bod oll yn cyfeirio at ein
ffydd ni. Felly, mae’n gwrthod haeriad Hays
fod amwysedd yn gynhenid ynddo. Dywed
hefyd mai moddion neu offeryn yw ffydd ac
achos iachawdwriaeth yn ogystal.
Cyswllt ffydd
Sut, felly, mae’r apostol yn cysylltu ein ffydd
â Christ ? Yn yr un adran yn Rhufeiniaid 5 gall
honni ‘ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy
ffydd’ (adn 1) a’n bod ‘wedi ein cyfiawnhau
trwy ei waed ef’ (adn 9), h.y. gwaed Crist.
Cyfranogi ym marwolaeth ac atgyfodiad
Crist yr ydym, medd Paul (gw. Rhufeiniaid
6:4); nid yw byth yn dweud ein bod yn
cyfranogi yn ei ffydd neu ei ffyddlondeb
fel y cyfryw. Mae ein ffydd yn seiliedig
ar farwolaeth ac atgyfodiad Crist, ac yn
rhagamod cyfranogi yn iachawdwriaeth
Duw: ‘A dyma’r gair yr ydym yn ei bregethu,
gair ffydd, sef: “Os cyffesi Iesu yn Arglwydd
â’th enau, a chredu yn dy galon fod Duw
wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy
achub”.’ (Rhufeiniaid 10:8–9)
Canolbwynt ffydd
Astudiaeth ofalus a golau o fater sy’n
greiddiol i’n dealltwriaeth o ddiwinyddiaeth
Paul a gawn gan McFadden, sy’n amlwg
yn ymfalchïo yn y traddodiad Diwygiedig
efengylaidd. Ar derfyn ei gyfrol mynega
ei gytundeb â Hays nad ar brofiad yr
unigolyn o ffydd y mae’r grefydd Gristnogol
yn canolbwyntio, gan ychwanegu mai ei
hanfod yw’r hyn a wnaeth Duw er ein mwyn
yng Nghrist, a’i bod yn hollol hanfodol ein
bod yn sefydlu ein cred yn y Crist hwn.
John Tudno Williams
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Gweddi Ar Gyfer Nadolig 2021
Oddi wrth Cynnal, Y Gwasanaeth Cwnsela ar Gyfer Clerigion,
Gweinidogion Yr Efengyl, Gweithwyr Cristnogol, a’u Teuluoedd

O Dduw ein Tad, cynorthwya ni i groesawu dy Fab, Iesu Grist, i’n calonnau,
er mwyn iddo ymlid pob ofn. Pâr i’w oleuni chwalu pob tywyllwch a dwyn iachâd
i’r briwedig,
llawenydd i’r rhai sy’n drist ac yn unig,
nerth a gobaith i’r rhai sy’n cael pethau’n anodd.
Boed iddo’n llenwi â chariad, cariad at ein gilydd ac atat ti.
Cariad fydd yn gorlifo wrth i ni ofalu am a bod yn gefn i eraill, ac i ni’n hunain.
Yn ystod y cyfnod hwn o lawenydd, gobaith a heddwch,
gweddïwn dros y rhai nad ydynt yn profi’r pethau hyn,
y tlawd, y rhai ar gyrion cymdeithas, pawb sy’n dioddef,
ac yn arbennig y rhai sy’n gwybod beth yw gormes dibyniaeth.
Boed iddynt brofi’r rhyddid a ddaw gennyt ti, ac ymddiried ynot ti yn unig,
sydd â’th wasanaeth yn wir fraint,
ac wrth wasanaethu eraill boed i ni brofi gwir lawenydd.
Gweddïwn dros fyd sydd mor aml yn fyddar i dy neges o heddwch,
byd sydd wedi’i lapio mewn hunanoldeb. Helpa ni i fyw dy gariad,
mewn cymod a maddeuant, er mwyn i’th ewyllys gael ei chyflawni, ac er mwyn i’th deyrnas ddod.
Boed i ni uno gyda’r angylion mewn cân, a chael ein hatgoffa o’r gobaith sy’n ein huno: y gobaith a
anwyd ym Methlehem, yn wan a bregus.
Tyrd i’n calonnau a’n rhyddhau.
Llenwa ni â’th fendithion, Rhoddwr bopeth da. Amen.

AM FWY O FANYLION CYSYLLTWCH Ậ :
wynfordellisowen@adferiad.org
Rhif ffôn: 07796464045
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O Gefn Gwlad

flwyddyn ar ôl blwyddyn. A’r broblem i
lawer sy’n trefnu sut i ddathlu yw ceisio
meddwl am ffyrdd newydd o roi gwedd
ddiddorol, gyfoes efallai, ar hen hanes,
cyflwyno’r sylwedd, fel y siocled, mewn
gwisg wahanol.

Dillad newydd
Mae’r diwydiant dillad yn ddiwydiant
enfawr, byd-eang, a’i lwyddiant yn dibynnu
llawer ar gynhyrchu dillad newydd yn
gyson, o ran eu steil eu siâp a’u lliwiau. Yn y
newid y mae sicrwydd; yn y datblygu y mae
parhad. Nid bod hynny’n effeithio llawer
arnaf fi, geidwadol fy nillad ag ydwyf, er imi
gymryd rhan fel model mewn pedair sioe
ffasiynau – er budd Capel Cefnddwysarn, y
Gymdeithas Leol ac Eisteddfodau’r Urdd a’r
Genedlaethol, os caf ychwanegu!
Na, ’dyw’r syniad o ddillad newydd yn
effeithio dim arnaf i’n bersonol, ond y
mae newid a datblygiad mewn maes arall,
rhaid imi gyfadde. Rwy’n arbennig o hoff
o siocled; yn wir, mi allwn fyw arno, dwi’n
meddwl, ac mi wn o brofiad fod mwy
o siocled, a mwy o sylwedd mewn bar
cyffredin wedi ei ‘wisgo’n gyffredin’ nag
mewn, dyweder, wy pasg. Eto, mae’r wy
pasg yn fy nenu. Bûm yn cwyno na phrynai
neb un imi, a minnau bellach yn swyddogol
yn fy ail blentyndod! Mi weithiodd y cwyno
gan fod un o’m merched erbyn hyn yn
prynu un imi bob blwyddyn, ac O fel rwy’n
ei werthfawrogi!
Mi fydda i hefyd yn chwilio am siocled
mewn ffurfiau gwahanol ar gyfer anrhegu
fy wyrion a’m hwyresau bob Nadolig, ac
eleni rwyf wedi taro ar newydd-deb –
wel, i mi beth bynnag. Mi wyddoch, rwy’n
siŵr, am siocled Lindor ac mi fyddwch
yn gybyddus â’r dull o’i gyflwyno mewn
bocsys. Wel eleni, rwyf wedi dod ar draws y

A ’dyw hi ddim yn hawdd. Mae’n debyg,
lle bynnag y bydd cyrddau dathlu eleni,
mai’r un hen drefn a geir gan mwyaf: llith
a charol, darllen yr un rhannau o’r Beibl,
canu’r un carolau, gwisgo’r plant yn yr un
hen ddillad, yr un ddol yn yr un preseb,
anrhegion y doethion yn yr un tuniau. Fel
arfer y bydd hi, debyg, medden ni, gan
gysuro ein hunain ein bod o leia’n cael
cyfarfod wedi hirlwm y pandemig, ond gan
deimlo diflastod yn y bôn a cheisio’i guddio
orau medrwn ni rhag digio’r darparwyr.
Ond arhoswch funud. Ai’r dillad ynteu’r
hyn a wisgir ynddyn nhw sy’n bwysig? Oes
ots mai’r un hen garolau a genir, mai’r un
hen ddarlleniadau a glywir? Onid yw’r
sylwedd yn bwysicach na’r siwt? Y neges yn
bwysicach na’i gwisg?
sicoled hwn wedi ei becynnu fel tase mewn
cracyr, hynny ydi bocs siôp cracyr ac rydw i
wrth fy modd, er mod i’n gwybod yn y bôn
mai ffordd ydyw o gynnwys llai o sylwedd
am gost uwch. Hefyd, cefais hyd i gasgliad
o bum math o siocled wedi eu cyflwyno fel
llyfrau ar silff. The chocolate library yw’r
enw arnyn nhw – gwych o syniad!
Pam sôn am hyn, a ninnau ar drothwy un
o’r gwyliau Cristnogol pwysicaf?
Am yr union reswm hwnnw. Oherwydd
fel siocled sy efo ni erioed, felly hefyd
stori’r Nadolig ac yn dod i’n sylw’n gyson

Wel ydi, wrth gwrs.
Iawn yw cael newid mewn rhai pethau, a
da yw datblygiad, da yw dillad gwahanol
mewn oes wahanol, ond y mae sylfeini ein
cymdeithas a’n cred yn aros yr un.
Yng nghanol y newid mewn ffasiwn, y newid
mewn pecynnu a chyflwyno ein hanrhegion,
cofiwn mai Crist yw’r sylwedd digyfnewid. A
diolchwn mai Crist beudy’r anifail ydyw, nid
Crist y palas brenhinol, Crist y dillad gwaith,
nid Crist y dillad newydd.
Elfyn Pritchard

Sul, 26 Rhagfyr – Caniadaeth y Cysegr, 7:30yb a 4:30yp
Cantorion John S. Davies yn canu detholiad o gerddoriaeth
gysegredig
Sul, 2 Ionawr – Caniadaeth y Cysegr, 7:30yb a 4:30yp
Cantorion John S. Davies yn canu detholiad pellach o
gerddoriaeth gysegredig
Dydd Nadolig, 25 Rhagfyr – Oedfa Radio Cymru, 12:00yp
Oedfa yng nghwmni aelodau Capel y Morfa, Aberystwyth,
dan arweiniad eu gweinidog, y Parch Eifion Roberts
Gŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr – Oedfa Radio Cymru, 12:00yp
Sul, 2 Ionawr – Oedfa Radio Cymru, 12:00yp
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‘Gŵr â’i dasg oedd
Gair y Dydd’
Wedi bron chwarter canrif o wasanaeth
ar bwyllgor golygyddol Gair y Dydd, a
blynyddoedd helaeth fel ysgrifennydd
cydwybodol y pwyllgor, ymddeolodd y
Parch Pryderi Llwyd Jones yn ddiweddar.
Rhaid felly oedd cydnabod ei gyfraniad a’i
ddyfalbarhad i sicrhau bod y llyfryn hwn
o fyfyrdodau dyddiol yn cael ei baratoi a’i
gyhoeddi bob tri mis. Gweithiodd Pryderi’n
ddiflino i sicrhau cyfranwyr amrywiol a
fyddai’n paratoi myfyrdodau amserol i’r
darllenwyr gnoi cil arnynt. Ond gan iddo
weithio’n dawel a gwylaidd, nid yw ei
gyfraniad mor hysbys ag y dylai fod, ac yn
sicr ni chafodd y clod a deilyngai.
Y glustog a’r englyn a gyflwynwyd i Pryderi

Fel arwydd o ddiolchgarwch, trefnwyd
ei fod yn derbyn clustog â’r geiriau ‘Gair y
Dydd’ arni ac englyn o waith y Parch John
Owen, Ruthun. Cyflwynwyd y rhain iddo
yn ddiweddar gan ei gyfaill a thrysorydd y
pwyllgor, David Glyn Williams:

Hirben fel ysgrifennydd, un yn daer
A doeth fel ysgogydd,
Yn eirias fel lladmerydd
Gŵr â’i dasg oedd Gair y Dydd.
Dymunwn bob bendith i Pryderi i’r dyfodol,
a diolch iddo am ei holl waith.

Gwinllan a Roddwyd – cyhoeddi cyfrol
olaf y diweddar Ioan Roberts
Rai blynyddoedd yn ôl, gofynnodd y
Cylch Catholig i’r diweddar Ioan Roberts
ysgrifennu hanes y cylch o’i ddechreuad.
Cyhoeddwyd ffrwyth ei waith, Gwinllan
a Roddwyd – Hanes y Cylch Catholig, gan
Wasg y Lolfa yn ystod mis Tachwedd eleni.

Amlygir yr agweddau oedd gan rai at y
Cylch – yn gefnogaeth ac yn wrthwynebiad,
a hynny o du’r cyhoedd, yr esgobion, a’r
gymuned Gatholig Wyddelig. Olrheinir
rhai o’r lleoliadau sydd wedi chwarae rhan
amlwg yn hanes y bywyd Catholig Cymraeg
a chloriannir digwyddiadau a theithiau’r
Cylch yn ogystal â chyfraniadau’r aelodau.
Dywed yr Esgob Edwin Regan: ‘Edrychaf
ar yr hanes hwn fel darlun o’r aelodau a
ddaeth â’r Cylch yn fyw ac sy’n dal i wneud
hynny. Roedd cyfraniad pob un yn unigryw
ac mae pob un wedi datblygu’r Cylch yn ei
ffordd ei hun dros y blynyddoedd ... Mae’r
llyfr hwn yn dangos gweithredoedd ei
ddisgyblion yn ystod bron i ganrif o waith
i adleisio Actau’r Apostolion er mwyn i bob
un ei glywed “yn ei iaith ei hun”.’

Hon oedd y gyfrol olaf i Ioan Roberts ei
hysgrifennu cyn ei farw ym mis Rhagfyr
2019. Meddai’r Esgob Emeritws Edwin
Regan: ‘Gan iddo weithio’n ddiwyd ar
Hanes y Cylch Catholig am flynyddoedd,
roedd hi’n ergyd i ni fel Cylch ac, wrth gwrs,
i’w wraig Alwena a’u teulu a’u ffrindiau oll,
glywed bod yr hynod alluog a dawnus Ioan
Roberts wedi marw, heb rybudd, bedwar
diwrnod ar ôl y Nadolig 2019. Heb ei allu
ef, ni fyddai gan y Cylch lyfr sy’n hawdd ei
ddarllen ac sy’n dangos cymeriad byw yr
holl bobl sydd wedi ymrwymo i ddatgan eu
Cymreictod yn y byd Catholig.’
Mae’r gyfrol yn cloriannu hanes bregus
ac arwrol cymdeithas y Cylch Catholig o’i
ddechreuad hyd heddiw. Ceir hanesion am
unigolion blaenllaw a disglair a fu wrthi
gyda gwaith y Cylch, fel R. O. F. Wynne, John
Daniel a Saunders Lewis, wrth gwrs. Roedd

Gair y Dydd yw’r unig lyfryn defosiynol
Cymraeg sy’n cynnig myfyrdodau ar gyfer
pob un dydd o’r flwyddyn. Os hoffech
danysgrifio i dderbyn y cyhoeddiad,
anfonwch air at ein trysorydd, David Glyn
Williams, davidglynwilliams01@gmail.com

Saunders yno o’r dechrau’n deg, a gwelir
nad yw ei gysgod wedi diflannu’n llwyr
oddi ar hynny. Dangosir bod ymwneud
Saunders â’r Cylch, fel ei ymwneud â nifer
o gyrff, yn ysbrydoliaeth i lawer ond yn
destun ychydig o anesmwythyd i eraill.
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Ganwyd Ioan Roberts yn Rhoshirwaun,
Llŷn, ac ar ôl cyfnodau yn Sir Drefaldwyn,
Wrecsam a Phontypridd, ymgartrefodd ym
Mhwllheli. Bu’n gweithio fel newyddiadurwr
ar Y Cymro, yn olygydd rhaglen Y Dydd ar
gyfer HTV, yn ohebydd newyddion i Radio
Cymru ac yn gynhyrchydd Hel Straeon a
rhaglenni eraill i S4C. Bu’n awdur ac yn
olygydd nifer fawr o gyfrolau gwahanol.
Mae Gwinllan a Roddwyd – Hanes y Cylch
Catholig gan Ioan Roberts ar gael nawr
(£12.99, Y Lolfa).
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Cofio’r Parchedig Ieuan Lloyd
Ar y mur yn Amlosgfa Bangor, bnawn Llun, 22 Tachwedd 2021, ar
achlysur angladd y Parchedig Ieuan Lloyd – a fu farw ddeuddeg
diwrnod ynghynt – roedd yna lun hyfryd ohono gyda’r wên
gynnil na phylodd henaint. Nid mewn iwnifform gweinidog, fel
y gwisgai yn ôl y galw, ond gyda chrys ceg agored a het haul.
Petai ddyfnder i’r llun, hwyrach y byddai pridd Melinbyrhedyn
ar gyrion Machynlleth yn dal ar ei sgidiau. Yno y magwyd o a’i
ddwy chwaer – ei dad yn dyddynnwr a’i fam, ar y pryd, yn cadw
siop yn y pentref.
Un o hogiau’r ail gyfle oedd o. Gadael caethiwed ysgol heb
alwedigaeth benodol ac yna, yn rhagluniaethol, y weinidogaeth
yn dŵad i’w feddwl ac i’w galon. Yna, fel cynifer o egin
weinidogion y cyfnod, treulio blynyddoedd o goleg cyn cael ei
ordeinio’n weinidog gyda’r Presbyteriaid yn 1953.
Mewn cynhadledd yng Ngholeg Harlech – Coleg yr Ail Gynnig,
fel y’i gelwid – y bu i Ieuan a Beryl gwrdd cyn priodi yn 1955. Bu’r
ddau yn gwmni ac yn gefn cadarn i’w gilydd gydol y blynyddoedd.
Wedi ymddeol, bu’r ddau’n crwydro i wahanol fannau ac i ‘lawen
gwrdd â hen gyfeillion’. A dyna enbyd oedd absenoldeb anorfod
Beryl o’r angladd oherwydd ei anhwylder. Ac eto roedd hi yno, yn
llond pob meddwl.
Bu’r Parchedig Ieuan Lloyd yn weinidog caredig a derbyniol – yn
ŵr prysur a gŵr o ddifri gyda’i alwedigaeth. Agor y gŵys gyntaf
ym Mhentredŵr uwchlaw Llangollen, symud i gylch Derwen yn
Nyffryn Clwyd, cyn treulio tymor byr yn bugeilio eglwysi yn ardal
Rhosllannerchrugog ar gyrion Wrecsam. O 1970 ymlaen treuliodd
flynyddoedd dedwydd ym Mhrestatyn a’r cyffiniau. Yna, wedi
ymddeol yn 1992 gollwng angor, dros dro, yn Llanrhaeadr, ddwy
filltir o Ruthun, cyn angori’n derfynol yn Llanfair-pwll ar Ynys
Môn.

chyd-ddigwyddiad braf oedd mai’r Parchedig Evan Morgan,
Caerdydd, y Llywydd presennol, a arweiniodd yr addoliad
ddydd ei angladd.
Yn y chwedegau, a ninnau’n weinidogion am y pared â’n
gilydd, y naill yn Uwchaled a’r llall yn Nyffryn Clwyd, y taniwyd
y cyfeillgarwch rhwng dau deulu, cyfeillgarwch a barodd oes.
A phan gyrhaeddodd plant i’r aelwydydd, aeth y cwlwm yn
dynnach fyth.

Roedd gan Iesu rai disgyblion tawel. Un o’r rheini, ar lawer cyfri,
oedd Ieuan. Anesmwytho am bethau yn siŵr, chwedl T. Rowland
Hughes am ‘Hen Weinidog’: ‘Ni regodd fyd a welai weithiau fel
pe’n stremp i gyd’. Nid na fynegai ei farn yn groyw ac yn gadarn.

Ond ei deulu oedd bennaf yn ei olwg bob amser. Mi fydda Rhys
y mab a Rhian, a’u merch Eiry, a Sioned y ferch a Keith, a’u
merch Lowri, yn rhan o bob sgwrs bron. Idiom Saesneg ydi payback time. A’r ystyr cynhenid oedd talu daioni am ddrygioni. Yr
hyn a wnaeth ei ddisgynyddion o oedd talu da am dda a thalu
mwy na’r gofyn ar ben hynny.

Byddai wedi medru ennill gwobr am fod yn llyfrbryf y flwyddyn
sawl tro. Dehongliad Geiriadur Cymraeg Gomer o’r gair ydi
‘rhywun sydd â’i ben mewn llyfr byth a hefyd’. Do, bu Ieuan yn
brynwr a darllenwr llyfrau ac am gyfnod yn adolygu cyfrolau i’r
Goleuad. Colled enbyd iddo fu ei olwg yn pylu. Eto, ailgyfeiriodd
yn ddirwgnach i wrando ar lyfrau yn hytrach na’u darllen. Yn
ei bregethau, dyfynnai farddoniaeth. Gwenallt a’i themâu
crefyddol yn aml: yr ‘hen longau tu ôl i’r llifddorau’ a ‘gwybod y
geiriau heb adnabod y Gair’.

Harri Parri

Dalier Sylw

Roedd Ieuan yn ‘Fethodyn’ o argyhoeddiad. Gwnaeth bopeth o
fewn ei allu i gefnogi’r enwad ar lefel leol a chenedlaethol; roedd
yn bwyllgorwr a chynadleddwr da. Tua chanol y nawdegau
cafodd ei ethol yn Llywydd y Gymanfa Gyffredinol. Bu crwydro
i gynrychioli’r Gymanfa yn brofiad oes i’r ddau, yn arbennig
ymweld â’r India, a fu’n faes cenhadol i’r enwad unwaith. A

Derbyniwyd neges gan y Parch Ddr Goronwy Prys Owen
yn dweud na fydd yn bosib iddo gadw’i gyhoeddiadau tan
ddiwedd mis Mawrth 2022 o leiaf. Dymunwn adferiad llwyr
a buan iddo.
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HIV Lesotho

Myfyrwyr amaethyddol yn dathlu eu llwyddiant

‘Ping!’ Dyna neges arall o fynyddoedd y Maluti, Lesotho (y
Drakensburg i’r Affrikaanwyr) ym mhen draw Affrica, yn
cyrraedd fy ffôn.

Ar ddechrau pla HIV yn yr 1980au a’r 1990au, doedd dim ymateb,
bron, i’r trychineb ar gael yng nghefn gwlad Lesotho. Pan
ddaeth profion a thriniaeth yn nechrau’r mileniwm newydd,
roedd yn anodd troi’r llanw – er bod yr ysbyty a’i staff gweithgar
ac eglwysi’n gefnogol. Roedd ofn a stigma’r haint yn ormod ar y
pryd. Felly, dechreuodd HIV Lesotho drwy gyflogi a noddi staff
yn y gymuned ac ymestyn rôl yr ysbyty.

Bu elusen fach HIV Lesotho yn weithgar ym mhentrefi ardal
Tebellong er 2002 ac mae’r rhan fwyaf o’n hymdrechion hyd yn
hyn wedi bod ym maes gofal ac iechyd – yn bennaf ym maes
HIV. Rydym hefyd yn cefnogi’r eglwysi, ysgolion a chymunedau
gyda phrosiectau bychain. Mae gofal am deuluoedd ac am blant
amddifad, gofal diwedd oes a gofal iechyd yn rhan sylweddol
o’n gwaith bob dydd. Bellach, mae addysg a mentrau gwaith
newydd yn rhan o’n gweithgarwch hefyd.

Codwyd ac agorwyd hosbis yn y gymuned gan griw o bobl
ifainc o Gymru yn 2008. Noddir nyrsys yr ysbyty i deithio’n
fisol gyda phrofion a thriniaeth HIV – yn aml ar gefn ceffyl – i’r
pentrefi a’r clinigau mwyaf anghysbell. Ehangodd y gwasanaeth
i gynnwys brechiadau plant, triniaeth ar gyfer y diciáu (TB) ac,
yn fwy diweddar, addysg am ddulliau atal cenhedlu. Ac eleni
ychwanegwyd profion a brechiadau Covid at y gwaith.

Eleni, rydym wedi cydweithio â dwy eglwys leol, ag ysgolion a
grwpiau ieuenctid, yn ogystal â’n partneriaid hirdymor yn yr
hosbis a’r ysbyty. Yr ysbrydoliaeth i’n gwaith yw’r her gan Iago:
‘Dyma’r grefydd sy’n bur a dilychwin yng ngolwg Duw ein Tad,
bod rhywun yn gofalu am yr amddifad a’r gweddwon yn eu
cyfyngder’ (1:27).

Bu’r unig ddau feddyg yn Tebellong yn sâl iawn a bron â marw
o Covid 19 eleni. Diolch i Dduw, fe wnaethon nhw oroesi gyda
gofal dwys yn ysbyty’r ddinas. Doedd dim profion Covid ar
gael yn lleol, felly mae’n amhosib gwybod faint o bobl fu farw
oherwydd Covid. Codwyd pres gan HIV Lesotho ac Eglwys
Bresbyteraidd Cymru trwy apêl Facebook, a sicrhawyd bwyd i
lu o deuluoedd tlawd yn ystod y cyfnodau clo cynnar, ynghyd â
PPE i’r ysbyty ac ysgolion.
Er dechrau Hydref 2021 sefydlwyd dau ddosbarth cyfrifiadurol
‘teithiol’ a derbyniodd 20 o amaethwyr ifainc hyfforddiant
ynghylch cadwraeth. Mae pedwar athro’n cario dwsin o
liniaduron o ysgol i ysgol. Bydd addysg gyfrifiadurol ac
amaethyddol yn gefnogaeth i’r ysgolion yn lleol a hefyd yn
ehangu gorwelion y bobl ifainc wrth i’r elusen eu cefnogi i
(parhad ar y dudalen nesaf)

Cludo bwyd mewn argyfwng i blant amddifad
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cynulleidfaoedd, mae’r gweinidogion yn profi caledi. Felly,
mae HIV Lesotho yn cefnogi’r gweinidogion drwy lwfans misol
i bartneru yn ein gwaith ac ymestyn gweinidogaeth yr eglwys
yn Tebellong.

(parhad o dudalen 1)

ymsefydlu ac i ennill eu bywoliaeth yn eu cymunedau. Wedi iddi
gwblhau gradd busnes gyda’n cefnogaeth ni, mae un o’r plant
amddifad (ei mam oedd y gyntaf i ddatgan yn gyhoeddus ei bod
yn dioddef o HIV) wedi ymuno â’r prosiect eleni fel athrawes.

Dathlodd Ysbyty Cenhadol Tebellong 55 mlynedd o waith a
chenhadaeth i’r gymuned eleni. Mae gan yr ysbyty 50 o welyau,
a staff yr ysbyty sy’n gweinyddu’r arian a chyflogau prosiectau
HIV Lesotho, gan ddarparu awdit manwl bob blwyddyn. Mae
HIV Lesotho yn anfon rhwng £20K a £25K atynt bob blwyddyn,
ac rydym yn ddiolchgar iawn i bwyllgor cenhadol chwiorydd
Eglwys Bresbyteraidd Cymru am gefnogaeth gyson o £3k y
flwyddyn dros nifer o flynyddoedd bellach. Mae’r rhoddion hyn
yn ymestyn ein prosiectau ac yn dangos cefnogaeth ryngwladol
eglwys Iesu Grist. Eleni, gyda gwasgedd ariannol Covid, mae
llywodraeth Lesotho wedi ei chael yn anodd ariannu’r ysbytai.
Mae’r staff yn gweithio heb dâl, a’r cleifion heb fwyd a chyffuriau.
Mae’n argyfwng arnynt.

Sefydlwyd Ysgol Uwchradd Tebellong yn y 1990au gan grŵp
bach o fyfyrwyr ac athrawon di-waith. Darparwyd addysg i
blant oedd yn methu fforddio ffioedd a llety yn y trefi oedd y tu
hwnt i afon Senqu (Orange). Ers hynny, mae’r ysgol wedi darparu
addysg i gannoedd o ddisgyblion ac wedi cynnig cyfleoedd i fynd
ymlaen at swyddi ac addysg uwch. Rydym ers ugain mlynedd
wedi helpu i dalu ffioedd er mwyn addysgu plant amddifad, yn
ogystal â rhoi triniaeth ysbyty, a hyd yn oed wedi sefydlu cronfa
gladdu i’r teuluoedd tlotaf oll.
Daeth Covid â salwch a marwolaethau i rai, ond daeth y cyfnodau
clo ag anawsterau a newyn i luoedd. Mae economi Lesotho yn
cynnwys llawer o bobl sy’n ennill digon i fyw arno un dydd ar y
tro yn unig. Erbyn hyn, mae Omicron wedi cyrraedd Tebellong.
Mae’r rhan fwyaf o’r boblogaeth wedi derbyn brechiad gan
weithwyr yr ysbyty, ac ar hyn o bryd yn profi’r salwch newydd
fel un ‘ysgafn’.

Diolch i gyfeillion Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac i eraill am
eu holl gefnogaeth dros y blynyddoedd. Edrychaf ymlaen at
ddangos lluniau o’r gwaith yn Sasiwn y Chwiorydd ym mis Mai.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â drgrahamthomas@gmail.
com.
Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar trwy gyfrif elusennol CC of
Christ: 40-16-02, cyf 61669125.
Graham Thomas

Growing Nations, a sefydlwyd dri degawd yn ôl yn Tebellong fel
ymateb yr eglwys leol i dlodi a newyn, yw ein partneriaid mewn
amaeth cadwraethol. Mae’r dull yn cael ei adnabod yn Affrica
fel ‘Ffermio yn ffordd Dduw’, ac anogir ffermwyr i weithredu’n
unol â ffordd Duw, natur a’r pridd (Am ragor o wybodaeth, ewch
i http://www.growingnations.co.za/about/).

Lesotho’n Galw

Mae gweinidog newydd Eglwys Efengylaidd Lesotho wedi
cyrraedd Tebellong. Mae gan Ntate Limpho brofiad fel saer coed
a gwaith alwminiwm. Bydd yn hyfforddi grŵp o bobl ifainc i
greu ac i drwsio ffenestri, toeon a drysau ysgolion lleol. Bydd
HIV Lesotho yn noddi’r gwaith ieuenctid hwn am y flwyddyn
gyntaf yn y gobaith y bydd y gweithdy yn sefydlu ei hun fel
busnes annibynnol. Mae Ntate Tsepo, gweinidog mewn eglwys
Assemblies of God, yn arwain y gwaith gyda’r plant amddifad
a’r hyfforddiant cyfrifiadurol i’r gymuned. Does dim cefnogaeth
ariannol ganolog i weinidogion yn Lesotho, ac maent yn
dibynnu’n llwyr ar gasgliadau’r Sul. Gan fod Covid wedi chwalu’r

Cyhoeddwyd y gyfrol
Lesotho’n Galw yn ddiweddar.
Meddai’r awdur: ‘Mae
tri phwrpas i’r llyfr hwn,
sef: cofnodi’r profiadau
bythgofiadwy a gafodd
Non a minnau wrth efeillio’r
Tabernacl ag Eglwys Sefika
yn Lesotho; diolch i bawb am
eu cefnogaeth a’u haelioni
i’r fenter o’r dechrau a hyd
heddiw, sef y 42 eglwys, y
cymdeithasau a’r llu unigolion yng Nghymru a thu hwnt a
estynnodd wahoddiad inni rannu’r stori hon gyda nhw; ac
yn drydydd, ein hawydd i roi tystiolaeth i bawb o’r hyn a
wnaethpwyd â’u cyfraniadau.
Diolchwn am y cyfle a’r fraint a estynnwyd inni, ar eich
rhan, yn ôl yn 2003, i ddangos cariad i’n brodyr a’n
chwiorydd yn Lesotho ac o fod yn rhan o un teulu mawr
‘yng Nghrist’.
Mae modd archebu copi yn uniongyrchol gan Gwenallt a
Non Rees. Pris y llyfr: £5 (a £1.50, cludiant)
gwenalltanon@virginmedia.com

Y gweinidog Tsepo yn y capel
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A’r cyfan sy’n wir, yn cael ei ddadorchuddio.
Wrth inni edrych tua chanolfannau grym
Am y newid
dyheu amdano,
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Helpa ni i beidio â cham osod ein gobaith,

Cymorth Cristnogol yn
cefnogi Apêl DEC Affganistan

Nac esgeuluso'r annisgwyl a’r annhebygol,

I wrthod yr anghonfensiynol a’r anghysurus
Nac osgoi’r gobaith yr ydym yn disgwyl
Ei ganfod mewn drewdod cynnes stabl.
Amen.

Mae Cymorth Cristnogol wedi ymuno ag
elusennau cymorth blaenllaw eraill yng
Nghymru i lansio apêl ar y cyd i godi arian
wrth i gynnydd trychinebus mewn diffyg
bwyd ymledu ar draws Affganistan, gydag
wyth miliwn o bobl yn wynebu newyn dros
fisoedd y gaeaf. Mae plant eisoes yn marw ac
mae miliwn yn fwy mewn perygl.
Bydd Apêl Affganistan y Pwyllgor Argyfyngau
(DEC) yn codi arian at elusennau sy’n ymateb
ar frys yn sgil gwrthdaro hirdymor ynghyd â’r
sychder gwaethaf mewn 27 o flynyddoedd,
pandemig parhaus Covid-19 a chwalfa
economaidd enfawr.
Dywed asiantaethau DEC yng Nghymru, sy’n
cynnwys Cymorth Cristnogol, Y Groes Goch
Brydeinig, Achub y Plant, Tearfund a CAFOD,
fod angen gweithredu ar frys i atal mwy o
golli bywydau gan nad oes gan 22 miliwn o
bobl – 55% o’r boblogaeth – ddigon o fwyd
i oroesi.

Habib yn cael ei sgrinio ar gyfer diffyg maeth mewn clinig a gaiff ei gynnal elusen DEC – yr International
Rescue Committee – yn Kabul, Affganistan.

Mae dros wyth miliwn o bobl ar drothwy
newyn, gyda miliwn o blant o dan bump
oed mewn perygl o farw dros y tri mis nesaf.
Mae gweithredu’n gyflym yn hanfodol cyn y
gaeaf wrth i’r tymheredd ostwng i –12 gradd.

“Mae ein helusennau eisoes yn helpu ond
mae gwir angen chwistrelliad enfawr o
gyllid i fynd i’r afael â phroblem o’r maint
hwn. Mae pobl yn newynu – mae wyth
miliwn ar drothwy newyn; mae 22 miliwn
o bobl, sef dros hanner y wlad, yn wynebu
prinder bwyd difrifol. Bydd llywodraeth y
Deyrnas Unedig, drwy gynllun Aid Match yr
Adran Dramor, y Gymanwlad a Datblygu,
yn rhoi arian cyfatebol i’r holl arian a godir
gan yr apêl – hyd at £10 miliwn.”

Yn amodau rhewllyd y gaeaf, disgwylir y
bydd tair miliwn o blant o dan bump oed yn
dioddef diffyg maeth dirfawr dros y misoedd
nesaf oherwydd nad yw eu teuluoedd
wedi gallu tyfu cnydau a’u bod bellach yn
methu talu am fwyd. Mae ysbytai eisoes
yn ei chael hi’n anodd trin mamau a phlant
sy’n dioddef o ddiffyg maeth yn sgil prinder
meddyginiaethau a chyflenwadau.

Bydd yr arian a godir yn caniatáu i
elusennau DEC a’u partneriaid lleol
ddarparu cymorth mewn bwyd a maeth
brys i blant, darparu mwy o gyflenwadau
a chymorth meddygol, darparu eitemau
sylfaenol fel blancedi i helpu teuluoedd
sydd wedi’u dadleoli i gadw’n gynnes,
cyflenwi dŵr yfed glân ac amddiffyn
menywod a merched.

Mae DEC Cymru yn apelio ar frys am ein
cymorth. Bydd ein cefnogaeth yn helpu i
ddarparu bwyd a maeth i blant, cefnogi
ysbytai a chynnig cymorth i’r rhai sydd
wedi’u gorfodi o’u cartrefi. Rydym i gyd
yn cofio’r haelioni a ddangoswyd dros y
flwyddyn ddiwethaf – nawr mae’n bryd
rhannu’r haelioni â’r rhai sydd fwyaf mewn
angen. Rhowch beth bynnag allwch chi.

Bydd rhoddion yn cael eu defnyddio
mewn rhai o’r ffyrdd canlynol:
• gallai £10 roi triniaeth i blentyn sy’n
dioddef o ddiffyg maeth am dair
wythnos;  
• gallai £20 fwydo teulu am wythnos;  
• gallai £25 ddarparu blancedi i 5 o bobl
dros fisoedd y gaeaf;  
• gallai £100 ddarparu bwyd brys i deulu
am dri mis.

Ychwanegodd Cadeirydd DEC Cymru, Mari
McNeill, Pennaeth Cymorth Cristnogol
Cymru: “Mae’r sefyllfa yn Affganistan yn
erchyll tu hwnt. Mae miliwn o blant mewn
perygl o farw y gaeaf hwn a rhaid i ni
weithredu’n gyflym i’w cyrraedd a darparu
bwyd ar eu cyfer.

I gyfrannu at Apêl Affganistan, ewch i
https://www.christianaid.org.uk/appeals/
emergencies/dec-afghanistan-crisisappeal
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Gweddïau gan Gymorth Cristnogol
Pedwaredd Wythnos yr Adfent

Wrth ddisgwyl amdanat ti
cododd merch ei llais
mewn dewrder a mawl,
mewn llawenydd a disgwyliad,
mewn gwrthwynebiad a brwydr.
Wrth ddisgwyl amdanat ti,
rho gnawd ar ein ffydd
i roi geiriau ar waith,
i alw am gydraddoldeb
i weithio dros gyfiawnder.
Wrth ddisgwyl amdanat ti,
bydded i’r isel gael eu codi,
i’r mathredig gael eu hadfer,
bydded i’r briwedig fod yn wydn,
a’r grymus fod yn gymedrol.
Wrth ddisgwyl amdanat ti,
llanwer ni gyda gobaith,
i ddweud ie wrth dy ewyllys,
i rannu ein rhoddion a’n hadnoddau,
i weithio gyda’n gilydd ar gyfer byd newydd.
Yn dy enw y gweddïwn. Amen.

Gweddi Dydd Nadolig

‘Ond roedd Mair yn cofio pob manylyn ac
yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi
cael ei ddweud am ei phlentyn.’
Luc 2:19
Diolch iti, Dduw Ymgnawdoledig,
Am newydd da’r Nadolig.
Am y newydd sy’n chwalu ofn y dyfodol,
Newydd sy’n aflonyddu’r statws quo,
Sy’n dod â gobaith er gwaetha anobaith,
syfrdandod a rhyfeddod.
Am newyddion sy go iawn yn llawn
parchedig ofn,
rhown ddiolch iti.
Bydded i’r Newydd Da hwn ddistewi pob
newyddion arall heddiw.
Amen, a diolch a fo i Dduw.
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Llun: Iesu’r Affrig gan Uber painter (CC BY-SA 4.0)

Ffydd a diwylliant

Crist Lliwgar

Ddylai delwedd Sallman ddim peri llawer o broblem i mi; er
nad ydw i hanner cyn ddeled â’r Crist hwn, rydyn ni’n dau yn
ddynion gwyn.

Kate Roberts, Marilyn Monroe, Einstein, Crist ... be sydd ganddyn
nhw’n gyffredin? Petawn i’n eistedd ym mhen pob un ohonoch
chi sy’n darllen hwn rŵan, neu yn y dyfodol, dwi’n credu y
byddwn i’n gweld yr un ddelwedd yn union o’r person yna ag
rydw i’n ei dychmygu ar hyn o bryd. Kate yn hen, Marilyn mewn
ffrog wen, Einstein a’i wallt a’i fwstásh, a Christ yn wyn. Dyna
rym delwedd dda.

Ond os ydy’r Beibl hefyd yn dweud ein bod ninnau wedi ein
llunio ar lun a delw Duw, yna sut mae Cristion tywyllach ei
groen/chroen yn uniaethu â’r Duw hwnnw/honno?
Dyna lle mae gan Sallman ran fawr i’w chwarae yn imperialaeth
y ffydd Gristnogol.

Ond tra mae’r tri chyntaf yn weithiau ffeithiol, mae’r ddelwedd o
Grist yn gelwydd y dychymyg.

Mae biliynau o bobl o bob lliw a llun, ledled y byd, sydd, dros y
degawdau, wedi derbyn hon fel ‘Y Ddelwedd’ o Grist wedi cau eu
llygaid wrth weddïo a dychmygu Crist Sallman, a Duw, ei dad, fel
hen ŵr Siôn Cornaidd ar gwmwl. Ac maen nhw’n methu peidio.
Mae ein gormes ni fel pobl wyn, fel dynion gwyn, fel ffydd wen,
mor ddwfn yn eu hisymwybod â hynny.

Dwi ddim yn gwadu nad oes lle i ddychmygu’r ddelwedd o Grist
– dyna fydd casgliad y golofn yma. Ond mae honni bod Iddew
yn debyg o edrych fel brawd Marilyn Monroe, a gwneud hynny
fel gosodiad hanesyddol neu, ar y gorau, peidio â’i gyflwyno fel
‘dehongliad’ artistig, wedi camarwain cenedlaethau o blant a
phobl ifanc, dyfodd yn oedolion, i gredu mai un felly oedd Crist.
Ac os ydy Crist yn ymgnawdoliad o Dduw, mae’n dilyn wedyn
fod Duw yn debyg i Siôn Corn ar ei wyliau yn eistedd ar gwmwl
yn rhywle.

Felly, os oedd ‘gogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist’, yna mae
angen i’r wyneb hwnnw allu bod yn un benywaidd, un tywyll, un
hagr, un wedi ei greithio a’i goluro.
Dyna sy’n fendigedig am eiriau: brasluniau maen nhw’n eu
creu. Ac fe ddylen ninnau ofyn am bensiliau lliw gan Siôn Corn a
defnyddio ein dychymyg i liwio’r brasluniau’n bob lliw a llun a’u
rhoi nhw’n anrhegion i’n plant ac i’n gilydd.

Nid yn annhebyg i’r modd y poblogeiddiwyd y ddelwedd
gyffredin bellach o Siôn Corn gan Haddon Sundblom, dylunydd
Americanaidd a weithiai i Coca Cola yn y 1930au, felly hefyd y
poblogeiddiwyd y ddelwedd o’r Crist pryd golau gorllewinol
gan arlunydd masnachol o’r enw Warner Sallman yn 1940. Er
bod delweddau cynnar o’r Crist a welir yn eiconau’r eglwys
ddwyreiniol yn dywyll, a’r Crist gorllewinol yn gyffredin ers y
Dadeni, roedd Head of Christ Sallman wedi gwerthu 500,000,000
o gopïau erbyn 2000.

Arwel Rocet Jones

Atebion y croesair ar dudalen 3
Ar draws 7 Un waith 8 ei fawl 9 cyn y 10 adeiladu 11 gofalon
12 agor y 15 Mamre 17 maglau o 20 Ananias a 22 Nain 23 plagio
24 dy ofni
I lawr 1 yn wylo 2 mab y saer 3 athrawon 4 Berea 5 afal 6 rwyd i’r
13 gelynion 14 Caraf di 16 a wnelo 18 Union i 19 barod 21 nage
Geiriau cudd: Y mab a roed i ni

Roedd y ddelwedd hon o Grist yn crogi mewn cartrefi a chapeli
a festrïoedd nid yn unig ledled Cymru ac Ewrop a Gogledd
America, ond ledled y byd. A dyna ran fawr o’r broblem.
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn

bobl. Neu, o bosib, tybed na ddylem chwilio
amdano yng nghanol cadarnleoedd grym
gwleidyddol y cenhedloedd?

Caneuon gras, caneuon mawl
Darllen Salm 148

Llithro o’n cof

Gweddi

Aeth deuddeng mlynedd heibio ers i
fugeiliaid a doethion a Simeon ac Anna
eu cyfarch yn y Deml. Wedi ymgartrefu yn
Nasareth ar ôl cyfnod pryderus yn yr Aifft,
tybed na feddyliodd Mair a Joseff fod bywyd
bob dydd, a gofal am eu teulu, yn batrwm o’r
hyn a’i hwynebent? Mor rhwydd y mae gair
yr Arglwydd a phrofiadau mawreddog ddoe
yn oeri yn ein henaid wrth i’r blynyddoedd
lifo’n eu blaenau.

Sanctaidd Dduw, yr hwn wyt wedi llefaru
mewn llawer dull a modd drwy’r proffwydi,
canmolwn dy enw am i ti lefaru, yn y
dyddiau olaf hyn, drwy dy Fab. Diolchwn
fod angylion wedi tystio i’w ddyfodiad ac
wedi arwain y greadigaeth gyfan, ynghyd
â’th bobl ym mhob cenhedlaeth, mewn ton
o fawl. Diolchwn i ti fod geiriau eu cân wedi
atsain ar hyd y canrifoedd. Diolchwn i ti fod
mawl wedi adleisio drwy’r cenedlaethau
ar greigiau’r canrifoedd. Diolchwn i ti y
cawsom ninnau glywed neges y newyddion
da yn ein hiaith ein hunain. Diolchwn
y medrwn glustfeinio heddiw ar gân
angylion, syllu gyda rhyfeddod y bugeiliaid
ac addoli gyda doethion ein gwaredwr
nefol. Diolchwn drwy dy Ysbryd Glân fod
y gair allanol wedi dod yn air bywiol o’n
mewn. Tyrd atom eto heddiw drwy dy
Ysbryd Glân er mwyn i ninnau ddyblu’r
mawl ac ymuno â ffyddloniaid pob oes i
ganmol ein Crist o’r nef. Amen.
Emyn 436 ‘Awn i Fethlem, bawb dan ganu’
Darllen: Bydd y rhai sy’n dilyn y Llithiadur
Cyffredin Diwygiedig yn sylwi, ar y Suliau
sy’n dilyn y Nadolig, fod y darlleniadau a
nodir yn ein cyfeirio at ddigwyddiadau ym
mywyd Iesu a ddilynodd ei enedigaeth a
chyn dechrau ei weinidogaeth gyhoeddus.
Heddiw cawn gipolwg ar un digwyddiad,
a’r Iesu bellach yn ddeuddeng mlwydd oed.
Ac yn y darlleniad fe glywn y geiriau cyntaf
i’w cofnodi gan Iesu: Luc 2:41–52.
Myfyrdod
Gallai unrhyw riant gydymdeimlo â phryder
Mair a Joseff wrth iddynt ganfod nad
oedd Iesu yng nghanol y gwmnïaeth oedd
yn dychwelyd o Jerwsalem i Nasareth.
Cawsant eu llenwi nid yn unig gan fraw
ond hefyd yn ddiweddarach â rhyfeddod
at bresenoldeb Iesu yn y Deml yn trafod
â’r Athrawon, er na ‘ddeallasant hwy y
peth [h.y. ei ateb] a ddywedodd wrthynt’
(adn 50).
Trysorodd Mair y cyfan a ddigwyddodd
‘yn ddiogel ei chalon’, yn union fel yr oedd
wedi cadw geiriau’r bugeiliaid ‘yn ddiogel’
i fyfyrio arnynt. Dim ond yn araf bach y
datguddiwyd i Fair fawredd rhyfeddol ei
Mab.

Buan y cilia’r Nadolig a’i addewid yng
nghanol pethau beunyddiol.
Cofio o hyd
Tybed pa mor hir y pery’r ymwybyddiaeth
y ‘daeth Duwdod mewn baban i’n byd’
wedi’r Nadolig hwn? Am ba hyd y bydd
caneuon y ‘fintai gref’ oedd yn addoli’r
hwn a roddwyd ‘i orwedd mewn preseb’,
‘draw yn nhawelwch Bethlehem’ yn aros
gyda ni? Mor swynol yw’r caneuon am eni
baban bach yn ‘geidwad byd’. Mor ddwfn yr
hiraeth: ‘O tyred Di, Emanwel’.
Buan y bydd yr hyn a drysorwyd yn ein
calonnau’n anweddu gyda gwres a phwys
y dydd. Hyd yn oed ar y Sul cyntaf wedi’r
Nadolig bydd y dathliadau y buom yn
cynllunio ar eu cyfer yn cilio o’n cof. Yfory,
bydd wyau Pasg yn ymddangos yn y siopau!
Bydd hysbysebion eisoes ar y teledu’n
ein perswadio’i bod yn amser trefnu ein
gwyliau haf. Ac fe fydd tudalennau gwag ein
dyddiaduron yn cymell ein breuddwydion
am bosibiliadau’r wythnosau sy’n agor o’n
blaenau.
Gobeithio na fyddwn fel Mair a Joseff yn
deffro ryw ddydd yn methu dod o hyd i’r
Iesu. Yn sicr, ni ddown o hyd iddo yn y preseb
mwyach. Ni all grym yr Atgyfodiad oedi na
pheidio â symud yn ei flaen! Ein braint yw
ei geisio. Ein her yw gadael diogelwch ddoe
i’w ganfod heddiw.
Ble mae dod o hyd i Iesu?
‘Onid oeddech yn gwybod mai yn nhŷ fy Nhad
y mae’n rhaid i mi fod?’ oedd datganiad Iesu
yn y Deml (adn 49). Ar yr olwg gyntaf, mae’n
ymddangos fel pe bai Iesu’n ein cymell i
chwilio amdano yng nghanol strwythurau’r
‘sefydliad crefyddol’. Neu efallai y tybiwn
ei fod am i ni geisio ymhlith clerigwyr a
chrefyddwyr ac arweinwyr a meddylwyr ei

Ond na. Er ei fod yn Arglwydd ar bob cylch
o fywyd, ym mhob man, ac ym mhob oes,
nid yno ym mannau amlwg ein doethineb y
down o hyd iddo. Fel ag erioed, canfyddwn
ef yng nghynteddau’r Arglwydd, yn agos
at holl weithgarwch achubol Duw, ac yn
ffocws iddo (Luc 4:16 ymlaen).
Mae Luc, mewn modd cynnil, am i ni
sylweddoli bod arwyddocâd neilltuol i
gyhoeddiad Iesu mai ‘yn nhŷ fy Nhad y
mae’n rhaid i mi fod’. Datganiad Cristolegol
ydyw.
Ceir cyfeiriadau mynych drwy efengyl
Luc at yr hyn sy’n ‘angenrheidiol’ i Iesu.
(Byddem yn elwa o graffu ar un neu ragor
o’r cyfeiriadau canlynol: 4:43; 9:22–3; 13:33;
17:25; 19:5; 21:9; 22:7; 22:37; 24:7; 24:36;
24:44.)
Wrth fyfyrio ar y pethau oedd yn
‘angenrheidiol’ i Iesu, darganfyddwn
hefyd ble y mae dod o hyd iddo ym mhob
cenhedlaeth. Ef yw’r un sy’n cyflawni
proffwydoliaethau’r Ysgrythurau; y mae ef
ar waith yn cyhoeddi’r newyddion da ledled
ei gynefin. Yno ar y groes gwelwn Oen Duw
yn fuddugwr ar bechod, ar angau a’r bedd.
Dyma’r un a fynnodd letya gyda Sacheus a
dwyn gwaredigaeth i’w gartref. Yn ei enw ef
y mae canfod maddeuant pechodau. Drwy
ei Ysbryd Glân derbynnir nerth i dystio i’r
holl genhedloedd, ac ynddo ef canfyddir
diben a phwrpas hanes.
Mae Crist yr Arglwydd ar waith ac yn ei
weithgarwch achubol, iachusol. Awn ati i’w
geisio. Awn ato yn ebrwydd.
Gweddi
Anrhydeddwn a dyrchafwn di, Abba Dad,
am i ti ymweld â’n byd a chartrefu yn ein
plith fel un sy’n llawn gras a gwirionedd.
Daethost fel un ohonom gan fyw bywyd
dibechod a rhoi dy fywyd yn bridwerth
dros lawer. Yn angenrheidrwydd dy
ddyfodiad daethost atom gan ddatgelu
i ni ddisgleirdeb dy wedd, gan estyn dy
freichiau i gofleidio dynolryw. Diolchwn
i ti fod holl genhedloedd y byd yn canfod
heddwch, anrhydedd, maddeuant ac
etifeddiaeth plant Duw yn dy goflaid rasol.
Arglwydd, agor ein llygaid i’th weld, dy
adnabod a’th ganlyn heddiw. Amen
Emyn 469 ‘Rhown foliant’
RWJ
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