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Yn yr erthygl hon mae Aled Davies yn agor 
trafodaeth ar le technoleg ym mywyd a 
gweinidogaeth ein heglwysi mewn cyfnod 
ôl-bandemig, gan gyflwyno model o 
‘Siarter Eglwys Hybrid’ y gall eglwysi ei 
drafod a’i fabwysiadu.

Aeth bron i 18 mis heibio bellach ers 
i ddrysau capeli ac eglwysi ddechrau 
cau ym mis Chwefror 2020 wrth i haint y 
Covid-19 ymledu o fewn ein cymunedau. 
Erbyn canol Mawrth roedd y clo mawr 
wedi dod, a olygodd nad oedd hawl 
cyfarfod i addoli yn gyhoeddus mewn 
adeilad. O fewn wythnosau roedd eglwysi 
wedi ymateb yn sydyn iawn, ac yn cynnig 
darpariaeth ar lein – gan ddefnyddio 
cyfryngau fel Facebook Live, YouTube a 
Zoom. 

Oedfaon Cymraeg ar y we
Cyn y pandemig, prin iawn oedd yr 
oedfaon Cymraeg oedd i’w gweld ar y 
we, ond yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
ymddangosodd dros 2,000 o oedfaon 
Cristnogol Cymraeg eu hiaith ar YouTube 
yn unig. Aeth Cyngor yr Ysgolion Sul ati 
i sefydlu sianel deledu Gristnogol, sef 
Teledu Cristnogol Cymru, er mwyn casglu’r 
gwasanaethau yma at ei gilydd, ynghyd â 
phob math o adnoddau eraill fel caneuon 
ac emynau, cartwnau i blant, gwersi ysgol 
Sul ar gyfer pob oed a myfyrdodau byr – 
dros 4,000 o ffilmiau i gyd erbyn hyn. 

Mae dros 40 sianel wahanol yn cynnig 
oedfaon wythnosol, gan enwadau a 
gofalaethau, a chalondid mawr yw gweld 
y niferoedd uchel sy’n gwylio’r oedfaon 
hyn ar y we. Bydd ambell ofalaeth yn rhoi 
tag/disgrifiad da i’r oedfaon e.e. ‘oedfa 
ar Ioan 3:16’, ‘oedfa ar hanes Nehemeia’, 
‘oedfa ar thema “Duw yn gymorth mewn 
unigrwydd” ’ ayyb, tra bydd eraill ond yn 
nodi ‘oedfa Ionawr 15fed’ neu ‘oedfa gan 
y Parch  ...’ Gan gofio bod yr oedfaon hyn 
yn barhaol ar y we, da o beth fyddai i sawl 
gofalaeth fynd yn ôl ac ailenwi’r oedfaon 
hynny er mwyn hwyluso’r ffordd y gellir 
dod o hyd i oedfa ar hanes/thema/adnod 
arbennig. I weld yr oedfaon hyn i gyd, yna 
ewch i www.cristnogaeth.cymru/tcc

Yr eglwys ddigidol  
mewn cyfnod ôl-bandemig

Pan ddechreuodd eglwysi ddarlledu ar y we 
’nôl ym mis Mawrth 2020, mae’n debyg mai 
gweld hynny fel rhywbeth tymor byr oedd 
y rhan fwyaf o bobl – rhywbeth i’n cynnal 
dros gyfnod clo o rai misoedd, cyn i bethau 
fynd yn ôl i normal erbyn yr haf. Ond, 
wrth gwrs, nid felly y bu, a bron 18 mis yn 
ddiweddarach, gyda nifer o gyfyngiadau’n 
dal mewn grym, a llawer yn teimlo’n 
bryderus ac yn ofnus i fentro allan, mae’r 
cyfrwng hwn yn dal mewn lle. Erbyn hyn, 
bydd llawer o sôn am yr eglwys ‘hybrid’, sef 
eglwys rithiol ac eglwys wyneb yn wyneb 
yn bodoli ochr yn ochr. Mae sawl gofalaeth 
eisoes wedi ymrwymo i barhau ag oedfaon 
Zoom, a llawer un arall yn recordio ac yn 
gosod oedfaon ar YouTube.

Gwersi’r cyfnodau clo
Yn ystod y 18 mis diwethaf, rydym wedi 
gweld cynulleidfaoedd yn cynyddu, ac 
efallai wedi dysgu sawl gwers bwysig: 

• Mae oedfaon ar y we wedi caniatáu i’r 
rhai hynny oedd yn fregus ac yn gaeth 

i’w cartrefi fod yn rhan o oedfa unwaith 
eto, a hynny am y tro cyntaf ers nifer o 
flynyddoedd yn hanes rhai pobl.

• Mae oedfaon ar y we wedi caniatáu i 
bobl a oedd wedi symud i ffwrdd, efallai 
i fyw at aelod o deulu neu mewn cartref 
preswyl, i ymuno mewn oedfa gyda’u 
cymuned leol – nid peth diarth oedd 
cael pobl o gryn bellter yn ymuno mewn 
oedfa leol.

• Mae oedfaon ar y we wedi caniatáu i bobl 
oedd ar wyliau neu’n ymweld â theulu 
ym mhen arall y wlad i gyrraedd yr oedfa 
yr un mor hawdd o ble bynnag y maent y 
diwrnod hwnnw.

• Mae oedfaon ar y we wedi caniatáu i bobl 
na fedrai roi bore cyfan i baratoi/gwisgo/
teithio i gapel ac oedfa am awr fedru 
ymuno mewn oedfa hanner awr ar y we, 
gan gamu o’r buarth fferm i ymuno mewn 
oedfa dros baned o goffi, cyn ailgydio yn 
y godro neu beth bynnag arall sy’n galw.

• Mae oedfaon ar y we wedi caniatáu i rai 
pobl nad oeddent yn hollol gyffyrddus i 

(parhad ar y dudalen nesaf)
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‘Yn ystod y pandemig fe wnaethon ni sylwi 
bod cymaint o bobl yn ymuno â’r eglwys 
ar-lein. Ymunodd tua 25% o’r boblogaeth 
ag addoli ar-lein, ac felly roedden ni’n 
argyhoeddedig ei bod mor bwysig ein 
bod ni parhau i wneud hynny – gadewch i 
ni gael y gorau o ddau fyd. I lawer o bobl, 
yn enwedig y rheini nad ydynt yn gallu 
mynychu gwasanaethau a gweithgareddau 
eglwysig yn y capel oherwydd iechyd, 
anabledd neu am ryw reswm arall, roedd 
cael mynediad drwy’r we yn caniatáu 
iddynt fod yn rhan o gymuned oedd yn 
addoli unwaith eto.’ 

Mae Premier yn credu bod dyfodol yr eglwys 
yn ddibynnol ar fodel hybrid, gan gyfuno’r 
gorau o’r hyn y mae ein hadeiladau a’n 
traddodiadau yn ei ganiatáu â’r gorau o 
gyfleoedd digidol. Fe aethant ati i greu 
Siarter y gall eglwysi ei mabwysiadu. A beth 
am i ni fel eglwysi Cymru drafod y pwyntiau 
isod, a gweld pa elfennau y gallwn ni eu 
gweithredu. Gobeithio bydd yr enwadau’n 
ganolog yn rhoi’r un sylw i’r pwyntiau, gan 
ystyried pa gefnogaeth y gellid ei rhoi’n 
ganolog – boed ar ffurf hyfforddiant sut i 
ddefnyddio a manteisio ar y dechnoleg, a 
pha gymorth ariannol y gellid ei gynnig i 
eglwysi er mwyn prynu offer technolegol ar 
gyfer recordio a darlledu. Mae cael camera 
a meicroffon da yn medru gwneud byd o 
wahaniaeth i safon ac ansawdd oedfa, a’r 
gallu i olygu fideo yn gymorth i dacluso’r 
cyflwyniad gorffenedig. Gobeithio y gwelwn 
hyfforddiant ymarferol yn y sgiliau hyn yn 
cael ei gynnig i arweinwyr ein heglwysi.

Cyfrol sydd newydd ddod o’r wasg yn ystod 
yr wythnosau diwethaf yw Hybrid Church: 
blending online and offline community. 
Dyma’r teitl diweddaraf yn y gyfres 
‘Grove Booklets’, sy’n cynnig arweiniad 
clir a chryno ar nifer o bynciau Cristnogol 
(gweler www.grovebooks.co.uk). Mae’r 
llyfryn yma’n rhan o gyfres ‘Mission and 
Evangelism’, gyda’r nod o gadw peth o’r 
arloesi ar-lein sydd wedi dod i’r amlwg gan 
eglwysi yn ystod pandemig Covid-19. 

Mae Pete Philips, prif awdur a chyfarwyddwr 
Canolfan Diwinyddiaeth Ddigidol ym 
Mhrifysgol Durham, yn crynhoi naws y llyfr 
drwy ddweud, ‘Mae angen i ni fynd allan 
o’n hadeiladau a dod o hyd i Dduw yn y 
gwyllt’. Mae un peth yn cael ei wneud yn 
glir, pan gaeodd adeiladau eglwysig, yn sicr 
ni chaeodd yr eglwys, ac yn y broses honno 
dros y 18 mis diwethaf efallai ein bod ni’n 
dysgu rhywbeth newydd am beth ydy ‘bod 
yn eglwys’. Mae’r gyfrol ar gael o wefan 
Grove Books, am bris o £ 3.95. Cliciwch yma 
i ddarllen mwy neu i archebu copi:  https://
grovebooks.co.uk/products/mev-131

ddod i oedfa mewn capel i ymuno yn y 
gynulleidfa rithiol, gan deimlo’n gartrefol 
yn ymuno o’u haelwydydd.

Edrych tua’r dyfodol
O nodi’r uchod, beth yw ymateb yr eglwysi 
felly wrth edrych tua’r dyfodol? Bellach, 
mae ’na oleuni ym mhen draw’r twnnel 
mewn perthynas â Covid-19, a hynny 
yn sgil y cynllun brechu godidog y mae 
Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth Iechyd 
wedi’i ddarparu ar ein cyfer. Bydd llawer 
yn falch iawn o fynd yn ôl i’r capel unwaith 
eto: cael cymdeithasu dros baned yn dilyn 
yr oedfa, cael canu, cael ysgwyd llaw. Ond 
wrth i ni ailagor ein drysau i groesawu pobl 
i’n capeli, gobeithio na fyddwn yn cau ein 
drysau rhithiol. Mae’r grwpiau sy’n cael 
eu rhestru uchod wedi cael bendith fawr 
yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ac felly 
mae’r her bellach yn ymwneud â diogelu 
eglwys ‘hybrid’ wrth i ni edrych tua’r 
dyfodol.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf hyn, mae 
Premier Christian Media, mudiad sy’n 
berchen ar nifer o gylchgronau Cristnogol, 
gwefan newyddion a gorsaf radio 
Gristnogol, wedi lansio siarter newydd 
yn gofyn i eglwysi ymrwymo i barhau i 
wasanaethu cynulleidfa ddigidol ochr yn 
ochr â chynulleidfa yn y capel.

Yn ystod y cyfnod clo, cynhaliodd Premier 
arolwg barn a ddangosodd fod 25% o’r 
boblogaeth dros Brydain wedi ymuno 
mewn oedfa ar-lein. Y gobaith bellach yw 
y bydd eglwysi’n ymrwymo i weithredu 
pwyntiau ‘Siarter yr Eglwys Hybrid’ er 
mwyn parhau’n ddigidol, gan ymestyn 
allan i’r rheini nad ydynt yn medru 
mynychu oedfa, neu sydd, efallai, am 
wahanol resymau yn ei chael hi’n anodd 
mynd i oedfa wyneb yn wyneb.

Meddai Pete Philips, pennaeth 
diwinyddiaeth ddigidol Premier Digital:

Yr eglwys ddigidol  
mewn cyfnod ôl-bandemig
(parhad o dudalen 1)

Siarter yr Eglwys Hybrid
Fel Eglwys Siarter Hybrid byddwn yn ceisio:

1 Sicrhau bod pob un person yn medru cael mynediad i’n gwasanaethau eglwysig – mewn 
amser real ac ar alw. Byddwn hefyd yn ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i’r rhai hynny sy’n 
bresennol yn ddigidol gyfrannu, arwain a gwasanaethu o fewn ein hoedfaon.

2  Gofalu bod modd cymryd rhan yn ddigidol yn ein holl gyfarfodydd eglwysig, digwyddiadau  
a chynadleddau.

3  Sicrhau bod yr Eglwys, boed yn yr adeilad neu ar-lein, yn darparu lle diogel i archwilio a 
thrafod ffydd mewn modd sy’n ddiogel ac yn gynhwysol.

4  Galluogi’r rhai sy’n ymuno’n ddigidol mewn cyfarfodydd eglwysig i gyfrannu a phleidleisio  
yn yr un modd â’r rhai sy’n mynychu yn yr adeilad.

5  Annog grwpiau bychain i gyfarfod wyneb yn wyneb ac yn rhithiol, er mwyn cynnwys pawb  
o deulu’r eglwys.

6 Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd cenhadol digidol, gan gynnig cyfleoedd efengylu a 
chenhadol i’r rhai sy’n ymchwilio i’r ffydd ar-lein.

7 Ymrwymo i drin y gynulleidfa ddigidol fel cynulleidfa sydd yr un mor ddilys â chynulleidfa 
mewn adeilad ar gyfer addoli, cymdeithasu, gweddïo, efengylu, astudio’r Gair ac addysgu.

8 Sicrhau bod y rhai hynny nad ydynt yn medru defnyddio’r we yn cael yr un cyfle â phawb 
arall, ac nad oes elfennau o fywyd yr eglwys sydd ar gael i bobl sy’n defnyddio technoleg yn 
unig.

9 Ymrwymo fel eglwys i fuddsoddi mewn gweinidogaeth ddigidol yn ôl fel y mae cronfeydd yr 
eglwys yn caniatáu, er mwyn cyflawni nodau’r Siarter hon.

10 Cefnogi ac arfogi’r rheini o fewn yr eglwys sydd â doniau creadigol yn y byd digidol a’u 
hysbrydoli i ddod yn arweinwyr yng ngweinidogaeth ddigidol yr eglwys.

https://grovebooks.co.uk/products/mev-131
https://grovebooks.co.uk/products/mev-131
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‘Awr Duw yn Galw’
Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru 2021

Yn anffodus, nid oedd modd cynnal y 
Cyfarfodydd Blynyddol yn unol â’r arfer 
eleni eto, ac felly trefnwyd cyfuniad o 
gyfarfodydd wyneb yn wyneb a thrwy 
gyfrwng Zoom. 

Cyfarfod Busnes Blynyddol yr Undeb
Fe’i cynhaliwyd ddydd Llun, 21 Mehefin. 
Llywyddwyd gan Miss Aldyth Williams, ac 
offrymwyd y weddi agoriadol gan Mr Gruff 
Jenkins, Llwynhendy. 

oedd yr holl gyfraniadau a dderbyniwyd 
tuag at waith y BMS yn Lebanon yn sgil 
Apêl Timothy Richard. Hyfrydwch hefyd 
oedd cael cyfeirio at Cenn@d, sef y papur 
newyddion wythnosol a sefydlwyd ar y cyd 
rhwng Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru. 

Dr Christian Williams, Swyddog Prosiectau, 
oedd yn bennaf cyfrifol am ddatblygu 
gwefan newydd yr Undeb a chafwyd cyfle 
i fwrw golwg dros y diwyg a’i strwythur. 
Byddai’r wefan yn weithredol yn fuan.

Er na fu modd cynnal Cyfarfodydd 
Blynyddol Mudiad y Chwiorydd, cyfeiriodd 
Mrs Bonni Davies, Ysgrifennydd y Mudiad, 
at dri rhifyn o’r cylchgrawn Cwlwm a oedd 
wedi’u cyhoeddi o dan olygyddiaeth Mrs 
Einir Jones. Cynhaliwyd Oedfa Weddi 
Chwiorydd Bedyddwyr y byd drwy gyfrwng 
Zoom ym mis Tachwedd, a diolchwyd 
i’r Parch Jill Tomos am drosi’r oedfa i’r 
Gymraeg. Dymunwyd yn dda i’r Llywydd, 
Miss Eleri Lloyd Jones, a’r Is-lywydd, Mrs 
Ruth Davies. 

Cyflwynwyd Adroddiad Bwrdd y 
Weinidogaeth gan y Parch Marc 
Owen a chyfeiriodd at y myfyrwyr a 
gymeradwywyd ar gyfer hyfforddiant 
gweinidogaethol, yn ogystal â’r rhai oedd 
wedi gorffen eu hastudiaethau eleni. Ers 
dechrau’r cyfnod clo roedd cyfarfodydd 
rheolaidd wedi’u cynnal drwy gyfrwng 
Zoom gyda’n gweinidogion fel cyfrwng 
cefnogaeth.  
  
Cyfeiriodd y Parch Simeon Baker, 
Cyfarwyddwr Cenhadaeth, at yr 
Hyfforddiant Cenhadol oedd wedi denu 
nifer dda o gyfranogwyr yn ystod y 
flwyddyn, ynghyd â’r gweithwyr oedd wedi 
dod o dramor i gynorthwyo ein heglwysi 
yng Nghaerfyrddin a Llanelli. Sefydlwyd 
partneriaeth gyda Scripture Union Cymru 
er mwyn ceisio cyrraedd y 95% o blant a 
phobl ifainc oedd heb unrhyw gysylltiad 
â’n heglwysi, ac roedd y Parch Kath Miller 
wedi’i phenodi i gefnogi’r gwaith o blannu 
eglwysi newydd. Datblygiad cyffrous 

arall oedd penodi Mr Carwyn Graves, 
Caerfyrddin, yn Swyddog Cenhadaeth a 
Chyfathrebu Digidol.  

Derbyniwyd adroddiad calonogol gan y 
Swyddog Cyllid, Mr Nigel Vaughan, wrth 
iddo nodi bod 93% o’r eglwysi wedi talu’r 
Gyllideb Gyfan y llynedd, a’r un nifer wedi 
cyfrannu am eleni. Gwnaed arbedion 
ariannol sylweddol drwy gynnal holl 
gyfarfodydd yr Undeb drwy gyfrwng Zoom 
a olygai ostyngiad hefyd yn yr allyriadau 
C02. At hynny, gwnaed penderfyniad i 
beidio â buddsoddi mewn cwmnïau oedd 
yn ymwneud â thanwydd ffosiledig. 

Nodwyd bod Corofforaeth Undeb 
Bedyddwyr Cymru wedi dathlu ei 
chanmlwyddiant eleni ac roedd yn fwriad 
gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol i wahodd 
syniadau ynglŷn â sut y gellid nodi’r 
garreg filltir hon. Roedd Cartref Glyn Nest 
wedi dathlu ei hanner canmlwyddiant 
y llynedd a diolchwyd i’r Parchg Irfon 
Roberts am ei wasanaeth fel Cadeirydd y 
Pwyllgor Rheoli. Cafwyd adroddiad gan 
Mrs Helen Wyn, Cydlynydd y Gorfforaeth, 
am werthiannau capeli, ynghyd â’r drefn 
newydd a gyflwynwyd er mwyn ystyried 
y posibiliadau cenhadol a masnachol ar 
gyfer yr adeiladau pan fyddai achos yn 
dod i ben. Gwnaed buddsoddiad ariannol 
sylweddol wrth ddarparu benthyciad i 
sefydlu tŷ cenhadol yn Nhonteg. Mynegwyd 
gwerthfawrogiad i Mrs Rosemary Morgan 
ar ei hymddeoliad fel un o Gyfarwyddwyr 
y Gorfforaeth. 

Oedfaon y Llywydd a’r Weinidogaeth
Cynhaliwyd oedfaon y Llywydd a’r 
Weinidogaeth drwy gyfrwng Zoom ar 21 
a 22 Mehefin, ac roeddent yn gyfuniad 
o gyfraniadau byw ynghyd â rhai a 
recordiwyd o flaen llaw. Diolchwyd i Mr 
Rhodri Darcy a’r Parch Dylan Rhys, Undeb 
yr Annibynwyr Cymraeg, am y gwaith 
ffilmio a golygu ac i’r Parch Simeon Baker 
am hwyluso’r trefniadau technegol. (Mae’r 
ddwy oedfa bellach ar gael i’w gwylio ar 
sianel YouTube Undeb Bedyddwyr Cymru: 
Oedfa’r Weinidogaeth; Oedfa’r Llywydd)

Oedfa’r Llywydd
Llywyddwyd yr oedfa yn Seion Newydd, 
Treforys, gan Mr David Peregrine, a 
chymerwyd at y rhannau arweiniol gan 
Miss Meinir George a’r Parch Derek Rees. 

Cyn trosglwyddo’r llywyddiaeth, diolchodd 
Mr David Peregrine am y fraint o gael 
gwasanaethu fel y Llywydd dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf a chyfeiriodd at rai o 
uchafbwyntiau’r cyfnod. 

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol oedd yn gyfrifol 
am drosglwyddo’r Llywyddiaeth i’r chwaer 

(parhad ar y dudalen nesaf)

Hyfrydwch oedd cyflwyno’r Is-lywydd 
ar gyfer 2021–22, sef y Parch Ddr Densil 
Morgan. Offrymwyd gweddi ar ei ran gan y 
Parch Eirian Wyn, Treforys.

Wrth gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol 
cyfeiriodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol, y 
Parch Judith Morris, at yr heriau sylweddol 
oedd yn wynebu’r eglwysi o ganlyniad 
i Cofid-19. Roedd nifer o eglwysi eisoes 
wedi penderfynu na fyddent yn ailagor 
yn y dyfodol, a’r tebyg yw y byddai eraill 
hefyd yn dod i’r un penderfyniad. Ond er 
gwaethaf y cyd-destun anodd, yr oedd 
gan y swyddogion lawer o newyddion 
cadarnhaol am waith yr Undeb a’r 
Gorfforaeth. 

Trosglwyddo’r Llywyddiaeth o dan ofal y Parch 
Judith Morris

Aldyth Williams: y Llywydd newydd

Cloc Awr Duw yn Galw yng nghapel Seion Newydd

Mynegwyd gwerthfawrogiad o gyfraniad 
Mr David Evans oedd yn gorffen ei dymor 
fel un o Ymddiriedolwyr UBC, a chroesawyd 
Miss Delyth Williams fel aelod newydd o’r 
Bwrdd. Cyfeiriwyd at gynhadledd COP-
26 a fyddai’n cael ei chynnal yn Glasgow 
ym mis Tachwedd a’r cyfle a ddeuai i’r 
eglwysi i gynnal Oedfa Sul yr Hinsawdd 
er mwyn annog pob aelod i weithredu 
er budd yr amgylchedd. Testun diolch 

https://www.youtube.com/watch?v=E0EPhJWjaLc
https://youtu.be/vpIDXkVQNLc
https://youtu.be/vpIDXkVQNLc
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‘Awr Duw yn Galw’
(parhad o dudalen 4)

Aldyth Williams ac offrymwyd yr Urdd 
Weddi gan y Parch Eirian Wyn. 

Brodor o Dreforys, Abertawe, yw Aldyth, 
a chyn-athrawes. Seliodd ei hanerchiad 
ar y geiriau a welir ar gloc yn festri Seion 
Newydd, sef ‘Awr Duw yn Galw’. Dyma’r 
geiriau a fu’n estyn gwahoddiad i’r 
ffyddloniaid am dros 170 o flynyddoedd. 
Heriodd y gynulleidfa i ddefnyddio pob 
cyfle yn ddoeth wrth ymateb i alwad Duw 
ac anogodd bawb i dderbyn y gwahoddiad 
ac i weithredu mewn cariad, egni a 
brwdfrydedd.

Yn ddiweddar, lansiwyd gwefan newydd 
gan yr Undeb. Gellir ymweld â hi trwy 
fynd i: www.ubc.cymru

Mae’r wefan newydd yn cynnwys tair 
prif adran sy’n canolbwyntio ar waith yr 
Undeb:
· cefnogi eglwysi a chymanfaoedd, 
· cefnogi arweinwyr, 
· cefnogi cenhadaeth. 

Cewch yno amrywiaeth o ddeunyddiau a 
chyngor, ynghyd â dolenni a dogfennau 
defnyddiol y gellir eu 
llawrlwytho.  Mae’r safle hefyd 
yn cynnwys adran ‘Amdanom 
Ni’ sy’n cyflwyno hanes a 
gwaith yr Undeb a’r teulu 
Bedyddiedig yng Nghymru. 
Yn ogystal, ceir tudalen 
‘Newyddion a Digwyddiadau’ 
sy’n cynnwys newyddion 
diweddaraf yr Undeb ynghyd 
â’r papur wythnosol Cenn@d 
a’r Negesydd.

Y Negesydd a’r Cenn@d
O’r wythnos hon ymlaen fe fydd Cenn@d 
ar gael ar y wefan newydd. Gellir dod 
o hyd iddo drwy fynd at yr adran 
‘Newyddion a Digwyddiadau’, neu drwy 
bwyso ar y botymau ar frig y safle. Yn 
ogystal â’r rhifyn diweddaraf, fe fydd 
ôl-rifynnau ar gael i’w darllen neu eu 
lawrlwytho o’r archif.

sef Miss Einwen Jones (Cyn-lywydd) 
a’r Parchedigion W J Lewis, Dr D Hugh 
Matthews, a John Roberts. Offrymwyd 
gweddi’r coffâd gan y Parch Geraint Morse.

Testun pregeth y Parch Vincent Watkins 
oedd yr adnod adnabyddus a ddisgrifiwyd 
fel ‘curiad calon yr Efengyl’: ‘Do, carodd 
Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig 
Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo 
ef beidio â mynd i ddistryw ond cael 
bywyd tragwyddol’ (Ioan 3:16). Cyfeiriodd 
at gyfoeth rhyfeddod, rhagoriaeth a 
rhwydwaith y cariad dwyfol. Diolchwyd 

i Vincent am neges amserol, a daeth yr 
oedfa i ben mewn gweddi a offrymwyd gan 
Mr Nigel Davies. 

Mynegwyd gwerthfawrogiad arbennig a 
diolch diffuant i’r Llywydd, Miss Aldyth 
Williams, ynghyd â Chymanfa Gorllewin 
Morgannwg am yr holl baratoadau o dan 
amgylchiadau anodd. Profiad calonogol 
a bendithiol oedd bod yn rhan o’r 
cyfarfodydd.   

Bonni Davies
Judith Morris

Gwefan newydd Undeb Bedyddwyr Cymru

Y Parch Vincent Watkins

Cynulleidfa gyfyngedig yn oedfa’r Llywydd

Cyfoethogwyd yr oedfa gan ddwy eitem 
gerddorol gan yr organydd Huw Tregelles 
Williams, sef ‘Preliwd ar Rhosymedre’  
(R Vaughan Williams), ac ‘Ymdeithgan ar 
Nun danket alle Gott’ (Sigfrid Karg-Elert). 

Cyn i Mrs Sarah East gyhoeddi’r fendith, 
diolchwyd i Aled, disgybl o Ysgol Gyfun 
Gŵyr, am greu copi pren o’r cloc â’r geiriau 
‘Awr Duw yn Galw’ wedi’u naddu arno. 

Oedfa’r Weinidogaeth 
Cynhaliwyd yr oedfa o dan lywyddiaeth 
Miss Aldyth Williams yng Ngharmel, 
Pontlliw, er cydnabyddiaeth i waith diflino’r 
gweinidog ac Ysgrifennydd Cymanfa 
Gorllewin Morgannwg, sef y Parch Vincent 
Watkins.  

Offrymwyd y weddi agoriadol gan y Parch 
Derek Rees a chymerwyd at y rhannau 
arweiniol gan y Parch Glandwr Roberts a’r 
Brawd Trevor Davies.
  
Arweiniodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol 
y ddefod i goffáu’r Cyn-lywyddion a’r 
Gweinidogion a fu farw yn ystod y flwyddyn, 

Llun ar y dde: Aldyth yn arwyddo Beibl y Llywydd

http://www.ubc.cymru
https://ubc.cymru/newyddion-a-digwyddiadau
http://www.ubc.cymru
https://www.youtube.com/watch?v=E0EPhJWjaLc
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O’r byd a’r betws
Disgwyl y gwanwyn yn y gaeaf
Daeth i’m rhan yn ddiweddar, fel llawer 
eraill o swyddogion cymanfaoedd a 
henaduriaethau, i drafod datgorffori 
eglwysi unigol. Cyfeirir at y misoedd lawer 
o gyfyngiadau Covid-19 a bod yr adeiladau 
wedi breuo, cynulleidfaoedd wedi 
heneiddio a phrinhau.

Mae’n hawdd deall amgylchiadau sawl 
cynulleidfa, a gweld mai cau’r achos yw’r 
cam cadarnhaol ymlaen. 

Clywyd un proffwyd gofidiau yn rhag-weld 
cau dros 50% o holl eglwysi ein gwlad dros 
y degawd nesaf. 

Gobeithio nad proffwydoliaeth oddi wrth 
Dduw oedd hynny, er bod arwyddion yr 
amserau yn ddigon bygythiol. Cydio cae 
wrth gae a wna’r Anglicaniaid hefyd, a bu’r 
Eglwys Gatholig Rufeinig mewn dyfroedd 
dyfnion ers blynyddoedd, gyda phrinder 
offeiriaid.

Crynu neu symud
Yng ngaeaf y bywyd eglwysig, mae angen 
ystwytho a mentro i gadw’n heini, nid crynu 
yng nghorneli oeraf y traddodiadol. Wrth 
gwrs bod angen cydnabod nad oes unrhyw 
gymuned na sefydliad yn aros am byth. Nid 
achos i borthi cri’r anffyddwyr sgeptigaidd 
fod Cristnogaeth yn dod i ben yw hyn, gan 
mai cau achosion lleol sy’n digwydd ac nid 
dileu’r dystiolaeth yn llwyr.

Nid ydym yn brin o enghreifftiau’r 
gorffennol fod y gwanwyn yn dilyn y gaeaf. 

Daeth oes y Standard 10 i ben ddegawdau 
lawer yn ôl, a bellach rydym yn cael ein 
cymell i ddysgu mwy am geir hybrid – nid 
bod tanwydd yr eglwysi yn newid chwaith!

Greddf am gymdeithas
Yr hyn sy’n ddiddorol ym mhrofiad 
rhai eglwysi ôl-cyfyngiadau caeth 
Covid yw’r awydd am gwmnïaeth 
pobl y ffydd a dathlu’r ‘Duwdod yn ein 
plith’. Cymdeithasu yw dyhead pobl yn 
gyffredinol – boed yn nherasau cae pêl-
droed neu neuaddau diwylliant gwlad. 
Mae angen awyrgylch tafarndai a thai 
bwyta ar bobl, ac er mor llwyddiannus 
fu ymdrechion ysgolion a cholegau i 
ddefnyddio darpariaeth Zoom, Teams neu 
Meet, mae angen profiad y cydaddoli ar 
Gristnogion. 

Cymdeithas a gwasanaeth
Nid cynlluniau o haenau gweinyddol ein 
cyfundrefnau eglwysig yw’r eglwys leol, ond 
greddf naturiol pobl yn ymateb i brofiad 

o Dduw a synhwyro bod ymestyn allan at 
Gristnogion eraill o’r un fryd.  

Gwasanaethu dramor
Tybed faint o’n heglwysi sy’n dal cyswllt 
ag eglwysi dramor? Bydd cynulleidfaoedd 
Bedyddiedig yn gyfarwydd â’r BMS a’u 
cynllun hwythau o ddolennu gweithwyr 
dramor (cenhadon yn yr hen ddyddiau) ag 
eglwysi ym Mhrydain. Daw cyfle wedyn i 
dderbyn gohebiaeth gyson oddi wrthynt, 
a nodir pwyntiau gweddi yn gyson yn yr 
ohebiaeth honno.  

Caerdydd, Kathmandu a Lesotho
Byddwn yng Nghaerdydd yn cysylltu â 
theulu yn Kathmandu, Nepal, a deall 
am y prinder brechlyn yno. Ynghyd â’r 
tywydd anwadal a chanlyniadau rhyfeddol 
ansefydlogrwydd y ddaear, mae’r heriau’n 
amhosibl eu dirnad. Ynghanol yr arswyd, 
bydd rhannu galar o golli ffrindiau lawer, 
ac adroddir am estyn dwylo i helpu eraill, 
beth bynnag eu crefydd, i oroesi’r dydd. 
Hunanoldeb yw testun crochlefain cynifer 
ym Mhrydain, boed yr ysfa am sylw, am 
bleser neu am frechlyn. Rhannu yw’r 
byrdwn a genir gan Angus a Helen Douglas 
allan yn Nepal.  

Cawn yr un negeseuon o gyfeiriad ein gefaill 
eglwys yn Lesotho, gwlad dlawd arall heb 
ddarpariaeth ddigonol o frechlyn i ddiogelu’r 
boblogaeth, ond awydd i warchod ei gilydd, 
a gweld yr angen yn eu cymunedau.  

Wrth i eglwysi ailagor dros yr haf a’r hydref, 
ystyriwn sut i gyfieithu’r comisiwn mawr 
am garu Duw a charu cymydog yn yr oes 
Covidaidd hon.

Denzil John
Caerdydd
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Yr Ysbryd Glân 3 – R Tudur Jones
Ffrwyth yr Ysbryd – Caru cymydog 

Ar ôl adrodd y gorchymyn cyntaf, 
ychwanegodd Iesu Grist, ‘A’r ail sydd gyffelyb 
iddo; Câr dy gymydog fel ti dy hun’ (Marc 
12:31). Fel ein cariad at Dduw, y mae ein 
cariad at ein cymydog yn ffynhonni o gariad 
Duw tuag atom ni: ‘A gobaith ni chywilyddia, 
am fod cariad Duw wedi ei dywallt yn ein 
calonnau ni, trwy yr Ysbryd Glân yr hwn a 
roddwyd i ni’ (Rhufeiniaid 5:5). 

Mae’n bwysig gweld caru cymydog yn 
ei gefndir priodol yng nghariad Duw. 
‘Anwylyd, os felly y carodd Duw ni, ninnau 
hefyd a ddylem garu ein gilydd’ (1 Ioan 
4:11). Ffurf ar roi’r gogoniant i Dduw’n unig 
yw caru cymydog. Onid yw’r cymhelliad 
hwn yn llywodraethu, llygrir cariad at 
gymydog. Os ydym yn ei garu am fod 
hynny’n fantais i ni, neu am ei fod yn bolisi 
doeth, neu oherwydd fod hynny’n beth da 
i gymdeithas, nid ydym mwyach yn sôn 
am y cariad Cristnogol. Y peth sy’n atal 
ein cariad rhag troi’n ‘serch’ – hynny yw, 
yn ffurf gyfrwys ar hunangariad – yw fod 
cariad Duw tuag atom ni’n tynghedu ein 
cariad ni at eraill. 

Nid oes dim amhriodol mewn meddwl 
am gariad Duw fel esiampl i’n cariad ni. 
‘A byddwch gymwynasgar i’ch gilydd, yn 
dosturiol, yn maddau i’ch gilydd, megis y 
maddeuodd Duw er mwyn Crist i chwithau’ 
(Effesiaid 4:32). Y mae bod yn ‘ddilynwyr 
Duw’ yn golygu ‘rhodio mewn cariad’. Daw 
esiampl Duw’n wybyddus inni trwy Iesu 
Grist: ‘oblegid Crist yntau a ddioddefodd 
drosom ni, gan adael i ni esiampl, fel y 
canlynech ar ei ôl ef’ (1 Pedr 2:21). Yng 
Nghrist, y Duw-ddyn, y mae caru Duw a 
charu dyn yn ymgyfarfod. Y mae Crist yn 
achos ac yn batrwm ein cariad ni tuag at 
ddynion: ‘Dyma fy ngorchymyn i: Ar i chwi 
garu eich gilydd, fel y cerais i chwi’ (Ioan 
15:12; cymharer 14:34). Ei gariad Ef yw ein 
hesiampl ni: ei gariad Ef hefyd a’i gwnaeth 
yn bosibl inni ddilyn yr esiampl. 

Nid oes dim yn bwysicach ar gyfer 
byw’r bywyd Cristnogol na gweld yn glir 

arwyddocâd y gair ‘cymydog’. Ein tuedd 
yw meddwl mai ein cymydog yw’r hwn 
sydd angen ein help ni. Y cymydog wedyn 
yw’r sawl sy’n wan, neu’n orthrymedig, 
neu’n dlawd. A dyma ninnau’n dod heibio 
yn ein cyfoeth a’n cryfder ac yn rhoi help 
llaw iddo. Nyni yw’r cryf a’r cadarn sy’n 
ymostwng yn ein daioni i gynorthwyo. 
Ond nid yw dysgeidiaeth y Testament 
Newydd lawn mor syml â hynny. Dysgwn 
hyn oddi wrth Ddameg y Samariad 
Trugarog. Adroddodd Iesu Grist y ddameg 
oherwydd i ryw gyfreithiwr ofyn iddo, ‘A 
phwy yw fy nghymydog?’ Wedi adrodd 
y ddameg, gofynnodd yr Arglwydd Iesu 
i’r cyfreithiwr pwy oedd cymydog y gŵr 
a syrthiodd ymhlith y lladron. Atebodd 
yntau, ‘Yr hwn a wnaeth drugaredd ag ef.’ Y 
cymydog yw’r un sy’n gwneud trugaredd, 
nid yr un sy’n derbyn trugaredd. Oni 
ddylai’r truan a syrthiodd ymhlith lladron 
garu ei gymydog? Dylai, wrth gwrs. A’i 
gymydog yw’r Samariad Trugarog. Felly, 
meddai Iesu Grist wrth y cyfreithiwr, ‘Dos 
a gwna dithau yr un modd!’ A’r peth y 
mae eisiau iddo ei wneud yw caru’r sawl 
a wnaeth drugaredd ag ef. Nid gorchymyn 
y cyfreithiwr i ddynwared y Samariad a 
wnaeth Iesu Grist ond i ddynwared y gŵr a 
ysbeiliwyd ac a gurwyd gan ladron. A phwy 
tybed yn anad neb a wnaeth drugaredd ag 
ef? Onid Iesu Grist ei hun? Ac y mae’r hen 
garol Gymraeg wedi cipio gwers y ddameg 
wrth ddisgrifio Iesu Grist fel y ‘Samariad 
mwyn’.

Ein cymydog yw’r sawl a wnaeth drugaredd 
â ni. A ydym felly i anwybyddu’r tlawd a’r 
anghenus a’r afiach a’r gorthrymedig? 
Ddim o gwbl. Ond mae’n allweddol bwysig 
inni sylweddoli sut mae ymagweddu 
tuag atynt. Perygl mawr pobl sy’n ymroi i 
weithredoedd cymwynasgar yw edrych ar 
y tlawd a’r gwan fel cyfle i hysbysebu eu 
rhagoriaeth foesol eu hunain. Temtasiwn 
barod gweithwyr cymdeithasol o bob 
math yw troi’n nawddoglyd tuag at y 
rhai maent am eu helpu. Dyna pam yr 
aeth geiriau fel ‘cardod’ ac ‘elusen’ yn 

eiriau hyll. Dinistriwyd effeithiolrwydd 
llawer cymwynas garedig oherwydd fod y 
cymwynaswr yn ei weld ei hun fel y cryf yn 
helpu’r gwan. Defnyddiwyd caredigrwydd 
i borthi balchder. Ac nid oes dim lawn mor 
atgas yn ein bywyd cymdeithasol â hynny. 

Yn y Testament Newydd, rhagwelir 
y perygl hwn. Pan elwir arnom i 
gynorthwyo’r sawl sydd mewn cyni, 
peidiwn â meddwl mai ni sy’n gwneud 
trugaredd â hwy. I’r gwrthwyneb, hwy sy’n 
gwneud trugaredd â ni. Felly, pan fyddwn 
ni’n cyfrannu at reidiau’r anghenus, nid 
oes dim yn fwy estron i ddysgeidiaeth Iesu 
Grist nag eistedd yn ôl yn disgwyl iddynt 
basio pleidlais o ddiolchgarwch i ni am 
ein haelioni. Nyni, yn hytrach, a ddylai 
brysuro i ddiolch iddynt hwy. Nhw yw’r 
cymwynaswyr, nid ni. A rhoir y gwirionedd 
mewn ffordd syfrdanol gan Iesu Grist yn 
Nameg y Farn Fawr (Mathew 25:31–46). 
Nid yw’r cadwedigion yn sylweddoli 
arwyddocâd bwydo’r newynog, diodi’r 
sychedig ac ymweld â charcharorion. ‘A’r 
Brenin a etyb, ac a ddywed wrthynt, Yn wir 
meddaf i chwi, Yn gymaint a’i gwneuthur 
ohonoch i un o’r rhai hyn fy mrodyr lleiaf, 
i mi y gwnaethoch.’ Ffurf ar drugaredd 
yr Arglwydd Iesu Grist tuag atom yw 
caniatáu inni liniaru poenau ac anghenion 
y ddynoliaeth ysig. Nid grwgnach a 
chwyno a siarad am ddyletswyddau yw’r 
ymateb priodol i’r boen sy’n y byd. Yr 
ymateb priodol yw diolch am y drugaredd 
sy’n ein galluogi i fawrygu aberth achubol 
Crist drosom ni trwy ysgafnhau ing 
dynion. Ac yn y ffordd yma, y mae pob 
temtasiwn i wneud cyfalaf hunanol allan 
o’n cymwynasgarwch wedi’i dirymu. 

A daw’n gwbl eglur yn awr pa mor agos y 
mae cariad at Dduw a chariad at gymydog 
yn perthyn i’w gilydd. Gellir gwahaniaethu 
rhyngddynt, fel y gwnaeth Iesu Grist, ond 
ni ellir eu gwahanu. A phan awn ymlaen 
i ofyn sut y mae caru cymydog – pa fath 
o weithredoedd a ddisgwylir gennym – 
rhaid inni wrando ar ddysgeidiaeth yr 
Arglwydd Iesu a rhoi ein ffydd ynddo. 
A gwelwn ar unwaith nad cyfreithiau 
trymion i’n gormesu yw ei ddysgeidiaeth 
mwyach ond cyfarwyddiadau ar gyfer 
caru. Ac os gwelodd yr Arglwydd Iesu’n 
dda eu crynhoi yn ei eiriau grasol, fe’u 
hymgorfforodd hefyd yn ei fyw ac yn ei 
farw. 

Darlleniadau: 1 Corinthiaid 13; Luc 10:25–37

Llyfrau: 
Brunner, Dogmatics III, 306–313: H. Waddams, 
A New Introduction to Moral Theology, 120–
4; R.  C. Mortimer, The Elements of Moral 
Theology, 136–155. 

D. Miall Edwards, Crefydd a Bywyd, penodau 
xvii, xviii, xix; H. Islwyn Davies yn Cynllun a Sail 
(1946), 21–48; R.  G. Roberts (Caernarfon), yn 
Crist a Chwestiynau’r Dydd (Blaenau Ffestiniog, 
1908), 12–37; Thomas Rees, Cenadwri’r Eglwys 
a Phroblemau’r Dydd (Wrecsam, 1923), 
penodau iv a viii; J.  Puleston Jones, Gair y 
Deyrnas (Bala, 1924), adran v. 

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.
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Sul, 18 Gorffennaf, Oedfa Radio Cymru, 12:00yp  
yng ngofal rhai o staff a gwirfoddolwyr y mudiad 
Tir Dewi

Sul, 18 Gorffennaf, Caniadaeth y Cysegr, 7:30yb a 4:30yp
Bydd R. Alun Evans yn parhau â’r gyfres yn trafod themâu 
gwahanol y ffydd yn ein hemynau. ‘Gweddi’ sydd dan sylw 
ganddo y Sul hwn.

Haleliwia am Heresi
(Dwy sgwrs ar Zoom gan John Bell, o 
Gymuned Iona, ar gyfer Cristnogaeth 21)

Rhaid i mi gyfaddef na wyddwn yn iawn 
beth i’w ddisgwyl pan glywais beth 
fyddai testun sesiwn John Bell ar ein 
cyfer. “Haleliwia am Heresi” meddai’r 
llythrennau breision a awgrymwyd 
ganddo, ac roedd hynny’n swnio’n 
bryfoclyd o feiddgar hyd yn oed i griw 
rhyddfrydol Cristnogaeth 21.

Ond buan iawn y daeth yn amlwg i ba 
gyfeiriad y byddai’n ein tywys wrth iddo 
fynd ati i ddiffinio’r gair ‘heresi’. Wedi 
iddo ein hatgoffa o’r diffiniad clasurol mai 
barn sy’n mynd yn groes i gredo ganolog 
yr eglwys yw heresi, aeth ati i honni bod 
heresi, nid yn unig yn rhodd gan Dduw, 
ond yn rhywbeth y mae Duw’n chwarae 
rhan ganolog ynddi. Fe gyfyd adegau 
pan fydd dehongliad yr eglwys yn groes i 
natur y Creawdwr. Bryd hynny, bydd Duw 
yn sefyll yn erbyn uniongrededd, ac ar 
ochr heresi.

Gyda’r datganiad hwnnw fel sylfaen 
ragarweiniol i’w gyflwyniad, aeth John 
Bell ati yn ei sgwrs gyntaf i ymhelaethu 
ar sail ddiwinyddol a Beiblaidd. Yna, yn 
yr ail sgwrs, bu’n sôn am y modd mae 
ein hagwedd at heresi yn ein gyrru i 
ymgyrchu dros rai o’r pynciau llosg sy’n 
nodweddu ein byd ni heddiw. 

Dyfynnodd yn helaeth o’r Hen Destament 
i’n hatgoffa bod y proffwydi bob amser 
yn sefyll ar y cyrion yn hytrach nag 
yn y canol, ac o’r herwydd yn cael eu 
ceryddu a’u gwawdio gan y rhai mewn 
awdurdod, oedd yn gweld eu hunain 
fel ceidwaid uniongrededd. Soniodd 
am Eseia oedd yn mynnu achub cam 
y ddaear ac Eseciel oedd yn cystwyo 
eilunaddoliaeth. Cyfeiriodd at Amos 
oedd mor feirniadol o agwedd drahaus 
arweinwyr ei gymdeithas am eu bod yn 
dilorni’r tlodion ac yn derbyn cefnogaeth 
yr awdurdodau crefyddol i wneud eu 
bywydau’n annioddefol.

Dros y cenedlaethau, mae’r tensiwn 
rhwng gwarchodwyr uniongrededd 

yn y canol, a’r lleisiau proffwydol ar y 
cyrion, wedi bod yn fodd i yrru crefydd 
yn ei blaen. Gall y tensiwn rhwng y ddau 
begwn arwain at greadigrwydd cyffrous.

Aeth John Bell ymlaen i sôn am 
weinidogaeth yr Iesu fel enghraifft o’r 
cyrion yn herio’r canol drwy gyflawni 
dibenion Duw. I’r Iesu, ystyr cyflawni’r 
ddeddf oedd arddangos bwriadau Duw 
mewn modd gweladwy. Dyna a gawn 
ni yn ei ymwneud â’r Sabath, lle mae’n 
mynnu iacháu pobl er mwyn eu rhyddhau 
o gaethiwed poen, gwahaniaethu ac 
esgymuno, a thrwy hynny’n adfer eu 
hurddas. 

Yr unig beth a wna ymlyniad ystyfnig y 
sefydliad canolog wrth uniongrededd 
cibddall yw cadw pobl o feddyliau 
cyffelyb mewn hualau caethiwus, a’u 
gorfodi i efelychu arferion sydd wedi hen 
golli eu grym a’u gwerth. 

Wrth gwrs, nid yw hyn i gyd yn profi bod 
y pŵer canolog wastad yn anghywir, ond 
mae’n dangos bod angen i’r weledigaeth 
ymylol a’r ddeinameg ryddhaol a 
berthyn i’r cyrion gael eu defnyddio i 
herio’r uniongrededd. Heddiw, mae John 

Bell yn gweld angen mawr i gwestiynu 
agwedd ac ieithwedd Oes Fictoria oedd 
yn gosod cymaint o bwyslais ar faddau 
pechodau ac yn portreadu’r Iesu fel 
person goddefol, tirion, llariaidd ac 
addfwyn. Y gwir amdani yw bod Iesu 
wedi arddangos pob emosiwn posib, 
wrth iddo ymwneud â phob math o bobl, 
a llawer ohonyn nhw’n cael eu hystyried 
yn fodau amharchus. A’r hyn a welwn 
ni yw llwybr Teyrnas Dduw yn trechu 
ceyrydd crefydd uniongred.

Wrth droi at ei ail sgwrs, gofynnodd 
John Bell sut y medrwn ni, o’r cyrion, ail-
gyfeirio ac ail-ffurfio’r dyfodol. Buan y 
daeth yn amlwg nad oes ganddo unrhyw 
ffydd yn y rhai sy’n troedio coridorau 
grym San Steffan i’n tywys i ddyfodol 
gwell. “Mae’n bwysig bod asiantaethau 
annibynnol, megis yr eglwys, yn cyfleu 
gweledigaeth amgen o’r cyrion,” meddai. 

Elusengarwch yn hytrach nag 
ariangarwch yw hanfod y weledigaeth 
gyntaf yr hoffai ei lledaenu. Caredigrwydd 
ar draul trachwant. Ond er y byddai 
llawer iawn yn cytuno â hynny, nid pawb 
a fyddai’n barod i dalu am fyd mwy 
cyfartal. Dyw codi trethi ddim yn ennill 
pleidleisiau, ac felly mae’r meddylfryd 
presennol yn bwydo ein trachwant ac yn 
llyffethair i’n helusengarwch.

Mae’r ail weledigaeth sydd ei dirfawr 
angen o’r cyrion yn ymwneud â’r 
amgylchedd. Roedd am ein hatgoffa bod 
y ddaear yn hen ffrind i Dduw, ymhell cyn 
i ddynoliaeth fodoli. 

Yn awr ac yn y man, mae’n werth 
inni arddel safbwynt a allai gael ei 
weld fel safiad hereticaidd yn erbyn 
uniongrededd. Drwy wneud hynny, 
mae’n bosibl ein bod yn amlygu 
cyflawniad y gyfraith ac yn cydsefyll 
gyda’r gwir broffwydi a’r efengyl.

Emlyn Davies

(Mae fersiwn llawnach o’r uchod ar  
gael ar wefan Cristnogaeth 21, sef  
www.cristnogaeth21.cymru) 

http://www.cristnogaeth21.cymru
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn  
Ef yw ein heddwch ni
Emyn 27 – ‘Adnewydda f’ysbryd, 
Arglwydd’

Darlleniad 1 
Salm 23 – ‘Dychwel fy enaid’

Gweddi 
Iesu’r Bugail Da, gwn fy mod yn crwydro 
o’th lwybrau’n feunyddiol. Gwn mai ynot 
ti, a gyda thi, mae fy heddwch ym mhob 
amgylchiad, boed yn borfeydd gwelltog 
a dyfroedd tawel neu’n ddyffryn tywyll, 
du. Dysg i mi ymdawelu ger dy ford 
a derbyn o’th fendithion hael. Tyrd, 
bugeilia fi. Amen.

Darlleniad 2 
Jeremeia 23:1–6 – ‘Yr Arglwydd ein 
Cyfiawnder’

Myfyrdod

Oes gennych chi lysenw sy’n ddisgrifiadol 
ohonoch? Mae gennym fel Cymry enw am 
wneud hyn, yn does? Tybed pa rai sy’n 
dod i’ch meddwl?

Mae un llysenw yn hanes ein teulu yn 
aml yn dod i’m cof, sef ‘Mari Chwarae 
Teg’ – fy hen, hen nain ar ochr fy nhad. 
Yn ddiddorol, fe gafodd hi’r enw yn sgil 
ei gŵr, ‘Edward Chwarae Teg’, a oedd 
yn swyddog cyfrif yn y lofa yn y Rhos. Fe 
gafodd yntau’r enw am ei gyfiawnder i’r 
dynion wrth ddynodi eu cyflog; fe gafodd 
hithau’r enw yn sgil ei pherthynas ag ef. 
Wrth gwrs, bu raid iddi fyw yn deilwng o’r 
ffasiwn enw!

Fe welwn yn yr adnodau o Jeremeia farn 
Duw ar arweinwyr sydd wedi methu’n llwyr 
ag arwain ei bobl yn gyfiawn. Er gwaethaf 
hyn, ei fwriad yw eu casglu eto i’w gorlan 
i fyw’n ddiofn. Yna, mae’n cyhoeddi enw 
i’r Meseia fyddai’n sicrhau’r heddwch 
yma i’w bobl: “dyma’r enw a roddir iddo: 
‘Yr ARGLWYDD ein Cyfiawnder’ ” (adn 6). 
Mae’r teitl yma’n coroni’r gwirionedd fod 
angen cyfiawnder er mwyn byw mewn 
gwir heddwch, gwirionedd y mae calon 
pob plentyn waeddodd, ‘Dydi o ddim yn 
deg’ yn ei adleisio.

Gweddi
Arglwydd Iesu, ti yw ein cyfiawnder ni. Ar 
adeg pan fôm ar wasgar ym mhob ystyr, 
ac yn bell o’th gynteddau, tyrd a’n casglu 
ynghyd i’r gorlan. Galwa eto fugeiliaid 
cymwys a ffyddlon i ti fel na fyddom yn 

ofni na chael braw. Wrth i ni wynebu’r 
argyfwng presennol, cyffeswn mai ti yn 
unig all ein hachub, a’th deyrnasiad di a 
geisiwn. Mae ein calonnau’n drwm gyda’r 
gri ‘dydi o ddim yn deg’; tyrd, iachâ ein 
heneidiau drylliedig. Gwir Ddiddanydd, 
tyrd, a goleua’n calonnau. Amen.

Darlleniad 3 
Effesiaid 2:1–22 – ‘Ef yw ein heddwch ni’

Myfyrdod 

Ar ddiwedd y bennod gyntaf o’r Effesiaid 
(1:15–22), ar ffurf gweddi, mae Paul yn 
disgrifio’r grym sydd ar waith ynom ni 
sy’n credu, trwy farwolaeth, atgyfodiad 
ac esgyniad Iesu. Yna, ar ddechrau’r 
ail bennod mae’n cymhwyso grym y 
cyfiawnder yma i’n cyflwr marwol ni. 
Trwy ras a ffydd fe’n gwneir yn fyw o’r 
newydd, i fyw’r bywyd y mae ‘Duw wedi ei 
drefnu inni o’r dechrau’. Hynny yw, down 
yn rhydd o’r felltith i fyw yn ei fendith.

Yn yr adran nesaf, adnodau 11–22, mae 
Paul yn delio â’n llysenwau a’r hyn 
maent yn ei ddisgrifio. Mae’r enwau 
‘cenhedloedd’ a ‘dienwaededig’, 
‘dieithriaid’ ac ‘estroniaid’, yn 
ddisgrifiadol o’n cyflwr cyn i ni gael 
ein dwyn i mewn i gorlan Crist. (Dyna’r 
arfaeth ryfeddol ddarllenon ni amdani ar 
ddechrau’r bennod gyntaf.)

Sylwch ar y cyferbyniad rhwng y 
llysenwau hyn a’n braint ar ddiwedd y 
bennod (adn  19–22). Rydym yn ‘gyd-
ddinasyddion â’r saint ac aelodau o deulu 
Duw’, wedi ein cyd-gloi a’n cydadeiladu 
ar y wir sylfaen, ‘yn deml sanctaidd’, a 
‘chwithau hefyd yn cael eich cydadeiladu 
i fod yn breswylfod i Dduw yn yr Ysbryd’.

Ond sylwch ar yr ‘ynddo ef’. Mor rhwydd 
y gallwn ruthro heibio’r pwy a’r sut, i 
gyhoeddi chwalu’r ‘canolfur o elyniaeth’ 
a’r ‘ddynoliaeth newydd’ ac anghofio 
mai ynddo ef, yn Iesu Grist, unig Fab y 
Tad, y mae ein heddwch ni. Mor rhwydd y 
gallwn gyhoeddi’r heddwch fel ein bod yn 
anghofio, fel y dywed Eseia, fod ‘pris ein 
heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef 
y cawsom ni iachâd’ (53:5).

Tu allan i Grist, nid yw’r heddwch yma’n 
bod. Ac os nad yw’r oes bresennol yn 
profi hynny i ni, tybed a oes modd agor 
ein llygaid o gwbl? (cymharer 1:18) 

Yn yr un modd ag y cyfeiriodd Jeremeia 
at ‘Yr ARGLWYDD ein Cyfiawnder’, dywed 
Paul mai ‘ef yw ein heddwch ni’. Yn ei 
gnawd chwalwyd y canolfur o elyniaeth 
a dirymwyd y Gyfraith. Trwy’r groes ‘fe 
laddodd yr elyniaeth’ rhyngom a Duw, a 
rhyngom a’n gilydd.

Ond cofiwn hefyd nad oes llwybr osgoi 
heibio i’r ‘porth cyfyng’ (Mathew 7:13–
14). Yn Ioan 10 cawn y darlun o Iesu’r 
Bugail Da; ond ef hefyd yw drws y defaid. 
Felly, yma hefyd gwelwn mai yn Iesu mae 
gennym ‘ffordd i ddod mewn un Ysbryd, 
at y Tad’ (cymharer ‘ffordd newydd a 
byw, Hebreaid 10:19–22).

Dyma sut y gall Paul yn awr gyhoeddi 
newid ein llysenwau o gyflwr o felltith 
i’r cymod sydd yn Iesu: ‘Ond yn awr, yng 
Nghrist Iesu, yr ydych chwi, a fu unwaith 
ymhell, wedi eich dwyn yn agos trwy 
waed Crist’ (2:13).

Ai Ef yn wir yw ein heddwch ni? A ydym yn 
cyfrif ei aberth yn ddigonol? A oes angen 
i Iesu wneud mwy na’i aberth ar y groes 
i ni fod mewn heddwch â Duw? Neu i mi 
deimlo’n rhan yn ei deulu, sef yr eglwys? 

Peidiwn â syrthio i’r cam difrifol hwnnw 
o geisio ychwanegu at ei gyfiawnder ef. 
’Dewch i ni fod fel ‘Mair Chwarae Teg’ yn 
dwyn ein henw gan ein priod, ac yna byw 
yn deilwng ohono. Ef yw ‘ein cyfiawnder’, 
‘ef yw ein heddwch ni’. Rhoddodd Duw 
iddo’r enw goruwch pob enw, ac mae’n ei 
roi i ninnau hefyd, ynddo ef.

Emyn 312 – ‘O nefol addfwyn Oen’ 

Gweddi
Diolch, Iesu, am dy groes, dy atgyfodiad 
a’th esgyniad. Diolch dy fod, trwy dy 
ras, yn fy nghymodi â’r Tad ynot dy hun. 
Maddau i mi mor aml rwy’n ceisio fy ffordd 
fy hun at Dduw. Agor fy llygaid i mi weld, 
a dychwel fy enaid i lwybrau cyfiawnder, 
er mwyn dy enw. Ti yw fy nghyfiawnder, ti 
yw fy heddwch. Rwy’n canu mor aml, nad 
oes ‘enw i’w gael o dan y nef / yn unig ond 
ei enw ef’, a dysg i mi mai ti yw noddfa, ac 
felly heddwch, pob pechadur, a minnau’r 
pennaf un: ‘y clod, y mawl, y parch a’r bri 
/ fo byth i enw’n Harglwydd ni’. Amen.

Hywel Rhys Edwards 
Parc, Y Bala
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