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Daeth Cenhadon Cristnogol ag Efengyl Iesu Grist i Ynysoedd Prydain o fewn can mlynedd i 

farwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ôl pob tebyg, ond mae’r cyfnod cyfan wedi ei guddio mewn mythau 

a chwedlau. Mae dechreuad ein hesgobaeth ein hunain wedi ei golli i hanes, ond mae stori sy’n cael 

ei hadrodd yn gyffredin ynghylch sut cafodd Sant Cyndeyrn, Esgob Ystrad Clud (Strathclyde) yn yr 

hyn sy’n gyfarwydd i ni fel yr Alban erbyn hyn, ei alltudio o’i Deyrnas. Daeth i Gymru ac fe’i 

hanfonwyd gan Dewi Sant i feithrin Eglwys Iesu Grist yn y rhan hon o'r byd. 

Dywedir i Sant Cyndeyrn sefydlu ei fynachlog yn y man lle mae dwy afon - afon Elwy ac afon Clwyd – 

yn llifo ynghyd, ac fe allai’r lle hwnnw yn wir fod wedi bod yma yn Eglwys y Plwyf, Llanelwy, gyda'i 

chlostir crwn, neu’r ‘Llan’.  

Fe wnaeth Cyndeyrn nid yn unig adeiladu eglwys yn y lle hwn yn llythrennol, ond hefyd adeiladu’r 

gymuned o gorff o gredinwyr Cristnogol, Corff Iesu Grist, gan sefydlu tystiolaeth ac addoliad 

Cristnogol yn y lle hwn. Yn wir, bu mor llwyddiannus fel bod haneswyr wedi credu flynyddoedd yn 

ddiweddarach ei fod wedi recriwtio cymuned o 900 o fynachod fel y gallai addoli Duw barhau yn y lle 

hwn yn ddi-baid. 

Mae'n rhaid ei fod wedi bod yn anodd iawn i Cyndeyrn a’i olynydd Asaff ddechrau sefydlu'r ffydd 

Gristnogol yn y lle hwn a phregethu'r Efengyl i bobl nad oedd erioed wedi clywed am Iesu Grist o'r 

blaen. Ac eto fe wnaethon nhw ddyfalbarhau; fe wnaethon nhw ddal ati i dystiolaethu i gymuned am 

gariad ac addoli a sefydlodd gymuned barhaus sy'n goroesi ar ffurf ‘Teulu Asaff’ hyd heddiw. 

I fyny'r allt o Eglwys y plwyf Sant Cyndeyrn a Sant Asaff mae’r Eglwys Gadeiriol, mam-eglwys ein 

hesgobaeth, a adeiladwyd ganrifoedd yn ddiweddarach gan y Normaniaid, ac mae gan hon nifer o 

straeon y gallai ei hadrodd. Roedd cyfnod yr Oesoedd Canol yn gyfnod o ryfel rhwng y Saeson a'r 

Cymry wrth iddyn nhw ymgiprys am y rhan hwn o'r byd. Ac os oeddech chi’n dangos ffafriaeth i un 

ochr, roeddech chi bron yn sicr o gael eich condemnio gan y llall. Fe wnaeth llawer o esgobion y 

cyfnod canoloesol ddioddef dan law naill ai brenhinoedd Lloegr neu dywysogion Cymru. A dywedir 



fod yr Eglwys Gadeiriol ei hun wedi cael ei llosgi i’r llawr ddim llai na theirgwaith - ddwywaith gan y 

Saeson ac unwaith gan y Cymry dan Owain Glyndŵr. Unwaith eto, dyfalbarhaodd y gymuned 

Gristnogol - ailadeiladodd yr eglwys gadeiriol a pharhaodd i bregethu cymod yn Iesu Grist, ac mae’r 

hanes yn cofnodi trosglwyddo’r efengyl hyd heddiw. 

Un o drysorau mwyaf yr Eglwys Gadeiriol yw Beibl William Morgan. Hwn oedd gwaith mawr yr 

offeiriad a’r awdur o Lanrhaeadr ym Mochnant, a gyfieithodd y Beibl i'r Gymraeg fel y gallai pobl 

ddarllen y Beibl yn eu hiaith eu hunain. Gwnaed William yn esgob gan y Frenhines Elisabeth y Cyntaf 

oherwydd y gwaith sylweddol hwn, ac yn wir roedd yn esgob yn yr Eglwys Gadeiriol hon. Fe wnaeth 

ei waith nid yn unig achub yr iaith Gymraeg, ond hefyd galluogodd genhedlaeth newydd o bobl i 

glywed dysgeidiaeth Iesu Grist drostynt eu hunain; derbyn y ddysgeidiaeth honno, bod yn 

ddisgyblion a chyhoeddi’r efengylau yn eu cenhedlaeth eu hunain. 

Ac yna mae hanesion am eraill y gallwn eu hadrodd - pobl a adeiladodd yr eglwys, nid dim ond 

adeiladu’r mannau addoli ond adeiladu bywyd y gymuned, dysgu pobl i garu’r Arglwydd, dilyn ei 

ffyrdd i addoli Duw a byw bywydau o wasanaeth. Roedd pobl fel Isaac Barrow, esgob enwog 

Llanelwy yn y deunawfed ganrif, a oedd yn frwd iawn dros ofalu am y tlawd ac a sefydlodd yr 

elusendai yn Llanelwy sy'n dal i arddel ei enw. Neu, gallwn feddwl am Alfred Edwards, Archesgob 

enwog yr Eglwys yng Nghymru, a oedd yn esgob yr esgobaeth hon am ddim llai na pedwar deg pump 

mlynedd, ac a ddaliodd yr eglwys yng Nghymru gyda’i gilydd drwy gynnwrf y datgysylltiad. 

Yna mae gwragedd y ffydd. Seintiau fel Gwenffrewi y mae ei bywyd bron fel chwedl, neu'r lleian yn 

Llanllugan a dystiolaethodd i gariad a gwasanaeth Cristnogol yn Sir Drefaldwyn drwy'r cyfnod 

canoloesol. Yna mae marched fel Ann Griffiths neu Mary Jones – nid Anglicaniaid, efallai, ond cyd-

Gristnogion yn tystiolaethu dros Iesu Grist: Ann, gyda’i barddoniaeth a’i hemynau yn arwain addoliad 

pobl Dduw, a Mary Jones yn arddangos cariad mawr tuag at yr ysgrythurau a'r angen i bobl Dduw 

ddarllen dysgeidiaeth Iesu. 

Rydym yn etifeddion i'r holl hanes hwn - stori sydd wedi ei chanoli ar adeiladu cymuned o bobl sy'n 

ymateb i gariad Duw, sy'n ceisio tystiolaethu gwerthoedd ei deyrnas yn y byd 

Mae Cristnogion wedi ceisio dod â maddeuant, trugaredd a lles i'r cymdeithasau lle maent yn byw 

mewn gwahanol genedlaethau ac mewn gwahanol lefydd, ond bob amser gyda’r gosodiad hwn: Mae 

Duw yn eich caru chi, ac yn Iesu Grist mae’n ceisio dod â bywyd newydd a chyfanrwydd i chi. 

Yn y Gynhadledd Esgobaethol eleni siaradais am esiampl Sant Ffransis. Roedd Sant Ffransis yn sant o 

fri yn y ddeuddegfed ganrif, a thrwy symlrwydd ei fywyd galwodd yr eglwys i fyw bywyd mwy fel 

bywyd Iesu Grist, gan adeiladu'r eglwys drwy anadlu ysbryd newydd o ysbrydolrwydd iddi. 



Yng Nghymru heddiw, sy’n gymdeithas fodern, ddemocrataidd, amlddiwylliannol, aml-ffydd, mae 

angen i ni barhau i dystiolaethu i'r ffydd Gristnogol ac rydym angen tystiolaeth ddeinamig o hyd gan 

yr eglwys Gristnogol os ydym am adeiladu cymdeithas lle gall cariad a gwasanaeth a gwerthoedd 

eraill y ffydd Gristnogol chwarae eu rhan. 

Felly fel Ffransis, fel Asaff a Chyndeyrn, fel William Morgan ac Issac Barrow, fel Ann Griffiths a Mary 

Jones, cawn ein galw i adeiladu'r eglwys yn ein ffordd ein hunain drwy ein tystiolaeth ein hunain. 

Rwy’n credu fod Duw yn rhoi carism - dawn neu dalent - i bob un ohonom, y gallwn ei defnyddio i 

adeiladu bywyd yr eglwys, i dystio i'r efengyl. Gall fod yn ddawn o letygarwch, y ddawn o wrando’n 

amyneddgar, neu’r ddawn o annog. Gallai fod yn ddawn fawr fel y gallu i drefnu neu arwain, 

cyfathrebu gweledigaeth, neu ysgogi pobl i weithredu. Ond y gwir yw fod bywyd ein heglwys mor 

eang ac mor amrywiol fel pa bynnag ddawn sydd gennych chi, mae gennych chi ran i'w chwarae. 

Wrth i mi edrych o’m cwmpas ar fywyd Teulu Asaff rwy'n gweld llawer o bethau da yn digwydd. 

Rwy'n gweld gweithredoedd o addoli tawel a gwasanaethau o foliant afieithus. Rwy'n gweld y 

sacramentau’n cael eu gweinyddu, pobl yn estyn allan mewn cariad a gwasanaeth i'r gymuned. 

Gwaith gyda phlant, estyn allan at bobl ddigartref a ffoaduriaid. Rydym yn adeiladu bywyd yr eglwys 

yn ein cyfnod ni ac yn ein ffordd ni. Mae'n fudiad rwyf eisiau ei weld yn gwreiddio ac yn datblygu. 

Yn y pen draw, mae’r holl siarad am Golwg 2020, Datgloi ein Potensial, ac am Ardaloedd 

Cenhadaeth, wedi ei gynllunio i’n rhyddhau ni ar gyfer y gwaith o adeiladu bywyd yr eglwys; 

adnewyddu ein heglwys fel ein bod yn tystiolaethu mewn ffordd fywiog a real am gariad Duw, wedi 

ei arddangos yn Iesu ac yn ein galw i wasanaethu’r byd. 

Yn ystod yr Adfent rydym yn paratoi i ddathlu dyfodiad yr Arglwydd, rydym yn paratoi i gofio'r adeg 

pan gafodd Duw ei eni i'n byd ac y daeth goleuni Crist i'n rhyddhau ni o’n tywyllwch. Fel yr oedd hi 

bryd hynny, felly y mae hi yn awr, ac yn ein cyfnod ni yn dilyn hanes cynifer o genedlaethau o’n 

blaenau, rydym yn cael ein galw i gynnau goleuni Crist yn ein cymunedau, i ddwyn tystiolaeth i 

gariad Duw ac i adeiladu bywyd yr eglwys, fel y gall y byd ddarganfod gwirionedd Duw drwy ein 

cymunedau ein hunain a'n bywyd ynghyd. 

Adeiladwch fy eglwys, medd yr Arglwydd. Amen, felly y gwnawn ni, ddylai ein hateb fod.  

 

Mae’n bosib llawrlwytho fideo o’r neges hon trwy’r linc ganlynol : 

http://stasaph.churchinwales.org.uk/people/bishop/advent-message-2016/ 


