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Yn draddodiadol, mae'r Adfent wedi bod yn gyfnod pan fydd yr eglwys yn meddwl am ail 

ddyfodiad Iesu, am ddiwedd y byd a'r farn olaf. Ac mewn llawer o ffyrdd mae’r llynedd 

wedi teimlo ar adegau fel pe baem ni'n byw ar derfyn amser byd. Rydym wedi gweld nifer 

o bethau i beri pryder, llawer o ryfeloedd a sibrydion am ryfeloedd. Mae'r Dwyrain Canol 

yn parhau i fod yn destun pryder mawr a bu awgrymiadau o ryfel niwclear eto wrth i 

America a Gogledd Corea sgwario yn erbyn ei gilydd mewn rhethreg rymus. 

Mae achosion o derfysgaeth wedi cyffwrdd â bywyd ein cenhedloedd ein hunain hyd yn 

oed, ac rydym yn ymwybodol o bethau sydd wedi digwydd yn Llundain ac ym 

Manceinion. Gan hynny, mae'n teimlo fel pe bai popeth ychydig yn apocalyptig ar 

adegau. 

Un o’r pethau sy'n parhau ar fy meddwl yw’r hyn a ddigwyddodd fis Mehefin diwethaf yn 

Llundain, pan aeth Tŵr Grenfell, a oedd yn floc preswyl uchel, ar dân a chael ei ddifrodi'n 

llwyr gan fflamau. Amharwyd ar fywyd cannoedd o bobl, collodd llawer eu holl 

feddiannau wrth i’w cartrefi gael eu dinistrio. Yn wir, collodd sawl dwsin o bobl eu 

bywydau. Yn hytrach na bod yn fannau saff a diogel, yn noddfa, fe ddaeth eu cartrefi’n 

lleoedd peryglus. 

Ond ochr yn ochr â'r drasiedi hon, roedd arwyddion hefyd o obaith ac adferiad, 

oherwydd gwelsom ddynoliaeth ar ei gorau, wrth i gymunedau ddod at ei gilydd, wrth i 

bobl o bob math o gefndiroedd geisio rhoi cysur neu roi gobaith, a rhoi sicrwydd. Mae’n 

wir nad oes gan Gristnogion unrhyw fonopoli ar dosturi, ac yn wir roedd yr ymateb gan y 

gymuned leol yn eang ac amrywiol. Ond roedd yn ennyn balchder ynof pan welais yr 

eglwysi Cristnogol yn dod ynghyd ac yn chwarae rhan flaenllaw wrth gynnig cymorth a 

chymuned ar adeg pan oedd angen hynny. Daeth eglwysi - yn llythrennol - yn noddfa 

wrth iddyn nhw agor eu drysau i gynnig lloches, i gynnig blancedi a diodydd poeth, i 

ddarparu lle y gallai pobl fynd, i ddod atyn nhw eu hunain ac ymgasglu. Wrth i’r amser 

fynd heibio, roedd yr eglwysi yn parhau i fod yn ganolfannau cymorth a gweithgarwch: yn 



fannau lle gellid darparu bwyd, lle’r oedd banciau bwyd ar waith a lle gellid cael mynediad 

at ddillad a chyflenwadau hanfodol. Daeth yr eglwys yn fwrlwm o weithgaredd; roedd 

Cristnogion yn dod yn Grist i'r gymuned – roedden nhw’n datgelu wyneb Iesu – roedden 

nhw’n gwneud yr hyn y byddai Iesu ei hun wedi ei wneud. 

Pan fydd yr eglwys yn dathlu’r Adfent, yn draddodiadol rydym wedi clymu’r paratoadau 

ar gyfer y farn olaf gyda'n paratoadau ar gyfer y Nadolig, a meddwl am sut gallai Iesu 

ddod atom yn ein cartrefi ein hunain ac i'n cyflwr ein hunain o fod yn ddisgybl. 

Ond yr hyn y gwnaeth Tŵr Grenfell ei ddangos i mi oedd gweld cwestiwn cyfan yr Adfent 

mewn ffordd newydd; meddwl nid am y ffordd y mae Crist yn dod atom ni yn ystod yr 

Adfent ond meddwl am y ffordd y gallem ni ddod yn wyneb Crist i eraill. Yr hyn a welsom 

yn Nhŵr Grenfell oedd yr eglwysi yn bod yn bresenoldeb Iesu, wyneb Iesu, gan gynnig 

cariad a chysur Crist. 

Mae’n bosibl y gallem ofyn y cwestiwn sut gallwn ddod yn Grist i eraill, peidio â meddwl 

cymaint am sut mae Crist yn dod atom ni, ond sut y gallwn ni fel Cristnogion fod yn 

wyneb Crist yn ein cymunedau. Sut gallwn ni, drwy ymateb i anghenion ein cymunedau, 

fod yn bresenoldeb gweithgar a chariad Crist ar waith wedi ei ddatgelu yn y byd. 

Bydd y rhai ohonom a oedd yn y Gynhadledd Esgobaethol ym mis Hydref yn cofio'r 

anerchiad grymus iawn gan Esgob Chelmsford. Thema'r gynhadledd oedd geiriau Dewi 

Sant - Gwnewch y Pethau Bychain - a siaradodd Esgob Stephen gyda ni am y modd nad yw 

tystiolaeth yr eglwys o reidrwydd yn y pethau mawreddog, y prosiectau mawr, ond 

mewn gwirionedd yn y camau bach a gymerwn er mwyn adlewyrchu cariad Crist.  

A dyna'r her yn ystod yr Adfent eleni - a allwn ni fod yn wyneb Iesu i'r rhai rydym yn dod 

ar eu traws? A all y ffordd rydym yn gweithio adlewyrchu cariad Crist, i fod yn ddyfodiad 

Iesu Grist i'r byd, drwy ein gweithredoedd, drwy ein cariad, a thrwy ein tystiolaeth. 

Byddwch yn eglwys sy'n deilwng o enw Iesu - ewch allan a newidiwch y byd, a bydd 

hynny'n Nadolig gwerth ei ddathlu. 
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