
Myfyrdod Sul y Drindod  - 

Y Tri yn Un  a`r Un yn Dri.   Diwrnod arbennig  i ddathlu   athrawiaeth yn hytrach na pherson neu 

ddigwyddiad.  Dyma rywbeth a all fod yn  anodd i ni ddirnad  a deall  ac ers blynyddoedd mae yna 

llawer iawn wedi  trio esbonio  gwir ystyr   dirgelwch y Tri yn Un. Yn ôl  Sant   Richard o Sant Victor yr  

athro a`r  diwinydd canol  oesoedd o'r Alban   a fu farw  ym 1173,  ei ddatganiad i ddirgelwch y 

Drindod oedd dweud   bod   Duw  yn dda ac yn gariadus wrth iddo fod yn un. Rhaid  hefyd  iddo fod 

yn ddau gan fod cariad bod amser yn golygu perthynas gyda rhywun arall ond er mwyn i Dduw i fod 

yn    oruwch popeth arall  ac yn llawn llawenydd a hapusrwydd, rhaid iddo  fod yn rhan o dri yn gywir 

fel mae teulu yn dod yn gyflawn gyda genedigaeth eu plentyn cyntaf   ac wrth i  ni dderbyn y Drindod  

i mewn i`n bywyda mae yma debygrwydd i  enedigaeth y cyntaf anedig i`r cartref. . Meddyliwch am y  

gacen Jaffa, tri pheth-  jam siocled a bisgïen. Heb jam mae gennym gacen siocled, heb siocled mae 

gennym siocled oren heb oren mae gennym darten jam, ac felly  rhaid cael y tri pheth i`r gacen jaffa 

yn gywir fel  mae yna Dad, Mab ac Ysbryd Glan o fewn  berthynas y Drindod. l sant Patrig, mae r 

shamrock yn dangos tair deilen mewn un yn gywir fel corff, meddwl ac enaid o fewn un corff  yn rhoi 

I ni fywyd ac amhosibl i yw i ni  wahani  hyn,  ac felly hefyd y Drindod Santaidd wrth i`r  Tad, ar Mab 

ar Ysbryd Glan fod mewn undod a`u gilydd. 

Dewch i ni gymharu`r  Sul arbennig yma   o`r Drindod  i`r  haul tanbaid sydd yn yr 

Awyr,   rhywbeth ar adegau  na allwn edrych arno oherwydd ei gryfder  ond sydd ar adegau  eriall  yn 

anweledig  o dan gwmwl,  ond  y gwirionedd yw rydym yn gwybod ei  fod  yno yn 

gywir  fel y Drindod sef  Duw creawdwr pob peth  byw a ddaeth allan  o`i  gariad  a’i bŵer, 

Crist  y Mab a ddaeth yn Dduw ar  y ddaear, a`r Ysbryd Glan sy`n creu 

perthynas rhwng y Tad a`r Mab gan ein llenwi gyda`r pŵer i fyw  ein 

bywydau  ni  fel ag y gwnaeth Crist   gyda`r cyfan gyda’i gilydd y medru rhoi i 

ni ogoniant y Drindod. Meddylir hefyd  am y Drindod fel cylch o olau 

llachar yn dangos tri wyneb arbennig,  ein Tad nefol sy`n cynhyrchu'r 

cariad sy'n creu'r cyfan o`n hamgylch  a`r cyfan yn tarddu all o  gariad arbennig Tad y cread. 

Mae`r cylch yma`n bob amser yn llifo gyda chariad arbennig rhwng y 

Creawdwr,  Crist a`r Ysbryd Glan, gan  orlifo i mewn i`n bywydau  ni a thrwy hyn mae`r  

Drindod yn dal ein cariad tragwyddol yma sydd wedi ein  creu  ac yn ein cynnal 

drwy`r  cyfan yn dragwyddol .Yn ôl Paul ac Ioan fe ddeallwn fod y Mab wedi 

dod i ddatgan cariad Duw  drwy bresenoldeb  cnawd dynol ar y ddaear. Ac  yn 

wir, fe allwn i  d darganfod  delweddau o'r Ysbryd sy'n rhwymo dynoliaeth, 

gorfoledd a chreadigaeth ynghyd mewn cariad cymunedol wrth i`r Tri fod yn 



rhan o`n bywydau drwy`r  Drindod  heddiw   a`r gobaith yw y medrwn ni   ymestyn y cariad yma allan 

at eraill ar y Sul arbennig  yma  eleni ac am byth. Amen  


