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Annwyl ffrindiau, 

Dyma fi’n rhannu gyda chi y bregeth a draddodais y Sul diwethaf yn y Gadeirlan ar gyfer 
Darllediad  Radio 4, a hynny yng ngyd-destun Dydd Gŵl Dewi. Braint o‘r mwyaf yw cael 
cyflawni’n gweinidogaethau yn yr Esgobaeth hon, gan ddilyn ôl traed Dewi Sant, gwas 
teyrngar a gwylaidd i Grist.  

 “Arglwyddi, frodyr a chwiorydd, byddwch lawen. Cadwch eich ffydd a’ch Credo, a gwnewch y 
pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf fi. O’m rhan fy hun, cerddaf yn llwybrau ein 
tadau.” 

Geiriau o bregeth olaf Dewi Sant; geiriau a goleddwyd ac a garwyd, a’u trosglwyddo o law i 
law drwy’r canrifoedd; geiriau sy ’run mor berthnasol heddiw ag erioed. Oes o gryn gynnwrf 
oedd oes Dewi Sant; gwelwyd y Rhufeiniaid yn ymadael ganrif ynghynt, a bellach roedd y 
tywysogion lleol yn dal awenau grym, gan ymgiprys a chyfeillachu am yn ail, a hynny gyda’i 
gilydd a chyda’r mewnfudwyr Eingl-Saxonaidd. Gwahanol yw’r bygythiadau erbyn hyn, eto i 
gyd dyddiau ansicr a chynhyrfus yw ein dyddiau ni, ond nid yw’r gorffennol yn cynnig 
arweiniad i ni chwaith. Ceir cyngor syml, fodd bynnag, yng ngeiriau Dewi Sant: “Byddwch 
lawen, daliwch afael yn eich ffydd a ffydd yr Eglwys.” Mae Dewi Sant yn tynnu ar eiriau Sant 
Paul, geiriau a fyddai’n bur gyfarwydd i’w bobl, a ninnau newydd eu clywed. Bum can mlynedd 
ynghynt, roedd Paul wedi ysgrifennu at yr eglwys fechan yn Phil ippi yn wyneb erledigaeth, 
“Llawenhewch yn yr Arglwydd yn wastadol.”  

Gan ddilyn Sant Paul, mae Dewi Sant yn atgoffa’i gymuned y gellir, mewn dyddiau dyrys a 
chyfnewidiol, ymddiried yn Nuw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, creawdwr a chynhaliwr pob 
peth.  Fel Sant Paul, doedd Dewi Sant ddim yn galw am lawenydd sy’n gwadu realiti’r sefyllfa, 
rhyw fyw mewn gobaith a dim arall;  ond am wir lawenydd a ddaw o ymddiriedaeth gadarn a 
sicrwydd yng nghariad Duw sydd wrth wreiddyn ein bod, l lawenydd sy’n barod i wynebu bywyd 
fel y mae, yn ei holl gymhlethdod.  

Dyw ymddiried yn Nuw ddim fel bod â rhyw fath o ffon hud. Nid mater o beri i broblemau 
ddiflannu fel niwl y bore yw hi, ond bwrw ati yn ddyfal , yn amyneddgar a llawen hyd yn oed, 
gan agor ein meddyliau a’n calonnau i Dduw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sy’n dirnad ein 
meddyliau ac erfyniadau’r galon. “Byddwch lawen a chadwch eich ffydd.” Mae Dewi Sant yn 
ein cymell i beidio digalonni. Dal gafael sydd raid – yn y Duw a gododd Iesu o’i fedd benthyg i 
fywyd newydd.   

Os ydym yn onest, er hynny, dyw hi ddim bob amser yn rhwydd i lawenhau. Mae galwad Dewi 
Sant  i ni gadw’r ffydd a Chredo’r Eglwys yn hwb i ni. Doed a ddelo, mae’r her yno o hyd, i ni 
gynnal y ddisgyblaeth o ymddiried yn Nuw, hyd yn oed pan fo greddf yn awgrymu fel arall.   

Cadwch eich ffydd, daliwch ati. Nid rhyw ffydd ddychmygol oedd ym meddwl Dewi Sant wrth 
annog ei gymuned i ddal gafael; yn hytrach, ffydd y gymuned Gristionogol, a ddaeth yn amlwg 
gyntaf oll yn y rheiny a ddaeth wyneb yn wyneb â’r Crist atgyfodedig, ffydd a drosglwyddwyd 
drwy’r canrifoedd cynnar a’i chrisialu yng Nghredo Nicea, datganiad ffydd yr Eglwys yn y 
bedwaredd ganrif . Ceir craidd a chalon y ffydd Gristionogol yn y Credo, a mae miliynnau o 
Gristionogion, ledled byd, yn ei choleddu hi.    

 

Mae’r Credo hon yn hanfodol i ni, ac yn llewyrch o oleuni ynghanol profiadau bywyd. Dengys i 
ni fod ymddiriedaeth yn fwy na theimlad moel; nid teimlo’n ddiogel, nid teimlo’n saff; yn 
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hytrach, bod yn ddigon dewr i roi mynegiant i’n ffydd Gristionogol, drwy werthoedd yr Efengyl, 
sef cariad, tosturi, heddwch a chyfiawnder; a hynny, doed a ddelo, gan fod arddell ffydd yng 
Nghrist a dal at Ffydd yr Eglwys yn golygu gweld y darlun mwy; bydd hynny yn ein cyfeirio at 
gariad oesol Duw, sy’n grud i’n gwlad, ein byd, ein bywydau a phopeth arall sy’n bod.  

“Byddwch lawen, cadwch eich ffydd a’ch Credo” oedd pregeth Dewi Sant. “Gwneud y pethau 
bychain” medde fe wedyn. Pa bethau bychain? “Y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch 
ynof fi”. Gwnewch fel finne. Tipyn o ddweud! “Dilynwch fy esiampl”.   

Os yw hyn yn swnio’n haerllug, yna rym yn camddeall. Yn ei bregeth olaf, dyw Dewi Sant ddim 
yn cynnig geiriau, eglurebau clyfar neu ddadleuon deallusol a chymhleth; na hyd yn oed 
ddoethineb yn deil lio o’i oes o brofiad yn byw fel Cristion. Efe ei hun yw’r eglureb: nid am ei 
fod yn rhodresgar-falch, ond am ei fod yn ei gynnig ei hun, yn gwbl wylaidd, fel esiampl fyw 
o’r modd y gall bod dynol pechadurus fanteisio’n ddyddiol ar ras Duw, a chael ei geryddu a’i 
ysbrydoli gan yr Ysgrythur Lân a geiriau cyd-ddyn; ymhellach, am ei fod yn byw yn unol ag 
arwyddair deublyg disgybl Crist, sef edifeirwch a chariad, edifeirwch a chariad, edifeirwch a 
chariad.  

Dyma Dewi’n annog ei gymuned i ystyried eu profiad eu hunain o fyw ochr yn ochr ag ef,  “Y 
pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf fi, gwnewch hwy.” Yn syml ddigon, dilynwch fy 
esiampl, gan fyw fel y gwnes i. Mae  Dewi Sant yn dyfynnu geiriau Sant Paul “yr hyn a 
wnaethoch chi ddysgu a derbyn a chlywed a gweld ynof fi – gwnewch y pethau hyn.” Ar ryw 
olwg, mae hyn yn haerllug……ac eto, mae’n tynnu ar graidd a chalon y ffydd Gristionogol, sef 
yr Ymgnawdoliad, y Gair a wnaed yn gnawd: roedd Duw, hyd yn oed, wedi defnyddio mwy na 
geiriau. Yn y pen draw, annigonol yw geiriau.                       

Cofiaf o hyd fy nhad yn torri ei fol o chwerthin pan welodd fi yn bwrw ati i ddysgu gyrru drwy 
eistedd yn sedd y gyrrwr a darllen llyfr ynglŷn â sut i yrru. Ddysgais i chwap mae wrth ymarfer, 
ymarfer ac ymarfer mwy fyth, a hynny dan oruchwyliaeth gadarn rhywun profiadol, oedd yr 
unig ffordd i feistroli’r grefft: doedd geiriau rhywun arall ar bapur fawr o werth.  

Felly hefyd y bywyd Cristionogol: dysgu drwy arbrofi yn ffwndrus piau hi, hefyd gwylio eraill 
wrthi, a phwyso a mesur pethau.  Bod yn agored i  Dduw ac i’w gymuned oedd cyweirnod 
bywyd Dewi Sant. Ei berthynas â Duw yn ganllaw i’w fywyd yn y byd, a’i brofiad bywyd eto yn 
allweddol o ran ei berthynas â Duw. Bywyd o arbrofi cariadus, llawen wrth ddilyn Iesu oedd 
bywyd Dewi Sant. Nid perffaith mohono yn hynny o beth, yn sicr, ond roedd yn esiampl gadarn 
i’w gymuned, o ran byw yn wylaidd, yn gariadus a gonest gan fod yn ymwybodol o’u beiau a’u 
gwendidau eu hunain yn hytrach na sylwi ar ffaeleddau pobl eraill. Dyma oedd gras ar waith.                

O fod yn ddigon dewr i ddilyn cyngor Dewi Sant a bod yn llawen, gan dynnu ar ffydd yr Eglwys 
ac ymddiried yn Nuw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, hefyd gan weithredu ein ffydd drwy 
garu cymydog, felly y gallwn fod (er gwaethaf ein ffaeleddau a’n beiau) yn arwyddion gobaith 
i eraill, ac yn bobl â chariad Duw yn pefrio drwom.  

“O’m rhan fy hun, cerddaf yn llwybrau ein tadau.”  Mae’n siwr nad oeddent am glywed hynny, 
ond atgoffwyd y gymuned o’r geiriau olaf hyn o enau Dewi Sant – y gymuned oedd yn ei garu, 
oedd yn ymddiried ynddo ac yn dibynnu arno – fod ei fywyd yn darfod, fel yn hanes pawb. Ond, 
bedwar cant ar ddeg  a mwy o flynyddoedd yn ddiweddarach, parhawn i ddyfynnu ei eiriau, â 
chariad yn ein calonnau.   

Fel efe, mentrwn offrymu ein pethau bychain ein hunain, er mwyn iddynt fod, drwy ras Duw, 
yn arwyddion o gariad dyfnach. Gallwn, bawb ohonom, ble bynnag y bôm, fod yn arwyddion a 
sianelau cariad a gras Duw, wrth i ni offrymu pethau bychain ein bywydau, a hynny gyda 
symlrwydd, tynerwch a gobaith. 
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Dates for your Diary 

CMD 2019 

A reminder that these training days are regarded as a professional commitment for 
all stipendiary clergy and non- stipendiary clergy are strongly encouraged to attend 
if they can, so please put these dates in your diary now.   

 

CMD Wednesday 15th  May.  Venue to be confirmed.  

Canon Eileen Davies will be leading a day themed around rural issues, in particular 
the problems of rural isolation and the part the Tir Dewi charity plays in addressing 
these concerns. This is a change to what was advertised in the previous Ad Clerum. 

 

CMD Tuesday 19th  November. Venue to be confirmed.  

A day focused on Education and Schools’ work. 

 

Archidiaconal Days 

Additionally, there are to be three Archidiaconal Days, content and venues to be 
confirmed.   

Monday 15th  July:  Cardigan 

Tuesday 16th  July:  Carmarthen 

Wednesday 17th  July:  St Davids 

 

LICENSINGS 

Revd Vivian Sayer will be licenced as Priest in Charge of Llansadwrn and Llanwrda 
and Manordeilo and Llanfair on Sunday 10t h March 6pm in Cwrdaf’s Church, 
Llanwrda. 

Revd Dr Matthew Hill will be licensed into his new parish of Carmarthen on 27 t h  
March 2019 at 7pm in St Peter’s Church.  

 

NEW APPOINTMENTS and RETIREMENTS 

I am pleased to announce the appointment of Neil Hook as Priest in Charge of the 
parish of Haverfordwest with Camrose and LMA Dean Designate. H he will take up his 
post on 13 t h May. We pray for Neil as he and his family prepare for this move.  

I have received notice of the retirement of the Venerable Will Strange, Archdeacon of 
Cardigan on 31st  May, 2019.  

I have also received notice of the retirement of Revd Canon Bryan Witt on 31st  July, 
2019. 

I have also received notice of the retirement of Revd Ian Aveson on 31st  August,  
2019. 

We wish Bryan, Will and Ian long, healthy and happy retirements.  
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VACANCIES 

Priest in Charge positions will be advertised in The Church Times over the coming 
weeks, for Aberystwyth and Llanelli LMAs. If you are interested in any of these posts, 
please do speak to the relevant Archdeacons, applications are warmly encouraged.  

 
 
 
Yours in Christ, 

 

 


