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Anerchiad y Llywydd 

 

 

Wrth gyflwyno araith y Llywydd yng nghynhadledd y llynedd, tynnais sylw at y Colect ar gyfer 

Ystwyll II, “Hollalluog Dduw, rwyt ti’n gwneud pob peth yn newydd: boed i ti drawsnewid 

tlodi ein natur drwy gyfoeth dy ras, ac, o adnewyddu ein bywydau, hysbysa i ni dy ogoniant 

nefol drwy Iesu Grist, dy Fab ein Harglwydd, sy’n byw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd 

Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.” Mae’r Colect hwn yn mynegi galwedigaeth yr 

Eglwys, ynghyd â phob un o’r cynulleidfaoedd, a phawb ohonom ninnau, boed leygwyr neu 

ordeiniedig, seciwlar neu grefyddol: sef ein bod, drwy geisio dygymod â glo mân ac weithiau ag 

annibendod ein bywyd beunyddiol, yn cael ein galw i roi mynegiant i bresenoldeb Duw, nid 

drwy fod yn sanctaidd a di-fai, ond drwy fod yn agored i’w ras, rhywbeth, yn ôl St Gregory o 

Nyssa, nad yw fyth yn darfod. O feddwl am dragwyddoldeb, hyd yn oed, y mae llawnder gras 

Duw yn peri i ni fagu dyfnder ac i ymehangu er mwyn i ni brofi fwyfwy y llawnder sydd yng 

Nghrist. Fe’n gelwir i adael i Dduw rannu cariad Iesu ynom, yn ein gwendid, ein hofnau a’n 

methiannau, yn ogystal ag yn ein cryfderau, ein doniau a’n llawenydd. Gwnawn hynny drwy 

ddod ynghyd Sul ar ôl Sul i wrando’r Gair Sanctaidd, i fyfyrio ar y gwirioneddau mawr, a 

hynny yng nghyd-destun ein bywydau a’n hamgylchiadau; hefyd, drwy ymarfer ein 

hoffeiriadaeth gan ddwyn gerbron Duw anghenion y byd a thrwy dorri bara a rhannu gwin i 

gofio am Iesu, a chan ufuddhau i’w orchymyn. Fe’n gelwir i ddysgu gweld ein bywydau fel 

gweddïau a thrwy dysgu dweud IE i gariad Duw, fesul eiliad, wrth wasanaethu eraill a 

chaniatáu i eraill ein gwasanaethu ni, ein cefnogi a’n caru. I hyn y’n gelwir a dyma oedd nod 

gwreiddiol ein cyfundrefn blwyfol.  

 

O safbwynt ariannol, nid yw ein cyfundrefn blwyfol, lle mae clerig cyflogedig yn 

gweinidogaethu i ddwy neu dair eglwys, yn ymarferol bellach; ni fwriedir i’r trawsnewidiad i 

AddGLl, sy’n digwydd yn Esgobaethau Bangor a Llanelwy hefyd, fod yn chwyldro, ond yn 

hytrach yn ffordd o sicrhau fod ein cynulleidfaoedd lleol o Gristionogion yn parhau i dystio 

drwy ymarfer gweddi a gwasanaeth, i addoli Duw a derbyn maeth drwy air a sagrafen.  Dydw i 

ddim yn bwriadu rhoi’r bregeth fan hyn, sy’n cael ei chlywed pan rwy’n sefydlu AddGLl 

newydd, a sy’n sôn am ein rhesymau dros y newidiadau mawr; dim ond dweud mai er mwyn 

ceisio sicrhau lles a llwyddiant ein cynulleidfaoedd yn lleol yr ydym yn disodli’r drefn blwyfol 

draddodiadol a fu mor llwyddiannus – a gwneud hyn mewn modd cynaliadwy, yn ariannol ac 

(yn bwysicach) o ran pobl, lleygwyr a chlerigiaid fel ei gilydd. Y cwestiwn allweddol eleni yw: 

sut mae darparu adnoddau ar gyfer ein heglwysi lleol mewn modd cynaliadwy – o ran y blaned 

ac o ran y lleygwyr a’r clerigiaid? Sut mae cyflawni’n gwaith fel eglwys, yn lleol ac mewn 

modd iach, a ninnau’n methu cyflogi cynifer o offeiriaid plwyf ag a fu 20 mlynedd yn ôl? Sut 

mae cyflawni’n gwaith, fel eglwys, yn lleol ac mewn modd iach, heb wasgu’n ormodol ar 

gynulleidfaoedd a chlerigiaid? 

 

Does yna ddim atebion rhwydd, felly rhaid bod yn barod i ddysgu wrth fynd yn ein blaen, a 

rhannu’r hyn a ddysgwn, gyda’n gilydd: dyna un o ddibenion cyfarfod â’r Deoniaid AWL. Gâf i 



wneud un o’r pwyntiau sydd gennyf wrth bregethu adeg sefydlu AWL? Diolch i bawb a fu’n 

ddigon dewr i ymgodymu â phroses droi yn AWL; diolch i bawb ohonoch a fu/sydd yn rhan o’r 

trawsnewidiad o blwyf bychan i blwyf mawr; diolch i chi sy’n barod i groesawu’r newid; diolch 

i chi sy’n ddigon amyneddgar i gofleidio’r newidiadau; a diolch hefyd i’r rheiny sy’n 

sylweddoli, o bosib, iddynt fod yn “anodd”, hefyd y rheiny ohonoch a gododd broblemau. Nid 

gêm mo hyn. Nid sôn yr ydym am bobl sy’n coleddu syniadau arbennig yn ceisio dylanwadu ar 

garfan arall o bobl. Bod yn realistig yw’r nod, torri’r got yn ôl y brethyn – ac y mae hynny’n 

rhannol yn golygu cydnabod yr anawsterau.  Diolch felly am nodi anawsterau ac am geisio’u 

datrys, diolch i chi am ganfod y posibiliadau, a diolch yn arbennig iawn i  Marianne a’i thîm a 

ddaeth atoch chi, gan wrando ar amryw anawsterau, sawl  gofid, a pheth dicter a siomedigaeth.  

Bu’n anodd droeon i Marianne a’i thîm, oherwydd, tra’n cydnabod y gofid a’r dicter, ni allent 

ond cynnig gobaith a bendith Duw ar ffordd newydd o weithio, ac nid addo ailgydio yn y 

cyfarwydd. Wrth edrych tuag ymlaen, bydd y tîm trawsnewid yn esblygu yn dîm datblygu 

AddGLl, a byddant yn parhau i gynnal eich breichiau a’ch helpu i gydweithio yn y dull newydd 

hwn.  Diolch hefyd i  Howard a’i dîm am fod yn gefn sicr a diflino o ran cymorth ymarferol.   

 

Pwysleisiaf drachefn nad newid er mwyn newid mo hyn; yn hytrach, y nod yw defnyddio’r 

adnoddau – a hynny mewn modd didwyll, penderfynol a diolchgar – a ymddiriedwyd i ni gan 

Dduw, er mwyn sicrhau bod ein bywydau a’n geiriau wedi eu gwreiddio’n solet ym mywyd 

Crist, gan fod yn adlewyrchiad teg ohono. Mae pobl sy’n sylweddoli’r anawsterau a phobl sy’n 

medru gweld y posibiliadau newydd, y naill fel y llall, yn rhan o’r adnoddau a roddodd Duw i ni 

at y gwaith. Na foed i ni fod yn bobl sy’n gwrthod cydnabod y problemau, na chwaith yn bobl 

sy’n methu derbyn atebion posib.    

 

Sail yr anerchiad hwn y llynedd oedd colect: eleni, geiriau Iesu fydd dan sylw, sef ei eiriau olaf 

i’w ddisgyblion wedi’r Atgyfodiad, ac yn union cyn ei Esgyniad – yn ôl Efengyl Matthew. 

Maent yn grynodeb hylaw o’n hunaniaeth fel Eglwys a’r hyn a ddisgwylir gennym fel cymuned 

Eglwysig.  

 

“Rhoddwyd i mi”, meddai Iesu “bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a 

gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw’r Tad a’r Mab a’r 

Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw’r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf fi 

gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd”. Math 28:18b-20. 

 

Mae’r gorchymyn hwn yn ysgubol, ac nid ufuddhawyd iddo gan ddilynwyr cyntaf Iesu. Fe’i 

anwybyddwyd, yn hytrach, hyd nes y bu’n rhaid iddynt, dan gwmwl erledigaeth, ymadael â 

Jerwsalem a Jwdea; hyd yn oed pan ddechreusant gofleidio gorchymyn Iesu o ddifrif, ni 

sylweddolwyd yn union pa mor ddwfn ei oblygiadau. Ni cheir y gorchymyn hwn sydd yn 

Efengyl Mathew, yn ymddangos o gwbl yn fersiwn gynharaf Efengyl  Marc, ond fe’i gwelir, a 

hynny’n dipyn llai ‘ymosodol’ yn nherfyniad hirach a diweddarach Efengyl St Marc. Yn lle, 

“ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd”, gwelir  “Ewch at yr holl 

greadigaeth” sy’n awgrymu’r her ond mewn modd llai penodedig. Mae fel petai awdur y 

terfyniad diweddarach yn methu plygu i ddefnyddio’r gair “cenhedloedd.” Mae’r dweud 

ychydig yn gryfach yn Efengyl Luc; yno mae Iesu yn hysbysu ei ddisgyblion, ar ôl ei 

Atgyfodiad, fod yr ysgrythur yn nodi dioddefaint ac Atgyfodiad y Crist, ac y cyhoeddir ymhlith 

y cenhedloedd edifeirwch a rhyddhad oddiwrth bechod, ond eto nid yw’r dweud mor blaen â’r 

gorchymyn olaf ym Mathew. Yn llyfr yr Actau hefyd, pwysleisir gorchymyn Iesu i’r apostolion 

dystio iddo hyd eithafion y ddaear, ond ni cheir ymdeimlad o’r cenhedloedd yn dod yn rhan o’r 

gymuned ffydd hyd nes y gwelir hynny yn dechrau digwydd yng ngweinidogaeth St Paul.  Does 



yna ddim un cofnod o’r Esgyniad yn Jerwsalem i’w weld yn Efengyl St Ioan o gwbl. Sant 

Mathew yn unig, felly, os mai Mathew y casglwr trethi ydoedd hwnnw, a wyddai beth oedd bod 

yn un o’r gwrthodedig; efe yn unig sy’n cyflwyno’n ddi-flewyn-ar-dafod eiriau ffrwydrol Iesu, 

fod pawb, waeth beth fo’u cefndir ethnig, i’w cynnwys ymhlith pobl Dduw. Rydym ninnau, 

yma yn Aberystwyth yn 2019, yn ganlyniad y ffaith i’r apostolion cyntaf rheiny ufuddhau yn y 

pen draw i orchymyn ysgubol Iesu; a rhaid i ni beidio, fyth bythoedd, ag anghofio’r fraint 

enfawr sy’n eiddo i ni o wybod mai plant Duw ydym, na chwaith ein bod yn frodyr a chwiorydd 

iau y gymuned Iddewig, sef ein brodyr a’n chwiroydd hŷn yn y bywyd o ufudd-dod i Dduw 

Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist. 

 

Fe’n mabwysiadwyd yn aelodau o’r gymuned ffydd; fe’n gelwir i fyw y ffydd; fe’n gelwir i 

rannu’r ffydd. Er mwyn cyflawni’r ddeubeth, fe’n gelwir i goleddu gwybodaeth o’n ffydd. Ni 

syrthiodd i ran pawb ohonom i fod yn ddiwinyddion, yn bregethwyr ac athrawon, ond yn sicr 

gelwir ar bawb ohonom i wybod hanfodion y ffydd Gristionogol. Mae hynny’n gymharol 

uniongyrchol, gan fod Credoau’r Eglwys yn grynhoad hwylus ohonynt; a mae yna ddwy Gredo 

arbennig i chi eu hystyried: y naill, sy’n cael ei defnyddio yng ngweddïau dyddiol ein Heglwys, 

yw Credo’r Apostolion, na luniwyd gan yr Apostolion, ond sy’n tarddu o ganol yr ail ganrif pan 

ddefnyddid hi fel Credo i’w hadrodd adeg bedydd yn Rhufain, lle y pregethai  St Pedr a St Paul 

– crynodeb hwylus o’n cred sylfaenol.  Yr ail Gredo yw Credo Nicea a luniwyd yn y bedwaredd 

ganrif, a hynny dros sawl blwyddyn, er mwyn tawelu dadlau croch ynglŷn â’r berthynas rhwng 

Iesu, y Tad a’r Ysbryd Glân. Defnyddir hon adeg gwasanaethau’r Cymun Bendigaid. Dyw’r 

naill na’r llall ddim yn dweud y cyfan am ffydd y Cristion, ond maent yn ganllaw sicr wrth i ni 

ddysgu mwy drwy ddarllen y Gair, yr Efengylau a’r Epistolau a’r Ysgrythurau Hebreig; y nod 

wedyn yw ceisio cymhwyso gwirioneddau’r Credoau a’r Gair Sanctaidd i’n bywydau, dan 

arweiniad tyner yr Ysbryd Glân, wrth i ni ymagor iddo, o ran ein calonnau, ein bywydau a’n 

meddyliau. Nid rhyw lô mân crefyddol gwag mo hyn. Agorwch eich calonnau a’ch bywydau i 

Dduw, a bydd Duw yn ymateb gan agor i chwithau. Siaradwch â Duw, gan ddisgwyl ateb 

ganddo. Ac fe fydd Duw yn ymateb i chi, a hynny mewn amryw ffyrdd. “Profwch fi,”meddai 

Duw drwy’r proffwyd Malachi. “Bwriwch eich gofalon arno, oherwydd mae ei ofal yntau 

drosoch chwi” meddai St Pedr. Nid dweud yr wyf fi fod Duw yn rhoi i ni bopeth a 

chwenychwn, neu’n datrys ein holl broblemau – nid felly am eiliad, ond wrth i ni ymagor i 

berthynas fywiol ag Ef, cawn weld fod Duw yn ymateb i ni. Ac er mwyn rhannu realiti’r 

berthynas honno, y bu i ni dderbyn yr alwad. Nid cyflwyno gwybodaeth i bobl am Dduw, yw 

ein gwaith ni, ond yn hytrach eu harwain drwy esiampl i berthynas fywiol â Duw y Tad drwy’r 

Arglwydd Iesu, yn yr Ysbryd. Nid rhannu’r hyn na wyddom yw ein gwaith, ond yn hytrach yr 

hyn sy’n hysbys i ni. Nid rhannu Cristionogaeth fel math o becyn, yw’r her – yn sicr, dyw’r 

atebion i gyd ddim yn ein meddiant – ond yn syml ddigon, galwad i dystio i’r hyn a welsom o 

gariad Duw yn Iesu. Hynna ydy o! 

 

Mae yna gwrs ardderchog ar y rhyngrwyd, sy’n rhad ac am ddim, wedi ei lunio gan Fyddin yr 

Eglwys, dan yr enw “Faith Pictures”, a gyflwynwyd i ni llynedd gan y Chwaer Val Legg. Mae 

“Faith Pictures” yn lladd y myth mai nodi ffeithiau ynglŷn â’r Ffydd Gristionogol a cheisio gan 

bobl eu derbyn, yw hanfod efengylu. Mae’r cwrs hefyd yn ateb y gred fod efengylu yn 

rhywbeth anodd y mae’n rhaid wrth wybodusion i’w drosglwyddo. Do, rwyf wedi eich annog i 

ddysgu mwy am y Ffydd Gristionogol, ond yn y bôn rwy’n dymuno i chi rannu ag eraill eich 

syniad am Iesu a’r hyn y mae perthyn i’r Eglwys yn ei olygu i chi. Yn syml, rwy’n gofyn i chi 

rannu eich profiad uniongyrchol. Dyna pam y mae hi mor bwysig i bawb ohonom ymagor i 

gariad ein Harglwydd Iesu Grist, a hynny fel y gwelom yn dda i wneud. Does yna ddim un 

patrwm penodedig y dylem bawb fel Cristionogion gydymffurfio ag ef. Mae pawb yn unigryw – 



chi a minnau a phob un arall – ac y mae pawb â’i ffordd! Rhaid i ni adael i gariad tyner Duw ein 

cyffwrdd fel yr ydym, gan ddysgu derbyn, bob dydd, y cariad hwnnw, gan ganiatáu iddo ein 

newid, ein tawelu a’n harwain, a phlannu sicrwydd ynom, maddeuant yn y galon a llewyrch 

ymhob cilfach o’n bod. Felly y daw eraill i weld Iesu ynom ni, nid am ein bod yn ymdrechu i’r 

eithaf, ond am i’n bywydau fod yn dryloyw, golau Iesu’n sgleinio drwom ni.  Dyna sy’n 

bwysig, o ran efengylu, ynghyd ag ambell air yn ei le, i ddangos beth mae Iesu’n ei olygu i ni, a 

beth yw swm a sylwedd ein ffydd.  

 

Sut y galla’ i fentro dweud y fath beth? Drwy oblygiad, ei ystyr yw, mod i’n teimlo mod i’n 

dryloyw o ran Iesu a bod eraill yn medru canfod Iesu ynof fi. Wel ydw, sbo, nid am mod i’n 

credu mod i’n Gristion da, ond oherwydd fod gen i ffydd y bydd Duw yn fy nefnyddio i, hyd yn 

oed. Fe glywsoch, sawl un ohonoch, fy stori am Trevor, felly wna i ddim ei hailadrodd; ond 

dyna pryd y sylweddolais wirionedd fy Ffydd Gristionogol gynhenid, pan welais yr Ysbryd 

Glân yn llewyrchu drwy ddyn o’r enw Trevor, arweinydd Grŵp Ieuenctid yn hen adeilad y 

YMCA yng Nghaerdydd ar nosweithiau Sadwrn, ganol y 1970au. Ni fyddai’n siarad am Iesu 

nac yn rhannu ffydd, dim ond arwain Grŵp Ieuenctid lle byddem yn sgwrsio, gwrando 

recordiau a chwrdd â phobl ifainc eraill; ond gwelais Iesu ynddo, a bu hynny’n ysgogiad i mi 

geisio’r un peth i mi fy hun; mi wnes i weddïo a mae’r gweddill yn hanes. Ychydig droeon yn 

unig y mynychais i Grŵp Ieuenctid  Trevor ac ni phrofais yr Ysbryd Glân nes mynd i’r Hwyrol 

Weddi yn Eglwys y Plwyf (Hwyrol Weddi ar Gân cofiwch), felly ddaeth Trevor fyth i wybod yr 

effaith gafodd ef arna i. O ymagor i gariad trawsnewidiol Iesu, fe fydd Duw yn cyffwrdd eraill 

drwoch chi, gan ofyn i chi weithiau, o bosib, i fod yn ddigon eofn i sôn rhyw ychydig wrth bobl 

eraill pam mae Iesu’n bwysig i chi. Ond Duw fydd yn gwneud hyn oll, felly, does dim angen 

gofidio.  

 

Pam dweud hyn? Am mod i’n ymddiried yn Nuw. Mae gen i ffydd y bydd Duw yn gweithio 

ynoch chi, os gofynnwch iddo; mae gen i ffydd y bydd Duw yn gweithio drwoch chi, o adael 

iddo wneud. Does dim rhaid i ni gyrraedd pob nod a bod yn Gristionogion perffaith; digon yw 

agor ein bywydau a’u holl annibendod, gerbron yr Un a’n creodd, a sy’n ein caru â’r cariad 

eithaf sy’n drech na phob pechod, y cariad sy’n abl i’n trawsnewid mewn modd cwbl naturiol 

drwy ei Ysbryd Sanctaidd. Nid cael profiadau crefyddol aruchel mo’r nod, na chwaith 

gweddïo’n daer, ond bod yn agored i’r Duw real, a dysgu caru, fesul diwrnod. Rwy’n ymddiried 

yn Nuw i weithio ynom a thrwom fel Esgobaeth.  

 

Fe wna i ailadrodd hynna. Rwy’n ymddiried yn Nuw i weithio ynom a thrwom fel Esgobaeth. 

Rwy’n ymddiried yn Nuw i ddarparu ar ein cyfer yr adnoddau ariannol angenrheidiol; rwy’n 

ymddiried yn Nuw i alw rhai i’w wasanaethu, a rwy’n ymddiried yn Nuw i ddangos ei hun i ni, 

ac i eraill drwom ni. Gellir ymddiried yn Nuw i chwarae ei ran. Ond, rhaid i bawb ohonom 

ofyn, a fedrwn ni wneud hynny? Diben ein gwaith fel Esgobaeth, a hynny fesul wythnos, fesul 

Sul a fesul diwrnod, yw ceisio – chi a finnau fel unigolion – ymdebygu i Iesu, dangos 

ffrwythau’r Ysbryd drwy gyfrwng ein bywydau, bod yn halen a goleuni, bod yn lefain yn y 

toes. Dyw hyn ddim yn gymhleth ond mae’n her. Rwy’n ymddiried yn Nuw i weithio drwom ni, 

ond rhaid i ni fod yn barod i newid. Does yna run person yma yn y neuadd hon a all ddweud, 

‘wel, a bod yn berffaith onest, Esgob, does dim mwy y gallai i wneud â’m bywyd, hyd y gwela 

i; bron na allwn ddweud, ystyriwch fy mywyd, gwrandewch ar fy ngeiriau, sylwch ar fy 

ngweithredoedd – a dyna i chi batrwm o Gristion delfrydol!’ Nid er mwyn peri i chi deimlo’n 

euog y dwedaf hynny, ond yn hytrach cydnabod y gwirionedd. Rydym, bawb ohonom, yn 

troedio’r ffordd. Mae pob un ohonom yn llawn diffygion, ond mae gennym ganllawiau deublyg 

y Ffydd Gristionogol : edifeirwch a chariad, gan gydnabod y bai ger ein bron ein hunain o leiaf, 



a cherbron Duw, pan fo pethau’n mynd o’u lle, a derbyn arweiniad gan ddeddf cariad, i ddirnad 

y cam nesaf, o ran gweithred a gair. 

Rwy’n ymddiried yn Nuw i weithio ynom ni, ac yn ymddiried ynoch chi i ganiatáu iddo wneud 

hynny; oblegid, wrth i fi sefydlu AddGLl hwnt ac yma, sylwaf ar eich gwroldeb a’ch 

parodrwydd i newid y dull o drefnu’r gwaith, fel y gallwn barhau, orau y medrwn, i addoli Duw 

yn ôl ein traddodiad, fesul Sul yn ein heglwysi lleol; a da hynny er mwyn byw ein ffydd 

Gristionogol yn ystod dyddiau’r wythnos. Rwy’n ymddiried yn Nuw i weithio ynom ni a 

gofynnaf i chi goleddu ymddiriedaeth ddigonol ynddo Ef, i ofyn iddo eich cynorthwyo, nid yn 

unig i fyw eich ffydd, ond i’w rannu hefyd, fel y daw cyfle, gyda’ch cydnabod. “Rhoddwyd i mi 

bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Wrth i chi fynd, felly, gwnewch ddisgyblion o’r 

cenhedloedd gan eu bedyddio hwy yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt 

gadw’r hyn oll a orchmynnais i chwi. Ac wele yr wyf i gyda chwi bob amser hyd ddiwedd yr 

oes.” 

 

(Repeat in Welsh – i’w ailadrodd yn Gymraeg) 

Mae gennym ganllawiau deublyg y Ffydd Gristionogol sef edifeirwch a chariad, i’n harwain ar 

ein taith ddyddiol wrth ddilyn Iesu, a rhannu ei gariad drwy air a gweithred; ac yn ein 

Hesgobaeth mae gennym, yn ogystal, eiriau Dewi Sant o’i bregeth olaf, a draddodwyd gerbron 

ei gymuned ar y Sul olaf cyn ei farw.  

 

Mae geiriau Dewi Sant yn ei bregeth olaf, ar gôf a chadw, wedi eu trosglwyddo ar lafar ac yna 

ar bapur, er budd ac er dysgeidiaeth i ni heddiw. Maent yn hysbys i chi; gofalwn, gyda’n gilydd, 

eu bod yn eiriau byw, fel nad cofio ac ailadrodd moel fydd arnynt, ond drwy ras Duw, ufuddhau 

iddynt.  Siars Dewi Sant, ein Tad ymhlith y Saint, yw “Byddwch lawen, cadwch y Credo a 

chadwch eich ffydd, a gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch ynof fi.” Pan oedd 

ein IsDdeon, Canon Leigh Richardson, yn annerch adeg agoriad Ysgol Eglwys 3-16 newydd 

Tyddewi, fe’i ysbrydolwyd i gloi drwy ddyfynnu geiriau olaf ein nawddsant, gan 

ddramateiddio’r geiriau fel bo plant a phobl ifanc yn eu cofio’n well.    

 

Byddwch lawen, cadwch y ffydd, a gwnewch y pethau bychain   

 

Gofynnaf i Leigh a’r Deon Sarah i ddod a chyflwyno’r ‘ddrama’ gyda fi, yn Saesneg ac yna yn 

Gymraeg. Eich tro chi wedyn fydd sefyll gan anghofio eich lletchwithdod, ac uno’n galonnog 

gyda mi yn y symudiadau. Fydda i am i chi ddychwelyd i’ch eglwysi a chyflwyno’r neges eto, 

nid fel cefnogwyr peldroed yn llafarganu, ond er mwyn i ni fod yn ddigon gwyliadd a dewr i 

ufuddhau i’n tad ysbrydol Dewi Sant. Os felly, mae gobaith i ni gerdded yn llwybr Iesu, a’n 

cenedl unwaith eto yn dechrau adnabod o’r newydd gariad anfeidrol a bywiol y Duw 

Hollalluog.   

Dewi Sant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


