
Ni chafwyd rhifyn fel hwn o Pobl Dewi erioed o’r blaen 
 O’r braidd y bu i lawer ohonom brofi adegau mor rhyfedd a thrist â’r argyfwng coronafeirws 
presennol. Ni welwyd, erioed o’r blaen, gau ein hadeiladau eglwysig yn eu crynswth. Ni bu adeg erioed 
o’r blaen, a ninnau’n methu cydaddoli yn y cnawd. Eto i gyd, drwy ras Duw, rhyfeddodau’r dechnoleg 
fodern a gwaith caled, gwelwyd parhad gweinidogaethu ledled ein HaGLl. Bûm mewn gwasanaethau 
a digwyddiadau Zoom, gan drwyddedu, credwch neu beidio, Deon newydd ar AWL; llongyfarchiadau 
i’r Barchedig Viv Sayer!   

 Gelwid Cristionogion, yn y dechrau’n deg, yn “ganlynwyr y Ffordd”. Y mae hyn yn pwysleisio ein 
perthynas â Iesu. O ran ein galwedigaeth, nid ymgynnull mewn adeiladau eglwysig yw’r peth hanfodol, 
er mor werthfawr ydynt yn ein golwg, ond yn hytrach cydgerdded â Iesu drwy ei Ysbryd, bob dydd o’n 
hoes. Mae ein hadeiladau eglwysig yn hynod annwyl i ni, ond gwawriodd arnom o’r newydd yr hen 
wirionedd, nad trigfan unigryw Ysbryd Glân Duw mohonynt.   Bu’r gwasanaethau  Zoom y cefais 
wahoddiad iddynt lawn mor addolgar, gydag ymwybyddiaeth o’r Ysbryd Glân, â’r rheiny lle bûm, gynt, 
yn bresennol yn y cnawd.  

 Pan ddechreuir llacio’n raddol y cyfyngiadau enbyd sydd arnom ar hyn o bryd, boed i ni gofio’r gwersi 
a ddysgwyd. Cymuned ydym. Lle bo dau neu dri yn ymgynnull yn enw Iesu, mae Iesu yno yn ein plith, 
pa un ai mewn adeilad hynafol, yng nghartrefi pobl neu, megis trefn yr argyfwng hwn, drwy dechnoleg. 
Does gan Gristionogion ddim atebion i’r sawl sy’n gofyn pam fod Duw wedi caniatáu i hyn ddigwydd. 
Gwyddom fod Duw yn caniatáu dioddefaint. Gellir, yn ddi-os, dystio i Dduw fod gyda ni drwy’r adegau 
hyn. Wrth i ni ymgynnull o’r newydd drwy wyrth technoleg, cadwodd Iesu ei addewid, gan fod yma yn 
ein plith.  

 Yn ogystal, dysgasom o’r newydd pa mor rymus yw’r dulliau traddodiadol: gwelwyd parhad 
gweinidogaeth fugeiliol drwy ebyst a galwadau ffôn rheolaidd. Nid pawb sy’n medru cynnal 
gwasanaeth drwy gyfrwng Zoom neu ffrydio byw ar y weplyfr, a’r gwir yw nad oes reidrwydd arnom, 
bawb, i wneud hynny. Mae gan bawb ohonom ddoniau amrywiol, ac ni raid defnyddio ond y doniau 
sy’n eiddo i ni. Mae gweithio’n dîmau AWL yn golygu y gallwn, bawb ohonom, ddefnyddio ein 
harbenigedd priodol, a dysgu, y naill gan y llall.    

 Gan i ni rodio yng ngrym Ysbryd Iesu yn ystod yr argyfwng hwn, boed i ni barhau, drwyddo Ef, i agor 
ein bywydau a’n calonnau i Iesu a addawodd y bydd yntau, lle bynnag yr ymgynnull dau neu dri yn ei 
Enw, yno yn eu plith.   
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