
Yr angen am ddeialog parhaus 
Y mae Derek Davies, Swyddog Rhyngffydd yr Esgobaeth, yn obeithiol 
wedi digwyddiadau diweddar ac adolygiad seciwlar 

Mae’n dda gallu adrodd bod yr 
ymwybyddiaeth cynyddol o’r angen i osgoi 
safwbyntiau sy’n lliwio tyfiant ein dynoliaeth 
unigryw wedi rhoi egni pellach i nôd y 
ddeialog rhyng-ffydd; y mae’r gwahoddiad 
(gweler y llun) yn un enghraifft yn unig o’r hyn 
sy’n digwydd ac yn mynd yn ei flaen yng 
Nghymru.  Yn wir, gyda photensial Zoom yn 
amlygu ei hun fwyfwy, y mae rhannu 
gwybodaeth am ymatebion y credoau mwyaf 
i wendidau parhaol y ddynolryw yn siŵr o 

ddilyn.  Dylem gofio bod gan y credoau mawr eu seiliau pwysig yn eu cais eu hunain i fwydo a 
rhoi gobaith i ddynolryw. 

Yn anffodus, fel y digwyddodd pethau, nid oedd yn bosib I elwa yn bersonol; o ‘fynychu’ y 
fforwm hwn ond gallwn gael ein sicrhau bod yr arweiniad a roddwyd gan Mo Alamgir yn 
adlewyrchu holl agweddau positif nosweithiau tebyg blaenorol.  Y mae, wrth gwrs, yn anodd 
tu hwnt i ddiffinio crefydd.  Yn yr un modd, y mae’r temtasiwn i grynhoi unrhyw ffydd, ar ran 
eraill, mewn ychydig frawddegau, i’w osgoi.  Ond y mae angen i rywbeth gael ei ddweud, ac 
felly, y mae Will Gompertz, y Golygydd Celfyddydau yn y BBC, mewn cyd-destun hollol wahanol 
i ryng-ffydd, wedi crynhoi sentiment sydd, credaf, yn esiampl o’r deialog sy’n cael ei amlygu o 
fewn y symudiad rhwng-ffydd cyfredol. 

Yn ei adolygiad BBC o’r ffilm St Frances, a ddisgrifir gan Gompertz fel drama 
addfwyn darllenwn: 

“In a world that has become increasingly loud and opinionated, where 
nuance has been flattened by a steam-roller of bile and bellicose rantings 
delivered from high offices and low lives; where social media is anything but, 
and dogma is the new democracy - here is a film that proves that we have 
not yet become totally and utterly deranged.” And later “For this alone you 
could describe Saint Frances as being a quietly radical film, which refuses to be drawn into the 
headline-grabbing narrative of 21st Century communication and entertainment, and presents 
an alternative perspective; something that really needs fighting for: the telling of truths. Not 
home truths, or hidden truths, but every day, in plain sight, regular truths. 

Felly, gan osod y ffilm ei hun naill ochr, y mae ei adolygiad yn dal cymaint o naws ac awyrgylch 
y ddeialog ryng-ffydd cyfredol; cymaint i’w groesawu o’i gymharu gyda’r hyn a gawn yn rhy 
aml mewn mannau eraill yn ein cymdeithas ac yn wir yr hyn nad yw wedi dweud pethau da 
am hanesion ein cyfryw ffyd 


