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‘Roedd RHAID mynd i Gaerdydd!’

Argraffiadau o Gymanfa Gyffredinol
Eglwys Bresbyteraidd Cymru

“Diolch Meirion!”

Argraffiadau personol sydd gennyf ac nid adroddiad manwl. Mae
Llais y Gymanfa yn cynnwys mwy o fanylder ond hoffwn rannu
gyda chi rai pethau gafodd argraff arnaf a’r bobl wnes i gyfarfod.
Cynigiais gynrychioli ein Henaduriaeth gan fod rhai’n methu
mynychu, ac roeddwn yn benderfynol o geisio mynd i Gaerdydd
er mwyn bod yn bresennol yn Salem, Treganna. Doeddwn i erioed
wedi bod yn y capel ond wedi clywed cymaint amdano. Yn ystod yr
haf cefais gyfarfod Llywydd y Gymanfa Gyffredinol am y tro cyntaf,
sef y Parchedig Evan Morgan, gweinidog Salem. Roedd yn cerdded
o gwmpas Cymru a’r Gororau yn codi arian ac ymwybyddiaeth
tuag at ein hapêl arbennig, Hadau Gobaith, Cymorth Cristnogol. Yn
dilyn ei anogaeth ef ac yn hwyrach ymlaen clywed am benodiad fy
ffrind a chyn-gydweithiwr, y Parchedig Nan Wyn Powell-Davies, fel
Ysgrifennydd Cyffredinol yr enwad, roedd RHAID mynd i Gaerdydd!

Henaduriaeth Northern

Diolchodd y Llywydd i’r
Parchg. Meirion Morris,
y cyn Ysgrifennydd
Llywydd Etholedig
Cyffredinol, am ei
y Gymanfa Gyffredinol
waith dros y 10 mlynedd
diwethaf, a dymunodd y 2023-2025
wy awrWedi
gyda’r
nos.iddo
Mae
hyn
gorau
i’r yn
dyfodol.
cyrraedd
y capel roedd
yn braf gweld
wynebau
cyfarwydd! Ac

Y Parch. Evan Morgan, Llywydd y Gymanfa, yn cyflwyno anrheg i’r Parch.
Meirion Morris, y cyn Ysgrifennydd Cyffredinol, ar ei ymddeoliad, gan ddiolch
iddo am ei waith dros y deng mlynedd diwethaf

roedd y croeso gan
Evan a Nanywedi
cadarnhau ify mod wedi gwneud
yn Myanmar.
Rydym
parhau
y peth iawn yn teithio i Gaerdydd ar gyfer mynychu’r Gymanfa. Yn
bod, yn ein ddyddiol
llety roedd Siwan,
fy merch,
yn aros pan oedd
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â’r
Parch
yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd!
nydd Cyffredinol
PCM
(Eglwys
Oherwydd bod y Llywydd
Etholedig
wedi cael swydd Ysgrifennydd
Cyffredinol, roedd angen pleidleisio am Lywydd newydd ar gyfer
ar). 2023. Mae’r Parchedig Evan Morgan yn parhau fel Llywydd hyd at
y Gymanfa y flwyddyn nesaf, fydd i’w chynnal yng Nghaerfyrddin.
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Y Parch. Aneurin Owen (Llywydd Etholedig)

ond rywsut neu’i gilydd fe wnaethom siarad am Lan-non a
sylweddolwyd bod cysylltiad rhyngom! Byd bach yn wir!

Caplan y Gymanfa oedd y Parchedig Richard Brunt, Llundain, ac nid

wedi gweld
ar Richard ers
i ni fynd arwedi
daith gyfnewid i
edd o wyf
bobl,
ganllawer
gynnwys
plant,
Myanmar (Burma) yn nechrau’r 1990au! Ar y daith roedd Richard a
minnau,
Anna
Evans a dau o Ogledd
Iwerddon.
Roedd Richard
dd wedi
ffoi
oJane
daleithiau
eraill
hefyd.
wedi trefnu ein bod yn cael neges gan Ysgrifennydd Cyffredinol
mae Eglwys
talaith
Chin-Myanmar,
sy’n acffinio
ari mi gyfaddef bod
Bresbyteraidd
mae’n rhaid
ei weld yn rhoi neges i ni ar sgrin wedi fy ngwneud yn emosiynol
thargedu.
Yn ymwybodol
ôl y sôn,
dyma’r
iawn a ninnau’n
o’r sefyllfa
ofnadwy sydd yn y wlad ar
hyn o bryd. Cawsom gyfle i wneud casgliad tuag at waith yr Eglwys
Cheryl Williams (Cydlynydd Cymorth Cristnogol ar ran EBC), Mari McNeill
datblygedig
Dyma
yn Myanmar aym
chofioMyanmar.
amdanynt yn ein gweddïau.
Parchg.
(PennaethY
Cymorth
Cristnogol yngAneurin
Nghymru), Y Parch. Owen
Evan Morgan a’r Parch.
Nan Wyn Powell-Davies
byteraidd ym Myanmar i bob rheswm.
(parhad ar y dudalen nesaf)
hyll o rai yn gorwedd yn farw ar y
Dathlu’r 200 ym Mhencaenewydd
Cyfarfodydd Blynyddol Mudiad
O’r byd a’r betws
ys plant.
Yn Tedim,
saethwyd yn
farw Undeb Bedyddwyr Cymru
Chwiorydd
Diolchgarwch y Cynhaeaf?
Tudalen 3
Tudalen 4
Tudalen 5
achgen bach 10 mlwydd oed, wrth

HYDREF 12 2022 RHIF 85

Cymanfa Gyffredinol Eglwys
Bresbyteraidd Cymru
Caerdydd 2022

a byddant o gymorth i rai sy’n dioddef o
ddementia. Diolch am gynhyrchu llyfryn
mor lliwgar ac apelgar.

(parhad o dudalen 1)

Roedd y gwasanaeth Cymun yn arbennig, a
diolch i’r Parchedig Gwenda Richards am ei
neges o flaen y bwrdd. Diolch am gael bod
yn bresennol yn y Gymanfa a chael ailgydio
mewn cyfeillgarwch efo sawl un oedd
yno. Diolch yn arbennig i’r Llywydd a’r
Ysgrifennydd Cyffredinol (Evan a Nan) am
y ffordd gartrefol a chynnes y gwnaethoch
arwain y Gymanfa. Pob bendith yn y gwaith
yn ystod y flwyddyn nesaf. Gyda llaw,
dyddiad y Gymanfa flwyddyn nesaf yw 10–
12 Gorffennaf 2023.

Roedd newid hinsawdd yn thema arall yn
y Gymanfa hon, a ninnau wedi cael gwres
anhygoel yn ystod yr haf a diffyg dŵr yn
ne-ddwyrain Lloegr yn arbennig. Thema
ein hâpêl Cymorth Cristnogol Hadau
Gobaith yw newid hinsawdd a chyfiawnder
hinsawdd. Cawsom ddiweddariad am yr
apêl a’n atgoffa bod gennym hyd at y Pasg
nesaf i gasglu’r arian sydd yn gyfystyr
â £15–£16 yr aelod. Gwnawn ein gorau
i dynnu sylw ein haelodau at hyn, gan
obeithio y medrwn drosglwyddo swm
anrhydeddus i Gymorth Cristnogol yn y
gwanwyn.

Marian Lloyd Jones
Henaduriaeth y Gogledd-ddwyrain
Yr Ysgrifennydd Cyffredinol newydd
Y Parch. Nan Wyn Powell-Davies

Y darlithydd ar gyfer y Ddarlith Davies
eleni oedd y Parchedig Ddr Diane Stirling.
Mae Diane yn dod o Moreton, Cilgwri,
yn wreiddiol ac roedd yn gemegydd cyn
mynd i’r weinidogaeth. Dysgodd Gymraeg
yn rhugl ond traddodwyd y ddarlith yn
Saesneg y tro yma ar y testun ‘Climate
Change: Hand of God or Hand of Man?’
Diolchwyd iddi am gadw ei haddewid i
ddarlithio er iddi golli ei gŵr yn ystod y
dyddiau cyn y Gymanfa.
Traddodwyd y Ddarlith Hanes gan y
Parchedig Dafydd Andrew Jones ar hanes
Ysbyty Shillong 1913–1927. Diolch iddo
yntau am ddarlith lawn a manwl am
hanes yr ysbyty cenhadol yng Ngogleddddwyrain India.
Daeth cynllun pensiwn gweithwyr Eglwys
Bresbyteraidd Cymru i ben ddiwedd Medi
oherwydd nad yw’n gynaliadwy. Nid yw
hyn yn effeithio’r rhai sydd yn derbyn
pensiwn yn barod, ond bydd cynllun
newydd yn dechrau 1 Hydref 2022.
Cafwyd adroddiadau calonogol iawn
gan y Gwasanaeth Ieuenctid a’r gwaith
sydd yn digwydd yng Ngholeg y Bala, a
hwythau wedi cael dwy flynedd anodd
oherwydd Covid-19. Mae’r gwaith o geisio
cael partner i gydweithio ag EBC yn y
Coleg yn mynd rhagddo hefyd. Diolch am
adroddiad y Chwiorydd hefyd, ac am yr
adnoddau arbennig drwy gynllun GOLUD.
Bydd llyfrau lliwgar yn cynnwys hoff
adnodau ac emynau yn cael eu dosbarthu
drwy’r Henaduriaethau yn ystod yr hydref,

Carys Davies, Sarah Morris a Christine Hodgins yn cyflwyno deunyddiau’r cynllun GOLUD

Y cynrychiolwyr yng Nghapel Salem, Caerdydd. Roedd nifer hefyd yn ymuno â’r gweithgareddau drwy
gyfrwng Zoom o Gymru benbaladr

Dechrau Canu, Dechrau Canmol
Sul, 16 Hydref am 7.30yh
A hithau’n dymor diolchgarwch, bydd Nia yn treulio
amser gyda’r artist Eddie Ladd, sydd yn ôl yn ei
chynefin yng Ngheredigion

Caniadaeth y Cysegr
Sul, 16 Hydref, am 7:30yb a 4:30yp
Mwy o ganu cynulleidfaol o Gymanfa Ebeneser, Castellnewydd Emlyn
Sul, 16 Hydref, am 12:00yp
Oedfa dan arweiniad Meilyr Geraint, Caerdydd
2
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Dathlu’r 200 ym Mhencaenewydd
Ers 200 mlynedd mae capel MC Pencaenewydd yn Eifionydd
wedi bod yn fangre ar gyfer addoli ac, fel yr unig adeilad
cyhoeddus yn y pentref, wedi bod yn ganolfan ar gyfer pob math
o weithgareddau. Yno y priodwyd y diweddar gyn-brifweinidog
Lloyd George, er mwyn dianc o brysurdeb tref Cricieth ac allan
o olwg y byd. Codwyd sawl person i’r weinidogaeth o’r capel,
ac yn fwyaf diweddar y Parch. Edwin Hughes, a ddaeth yn ôl i’r
capel rai Suliau yn ôl i gyflwyno’r bregeth yn yr oedfa ddathlu.
Un arall a briodwyd yn y capel yw’r Parch. Dafydd Hughes, a
briododd un o blant yr eglwys, sef Ann.
Deg mlynedd yn ôl mi fentrodd aelodau’r capel adnewyddu’r
adeiladau i gyd, gan greu gofod agored ar gyfer addoli, ac
adnewyddu a chodi festri a thoiledau newydd. Gosodwyd
cynllun gwresogi oedd yn cymryd gwres o grombil y ddaear, a
hwnnw yn ei dro yn cynhyrchu ynni glân ac adnewyddadwy.

Rhai o blant Pencae o’r ganrif ddiwethaf a ddychwelodd i’r dathlu. Nodir eu
cyfeiriad bryd hynny a lle maent yn byw erbyn hyn. Cefn, o’r chwith: Robin
Gwyddfor (Caernarfon), Fflur 10 Tregarn (Bethesda), Emyr Caenewydd (Trefor),
Gwyneth Tyddyn Bach (Llangernyw) ac Eurwyn Tyddyn Bach (Nefyn). Blaen:
Emyr Gwyddfor (Llanystumdwy), John Eric Lodge Trallwyn (Abergele), Menna
Fferm Pencaenewydd (Trawsfynydd), Megan Caer Tyddyn (Prestatyn), Siân
Caer Tyddyn (Llangadwaladr), Huw Ifor Rhosceiri (Rhydymain) ac Einir Talar
Wen (Pontrug).

Trefnwyd nifer o gyfarfodydd yn ystod 2022 i nodi a dathlu’r
daucamlwyddiant. Bu’r cyntaf ar 2 Gorffennaf, a chyfarfod difyr
a llwyddiannus iawn ydoedd hefyd, yn gyfuniad o chwarae,
bwyta a chanu. Roedd y plant, gryn hanner cant ohonynt,
ac ambell oedolyn gwirionach na’i gilydd, yn cael modd i fyw
yn trin peli a swigod a chylchoedd a photeli dan do. Ymhen yr
awr roedd y barbeciw yn barod ac ymhen awr arall croesawyd
y cerddorion i’n diddanu: Ben a Now, yr hogiau lleol, a Dafydd
Iwan. Gofalwyd am y gemau a’r barbeciw – a llawer mwy – gan
deulu Bryn Mawr. Cyfeiliwyd i Ben yn lleisio a chanu’r gitâr
a Now ar y drymiau gan Owenna Hughes. Ar sgrin yn troelli
dangoswyd dros bedwar cant o luniau o bobol Pencae ar hyd y
blynyddoedd, gan ddechrau gyda llun o Isaac Morris, Pentyrch
Isaf, sylfaenydd yr achos.
Darllenwyd englyn gan Robin (Gwyddfor gynt) i goffáu Isaac
Morus a’i olynwyr:

William Hughes, Edwin Hughes, Dafydd Hughes, Sarah Roberts, Aled Davies
ac Owenna Hughes

Dyma aelwyd y moliant – a’r Achos
A drechodd y deugant
Eleni sy’n ddilyniant
I sêl amaethwr o sant.
Darllenwyd triban hefyd o waith John Eric Hughes, Abergele, un
arall o blant yr eglwys:
I’r capel, mawr yw’n dyled
A’n ffydd mewn dyddiau caled.
Rhoes nerth i’r rhai fu dan y don,
Bu’n galon i’r gymuned.
Yna ar 9 Medi cafwyd oedfa’r dathlu, gyda’r Gweinidog, y Parch.
Aled Davies yn llywyddu, y Parch Dafydd Hughes yn rhannu
atgofion ac yn arwain y defosiwn. Cafwyd pregeth amserol gan
y Parch. Edwin Hughes, yn edrych yn ôl i gyfnod Howell Harris,
a chan osod her ar gyfer y dyfodol. Wedi’r oedfa, aed ati i dorri’r
gacen a oedd yn cynnwys llun o’r capel; dau aelod hynaf y capel
gafodd y fraint o dorri’r gacen.
Mae dau ddigwyddiad eto ar y gweill, sef oedfa deuluol a swper
diolchgarwch arbennig ym mis Hydref, a Chymanfa Garolau ym
mis Tachwedd.

Dyfed Evans a Myfanwy Jones
3

HYDREF 12 2022 RHIF 85

Cyfarfodydd Blynyddol
Mudiad Chwiorydd Undeb
Bedyddwyr Cymru
Profiad melys iawn oedd i Fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr
Cymru ddod ynghyd i’w Cyfarfodydd Blynyddol yn y Tabernacl,
Caerdydd, ar 14 Medi eleni, ar ôl bwlch o dair blynedd ers y cyfarfod
cynt, a hynny yng Nghapel Emaus ym Mangor. Y Chwaer Eleri Lloyd
Jones oedd yn llywyddu, ac arweiniodd gyfarfod y prynhawn yn ei
ffordd naturiol ei hun. Cafwyd gair o groeso gan y Parchg Ddr Rosa
Hunt, gweinidog newydd y Tabernacl.
Dwy o aelodau’r Tabernacl fu’n arwain y defosiwn, sef Calan
McGreevy a Helen Jones. Cyflwynwyd adroddiadau’r trysorydd a’r
ysgrifennydd gan Bonni Davies, a derbyniwyd adroddiad gan Mair
Roberts am anawsterau a llwyddiannau Cartref Gofal Glyn Nest yng
Nghastellnewydd Emlyn. Cyflwynwyd hefyd yr is-lywydd newydd,
sef y Parchg Sian Elin Thomas, o ogledd sir Benfro.
Linda Gruffudd, un o ffrindiau’r llywydd newydd yn y Tabernacl, a
gyflwynodd Ruth Davies, gan wneud hynny mewn ffordd hwyliog
a didwyll iawn. Merch o Fangor yw Ruth, ac yn aelod yn Penuel,
Bangor, fel yr adnabyddid yr eglwys yn y cyfnod hwnnw. Wedi
ymddeol, symudodd Ruth a’i gŵr, Bill, i Gaerdydd ac ymroi i
gyfrannu i fwrlwm Eglwys y Tabernacl mewn sawl ffordd werthfawr.
Offrymwyd yr Urdd Weddi gan Ysgrifennydd Cyffredinol UBC, sef y
Parchg Judith Morris.
Cyflwynodd Ruth ei hanerchiad fel llywydd ar y thema ‘Merched yn
Bennaf’, gan gyflwyno’i sylwadau ar hanes Miriam, chwaer Moses,
y broffwydes gyntaf i gael ei henwi ac un oedd yn arwain addoliad
ac yn ysbrydoli merched. Cyflwynwyd stori Abigail, y cyfeirir ati fel
‘llysgennad yr anialwch’, ac yna o’r Testament Newydd datblygodd
y thema drwy gyfeirio at Mair, mam yr Iesu, a Dorcas a’i thalent
gwnïo a’i chymwynasau i’r tlodion. Daeth yr oedfa i ben mewn
gweddi gan y Parchg Judith Morris, cyn neilltuo i’r festri a mwynhau
pryd hyfryd a drefnwyd gan chwiorydd yr eglwys.

wedi arwain gyda sawl corff cenedlaethol sy’n ymwneud â gofal
cymdeithasol, a’r trydydd oedd Dr Rosa Hunt. Roedd cyfraniadau’r
tair yn afaelgar ac roedd yn amlwg bod eu gwreiddiau crefyddol
wedi bod yn angor i werthoedd ac anian eu gwasanaeth yn eu
meysydd arbenigol.
Yr is-lywydd a estynnodd ddiolchiadau’r gynulleidfa i’r tair am eu
cyfraniadau ac i bawb a fu’n ymwneud â’r trefniadau. Ar y diwedd
canwyd emyn y Parchg Peter Thomas, sy’n cynnwys y llinellau:

Y llywydd arweiniodd yr oedfa hwyrol, gyda Branwen Davies (merch
y llywydd) a Catrin Lloyd yn arwain y defosiwn. Gwerthfawrogwyd
eitem gerddorol hyfryd ‘Offeryn dy Hedd’, gan Mair Long, darn o
waith Siân Rhiannon ac Euros Rhys Evans.

... ac fe welwyd
Llaw yr Iôr yn llywio’n bywyd
i’r yfory sy’n obaith gwiw.
Cyhoeddwyd y fendith gan y llywydd ac aeth pawb adref
wedi eu calonogi a’u bendithio. Diwrnod hyfryd yn wir ym
mhrifddinas Cymru.

Gwahoddodd y llywydd dair o ferched i rannu sut oedd eu ffydd
wedi dylanwadu ar eu gwaith. Merch o Fôn oedd Awen Iorwerth,
ymgynghorydd mewn ysbyty ac aelod gyda’r Annibynwyr. Rhian
Huws Williams oedd yr ail, un a’i gwreiddiau yn ardal Dinbych, ac

4
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O’r byd a’r betws

Diolchgarwch y Cynhaeaf?
Bu cyfnodau o’r gorffennol yn llifo’n dawel o dymor i dymor, a bywyd
yn ymddangos yn dawel, ddigyffro. Wrth weld lliwiau’r hydref ym
myd natur, paratown ein hunain at gyfarfodydd diolchgarwch,
gyda’n pwyslais ar gynnyrch tir a llawnder yr ysguboriau. Bellach,
ni allwn ddisgwyl cael hwylio ar lynnoedd llonydd amser, gan fod
corwyntoedd annisgwyl yn creu llanast ar draws y byd.

cludo dros y Sianel? Mae hyn yn profi fod polisi annynol a gwirion
llywodraeth San Steffan pan oedd Mrs Truss yn Ysgrifennydd Tramor
wedi methu’n llwyr. Daeth hanes i’m clyw am ddau frawd, 16 ac 17
oed, o Afghanistan oedd wedi cerdded y rhan fwyaf o’r daith, ond
wedi ffugio modd i fynd ar drên i Baris yn eu carpiau heb fodd yn y
byd. Roedd teithiwr o Gymro ar y trên a chynigiodd eu helpu.

Naw mis yn ôl, pwy fyddai wedi rhag-weld corwynt Putin yn
gwthio’i filwyr dros ffiniau Wcráin, gan herio heddwch byd a hawlio
tiroedd cenedl arall. Os llwyddodd i gyfeddiannu ardal Crimea
rai blynyddoedd ôl ym mis Chwefror 2014, ac ymosod ar weddill
Wcráin eleni, mae wedi hawlio tiroedd Donetsk, Luhansk, Kherson
a Zaporizhzhia ddechrau’r mis hwn. A gaiff eu cadw sy’n fater
gwahanol. Yn ystod y naw mis, bu sgileffaith y rhyfel ar weddill y
byd, a gwledydd Ewrop yn arbennig.

Dyma’r bobl mae’r rhai sy’n gwrthod cynorthwyo’r ffoaduriaid yn
troi eu cefn arnynt. Y perygl yw y byddant yn cael eu rhwydo i we’r
smyglwyr sy’n manteisio ar ferched a phobl ifanc fel hyn. Bydd y
sawl sy’n medru edrych ar wefan Care4Calais yn deall beth yw
realiti arswydus hyn. Ymateb y Swyddfa Gartref oedd bod llwybrau
diogel ar gyfer y ffoaduriaid hyn i Brydain. Datganiad Care4Calais
yw bod hyn yn groes i’r gwir. Dyma dystiolaeth wyres un o gynlywyddion Undeb Bedyddwyr Cymru sydd ar staff yr asiantaeth
hon. Y ffordd ddyngarol, ac yn sicr y dull Cristnogol, yw galw am
fisas, tebyg i fisas yr Wcrániaid, i Brydain a threfnu cais am loches
wedi glanio. Byddai’n gam buddiol i bob henaduriaeth, cymanfa
ac eglwys anfon llythyr at y Swyddfa Gartref ar eu hunion i gefnogi
Care4Calais. Byddai hyn yn helpu i ddileu smyglo ffoaduriaid dros
y môr a dileu’r embaras moesol o ddefnyddio Cynllun Rwanda.
Dyma’r math o gynllun a allai leihau’r risg o weld pobl yn cael eu
gwerthu i gaethwasiaeth, a hynny’n arbennig i’r farchnad ryw. Yn
nhymor y diolchgarwch, diolchwn am ein rhyddid a gweithiwn dros
ryddid ffoaduriaid, sydd heb unman diogel i fynd.

Bu prisiau olew a nwy yn ffactorau ar brisiau popeth a brynwn, a
thros y gaeaf nesaf byddwn wedi profi llawer mwy o gyni nag rydym
yn medru ei ddychmygu nawr. Pan welwn adroddiadau trawmatig
am y rhyfel ar y bwletinau newyddion, beth fydd testun myfyrdodau
ein Cyrddau Diolchgarwch eleni?
Ni allwn ddyfalu faint o ffoaduriaid o Wcráin sydd wedi cael
lloches ar aelwydydd Cymru yn ystod y misoedd diwethaf. Yn ôl yr
adroddiadau hyn, mae llawer iawn ohonynt wedi ymsefydlu’n dda,
er, mae’n sicr, yn llawn pryder am berthnasau a chymdogion yn eu
mamwlad. Deallwn fod darpariaeth addas yn cael ei gwneud yn
lleol ac ar draws Prydain i ddarparu dillad, addysg, gofal meddygol
ac, yn aml, cyflogaeth i’r ffoaduriaid hyn. Yn hyn oll, diolchwn.
Ond beth am y ffoaduriaid o Afghanistan a Syria, pobl sy’n dal i
fentro i gyfeiriad gwledydd Prydain, a mentro’r cychod gwantan i’w

Denzil John

Gwerthfawrogi Gwasanaeth Oes yng
Nghapel Pen-uwch, Ceredigion
Ar y Sul cyntaf o fis Medi eleni ym Mhenuwch manteisiwyd ar y cyfle i werthfawrogi
wyth deg mlynedd o wasanaeth Mrs Nel
Davies, Glanwenffrwd, yn cyfeilio ar yr
organ a’r piano yn y capel.
Yn y flwyddyn 1942 sylwodd prifathro’r
Ysgol Gynradd, Mr Tegwyn Pritchard, fod

doniau cerddorol naturiol gan y ddwy
chwaer, Nel a Mari. Cymhellodd hwy i
gymryd eu tro gyda’r offerynnau, a dyna
a fu’r hanes am flynyddoedd oes er budd
y gynulleidfa (Bu farw Mari yn y flwyddyn
2015). Bu’n dda cael cydnabod gwasanaeth
ffyddlon Nel, a chyflwynwyd rhodd iddi a
drefnwyd gan Helen Evans.

Yn y llun gwelir Nel wrth yr organ, ac
yn sefyll ei phriod, John, a’r Parchedig
Stephen Morgan
Cydnabod Gwasanaeth Nel Davies
Organyddes yng Nghapel Pen-uwch
am 80 mlynedd,
Dydd Sul, 4 Medi 2022
Dyma fraint ein anrhydeddu –
Bedwar ugain mlynedd lawn
O wasanaeth Nel i’r capel,
Oes o wir ymroddiad llawn.
Canfu’r athro, Tegwyn Prichard,
Dalentau cerdd y ddwy chwaer fwyn,
Nel a Mari yn frwd awyddus,
Meistroli’r nodau pêr eu swyn.
Canu’r nodau ymhob amgylchiad,
Byseddu cywir y ddwy law,
Darllen nodau’r emyn-donau
Yn gywir swynol gadw’r traw.
Pedwar ugain mlynedd ffyddlon
Sydd yn uchel haeddu’n clod;
Cyfraniad Nel nid â yn angof
Ym Mhen-uwch, tra moli’n bod.
Stephen Morgan
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ADNABOD

Cymeriadau’r Hen Destament

Cyfres o astudiaethau gan y Parch. Meirion Morris
ar gyfer grŵp neu unigolion; gellir eu defnyddio
ochr yn ochr â’r gyfrol Dehongli Bywyd Abraham gan
Gareth Lloyd Jones.

ABRAHAM

3 Bendithio Abraham

lle mae Duw yn ddigon, lle mae Iesu’n ddigon. Wrth ysgrifennu at
Gristnogion oedd yn wynebu ar erledigaeth sylweddol, mae Pedr
yn dweud: ‘Ond hyd yn oed pe digwyddai ichwi ddioddef o achos
cyfiawnder, gwyn eich byd!’ (1 Pedr 3:14)

Darlleniad – Genesis 17:1–8

Un o’r ymadroddion mwyaf cyfarwydd ym mywyd eglwys neu
ym mywyd Cristnogion yw’r ymadrodd ‘pob bendith’, neu ddim
ond y gair ‘bendith’. Wrth ddarllen drwy’r Beibl gwelir ei fod yn air
canolog iawn o’r dechrau i’r diwedd, ond tybed faint ohonom sydd
yn glir ynglŷn ag ystyr y gair? Efallai fod gennym ryw syniad, ond,
wrth feddwl am Abraham ac am arwyddocâd y ffaith fod Abraham
yn cael addewid droeon y byddai Duw yn ei fendithio, ac y byddai ef
a’i deulu yn fendith, yr wyf am dreulio’r wers yma’n edrych ar ystyr
y gair. Yr wythnos nesaf mi fyddwn ni’n edrych ar beth oedd natur
‘bendith’ ym mywyd Abraham.

1. Wrth ddymuno bendith i rywun, pa mor agos at ystyr y Beibl o
fendith yw ein dyhead ni drostynt?
2. Pa beryglon sydd mewn deall bendith neu fendithion dim ond
yn nhermau cael pethau da? Beth am bobl sydd ddim yn eu cael?
3. Mae bendith yn deillio o’n perthynas â Duw yn Iesu Grist. Sut
mae gweddïo a gweithio yn eich bywyd fel unigolyn ac eglwys i
ddymuno’r fendith hon i bobl?

Fel y nodais, mae bendith yn thema sy’n cwmpasu o ran ei hystyr
holl ddaioni Duw tuag at y ddynoliaeth. Rydym ni’n tueddu i
ddefnyddio’r ymadrodd wrth geisio ‘bendith’ ar ein gwaith neu ein
hymdrechion. Prin yw’r holi a ydym mewn lle i dderbyn bendith,
neu a ydym am gael ein symud i le felly. Bendithiwyd Noa gan
Dduw pan, mewn ufudd-dod, y condemniodd y byd. Felly Abraham,
cafodd ei fendithio wrth i’r Arglwydd ei alw i adael popeth yr oedd
yn ei adnabod. Derbyniodd Joseff fendith Duw fel carcharor ac fel
gwas ymhell cyn iddo adnabod y galwad i fod yn llywodraethwr.

Cytûn Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

Yn ychwanegol, rhaid nodi hefyd, er y mynych gyfeiriadau at
fendith, fod cyfeiriad at felltith hefyd yn Genesis, fel yng ngweddill
y Beibl. Un o’r adrannau lle y mae’r ddau’n cael eu cymharu yw
Deuteronomium 27 a 28. Yr wyf am nodi dri pheth yn unig gyda
golwg ar hynny. Yn gyntaf, nid oes yr un enghraifft o Dduw yn
bendithio rhywun, ac yna’n cyhoeddi melltith arno/arni. Mae hyn
yn ddeillio o’r ail beth yr wyf am ei nodi: mae bendith bob amser
yn dod o fewn perthynas â Duw. Yn olaf, fel yn yr Hen Destament,
mae bendith yn y Testament Newydd yn addewid i’r rhai sydd yn
nheyrnas Dduw, yn cadw geiriau Duw, rhai y mae eu pechodau
wedi eu maddau, y rhai sydd wedi eu gwahodd i’r wledd briodas.
Maent i gyd ynghlwm â gwaith Iesu drosom: yr un, drwy ei fywyd, ei
farw a’i atgyfodiad, sy’n ein gwneud yn etifeddion yr addewidion, y
bendithion a addawyd i Abraham.

Mae Cytûn, Eglwysi Ynghyd yng Nghymru yn gwahodd
ceisiadau am swydd

Prif Weithredwr

a ddaw’n wag toc gan y bydd deiliad presennol y swydd, y
Parchedig Ganon Aled Edwards, yn ymddeol.
Bydd deiliad y swydd yn:
v arwain gyda gweledigaeth ar eciwmeniaeth ac ymwneud â’r
cyhoedd gan Eglwysi Cymru a bydd yn galluogi ac yn dwyn
ymlaen y rhaglen waith a’r blaenoriaethau a osodir gan
Fwrdd Ymddiriedolwyr Cytûn i wasanaethu’r eglwysi;
v goruchwylio cefnogaeth i’r Cyfamod dros Undod yng
Nghymru trwy Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol;
v rheoli tîm sy’n cyflwyno’r rhaglen waith y cytunwyd arni gan
y bwrdd a’r eglwysi sy’n aelodau;
v Gristion sy’n deall ac yn derbyn sylfaen drindodaidd Cytûn;
v gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg a Saesneg.

I geisio diffinio bendith, yn arbennig yn hanes Abraham, gellir
dweud mai ystyr y gair yw rhoi braint, cyfrifoldeb neu ffafr i ryw
ran o greadigaeth Duw, a hynny gan Dduw, neu gan rywun y mae
Duw wedi ei fendithio. Mewn perthynas â’r ddynoliaeth, cael eich
bendithio yw bod yn un o bobl Dduw gyda’r holl drugareddau
sy’n dod yn sgil hynny. Mewn geiriau eraill, bendith Duw yw ei
bresenoldeb yn eich bywyd mewn perthynas real. Yn yr Hen
Destament, y gair a ddefnyddir amlaf yw baruk; wrth gyfeirio at
yr Arglwydd mae’n golygu mawl, ac yn achos pobl mae’n cyfeirio
at ffafr, hapusrwydd a byw mewn ffordd sy’n plesio Duw. Yn y
Testament Newydd mae’r gair makarios yn golygu gwynfyd a
hapusrwydd, bywyd sydd i’w ganmol.

Am fwy o wybodaeth am Cytûn, y rôl, a’r unigolyn yr ydym yn
chwilio amdani/o, cysylltwch â: cadeirydd@cytun.cymru
https://www.cytun.co.uk/hafan/swyddi/
Gwnewch gais ar-lein at cadeirydd@cytun.cymru
A fyddwch cystal â chynnwys y canlynol:
• CV cynhwysfawr sydd yn cynnwys eich llwyddiannau
diweddar a manylion dau ganolwr, gydag un ohonynt yn
goruchwylio eich gwaith cyfredol;
• llythyr cais sydd yn cynnwys eich rheswm dros wneud cais a’r
priodweddau y byddwch yn eu dwyn i’r rôl.

I grynhoi felly, estyniad o waith gras yw bendith a hynny yn hanes
y rhai sydd mewn perthynas â Duw. Yn ôl Salm 32:1, ‘Gwyn ei fyd y
sawl y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod.’ Sail a man
cychwyn bendith felly yw ein perthynas â Duw trwy’r Arglwydd Iesu.
Yn dilyn o hynny, y fendith mewn gwirionedd yw ceisio Duw a bod
yn y lle hwnnw sy’n rhyngu ei fodd. Mae bendith neu wynfyd yn dod
wrth ymddiried, wrth lochesu, wrth geisio â’n holl galon. Bendith
yw ymhyfrydu yng ngeiriau Duw a gwrando arno. Yn ddiddorol
iawn, mae Iesu hefyd am ddweud bod y rhai sy’n galaru, yn dlawd
neu’n cael eu herlid wedi eu bendithio. Nid mater o gael cysuron
neu bethau, ond bod yn y lle, beth bynnag fo’n hamgylchiadau,

• Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 11 Tachwedd 2022
• Cynhelir y cyfweliadau ar 25 Tachwedd 2022
Cysylltwch â cadeirydd@cytun.cymru os oes gennych unrhyw
broblemau
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Anrhegu ym Methel,
Mynachlog-ddu, Sir Benfro
Bu’n oedfa wir gofiadwy ym mhob ffordd ym
Methel, Mynachlog-ddu, bore Sul, 2 Hydref,
pan anrhegwyd pump o chwiorydd yr
eglwys am eu cyfraniadau gwahanol i
hyrwyddo gwaith a thystiolaeth yr eglwys
am nifer fawr o flynyddoedd.
Gwasanaethodd Cymraes Davies fel
organyddes am 72 o flynyddoedd ac
ysgrifennydd gohebol yr eglwys am
ddeunaw mlynedd, tra bu Annette Jones yn
organyddes am 62 mlynedd a Rhian Davies
a Jill Owens am ddeugain mlynedd yr un.
Gwerthfawrogir eu gwasanaeth hollbwysig
am gynifer o flynyddoedd.

Cyflwynwyd medal Gee i Elfair Jones am
ei ffyddlondeb oes i waith yr ysgol Sul, lle
bu’n arolygydd ac yn ysgrifenyddes am
flynyddoedd lawer ac yn ysgrifennydd
ariannol yr eglwys am ddeugain mlynedd.
Mae Elfair, Cymraes ac Annette wedi
rhoi gwasanaeth gwerthfawr hefyd fel
diaconiaid yn yr eglwys.
Anrhydeddwyd Elfair gan Orsedd Cymru yn
Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn
a’r Gororau yn 2015 am ei gwasanaeth i’w
bro yn diogelu’r etifeddiaeth Gristnogol
yn ei chymuned ac yn ei sir enedigol. Ac
yn benllanw ar ei hymroddiad, yn ddi-os,

roedd derbyn yn gwbl haeddiannol y fedal
Gee a gyflwynir i ffyddloniaid yr ysgol Sul
ers 1906.
Addurnwyd y capel â blodau a nwyddau
amrywiol, ac fe’u cyflwynwyd i Fanc Bwyd
Aberteifi.
Yn dilyn yr oedfa cafwyd cymdeithas
felys yn y festri a gwledd o ddanteithion
amrywiol i borthi’r gynulleidfa niferus.
Dymunwyd yn dda i Cymraes a’i phriod,
Islwyn, wrth iddynt ymadael â’r fro a symud
i fyw i Gaerdydd.
Bu’n ddydd o lawen chwedl yn ein hanes
fel eglwys, ac wrth gofio a diolch am
fendithion ddoe, edrychwn ymlaen mewn
ffydd i’r dyfodol.
Eirian Wyn Lewis

Newyddion Salem, Dolgellau
Dydd Iau, 29 Medi, cwblhaodd Dwyryd Williams,
ysgrifennydd y capel, daith feicio noddedig 50 milltir
o hyd er budd apêl Hadau Gobaith EBC/Cymorth
Cristnogol. Fel y gwyddoch, mae’n siŵr, nod yr ymgyrch
yw cynorthwyo trigolion gogledd Kenya, ardal sydd yn
dioddef o sychder oherwydd cynhesu byd-eang, i oroesi
a ffynnu. Cafodd gwmni ei gyfaill Ywain Myfyr ar y daith.
Ar ddiwrnod addas iawn o ran tywydd, teithiodd y ddau
o Ddolgellau, heibio Trawsfynydd ac ymlaen at gylchfan
Minffordd cyn dychwelyd i Ddolgellau dros bont Briwat,
heibio Harlech a thrwy’r Bermo.
Bydd Dwyryd yn cau pen y mwdwl ar ei ran yn yr apêl
ymhen ychydig wythnosau ond mae’n parhau ar agor ar
hyn o bryd, naill ai trwy wefan Just Giving (https://www.
justgiving.com/fundraising/dwyrydwilliams neu fynd
i’r safle a chwilio am Dwyryd) neu drwy’r dull arferol
o gasglu enwau ac addewidion ar daflen bwrpasol.
Gwerthfawrogir pob cefnogaeth.

Cywiriad
Yn rhifyn 5 Hydref o Cenn@d estynnwyd ein cydymdeimlad i weddw Mrs Renee
Tudor. Nid oeddem wedi deall y bu farw Mr Allan Tudor ym mis Gorffennaf 2021.
Ymddiheurwn am y llithriad ar ein rhan. Erys ein cydymdeimlad.
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Dyma gyfarfod hyfryd iawn
Dadlau achos

Emyn 307: ‘Pêr fydd dy gofio, Iesu da’
Darllen: Salm 119:97–104
Gweddi
Arglwydd Iesu, diolchwn i ti bod ‘munud
o’th fwynhau’ yn ‘felysach nag yw’r diliau
mêl’. Caniatâ i ninnau heddiw fedru dweud
gyda’r emynydd, ‘Na’r mêl na’r mwynder
o bob rhyw, / bod gyda thi melysach yw.’
Tyrd atom, O Ysbryd Glân. Amen.
Darllen: Luc 18:1–8 ‘Dameg y Weddw a’r
Barnwr’
Cyflwyno
Mae’r ddwy ddameg sy’n dilyn ei gilydd
(Dameg y Barnwr Anghyfiawn a Dameg y
Pharisead a’r Casglwr Trethi) yn sôn am
sut mae nesáu at Dduw. Yn yr ail ddameg
(fel y cawn weld yr wythnos nesaf), cyfarch
Phariseaid hunangyfiawn a wna.
Cyfarch y disgyblion a wna’r ddameg hon.
Dyma’r rhai a ddysgwyd eisoes i weddïo,
‘Deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys ...’
Ein hannog i ddyfalbarhau mewn gweddi
a gwasanaeth a wna’r ddameg hon.
Daearu
Caiff y Cristion cryfaf ei ffydd ei demtio
ar brydiau i amau addewid yr Arglwydd.
Gallwn hyd yn oed amau nad yw’n clywed
ac yn ateb gweddïau ei bobl. Gall ofnau
ein llesteirio a gallwn lithro i esgeulustod
neu lesgedd ysbrydol, gan feddwl bod ein
llafur yn ofer.
Felly, dywedir wrthym ar y dechrau
beth yw ergyd y ddameg. Dysga Iesu ei
ddisgyblion ‘bod yn rhaid iddynt weddïo
bob amser yn ddiflino’ (18:1).
Cefndir
Bron na ellid dweud amdanynt mai
cymeriadau
mewn
cartŵn
yw’r
cymeriadau yn y ddameg hon. Byddai gan
wrandawyr Iesu ddarlun o amgylchiadau
arwr y stori, y ‘weddw dlawd’ (Hwrê!).
Byddai ganddynt syniad hefyd am
gymeriad y ‘barnwr anghyfiawn’ (Bŵ!) a
eisteddai yn ei foethusrwydd diogel.
Barnwr Cyfiawn
Barnwr cyfiawn a’i lywodraeth yn fydeang yw’r Arglwydd Dduw.
Barnwr lleol oedd y barnwr anghyfiawn a
drigai ‘mewn rhyw bentref’. Ymffrostiai,
‘nad wyf yn ofni Duw nac yn parchu eraill’
(adn. 2,4). Roedd dweud nad oedd yn
‘ofni Duw’ yn ffordd llaw-fer o ddisgrifio
rhywun annuwiol (Salm 22:23; 25:14), heb

‘ddoethineb’ (Diarhebion 1:7; Salm 14:1).
Roedd yn berson hunanol, heb ots yn y
byd am bobl eraill. Gŵr ydoedd na allai
deimlo cywilydd am ddim a wnâi.
Gwadai ei gyfrifoldebau fel barnwr
i warchod buddiannau’r weddw a’r
amddifad (Deuteronomium 10:18) ac ni
ddewisodd gofio nad ‘wyt i wyro barn
yn achos dieithryn nac amddifad, nac
i gymryd dilledyn y weddw fel gwystl’
(Deuteronomium 24:17–18).
Cri’r anghenus
Anffawd y weddw dlawd oedd bod y
barnwr anghyfiawn yn gwadu ei ofal
cyfamodol tuag ati ac nad oedd ots
ganddo am ei chyflwr na’i hawliau.
Yn ôl trefn y cyfnod, disgwylid i’r un a
gyhuddai person arall ddwyn y cyhuddiad
i’r llys i’w osod gerbron y barnwr. Yna fe
gâi’r amddiffynnydd gyfle i ymateb i’r
cyhuddiad a gwarchod ei enw da. Cael
eich ‘cyfiawnhau’ felly oedd bod y llys yn
derbyn eich achos ac yn dedfrydu o’ch
plaid. Ni allai’r weddw dlawd hyd yn oed
ddechrau ar y broses gyfreithiol i unioni’r
cam a gafodd am nad oedd gan y barnwr
ots am achos rhywun oedd mor ddibwys
yn ei olwg! Ond nid oedd y wraig yn fodlon
cael ei hanwybyddu gan y barnwr. Drosodd
a thro gofynnodd am gael gwrandawiad
i’w hachos cyfiawn a dedfryd uniawn o’i
phlaid.
Barnwr cyfiawn ac amyneddgar
Er na fynnai’r barnwr anghyfiawn roi sylw
iddi, fe’i gorfodwyd i wrando ar ei hachos
yn y diwedd gan fod y wraig yn ei ‘blagio
i farwolaeth’. Golyga hypōpiazō ergydio,
pwnio gan gleisio, neu hyd yn oed rhoi
llygad ddu i rywun! Yn ôl Iesu, felly, roedd
ymbiliau’r wraig fel rhywun yn pwnio, fel
bocsiwr mewn sgwâr bocsio, a’r ergydion
yn dilyn un ar ôl y llall yn ddiddiwedd.
Wedi ei blagio, ildiodd i’w chais cyfiawn a
chymryd ei rhan yn yr achos, a dedfrydu
o’i phlaid.
Cawn ninnau ein cymell i weddïo’n ddibaid, i alw ar farnwr cyfiawn, amyneddgar,
sydd o blaid ei bobl.
Blaenoriaethau ein gweddïo
Nid ymateb i bob mympwy hunanol o’n
heiddo a wna’r Arglwydd, fodd bynnag.
Caiff ein dyheadau dyfnaf eu mynegi yn
ein gweddïau di-baid. Fel pobl a alwyd
gan Iesu, darganfyddwn fod cymeriad
newydd i’n dyheadau. Try’r dyhead ‘deled

dy deyrnas’ yn ganolbwynt i’n gweddïau,
a dyfnhau a wna’r awydd ynom am gael
gweld teyrnas gyfiawn Duw yn cael ei
sefydlu, ‘megis yn y nef, felly ar y ddaear
hefyd’, yn nyfodiad Mab y Dyn.
Ochr yn ochr â hyn, fel ei ‘etholedigion’
bydd ein gweddïau am gael bod yn
dystion ffyddlon iddo yn dyfnhau nos a
dydd.
Efallai y byddai’r disgyblion wedi
synnu at ddisgrifiad Iesu ohonynt fel
ei ‘etholedigion’. Nid oedd y syniad yn
ddieithr iddynt, fodd bynnag. Onid oedd
Israel yn ddewisedig? Onid oedd Gwas
yr Arglwydd (Eseia 42) wedi ei ddewis i
ddwyn cyfiawnder i’r ynysoedd? Byddai’r
disgyblion, o adnabod yr ysgrythurau, yn
gwybod bod yr ‘etholedig’ wedi eu dewis
ar gyfer gwasanaeth neilltuol a phenodol i
ogoneddu Duw a hysbysu ei weithredoedd
i’r cenhedloedd.
Nid all Duw gefnu ar ddyhead a gweddïau’r
disgyblion; wedi’r cyfan, ef a blannodd
had y gobaith newydd ynom drwy’r Ysbryd
Glân.
Y barnwr sy’n gweithredu’n gyfiawn
I bobl sy’n fynych yn colli hyder, yn
gwangalonni neu’n blino aros, gofynna’r
Iesu ddau gwestiwn rhethregol i’n herio.
Mewn difri sobrwydd: ‘A fydd Duw yn
gwrthod cyfiawnder i’w etholedigion,
sy’n galw’n daer arno ddydd a nos? A
fydd ef yn oedi yn eu hachos hwy?’ (Luc
18:7) A gwahoddir gennym yr ymateb,
‘Na! Ni fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder
i’w etholedigion, sy’n galw’n daer arno
ddydd a nos? Ni fydd ef yn oedi yn eu
hachos hwy.’ Na, gall pobl yr Arglwydd
bwyso ar ei addewidion sicr. Er yr oedi
ymddangosiadol, bydd ei gyfiawnder yn
cael ei ddatguddio yn ‘ebrwydd’, yn sydyn.
Y cwestiwn i ni yw: a fyddwn ni ymhlith y
rhai sydd â ffydd yn nyfodiad Mab y Dyn,
yn galw’n ddi-baid arno nos a dydd?
Gweddi
Caniatâ i ninnau heddiw’r fraint o gael
darganfod ein diléit pennaf ynot ti – yn dy
Air, yn dy bresenoldeb ac yn dy wasanaeth.
Wrth fyfyrio ar dy Air heddiw, dysg i
ninnau beth yw bod yn ostyngedig yn
ein datganiadau amdanat; beth yw ystyr
bod yn ddoeth i iachawdwriaeth; sut mae
adnabod dy lais mewn byd mor fyddarol ei
leisiau; sut mae rhodio gyda thi’n barhaus
ac yn dy gwmni’n byw. Planna ynom y
ffydd ostyngedig honno sy’n dyheu am
ddydd Mab y Dyn. Amen.
Emyn 365: ‘Caed bachgen bach’

Cyhoeddir Cenn@d ar y cyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb Bedyddwyr Cymru.
Oni nodir yn wahanol, nid yw barn cyfranwyr Cenn@d yn cynrychioli barn swyddogol Eglwys Bresbyteraidd Cymru
nac Undeb Bedyddwyr Cymru. Gallwch anfon eich cyfraniadau / gohebiaethau / ymholiadau at:
watcyn@cennad.cymru | huw@cennad.cymru | aled@ysgolsul.com
www.cennad.cymru
CennadCymru
@CennadCymru
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