
Aeth pymtheg mlynedd bron heibio ers i ni Bresbyteriaid Cymraeg
o alltudion gael y cyfle i groesawu arweinwyr Henaduriaethau
Gogledd a Chanolbarth Cymru i’n plith. 

Yr ydym yn hen gyfarwydd â’r dasg. 

Yn wir bu’r Gymanfa
Gyffredinol a’r Gymdeithasfa yn
dod atom bron bob ryw bum
mlynedd drwy’r rhan helaethaf
o’r ugeinfed ganrif. Roedd
hynny pan oeddem yn y
Premier League yn meddu ar
sêr y pulpud fel Robert Davies,
Howell Harris Hughes, Ifor
Oswy Davies. Roedd hynny cyn
dyfod y dyddiau blin a’n bod yn
gorfod uno gyda thair
Henaduriaeth gyfagos i greu
Henaduriaeth sydd yn golygu
taith o gan milltir (os yn
Wrecsam) a phedwar ugain
milltir (os yn yr Wyddgrug) i
fynychu pwyllgorau cyson yr
Henaduriaeth.

Ac fel mae’n digwydd, o ran
gyfartaledd, mae cynrychiolwyr
o Lerpwl a Manceinion yn fwy niferus na’n brodyr a
chwiorydd sydd o fewn ugain milltir i’r canolfannau. Rhyfedd o 
fyd! 

Pan fu’r sasiwn yma yn 2003 croesawyd y cynrychiolwyr yn enw
Henaduriaethau Lerpwl a Manceinion, ond eleni croesawn yn enw
Henaduriaeth y Gogledd Ddwyrain sydd yn ymestyn o West
Didsbury, Manceinion i Weston Rhyn, ac o Lanarmon Dyffryn

Ceiriog i Bethania, Waterloo
ac o ardal Dreffynnon i
Altrincham. Mae rhywun yn
meddwl ar brydiau ei fod yn
gweinidogaethu yn yr America!!
Pwy feddyliodd am y fath goflaid
o wlad heb roddi i ni’r dechnoleg
sef skype yn yr Wyddgrug,
Wrecsam, Lerpwl, Manceinion i
wynebu’r dasg? Daliwn i orfod
dreifio, a ninnau, naw deg y cant
ohonom sy’n blaenori, ymhell
dros oedran yr addewid. 

Ond ffrindiau Iesu. Y mae
gennyf newyddion da. 

Mae tri pheth yn aros yr un fath
o 2003 i 2018. Yn gyntaf
cynhelir sesiynau’r Sasiwn yng
Nghanolfan Efengyleiddio yr
Eglwys Babyddol. (Gwn fod Dr
Owen Thomas, gweinidog

Princes Road gynt, yn troi yn ei fedd ym mynwent Anfield ers i’w
fiyr Saunders Lewis ymuno gyda’r eglwys honno yn 1933). Rydan
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

Am flwyddyn gyfan bu aelodau Eglwys Bresbyteraidd Cymru’n cynnal gweithgareddau a digwyddiadau i gasglu arian tuag at
Apêl Corwynt Cariad. Ond 2017 oedd hynny!
Faint o arian gafodd ei gasglu gennym? 

Yr wythnos diwethaf daeth rhai o staff swyddfa ganolog Eglwys Bresbyteraidd Cymru ynghyd i ganfod yr ateb.
A dyma lun ohonynt yn dathlu’r cyfanswm yng nghwmni rhai o weithwyr Cymorth Cristnogol.

Diolch i bawb gyfrannodd tuag at yr apêl. A pharhawn i weddïo dros eglwysi Ynysoedd y Philipinas.

Cyhoeddi Cyfanswm Apêl Corwynt Cariad

Croeso i’r Sasiwn yn Lerpwl

(parhad ar dudalen 2)



Rydyn i gyd wedi darllen am alwad Eseia:
‘… aeth dy anwiredd heibio a maddeuwyd
dy bechod’ a’r cwestiwn bythol wyrdd. ‘Pwy
a â drosof fi? ‘A’r ateb, ‘Dyma fi. Anfon fi.’ 

Ai rhywbeth tebyg ddigwyddodd i Paul?

Do, cafodd dröedigaeth ar y ffordd i
Ddamascus. Digwyddodd rhywbeth
wnaeth droi un oedd yn cadw cotiau‘r rhai
oedd yn llabyddio Steffan i fod yn ddyn
oedd yn cyhoeddi
gwirioneddau’r bedd
gwag i’r byd.
Ond, eto, does dim sôn
am fedd gwag a does
dim sôn am yr oruwch-
ystafell yn ei lythyrau. Ai
am fod ble, sut a phryd
yn golygu dim iddo?
Wedi’r cyfan dyw e
ddim yn dweud sut a
ble a phryd y gwelodd o’r Crist atgyfodedig
ei hun. Dim ond, ‘Ac yn olaf, ces i ei weld
– ie, fi, yr erthyl o apostol.’

Fe fu farw Stephen Hawking yn
ddiweddar, y dyn mwya’ galluog yn y byd ,
medd llawer. Fe ddywedodd, ‘It would be
simpler not to believe in God.’ Ac os yw
Stephen Hawking yn gweld credu yn Nuw
yn rhy gymhleth, pa obaith sydd gyda fi?

A fasai’n symlach inni beidio â chredu yn
yr atgyfodiad o gwbl?

Mae stori’r Pasg yn anodd ei ddirnad. Mae
hynny’n wir. Ond beth am fynd o eiriau un
athrylith i eiriau athrylith arall? O Stephen
Hawking i Paul?

‘Os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd
yw eich ffydd chi.’

Beth yw neges Paul am yr atgyfodiad? Nid
rhywbeth ddigwyddodd yn yr oruwch
ystafell ydyw, ond rhywbeth am nawr, y

funud hon. Fe agorodd
Duw lygaid Paul ac
mae fe’n gallu gwneud
yr un peth i ninne
heddiw.

Mae Duw yn barod i
agor ein llygaid dall ac
i ddangos inni
ogoniant yr atgyfodiad
yn ein bywydau ni
heddiw. Does dim

rhaid bod yn athrylith, chwaith, i gael deall
hyn.

Dyma neges yr atgyfodiad: Mae Duw wedi
rhoi bywyd inni ac, mae fe am sicrhau bod
dim un ohonom yn marw. Mae bywyd yn
rhodd gan Dduw a dyw e ddim yn mynd i
fynd â fe oddi wrthon ni. 

Rhown fawl ar gân i’r uchel Dduw
Mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw.

Margaret Jones,
Llywydd y Gymdeithasfa yn y De
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ni Bresbyteriaid Lerpwl wedi symud
ymlaen ac yn cydweithio gyda hwy ers i
mi wahodd y Tad Foy o Eglwys Bishop
Eton atom i Heathfield Road yn 1970.
Diflannodd yr anghydfod a chydweithiwn
yn esiampl i Gristnogion Gogledd
Iwerddon. Y mae LACE (Liverpool
Archdiocese Catholic Evangelism) yn
adeilad eang a hylaw ac yno y ceir y
dadlau a’r hwyl Gymreig y gobeithiwn o
enau’r dadleuwyr huawdl a ddaw atom
dros y ffin. A dyma hefyd lle ceir y
prydau bwyd a’r Te Croeso a roddir gan
Weinidog a blaenoriaid Eglwys Bethel,
Heathfield Road. Gobeithiwn ddangos
ychydig bach o’n gweithgarwch anhygoel
fel eglwys fywiog ac ysbrydol ar fideo.
Dyma’r eglwys y cefais y fraint o ofalu
amdani am 50 mlynedd. Gweinyddir y
Sacrament o Swper yr Arglwydd yn y
Ganolfan.

Ond yn ail, fel yn 2003, felly yn 2018 ceir
Oedfa Ordeinio, a newydd da i’r
Cyfundeb sydd mewn enbydrwydd. Heb
Weinidogion o galibr y mae hi ar ben ar
yr achos, pob achos o’r grefydd
Gristnogol. Y tro hwn ordeinir Anna Jane
Evans o Gaernarfon, fiyres i ddau o wªr
grymusaf y Cyfundeb yn fy ieuenctid, a
deuthum yn ffrind mawr i un ohonynt a
chyhoeddi cyfrol o’i ysgrifau. Coffa da
amdanynt. Hwy oedd rhai o’m harwyr. Ac
y mae gennym yn Lerpwl edmygedd o
Anna Jane. Daw atom yn ei thro a phob
amser yn llawn argyhoeddiad o blaid
hanfodion yr Efengyl, sef heddwch,
Cymorth Cristnogol, helpu’r difreintiedig,
ymlid adar angau o Lanbedr ac o Gymru.
Bendith arni a chroeso i’r rhengoedd. Bu
ordeinio 2003 yn fendithiol yn ein hanes
ni a hefyd Eirlys Gruffydd- Evans,
Wyddgrug. Darllenwch Hanes yr Achos i
weld yr wrogaeth a delais iddi am ei
chyfraniad i’n Henaduriaeth a blwyddyn
nesaf hi fydd y Llywydd. 

Yn drydydd yr un yw’r croeso o hyd. Bu
colledion mawr ers 2003. Caewyd capeli,
ac uno eraill. Addaswyd capeli mawr yn
gapeli hwylus. Mabwysiadwyd
gweinidogaeth i’r ysgolion a phlant ein
capeli. Mae’n stori werth ei hadrodd. Ac y
mae gennym bum gweinidog sydd yn
gofalu ar ôl eglwysi yn rhan amser a thri
sydd yn llawn amser. Go brin fod
Henaduriaeth yn y Cyfundeb sydd yn
gweithredu fwy fel y dymuna’r Gymanfa
Gyffredinol na’n Henaduriaeth ni! Y mae
ein Trefnydd lleol, y meddyg annwyl Dr
John G. Williams, wedi paratoi
cyfarwyddiadau na welwyd mo’u tebyg
yn holl hanes y sasiwn. Ni fydd hi’n ofid o
gwbl i’r Parchedigion Eric Jones a
Marcus Robinson gan na all neb o’r
defaid Presbyteraidd fynd ar goll.
Anfonodd luniau o’r adeiladau pwysicaf o
Barc Sefton i Fethel ger Penny Lane.

Croeso Cymry Lerpwl i weithredwyr y
Cyfundeb yn nhalaith y Gogledd.

D Ben Rees

Croeso i’r Sasiwn yn
Lerpwl (parhad o dudalen 1)

‘Os nad yw Crist wedi ei gyfodi,
gwagedd yw eich ffydd chi.’

Cawsom gyfle yn y gyfres fer hon o gwmpas gfiyl y Pasg i dderbyn anogaeth o
eiriau’r Parchgn Brian Huw Jones ac Eric Jones. Y tro hwn cawn ein calonogi gan
ryfeddod y profiad o gwrdd ag Iesu byw, heddiw!

Gwahoddwyd swyddogion Henaduriaethau
ein henwad i Aberystwyth yn ddiweddar.
‘Hwre!’ meddwn i yn ddistaw bach; o’r
diwedd mae arweinwyr ein henwad am
ddechrau trafod dyfodol EBC o ddifri’. Siom
felly oedd clywed gan ambell un a
fynychodd y cyfarfod mai’r hyn a gafwyd, yn
bennaf, oedd swyddogion cyflogedig yr
Eglwys yn amlinellu eu cyfrifoldebau, a’r
materion dydd i ddydd sydd yn cael sylw
ganddynt y dyddiau hyn. Dyna, yn wir, oedd
byrdwn y fideo a ryddhawyd yn sgil y
cyfarfod ac sydd i’w weld ar safle we EBC. 

Mae’r Hen Gorff yn gwegian yn arw y
dyddiau hyn. Ymhen pum mlynedd bydd ar
beiriant cynnal bywyd ac ymhen deg bydd
angen diffodd y swîts. Pwy fydd yma i
ddiffodd y swîts, does wybod. Dyna
wirionedd y sefyllfa. Mae’r gyfundrefn
Bresbyteraidd bellach yn anghynaladwy –
mae hynny’n hollol amlwg i unrhyw un sydd
yn mynychu cyfarfodydd ein
Henaduriaethau neu’r Sasiynau. Onid yw
hi’n hen bryd i ni i adfer y trafodaethau

gyda’r enwadau eraill gyda’r nod o ffurfio un
eglwys anghydffurfiol? Yn ddiweddar,
penderfynodd dau o undebau’r athrawon,
sef yr NUT a’r ATL ddod at ei gilydd mewn
un undeb newydd, sef y NEU. Yn 2007,
daeth Ian Paisley a Martin McGuinness,
dau elyn pennaf, at ei gilydd i ffurfio
llywodraeth yng ngogledd Iwerddon. Siawns
felly y gallwn ni ddod i gytundeb gyda’n
cyfeillion, ie cyfeillion, yn yr enwadau eraill
fel y gallwn wneud y gorau o’n hadnoddau
dynol ac ariannol, adnoddau sydd yn
prinhau o ddydd i ddydd. ’Does gan Mrs
Jones yng Nghwm y Glo na Mr Jones yng
Nghwm Twrch fawr o ddiddordeb yn y mân
wahaniaethau diwinyddol ac athronyddol
sydd yn ein gwahanu – mae’n hen bryd inni
roi’r buchod sanctaidd hynny o’r neilltu a
symud ymlaen mewn undod i sicrhau fod
‘fflam yr efengyl’ yn parhau i losgi yn ein
gwlad er mwyn goleuo llwybr y
cenedlaethau a ddaw.

Mewn gobaith a ffydd,
Dwyryd Williams

(Gol. Tybed a ydy darllenwyr eraill y
Goleuad yn cytuno gyda sylwadau’n
gohebydd? Cofiwch anfon eich ymatebion
atom yn ddiymdroi er mwyn i chi hefyd
fynegi’ch barn.)

Taro’r
Post
Annwyl Olygydd,


