
Nid oes amheuaeth nad oedd anerchiad
Dr. Robert Cunville, yn ychwanegol at ein
darlithoedd blynyddol, wedi bod yn un o
uchafbwyntiau’r Gymanfa Gyffredinol
eleni. Ac yntau wedi ei fagu yng
Ngogledd-Ddwyrain yr India, yn Shillong a
gweithio’n agos gyda’r diweddar Dr. Billy
Graham roedd ei atgofion am y gfir
dylanwadol hwn a’i weinidogaeth unigryw
yn gyflwyniad byw, yn fywiog ac yn fywiol.

Ac wrth son am Billy Graham roedd Dr
Cunville hefyd yn tanlinellu nodweddion
arweinwyr defnyddiol yn yr eglwys – ym
mhob oes ac ym mhob man.

Wrth gyflwyno Dr. Graham dywedodd Dr.
Cunville bod dwy nodwedd yn amlwg ym
mywyd person oedd yn y lle cyntaf wedi
cael ei dorri gan Dduw. Dydy’r person
hwnnw ddim yn edrych lawr ar bobl eraill.
A dydy person fel ‘na ddim yn ei

ddyrchafu’i hun. Soniodd am dri phrofiad
o’r Ysbryd Glân a ffurfiodd ac a newidiodd
Dr Billy Graham. 

Wrth ddisgrifio ei weinidogaeth unigryw ac
effeithiol fel efengylydd soniodd bod
integiriti yn hanfodol i’r arweinydd
defnyddiol. Integriti, meddai yw ein bod yr
un peth yn y dirgel ag yr ydym yn
gyhoeddus. Soniodd sut yr oedd Dr.
Graham yn arloesi’r defnydd o dechnoleg i
hyrwyddo ei weinidogaeth. Nododd bod ei
holl baratoadau ar gyfer digwyddiadau yn
fanwl ac yn drylwyr. Wrth gyflwyno ei
neges credai y dylai’r cyflwyniad o’r
efengyl fod yn syml, yn glir ac yn
uniongyrchol heb fod yn fawreddog nac yn
ddiraddiol o’i wrandawyr. Ni all y
weinidogaeth Gristnogol (na bywyd
eglwysig) neu arweinyddiaeth byth a bod
yn esgus dros ddiogi neu agwedd ffwrdd a

hi. Roedd Dr. Graham yn nodweddu’r
rhinweddau rhain i gyd. Symlrwydd a’r hyn
oedd yn rhagori oedd nodweddion ei
weinidogaeth. Roedd o bob amser yn
ostyngedig – mynnai gyfeirio’i wrandawyr
a’r rhai a arweiniai i edrych ar Grist.
Credai bod yr Eglwys yn ganolog i’w holl
weithgaredd. Roedd bob amser yn canoli
ei neges ar y Beibl, yn canolbwyntio ei
ymdrechion ar genhadaeth ac yr oedd yn
gyfan gwbl draws-enwadol yn ei ymwneud
â’i genhadaeth.

Er iddo wynebu digon o helyntion drwy ei
oes lapiodd ei deulu â’i gariad. Roedd
ganddo galon fawr wrth ddelio gyda
phregethwyr ac roedd yn awyddus iawn i
annog y rhai oedd yn dwyn yr efengyl am
Iesu Grist, ei groes a’i atgyfodiad i glyw
cynulleidfaoedd ar draws y byd. Iesu Grist,
y Ffordd, Y Gwirionedd a’r Bywyd oedd
ffocws ei neges bob amser.

Nid gormod yw dweud bod y gynulleidfa
yn y Gymanfa wedi eu cyffwrdd i’r byw
gan anerchiad Dr. Cunville.

Lle i enaid gael llonydd … t. 2  •  O’r Silff Lyfrau … t. 7  •  O’r Capeli … t. 8

yGOLEUAD
CYFROL CXLVI RHIF 33 DYDD GWENER, AWST 17, 2018 Pris 50c

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

Pigion o’r Gymanfa
Yn y Gymanfa Gyffredinol
eleni cafwyd y fraint
unwaith eto o groesawu
cynrychiolwyr o Ogledd
Ddwyrain yr India.
Yn y llun gwelir Parch
Lalrinnunga Fanai (Llywydd
Synod Mizoram o Eglwys
Bresbyteraidd India), Parch
Lalramlinaa (Llywydd Eglwys
Bresbyteraidd India) Parch
Ddr. Hmar Sangkhuma a’r
Parch Ddr. Robert Cunville.

Tafoli cyfraniad Dr. Billy Graham

‘Fel yr wyf wedi sylwi eisoes, y mae’r Eglwys, sydd wedi
derbyn y pregethu hwn a’r ffydd hwn, er iddi gael ei gwasgaru
drwy’r byd i gyd, fel petai’n cartrefu mewn un tª, ac mae’n ei

amddiffyn yn ddiogel.

Y mae’n credu’r nodau (athrawiaethol) yn union fel pe bai
ganddi un enaid, gyda’r un galon; mae’n eu cyhoeddi, eu
dysgu, eu trosglwyddo mewn harmoni perffaith fel pe bai

ganddi ond un geg.

Oherwydd, er bod ieithoedd y byd yn wahanol mae
pwysigrwydd y traddodiad hwn yn un ac yn berffaith debyg

(ym mhob man).

Nid yw’r eglwysi sydd wedi eu plannu yn yr Almaen yn credu
unrhyw beth yn wahanol; na’r rhai yn Sbaen, na’r rhai yng

Ngâl, na’r rhai sydd yn y Dwyrain, na’r Aifft, na Libya, na’r rhai
sydd wedi eu sefydlu yn ardaloedd canolog y byd. Ond fel y
mae’r haul, creadigaeth Duw, yr un ac yn debyg drwy’r byd i
gyd, felly y mae pregethiad y gwirionedd yn tywynnu ym mhob
man, ac yn goleuo pawb sy’n barod i ddod i adnabod y

gwirionedd.

Undod yr Eglwys

(parhad ar dudalen 2)

Croesawu cyfeillion o’r India

Cyfrol bwysig iawn yn hanes yr Eglwys oedd Yn Erbyn
Heresïau gan Irenaeus. Cafodd ei ysgrifennu oddeutu 180 OC
Lyon yng Ngâl (Ffrainc heddiw) er mwyn gwrthwynebu
camsyniadau Gnosticaidd, pobl fel Valerian, am hanfodion y
ffydd Gristnogol. Mae’n ddiddorol nodi bod Irenaeus yn
defnyddio ffurf o eiriau nid annhebyg i Gredo’r Apostolion fel
sail ei ddatganiad o’r ‘traddodiad’ – y ffydd a draddodwyd
unwaith i’r saint. Ar sail hyn meddai,



I ble y bydda i’n encilio pan fydd eisiau
ysbaid arnaf? Lle sydd yn rhoi cyfle i’m
henaid gael llonydd? 

Mae llawer iawn o lefydd y bydda i’n
mwynhau ymlacio ynddynt. 

Mae Portmeirion, a choedwig y ‘Gwyllt’
yn le sydd yn fy nhynnu yn aml iawn.
Mae milltiroedd ar filltiroedd o lwybrau
yn mynd á rhywun i fyd egsotig iawn ym
Mhortmeirion. Mae cannoedd o flodau a
choed na welir ym mannau eraill yn y
wlad. Wedi eu gosod yno, wrth gwrs. 
Neu goedwig Glynllifon yng Ngwynedd,
lle mae posib cerdded ymysg y cewri o
goed. Mae’r teimlad yna, o fod yn
fychain iawn ymysg y coed, a chlywed
dail yr Hydref yn crensian dan droed, yn
un sbesial iawn. 

Rhyw deimlad arbennig, o’r sicrwydd
mai Duw sydd wedi creu’r cwbl, a
ninnau, yn byw ar y ddaear yn fychain
iawn, ond ein bod yr un mor bwysig a
phrydferth â’r coed mawr cryf sy’n
ymestyn i’r awyr. Byddaf yn cerdded
rhwng y coed yn aml, yn gadael i
brysurdeb y dydd, neu’r wythnos i
ddiflannu. Weithiau bydd criw o blant yn
chwarae wrth y ‘ffowntan’, a chri
chwerthin plant i’w glywed rhwng y
coed. Ond dim ond lle i fynd am dro yw’r
rhain, i mi beth bynnag.

Y gwir amdani, yw mai adref yr wyf i yn
teimlo fod lle i’r enaid gael llonydd, go
iawn!

Fel person sengl, mae adref yn dawel,
yn dawel iawn. Ond mae ’na ryw
lonyddwch a heddwch mawr tua’r Tª
Capel yma yn Llandwrog

Dyma ble i mi symud, dros ddwy
flynedd yn ôl bellach. Wrth i mi droi
heibio’r capel i barcio ar gyfer annerch
mewn gwasanaeth Cymorth Cristnogol
mi wnes i eistedd yn y car, troi’r ‘injan’ i
ffwrdd, ac edrych ar yr olygfa fendigedig
o’m blaen. Yr un Sul, yr oedd un o’r
blaenoriaid wrthi yn tacluso ychydig yn
yr ardd. Digwydd bod, roedd y Capel yn
chwilio am denant newydd. Cytunais i
symud, yn y fan a’r lle! Roedd fel petai
ryw heddwch mawr wedi fy nghyrraedd. 

Mae’n le unig, gwledig a thawel, gyda
digon o fyd natur. Ar ddiwedd wythnos
brysur, does dim teimlad gwell, nac
eistedd yn yr ardd a gwrando ar gôr o
adar bach yn canu am y gorau. Neu
wylio’r gwiwerod yn rhedeg i fyny ac i
lawr y coed. Gwrando ar sfin y nant, a’r
hwyaid yn ymolchi. Yn y gwanwyn,

mae’r fiyn bychain yn prancio, a’r gwcw
yn galw o’r goedwig. Neu yn y gaeaf,
gwrando ar y coed yn chwipio tu cefn i’r
tª, a lleisiau swynol merched y pentref
yn ymarfer gyda’r côr. Eu lleisiau yn
llenwi’r Tª’r Capel. Mae’n ddigon i godi
calon. Mae’n le braf i ymdawelu, ac i
fyfyrio ar air Duw. Dim sgwrsio. Dim ond
gwrando ar y byd hardd o’m cwmpas.

Adref, rwy’n cyrraedd lle arbennig iawn
wrth i mi roi’r ffôn i un ochr, y teledu a’r
radio i ffwrdd. Wrth i mi eistedd yn yr
ardd, neu edrych drwy ffenestr y gegin.
Gwrthod gwneud rhestrau yn y meddwl
ar gyfer y cwrdd plant nesaf, neu’r Ysgol
Sul, a gwrando ar y cyngor gafodd Job
‘Gwrando ar hyn Job; aros ac ystyria
ryfeddodau Duw.’ Job 37:14. 

Does unlle gwell i fod! Gyda phaned o
de wrth gwrs!

Llinos Mai Morris
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Ac ni fydd arweinwyr yr Eglwysi, er
maint eu doniau a’i huodledd yn dysgu
athrawiaethau gwahanol i’r rhain (gan
nad oes unrhyw un yn rhagorach na’i
Feistr); ac, ar y llaw arall, ni fydd
unrhyw un sy’n llai galluog i’w
cyhoeddi’n rymus yn niweidio’r

traddodiad.

Gan fod y
ffydd yr un ac am
byth ac ym
mhobman ni
all yr un sy’n
medru traethu’n
faith ac yn llawn

amdano
ychwanegu ato
mewn unrhyw
fodd, ac ni all
y rhai na
allant fynegi
llawer ei leihau
mewn unrhyw

fodd.

Undod yr Eglwys
(parhad o dudalen 1) LLE I ENAID GAEL LLONYDD…

Gweddi dros undod yr eglwys
‘O Benllywydd! O Hollalluog Dduw!
Bendithia dy bobl, dy braidd i gyd. Rho
dy dangnefedd i ni a’th gymorth; rho dy
gariad i ni dy weision, defaid dy borfa,
fel y medrwn gael ein huno gan
rwymyn dy dangnefedd; yn un corff; yn
un yn ein hysbryd; yn un yn ein gobaith
a’n galwad; wedi’n cadw oddi fewn i dy
gariad dwyfol, di-ben-draw di.’

O Litwrgi Sant Marc a ddefnyddiwyd yn
Alecsandria yn yr ail ganrif.

HYFFORDDIANT
Ddechrau Medi cynhelir yr hyfforddiant
nesaf i’n hymgeiswyr a gweithwyr yng
Ngholeg y Bala. Mae croeso i
weinidogion, blaenoriaid ac eraill sy’n
cynorthwyo yn eu heglwysi lleol i ymuno
yn y sesiynau canlynol, ond rhaid
cofrestru o flaen llaw. Anfonwch at
delyth@ebcpcw.org.uk

Dydd Mercher, 5ed Fedi
10.30-12.30pm –
Sefydlu Tîm Gofal
Bugeiliol yn yr eglwys
(Peter Cousins,
Bedyddwyr)
yna 1-2 pm –
Ffrindiau Dementia –
sesiwn wybodaeth
(Cheryl Williams) 

Dydd Iau, 6ed Fedi
9am-4pm –
Delio efo
Gwrthdaro –
gweithdy diwrnod
(Delyth Wyn
Davies, Hyfforddwr
efo’r Eglwys
Fethodistaidd)

Dydd Gwener 7fed Fedi
9am-12am –
Defnydd o Gyfryngau
Cymdeithasol yng
ngwaith yr eglwys
(Rhys Llwyd, Caernarfon)

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Henaduriaeth Arfon
––––––––

Mae Eglwys Seilo, Caernarfon
a Chapel Y Waun, Waunfawr

yn dymuno galw
Gweinidog Ordeiniedig
llawn, neu ran-amser
i wasnaethu eu gofalaeth
fywiog a gweithgar.

Ymholiadau a manylion pellach
gan:

Richard P Jones 01286676096
neu rpj2@btinternet.com

Ymwelwch â gwefan
Eglwys Bresbyteraidd Cymru:

www.ebcpcw.cymru


