
Ioan sy’n adrodd yr hanes
diddorol a chwbl ddynol am
Iesu’n ymddangos i Thomas
wedi iddo atgyfodi. Roedd
eisoes wedi ymddangos i’r
disgyblion eraill ar nos Sul y
Pasg, ond nid oedd Thomas
yn y cwmni ar y pryd. Pan
adroddodd y disgyblion wrtho
eu bod wedi gweld Iesu,
ymateb Thomas oedd, ‘Os na
welaf ôl yr hoelion yn ei
ddwylo, a rhoi fy mys yn ôl yr
hoelion, a’m llaw yn ei ystlys,
ni chredaf fi byth.’ Ymhen
wythnos dychwelodd Iesu a
gwahodd Thomas i weld a
theimlo’i glwyfau er mwyn
iddo gredu. Wyddom ni ddim
a wnaeth Thomas hynny ai
peidio, ond ar ddiwedd yr
hanes mae’n datgan yn
hyderus, ‘Fy Arglwydd a’m Duw!’

Llwyddodd yr arlunydd Eidalaidd
Caravaggio i ddal yr union eiliad hon
yn berffaith mewn llun sy’n cael ei
ystyried i fod yn un o’i weithiau mwyaf
arswydus, The Incredulity of St.
Thomas (c.1602). Iesu o gig a gwaed
sydd yn narlun Caravaggio: does yna
ddim cylch o oleuni uwch ei ben, nac
unrhyw awgrym arall o ddwyfoldeb; dim

ond y clwyf yn ei ystlys sydd mewn
goleuni. Peth arall sy’n tynnu’n sylw
yw’r sioc ar wyneb Thomas wrth i Iesu
wthio’i fys i mewn i’r clwyf. Y tu ôl i
Thomas mae dau ddisgybl arall, ac
mae’r rheiny hefyd yn awyddus i gael
gweld! Roedd gan Caravaggio
ddiddordeb personol yng nghwestiwn
amheuaeth. 

Ond fe ellid dadlau nad anghredadun

yw Thomas, ond yn hytrach
empirydd, hynny yw, un sy’n
chwilio am brawf corfforol,
caled o rywbeth cyn y gall
gredu: rhaid gweld, teimlo a
chyffwrdd. Ond dywed Iesu
wrtho nad peth felly yw ffydd:
‘Gwyn eu byd y rhai a
gredodd heb iddynt weld’,
meddai. Ai paratoi ei
ddarllenwyr ar gyfer math
gwahanol o gredu y mae
Ioan yn y bennod hon?
Dywed Iesu wrth Fair
Magdalen, ‘Paid â glynu
wrthyf’, neu ‘Paid â
chyffwrdd â mi.’ Trafod natur
ffydd a phrofiad y mae Ioan
yn yr hanesion hyn; dangos
nad seiliau empiraidd sy’n
rhoi bod i ffydd a chred, ond
profiad personol byw, a

hwnnw’n gallu bod yr un mor real, ond
mewn ffordd wahanol. ‘Mae’n fyw’n fy
nghalon i’, medd yr emyn.

Profiad felly sydd gennym ni o Iesu
Grist, sef y sicrwydd ei fod wedi
cyffwrdd â’n calonnau a’n bywydau. Yr
addewid o bresenoldeb parhaus y Crist
byw yw sail y neges o obaith y mae’r
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THOMAS – GWELD A CHREDU

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6804893

Bu diwedd mis Mawrth yn gyfnod
arwyddocaol yn hanes Gofalaeth y
Garn, am fod ein Gweinidog, y Parch
Wyn Rhys Morris, yn ymddeol ar ôl
gwasanaethu am ddeng mlynedd. Fore
Sul, Mawrth 19, gweinyddodd ei
wasanaeth cymun olaf fel ein
Gweinidog. Gosodwyd naws dawel
urddasol i’r cyfarfod o’r dechrau pan
ddarllennodd Lois ac Elin yr emyn ‘Dwy
law yn erfyn’. Wrth siarad â’r plant, cyn
iddyn nhw fynd alllan i’r Ysgol Sul,
pwysleisiodd y Gweinidog bwysigrwydd
cofio, a chymaint o rodd yw gallu galw
atgofion i gof. Yna ar ddiwedd ei
anerchiad i’r oedolion, cyn ein galw at
Fwrdd y Cymun, galwodd y plant yn ôl i
ymuno â ni yn y ddefod, profiad a fydd
yn aros yn eu cof yn hir. 
Wythnos yn ddiweddarach, ar Fawrth
26ain, cynhaliwyd y Cwrdd Gollwng yn

y Garn a braf oedd gweld cymaint o
aelodau’r capeli a ffrindiau o’r tu allan
wedi dod ynghyd. Y Parchedig Llunos
Mai Gordon, Llywydd Henaduriaeth

Ceredigion a Gogledd Penfro oedd yn
llywio’r cyfarfod ac yn gweinyddu defod
gollwng y gweinidog.

(parhad ar dudalen 8)

Diolch am wasanaeth yng Nghapel y Garn

(parhad ar dudalen 2)

Mrs Llio Penri, yr Arglwydd Elystan, Y Parchedigion Elwyn Pryse, Roger Ellis
Humphreys, Judith Morris, Wyn Rhys Morris, Nicholas Bee, Llunos Mai Gordon,

Mrs Heulwen Lewis, Mr Allan Wynne Jones.



Wrth ddechrau cloriannu cyfraniad
Calfin tanlinellwn yn gyntaf, ei gyfraniad
fel Diwinydd. Hanfod ei ddiwinyddiaeth
Galfinaidd yw’r pwyslais ar Ogoneddu a
chlodfori Duw. Mae ei gyfrol fawr yn
dechrau fel hyn:

‘Fod bron yr holl
ddoethineb a feddwn, y
doethineb gwir a
phwrpasol, yn cynnwys
dau beth, sef ein
gwybodaeth ni o Dduw
a’n gwybodaeth ohonom
ni ein hunan.’

Mae gosodiad cofiadwy
Calfin yn taro tant pan
ddeuwn at ein gilydd i
addoli Duw yr Arglwydd.
Yr unig ffordd y medrwn ni
adnabod ein hunain, pobl
ddiffygiol fel ag yr ydym,
yw trwy gydnabod,
gogoneddu ac adnabod Duw. Am fod
Duw wedi cael ei wthio fel y dywedodd
Hedd Wyn yn y Rhyfel Byd Cyntaf i
‘orwel pell’ ein bywydau, yr ydym ni yn
medi’r problemau dwys yn bersonol, yn
eglwysig, yn gymdeithasol ac yn
fyd-eang. Yr oedd oes Calfin (1509-64)
yn ddyddiau blin, dioddefaint o ran
erledigaeth, trais a rhyfela, a newyn
ysbeidiol. Nid rhyfedd iddo feistroli’r
Salmau i’w gysuro, ac y mae ei
esboniad arnynt yn gwbl wefreiddiol.
Dylem droi hefyd i’w esboniad ar
Habacuc lle wynebodd Calfin ar y
cwestiwn dirdynnol, Pa hyd Arglwydd y
bydd yn rhaid i’th blant sy’n dlawd
ddioddef adfyd? 

Yn ôl Calfin, lle bynnag y mae dynion a
merched yn galw allan mewn taerineb
am gyfiawnder, y mae gwyrth ar
ddigwydd, gan fod ein cri yn dod yn gri
gerbron Duw ei hun. Dyna’r darlun a
welais ar ôl cryn astudio yng nghwmni’r
esboniwr. Gosodaf y gwirionedd mewn
ffordd arall rhag ofn fod rhywrai yn dal i
fethu canfod y gwirionedd. Pan ydan ni
yn wylo, y mae Duw yn wylo. Yn ein
hadfyd o ddiflastod a’n gwae gofidus y
mae’r Anfarwol Dduw gyda ni yn
barhaus. Gofynnir y cwestiwn gan
Stephen Fry ‘Lle mae Duw ynghanol
tlodi’r byd?’ Ateb y Calfinydd yn syml
yw, y mae Duw yng nghanol gofidiau a
phroblemau ac anawsterau ei blant. Y
mae Duw yn agos atom lle bynnag y
byddwn, ef yw’r Tad Cariadus sy’n
cofleidio’r etholedig rai. 

Pwyslais mawr Calfin a wnaeth
bregethwyr Cymru, o bob enwad yn yr
oes a fu, roddi sylw cyson i Dadolaeth
Duw. Dyna a ganfyddwn ym

mhregethau Thomas Rees, yr
heddychwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf a
Phrifathro Coleg Bala-Bangor, Bangor;
Oswald Davies, y cymdeithasegydd
crefyddol o’r Garnant, J. E. Williams, (fy
hen weinidog) ym Methesda, Llanddewi
Brefi a J. Dyfnallt Owen, Caerfyrddin, y

golygydd gorau a welodd y Tyst yn ei
holl hanes yn ôl rhai haneswyr.
Cofia pawb bron am gyfraniad Calfin i
athrawiaeth etholedigaeth, a bydd yn
rhaid ymgodymu â’i gyfraniad mewn
erthygl arall. Ei etholedigion ef ydan ni
gredinwyr y Gair. Fedrwn ni ddim
anghofio ei bwyslais ar gysur yn y
dyddiau blin, y mae angen ein diwygio
ni yn ddyddiol! Rhaid cydnabod fod

Calfin yn ei fywyd ei hun yn gweld llaw
Duw yn llywio ei gamrau. Pwy ohonom
sy’n barod i wadu hynny a chredu yn
wahanol? Nid hap a damwain ein byw;
y mae cynllun y tu ôl i’r cadw, y cynnal,
y gobaith a’r cyfrannu.

Rhoddodd Calfin bwyslais pwysig ar
Weddi. Wrth weddïo yr ydym yn
adeiladu allor. Dyna a wnaeth Jacob
gynt yn ôl Calfin yn ei esboniad ar lyfr
Genesis. Yr oedd yn addoli Duw fel yr
oeddynt wedi cael eu dysgu gan Noa a
Schem. O’r foment honno ymlaen y mae

addoli Duw wedi bod yn
hynod o bwysig yn hanes
y ddynoliaeth. Er bod gan
Jacob ddigon ar ei feddwl
a’i gydwybod ni
esgeulusodd allor Duw.
Nid yn unig yr oedd ef yn
addoli Duw yn breifat, yr
oedd ef hefyd yn addoli
trwy litwrgi a seremonïau
ei lwyth. Fe wyddai fod
pob un ohonom yn gofyn
am gymorth ar y daith am
ein bod yn amddifad heb
Waredwr a Thad a
Noddfa. Ffordd naturiol i
ddisgybl yr Iesu

adlewyrchu ei Waredwr yw trwy agosáu
mewn sgwrs at Dduw. Y mae ganddo
benodau llachar ar Weddi ac yn
arbennig pan mae’n esbonio pob adran
o’r Weddi sy’n batrwm i bob Gweddi
arall, sef Gweddi’r Arglwydd.

Bu hyn yn gyfraniad pwysig i fywyd yr
Eglwysi Protestannaidd.

D. Ben Rees
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Pasg yn ei chynnig i bobl ym mhob oes
ac yng nghanol holl amgylchiadau dyrys
bywyd. Sylwer mai’r gair cyntaf a
lefarodd Iesu wrth y disgyblion oedd
‘Tangefedd i chwi!’ : nid gair o eglurhad
ond o gysur, a hwythau mewn penbleth
ac ofn. Nid siarad â’u deall a wnaeth,
ond â’u calonnau. Dyna lawenydd
pennaf y Cristion, y llawenydd a’r
tangnefedd a ddaw o ffydd. Nid yw
neges y Pasg yn dibynnu ar brawf –
gweld, teimlo – ond ar yr hyder i gredu
y gallwn ymddiried yn Nuw trwy holl
droeon bywyd.

Union bum cant o flynyddoedd yn ôl
hoeliodd Martin Luther ei 95 Pwnc ar
ddrws eglwys castell Wittenberg,
gweithred a daniodd y Diwygiad
Protestannaidd. Saith mlynedd yn
ddiweddarach cododd ffrae a barodd yn
hir rhyngddo ef a Desiderius Erasmus
ar gwestiwn rhyddid ewyllys dyn.
Dyneiddiwr oedd Erasmus, ac yn ystod
y dadlau maith rhyngddynt fe gododd
nifer o gwestiynau. Roedd Erasmus
wedi gosod ei fys ar ddoluriau bywyd a
cheisio eglurhad arnynt, tra bod Luther
yn mynnu na ellid cael y fath eglurhad

gyda’r deall dynol. Gair olaf Luther ar y
mater oedd hyn:

‘Gadewch inni dderbyn bod yna dri
goleuni – goleuni natur, goleuni gras, a
goleuni gogoniant… Yng ngoleuni natur
mae’n broblem na ellir ei datrys sut y
gall dyn da ddioddef a dyn drwg ffynnu;
ond caiff y broblem hon ei datrys trwy
oleuni gras. Yng ngoleuni gras mae’n
broblem na ellir ei datrys sut y gall Duw
ddamnio un na all wneud dim ohono’i
hun ond pechu a bod yn euog; ond mae
goleuni gogoniant yn dweud yn
wahanol wrthym… Yn y cyfamser ni
allwn ond credu hyn.’

Yr un yw ateb Robert ap Gwilym Ddu:

‘Ac er na welaf ond o ran,
ac nad yw profiad ffydd ond gwan,
y defnyn bach yn fôr a fydd
a’r wawr a ddaw yn berffaith ddydd.’ 

Boed i’r Iesu byw roi ei gwmni a’i
dangnefedd i chwi dros dymor y Pasg a
phob amser.

Glyn Tudwal Jones
Llywydd y Gymdeithasfa yn y De

THOMAS – GWELD A CHREDU (parhad o dudalen 1)

Cyfraniad John Calfin
Yn ystod mis Mawrth cawsom ddwy erthygl yn Cyflwyno Calfin. Cawn ein tywys y
tro hwn yng nghwmi’r Parch Ddr Ben Rees i ddechrau mesur ei gyfraniad.

Bywyd Duwiol yn ôl Calfin 

Eiddo Duw ydym: gadewch i ni
felly fyw a marw er ei fwyn.
Eiddo Duw ydym: gadewch i’w
ddoethineb a’i ewyllys reoli’n holl
weithredoedd. Eiddo Duw ydym;
bydded i bob rhan o’n bywydau,
mewn cytgord llawn,
gydymdrechu tuag ato ef unig
amcan priodol ein bywydau.
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Cafwyd cyfraniadau teilwng gan
gyd-weinidogion ac aelodau o’r
gwahanol eglwysi. Offrymwyd gweddi
ar ran yr Eglwysi gan y Parchedig
Nicholas Bee, a gweddi ar ran y
Gweinidog gan y Parchedig Elwyn
Pryse. 

Yn y Cyfarchiad o’r Eglwysi rhoddodd
yr Arglwydd Elystan deyrnged
haeddiannol werthfawrogol o’r gfir
oedd ‘â thinc Pantycelyn a Dafydd
Jones o Gaeo yn ei leferydd.’ Yn y
cyfarchiad ar ran yr Henaduriaeth
sylwodd y Parch Roger Ellis
Humphreys ar gadernid ei ddaliadau a’i
ddiwydrwydd yn ei waith, ymhlith
pethau eraill. 

Dan arweiniad Alan Wynne Jones
canodd côr o blith aelodau’r ofalaeth
emyn gan Dilys Baker Jones ar y dôn
Gaerwen, a gyfansoddwyd ar gyfer y
geiriau gan yr arweinydd. Darllenodd
Vernon Jones soned rymus yr oedd
wedi ei chyfansoddi ar gyfer yr
achlysur. 

Cyflwynodd Alan Wynne Jones dysteb
i’r Parchedig Wyn Morris a chyflwynodd
Heulwen Lewis rodd i’r Parchedig
Judith Morris. 

Ar ôl yr holl ddiolch a’r dymuniadau da
cafwyd ymateb nodweddiadol o
ddiymhongar a gostyngedig gan y
cyn-weinidog. Yna, gyda datganiad
llawn arddeliad a chadernid gan y
gynulleidfa o’r emyn ‘I Dduw bo’r
gogoniant, fe wnaeth bethau mawr’
daeth y cyfarfod i ben, ac ymgasglodd
y gynulleidfa niferus yn y festri lle roedd
chwiorydd eglwysi’r ofalaeth wedi
paratoi gwledd ar eu cyfer. 

Bu’n noson gofiadwy. 
Llinos Dafis

Y Parchedig Wyn Rhys Morris 
ar ei Ymddeoliad

o’r Weinidogaeth, 2017

Megis y gfir ym mynwent Talgarth gynt, 
Synhwyrai’r anadl o’r uchelder mawr 
Sy’n dala chwythwm o’r anfeidrol wynt 
Gynhyrfa’r ysbryd ar annisgwyl awr, 
Ymroes i fedi’r weledigaeth hon 
Ar hyd arloesol lwybyr Crist fab Mair 
A lledu’r efengylau dwys o’r bron 
Wrth hau goleuni yr impiedig air. 
Hawddgar a grasol yn ein mysg y bu 
Gan barchu yr arswydus swydd â’i ffydd,
Ac megis balm i’r enaid yn y Tª 
Bu ei oleuni ar wirionedd cudd, 
’Rôl rhannu’r swper droeon ar y bwrdd 
Bu Crist yn cerdded gyda ni o’r cwrdd. 

Vernon Jones

Diolch am wasanaeth
yng Nghapel y Garn

(parhad o dudalen 1)
Diwedd mis Ionawr, cawsom yng
Ngofalaeth Bro Aled y pleser o dderbyn
13 o aelodau ifanc newydd i 5 o’r eglwysi
– Cefn Berain, Cefn Meiriadog, Eglwys
Unedig Llansannan, Llannefydd a Saron.
Roedden nhw wedi bod yn mynychu
cyfres o ddosbarthiadau ers mis Medi ac
fe fu’r rhain yn gyfle i ddod i ’nabod yr
ieuenctid yn well a thrafod beth mae’n ei
olygu i fod yn aelod o eglwys.
Dros gyfres o 6 sesiwn fe wnaethom

edrych ar nifer o bynciau, gan gychwyn yn
y lle mwyaf sylfaenol – pam ydym ni’n
cyfarfod fel eglwysi o gwbl? Rhoddodd
hyn y cyfle i ni esbonio mai Iesu Grist sy’n
ben ar yr eglwys, fod grym yr eglwys yn
dod yn llwyr trwyddo ac mae ei eglwys O
ydy hi (Colosiaid 1:18). Dyma felly oedd
ein sail i drafod natur eglwys – criw o bobl
yn cyfarfod â’i gilydd i hybu ac addysgu ei
gilydd yn y ffydd ac addoli’r Duw byw. 

Arweiniodd hyn ymlaen at ofyn – pam
Iesu Grist? O’r holl bobl sydd erioed wedi
byw ar y ddaear, pam bod ni’n dewis
addoli Iesu Grist? Er bod hwn mewn
gwirionedd yn gwestiwn rhwydd i’w ateb,
dydy hi ddim yn rhwydd torri trwy’r ‘ateb
ysgol Sul’ i gyrraedd craidd y mater.
Llawenydd oedd cael astudio a thrafod
deg adnod gyntaf Effesiaid 2, un ar ddeg
adnod gyntaf Rhufeiniaid 5 ac un ar ddeg
adnod gyntaf Philipiaid 2. Yma mae
dyfnder yr Efengyl yn dod yn glir – fod
Duw cwbl sanctaidd, hollbfierus, a
pherffaith wedi anfon ei Fab i farw drosom
ni. Anfonodd Iesu atom fel person dynol i
fyw bywyd perffaith, di-fai yn ein mysg,
yna i farw drosom ni. Ni, oedd (ac sydd
dal) yn pechu yn ei erbyn. Yna, fel rhodd i
ni, rydym yn cael derbyn maddeuant am

ein pechodau a rhannu yng nghyfiawnder
Iesu! Fe gawsom sawl sesiwn yn trafod y
gwirioneddau yma ac yn deall pa mor
bwysig ydy Iesu Grist i’r byd. 
Wrth nesáu at gael eu derbyn, fe

wnaethom edrych ar beth ydy eglwys,
gan ystyried a ydy’r eglwysi sy’n cael eu
disgrifio yn Llyfr yr Actau (2:42-47;
4:32-37) yn wahanol i’r rhai welwn ni yng
Nghymru heddiw. Diddorol oedd nodi mai
rhannu ym mywydau ei gilydd oedd y
Cristnogion cyntaf, nid ymaelodi mewn
clwb! Aethom yn olaf i edrych ar beth ydy
aelod a pha ddisgwyliadau sydd arnynt a
pha ‘perks’ sy’n dod gydag ymaelodi.
Rhyfedd oedd clywed am gyffro un o’r
ieuenctid am gael priodi yn y capel yn
ddi-dâl fel un o’r pethau pwysig! 
Wedi’r cyfarfodydd yma, fe gawsom

wasanaeth arbennig i’w croesawu’n
aelodau o gorff yr eglwys. Cafodd

yr 13 eu derbyn yn aelodau, gan gael eu
croesawu gan flaenor o’u heglwysi lleol a’r
Parch. Ddr. Rhodri Glyn, eu gweinidog. Yn
dilyn hyn, fe gawsom gymun a chyfnod o
addoliad oedd yn gymysgedd o emynau
hen a modern, a phregeth oedd yn ein
hatgoffa o pam ein bod yn rhan o eglwys
yn y lle cyntaf – Newyddion Da Iesu Grist.
Ar ôl yr oedfa roedd yna gyfle am luniau
ac wrth gwrs paned a chacennau – dipyn
o sialens oherwydd y niferoedd a ddaeth!
Rfian fod y 13 yma’n aelodau, rydym ni

ym Mro Aled yn llawenhau drostyn nhw ac
yn gweddïo y byddant yn dyfnhau yn eu
perthynas gyda’r Arglwydd, ac yn cofio
mai dechrau, nid diwedd taith ydy: 1) dod
yn Gristion, a 2) dod yn aelod. 

Gwion Dafydd

Derbyn 13 aelod ifanc yng Ngofalaeth Bro Aled

(Rhes gefn) Parch. Ddr Rhodri Glyn, Elgan Hughes, Gwern Pierce, Gwion Dafydd, Hari
Roberts, Sion Williams, Huw Evans; (rhes flaen) Catrin Evans, Elin Jones, Elan Pierce,
Cara Roberts, Sara Jones, Alys Roberts, Lois Jones, Cêt Roberts ac Eluned Evans.

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b. at
Y Parch. Ddr. R. Watcyn James, 94 Heol Penygarn, Tycroes, Rhydaman
SA18 3PF. e-bost: goleuad@ebcpcw.org.uk
Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon,
Gwynedd LL55 1ER. (01286) 672018. e-bost: goleuad@btconnect.com

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y
golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac argraffwyd gan Wasg y Bwthyn,
Caernarfon. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost fel Newyddiadur.
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