
O Grist, Frenin Brenhinoedd, Arglwydd
Arglwyddi, Benllywydd tirion, ac
Arweinydd perffaith dy bobl;
Arglwydd addolwn Di

Gweddïwn dros y llywodraeth newydd
fydd yn cael ei ffurfio. Gweddïwn dros y
Prif-Weinidog newydd yn San Steffan a
thros y gweinidogion newydd fydd yn
cynnig arweiniad yn ystod y misoedd
nesaf. Gweddïwn y cânt feddu’r
doethineb hwnnw sy’n sylfaenol i bob
gwir ddoethineb, sef, dy ofni Di, O!
Arglwydd. 
Arglwydd clyw ein cri

Diolchwn am rheiny sydd wedi cael eu
hethol fel canlyniad i’r Etholiad Cyffredinol.
Dyro iddynt y doethineb hwnnw sy’n
cynnig arweiniad cyfiawn, dewr, trugarog a
heddychlon ynghyd â chryfder a
dyfalbarhad i geisio’r hyn sydd dda.
Arglwydd Trugarha wrthym

Gweddïwn y caiff y Llywodraeth newydd
ostyngeiddrwydd a hyder i lywio’n
cymdeithas er lles ac er iachâd ein
cymunedau. Deisyfwn Arglwydd y caiff y
llywodraeth newydd weledigaeth glir wrth
iddi warchod buddiannau’r methedig, y
llesg, tlodion cymdeithas a chleifion
anghenus. Gweddïwn y caiff ein
harweinwyr eu hysbrydoli i feddwl,
dychmygu a chreu polisïau fydd yn
cadarnhau’r hyn sy’n dda, yn cryfhau’n
cymdeithas, yn hybu’r hyn sy’n llesol,
heddychlon a phur. 
Arglwydd Trugarha wrthym

Gweddïwn y caiff arweinwyr y pleidiau
ddysgu cydweithio, hyd yn oed ar draws
ffiniau pleidiol, i fedru canfod a meddiannu
rhagoriaeth y dyfodol gobeithiol sydd
gennyt ar gyfer y byd yng Nghrist. 
Arglwydd Trugarha wrthym

Frenin pob gallu, Arglwydd dy Eglwys;
bendithia dy eglwys yng Nghymru, yr
Alban, Lloegr ac Iwerddon ag
argyhoeddiad, cadernid,
gostyngeiddrwydd a hyder ynot ti ac yn dy
alwad ar i’th Eglwys fod yn halen ac yn
oleuni yn ein byd. 
Arglwydd Bywha ni

Dysga ninnau hefyd beth yw ystyr dy garu
â’n holl galon, meddwl a nerth ac i garu’n
cymydog fel ni ein hunain. Gweddïwn dros
y “nhw” – rheiny sy’n anghytuno gyda “ni”
yn ein daliadau. Dysga ninnau hefyd i

gyd-fyw gyda Christnogion o ddaliadau
neu o safbwyntiau gwleidyddol gwahanol
i’n heiddo ni. 
Arglwydd cymoda ni yng Nghrist

Unig Waredwr y ddynoliaeth, unig obaith
byd gwrthryfelgar, unig Brynwr byd trwy dy
aberth ar y groes yn Iesu Grist,
gogonedda dy hun. Tywallta dy Ysbryd
Glân arnom a phâr i’th deyrnas ddod ar y
ddaear fel y mae yn y nef hefyd.

Arglwydd Trugarha wrthym er mwyn dy
Enw, er mwyn dy Glod, er mwyn dy
eglwys, er mwyn dy fyd.
Amen.
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Gweddi ar ddechrau llywodraeth newydd
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Diwrnod gwahanol i bob un arall

23 Mai, rôn ni’n meddwl y byddai’n debyg i
bob Dydd Mawrth ond am y tywydd! Ond nid
felly: gwrandewais ar y radio fel arfer wrth
baratoi brecwast a dyna glywed gyntaf am yr
ymosodiad brawychus ym Manceinion ar
ddiwedd cyngerdd y noson gynt yn y MEN
Arena – a miloedd o bobl ifainc wedi bod yn
bresennol.

Peth erchyll i anelu at blant a’u rhieni a phobl
ifainc; peth erchyll i glywed am 22 wedi eu
lladd a dwsinau eraill wedi eu hanafu a rhai yn
ddifrifol wael.

Cefais drafferth i gredu’r peth a sylweddoli sut
ddifrod a thrasiedi gall un dyn penderfynol
achosi mewn eiliad.

Mae bywyd yn gorfod parhau, ac roedd angen

mynd â’r cfin am dro am 8.30 ac ymbaratoi at
fynd allan am 9.30. Ar y cae, dyna gerddwyr
eraill, a dywedodd un, “diwrnod trist i ni yma
ym Manceinion er bod yr haul yn gwenu mae
ein calonnau yn hiraethu am y rhai sydd wedi
cael eu hanafu a’u lladd.” A dyna oedd y
cyweirnod gan bawb trwy’r dydd.
Y peth nesaf oedd mynd i’r capel Methodist
gyda’r gymdoges sy’n “lollipop lady’” a hithau
yn dweud wrthyf fod y disgyblion yn dawel a
dwys y bore hwnnw, dim hwyl; rhai gyda
ffrindiau yn y cyngerdd. Canolbwyntio ar
weddïo dros Fanceinion a wnaeth y grfip bach
rhyngenwadol sy’n cyfarfod bob dydd Mawrth.
Hen bobl pawb ohonom ond yn teimlo’r baich i
gofio’r ddinas a’r teuluoedd yn eu galar a’u
pryder.

Gobaith yng nghanol galar

Teyrngedau a mynegiant o alar
yn sgwâr St Anne, Manceinion(parhad ar dudalen 2)

Gweddi Dros Heddwch

Wedi ymosodiadau creulon Llundain
galwodd Deon Southwark ar i bobl
offrymu’r Weddi ganlynol Dros Heddwch.

Dduw grasol,
Gweddïwn heddiw am heddwch yn ein
cymunedau.
Cyflwynwn i ti bawb sy’n gweithio o blaid
heddwch ac am derfyn tensiynau,
a dros y rhai sy’n gweithio i gynnal
cyfraith a chyfiawnder yn ein plith.
Gweddïwn am i ofn gilio
Am a chymorth i’r rhai sy’n dioddef.
Am lonyddwch ar ein heolydd a’n
dinasoedd,
Er mwn i bobl fyw eu bywydau mewn
diogelwch a heddwch.
Yn dy drugaredd clyw ein gweddïau 
Yn awr a phob amser.
Amen.



Cyrraedd Gorsaf trên, Caerdydd, gyda’r
haul yn tywynnu arnom a cherdded tuag
at Salem. Cwrdd â llawer o bobl ar
Cowbridge Road. “Bore da” a chroeso gan
lawer o drigolion cymuned amrywiol
Treganna.

Cyrraedd y capel, ar ôl i mi anelu at dfir y
capel yn y pellter, ar Cowbridge Road. A
chynrychiolwyr o bob rhan o Sasiwn y De
ynghyd â chynrychiolwyr o’r Gogledd a’r
Dwyrain yn bresennol estynnwyd croeso
twymgalon gan y Llywydd, y Parch Glyn
Tudwal Jones. Braf oedd cael croesawu
Lot Felizco, ymwelydd o’r Philipinau i’n
plith. Diolchodd yn deimladwy iawn am
gefnogaeth, rhoddion a diddordeb Eglwys
Bresbyteraidd Cymru, trwy Apêl Corwynt
Cariad, yn eu cymuned.

Cafwyd darlith gyfoethog gan y Parch Wyn
Morris yn ein harwain i “Gofio William
Williams, Pantycelyn.” Fe’n hatgoffodd o’r
cyfnewidiad a wnaed ym mywyd
Pantycelyn ar ôl ei dröedigaeth. Gallai
ddatgan 

“Dyma’r bore byth mi gofiaf
Clywais innau lais o’r nef.”

Canwyd emynau yn ystod y cyflwyniad ac
roedd yn brofiad gwefreiddiol tebyg i,

“Gawod hyfryd yn y bore
Ac un arall y prynhawn.”

Cawsom ein hatgoffa mai bardd y groes
yw Pantycelyn. Ac aeth a ni ar daith y
pererin, trwy’r anialwch mawr ymlaen.
Cawsom ein hatgoffa bod crefydd y

Methodistiaid Calfinaidd yn ffydd y Gair.
Ffydd ydyw oedd yn cyfeirio at fan
arbennig.

“Ffydd, daw’r fan, a dacw’r pren
Yr hoeliwyd arno dywysog nen
Yn wirion yn fy lle.”

Roedd y canu pedwar llais yn wefreiddiol,
yn brofiad “pen y mynydd.” 

Ar y nos Fawrth wrth sefydlu’r Llywydd
newydd, Margaret Jones, cyflwynodd y
Parch Glyn Tudwal Jones ei araith
ymadawol. (Bydd yr araith ymadawol i’w
weld yr wythnos nesaf.) Dywedodd mai
pleser oedd cael ordeinio blaenoriaid ac
roedd yn fraint arbennig iddo ei fod wedi
cael ordeinio dau ymgeisydd, sef y Parch
Iestyn ap Hywel a’r Parch Ddr Andras Iago
yn sasiwn Blaenannerch.

Arweiniwyd y pumed Eisteddiad gan ein
Llywydd newydd Margaret Jones.
Teimlwyd ias y geiriau 

“O! Llefara addfwyn Iesu!
Mae dy eiriau fel y gwin.”

o dan arweiniad y Parch Anthony Williams,
Llundain. Cafwyd adroddiadau diddorol
gan Bwyllgor Eglwys a Chymdeithas,
Plant ac Ieuenctid ac Adroddiad Corwynt

Cariad gan y Parch Catrin Roberts,
adroddiad y Gronfa Fenthyg gan Annie
Derrick ac adroddiadau ariannol y
Gymdeithasfa, Cronfa Tresaith a
Buddsoddiadau’r Gymdeithasfa gan
Kathryn Morris.

Cyflawnodd y Parch Dafydd Andrew Jones
ei dymor fel Ysgrifennydd y Gymdeithasfa
a chroesawyd a sefydlwyd y Parch Wyn
Morris fel yr Ysgrifennydd newydd am y
tymor newydd. Etholwyd y Parch Evan
Morgan, Caerdydd yn ddarpar Lywydd ar
gyfer 2018-19. 

Er na chafwyd trafodaeth lawn roedd yn
amlwg bod llawer yn cydymdeimlo gyda
phryder y Parch Dafydd Andrew Jones
wrth feddwl am ein dyfodol wedi’r Brexit. 

Tybed nad yw’r awydd i adael Ewrop yn ei
hanfod yn anghristnogol? Trwy’n
perthynas â’n gilydd a help Prydain ac
America mae Ewrop wedi osgoi rhyfel am
dros 70 mlynedd. Rydym mewn peryg o
greu cymdeithas Fi’n gyntaf, Fi yn ail, a Fi
yn drydydd. Ac mae meddwl pellhau oddi
wrth Ewrop fel llam i’r tywyllwch. 

Terfynwyd y sasiwn wrth i ni gyd-nesáu
i ddathlu Swper yr Arglwydd a
weinyddwyd gan ein Llywydd, Margaret
Jones. Wedi i’r llywydd ein harwain yn ein
defosiwn cawsom ein harwain ymhellach
mewn gweddi gan Mr Glyn Williams,
Caerdydd, wrth i ni goffáu’r rhai a’n
gadawsant ers y Sasiwn diwethaf.
Cawsom ein tywys mewn myfyrdod
teimladwy i ystyried y Groes a’r atgyfodiad
gan y Parch Ddr. Andras Iago. Cyfeiriodd
ni at yr Iesu’n cymryd ein beiau arno’i hun
ac yntau’n “ddiniwed”. 

Daeth cymdeithas y Gymdeithasfa i ben
wrth y byrddau bwyd. Bu’n ddeuddydd
bythgofiadwy. Mae safon y canu pedwar
llais oedd ym mhob cyfarfod yn dal i aros
yn y cof. Yn wir mae’n biti nad oedd modd
recordio’r canu gwefreiddiol. Diolch am y
trefniadau gwych a’r paratoadau manwl a’r
croeso wrth y byrddau gan chwiorydd
Salem a’r Crwys. Gweddïwn y bydd yr had
a heuwyd yn dwyn ffrwyth.

Eifion Davies, Pontarddulais
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A phan welais fy nghymdogion sy’n byw
gyferbyn â mi, Pacistanis crefyddol a
gweithgar, roeddent yn amlwg yn
awyddus i gael sgwrs a dweud eu tristwch
wrthyf hefyd; roedd ei chwaer Noor sydd
yn fferyllydd, wedi sylwi agwedd gwahanol
yn ei chwsmeriaid, doedd neb yn gas,
meddai ond pawb yn fwy tawel.

Yn y min-nos, siaradais gyda’m nai
Richard, sydd yn nyrs yn ysbyty
Wythenshawe, ond gorfod iddo fynd trwy
ganol y ddinas ar ei ffordd adref o
gyfarfod arall yn y dref. Gwelodd y
miloedd oedd yn ymgasglu yn dawel ac
yn drefnus yn Albert Square am yr fiylnos
steil Manceinion – yn ecwmenaidd, yn
rhyng-grefyddol ac yn agored i bawb. Sylw
Richard oedd, bod y weithred oedd yn
anelu at wahanu pobl a chreu casineb
wedi creu cynhaeaf anhygoel o gariad,
parch a gobaith – “a mushrooming of love,
respect and hope.”

Cefais hwb o’i glywed.

Eleri Edwards, Manceinion (Parch)

Gobaith yng nghanol
galar (parhad o dudalen 1)

Canu yn Nhreganna!
Pigion o’r Gymdeithasfa yn y De – Salem, Treganna 9-10 Mai 2017

Parch Dafydd Andrew Jones yn cwblhau
ei dymor fel Ysgrifennydd yr Henaduriaeth
a Margaret Jones (llywydd) a’r Parch Wyn

Morris yn cychwyn ar eu tymor hwy!

Lot Felizco yn cael ei chroesawu i’r swyddfa gan yr Athro John Gwynfor Jones, Cheryl
Williams, Anna Jane Evans Huw Thomas, Bethan Davies a'r Parch Meirion Morris


