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BODLONI’R CORFF A’R ENAID
Pererindod Capeli
Ceinewydd
Rhaid i bob capel gael
diwrnod i’r brenin a dyna
gafwyd ar Sul olaf mis
Mehefin pan aeth aelodau o
gapeli’r cylch uchod am eu
gwibdaith flynyddol. Eleni,
troi am Lanymddyfri wnaeth
yr aelodau a hynny er mwyn
dathlu geni un o emynwyr mwyaf ein gwlad
sef William Williams. Wrth gwrs, roedd yn
rhaid aros am seibiant mewn lle moethus, sef
Gwesty Glyn Hebog yn Llanbed.
Llanfair-ar-y-bryn
Yna i’r Kings Head yn Llanymddyfri am
ginio dydd Sul blasus. Penderfynwyd peidio
cael pwdin - fe ddeallwch pam yn nes
ymlaen. Wedi bodloni’r corff, ymlaen wedyn
i fodloni’r enaid a dechrau yn Eglwys
Llanfair-ar-y-bryn lle claddwyd William
Williams. Yma, cawsom fanteisio ar
wybodaeth Mr Dai Gealy am hanes yr eglwys
a hanes cysylltiad William Williams â’r
eglwys. Parhawyd i’n goleuo gan Gareth Ioan
a roddodd grynodeb o sut le oedd Llanymddyfri o fewn cyd-destun yr oes. Mae ffenestr
liw arbennig iawn yn yr eglwys hon gyda’r
ffenestr yn bwrw golau fel pe bai’r machlud
i’w weld trwyddi ar bob adeg o’r dydd.
Pantycelyn
Ymlaen wedyn at uchafbwynt y daith sef
cynnal gwasanaeth ym Mhantycelyn. Nid
pawb fyddai’n barod i agor eu cartref yn
feunyddiol ond mae Mr a Mrs Williams y

Cysgod y groes
Yn ystod Cynhadledd Annibynwyr y Byd yn
Stellenbosch, De Affrica, fe aeth y
cynrychiolwyr ar ymweliad â threfgordd
Kayamandi lle y gwelsom gyflwr byw tlawd
rhai o bobl dduon y wlad. Er bod y trigolion
yn hynod groesawus tuag atom yr oedd nifer
ohonom yn anghyffyrddus gan ein bod yn
teimlo ein bod yn tarfu ac yn busnesu yn
eu cymuned a’u cartrefi. Yn ystod yr
ymweliad tynnodd Dr R. Alun Evans y
llun trawiadol hwn o gysgod croes yn
Kayamandi. Daw geiriau iasol Iesu o
Mathew 25 i’r meddwl,
‘Yna atebant hwythau: “Arglwydd,”
gofynnant, “pryd y’th welsom di’n
newynog neu’n sychedig neu’n ddieithr
neu’n noeth neu’n glaf neu yng ngharchar
heb weini arnat?” A bydd ef yn eu hateb,
“Yn wir, ’rwy’n dweud wrthych, yn
gymaint ag ichwi beidio â’i wneud i un
o’r rhai lleiaf hyn, nis gwnaethoch i
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perchnogion presennol yn bobl mor hawddgar
a dymunol ac y maent yn trin pawb fel
cyfeillion mynwesol. Mae Mr Williams yn un
o ddisgynyddion yr emynydd. Dyna gamp,
mae’r un teulu yn dal i fod yn yr un cartref ers
300 mlynedd. Llwyddwyd i wasgu’r 33 oedd
ar y daith i mewn i stafell fyw Pantycelyn a
chafwyd cyfle i gofio am William Williams yn
ogystal â chofio am y person oedd yn
wrthrych i’w emynau sef Iesu Grist. Gwefr, yn
wir, oedd cael cynnal oedfa a chanu’r emynau
yn y llecyn arbennig hwn o Gymru.
Myddfai
Erbyn gadael Pantycelyn roedd yn amser te a
chafwyd te prynhawn ardderchog yn neuadd
Myddfai. Dyma neuadd gymunedol sydd yn
tynnu aelodau’r gymdeithas at ei gilydd gyda
llawer ohonynt yn gweithio’n wirfoddol naill
ai yn y siop neu yn y caffi sydd hefyd yn rhan
o’r neuadd. Wrth gwrs, ym Myddfai rhaid
oedd cael hanes y pentref a chwedl o’r ardal
sef hanes Llyn y Fan Fach a phwy’n well i’n
diddori na Lyn Richards ac Emlyn Morgan,
dau frodor o’r ardal. Aeth pawb am adre’
wedi cael diwrnod i’w gofio.
Mair Heulyn

Dalier Sylw!
Cyhoeddir y Pedair Tudalen
gydenwadol gan Bwyllgor Llywio’r
Pedair Tudalen ac nid gan Undeb yr
Annibynwyr Cymraeg. Nid oes a
wnelo golygyddion Y Tyst ddim â
chynnwys y Pedair Tudalen.

Cylch Cyfeillion
Yn y llun gwelir ein gweinidog y Parchg Gwyn
Elfyn Jones yn cyflwyno siec o fil o bunnoedd
i’r Parkinson’s Treatment Centre drwy law Mrs
Sheila O’Neill, y bu farw ei gŵr o’r salwch
llynedd. Mae aelodau Bethesda, Y Tymbl, wedi
bod yn cwrdd â’i gilydd a chyda ffrindiau bob
yn ail fore ddydd Iau mewn clwb o’r enw
Cylch Cyfeillion (Circle of Friends) yn weddol
gyson dros y flwyddyn ddiwethaf i gael
cwpanaid o de neu goffi a chlonc a chwmnïaeth
– ac ambell fisgeden! Does dim cost am y te
ond gall rhywun adael cyfraniad i’r elusen y
byddwn yn ei chefnogi yn ystod y flwyddyn.
Casglwyd pum can punt eleni a bu Mrs Sheila
O’Neill yn ddigon caredig i gyflwyno pum can
punt ychwanegol y mae hi wedi casglu yn ei
siop trin gwallt er mwyn gallu cyflwyno siec o
fil o bunnoedd i anfon at yr elusen.

Mae croeso i unrhyw un i ddod draw i
fwynhau’r gwmnïaeth – mae pawb yn cael y
cyfle i siarad gyda’i gilydd drwy’r trwch.
Mae’n gyfle hefyd i weld hen ffrindiau a
gobeithio cwrdd â ffrindiau newydd. Bydd yr
arian y byddwn yn ei gasglu yn y flwyddyn
sy’n dechrau yn awr yn mynd tuag at elusen
Multiple Sclerosis.
elen davies

minnau chwaith.” Ac fe â’r rhain ymaith i
gosb dragwyddol, ond y rhai cyfiawn i fywyd
tragwyddol.’ (Mat 25:44-46)
Dyletswydd a braint pob Cristion wrth
wasanaethu’r Arglwydd yw brwydro dros
gyfiawnder gan ddileu tlodi ym mhob man y
maent. Bydd rhagor o hanes y gynhadledd yn
Ne Affrica mewn rhifynnau dilynol o’r Tyst.

Cyhoeddwyd gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac argraffwyd gan Wasg Morgannwg, 27 Ystad Ddiwyd. Mynachlog Nedd, Castell-nedd, SA10 7DR. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost.
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Y TYsT
sefydlwyd 1867

Cyfrol 150

Rhif 30

Gorffennaf 27, 2017

50c.

GWASANAETH CRIST
YN FYD-EANG
Etholwyd y Dr Hefin
Jones, Uwch
Ddarlithydd yn Ysgol y
Biowyddorau ym
Mhrifysgol Caerdydd ac
aelod blaenllaw o Undeb
yr Annibynwyr
Cymraeg, yn aelod o
Bwyllgor Gweinyddol
Cymundeb Eglwysi
Diwygiedig y Byd yn
Leipzig, yr Almaen, yn
gynharach y mis hwn.
Yn frodor o Bencader
yn Sir Gaerfyrddin ond
bellach yn byw yng Nghaerdydd, enwebwyd

Hefin gan Undeb yr Annibynwyr
Cymraeg, ac ychwanegwyd ei enw
at restr o fwy na 60 o enwau oedd
wedi eu cynnig gan amrywiol
eglwysi ac undebau eglwysig o
amgylch y byd.
Gan fod tri cham i’r proses ethol,
rhaid oedd aros rhai dyddiau am y
canlyniad yn ystod cynhadledd yr
oedd y Cymundeb wedi ei threfnu
yn Leipzig ar ddiwedd Mehefin a
dechrau Gorffennaf eleni i ddathlu
500 mlwyddiant dechrau’r
Diwygiad Protestannaidd yn 1517.
Pan ddaeth y cyhoeddiad, cafwyd
fod Hefin wedi ei ethol yn aelod llawn o’r

Pwyllgor Gweinyddol sy’n cynnwys dim
ond 22 o bobl; deg gwryw a deuddeg
menyw.
Er bod gwreiddiau hanesyddol y
Cymundeb yn mynd yn ôl i 1875, daeth y
mudiad i fodolaeth yn ei ffurf bresennol
mewn cynhadledd yn Grand Rapids,
Michigan, yn yr Unol Daleithiau yn 2010.
Yr oedd y Dr Hefin Jones ac Ysgrifennydd
Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg,
y Parchg Ddr Geraint Tudur, yn bresennol yn
y gynhadledd honno. Erbyn hyn, mae dros
225 o eglwysi ac undebau eglwysig yn
perthyn i’r Cymundeb, ac mae’n cynrychioli
80 miliwn o Gristnogion ar draws y byd.
‘Yr ydym yn llongyfarch y Dr Hefin
Jones yn galonnog ar gael ei ethol,’ meddai’r
Dr Geraint Tudur. ‘Er ein bod yn genedl
fechan, ac yn Undeb bychan o’n cymharu ag
aelodau eraill y Cymundeb, credwn fod
gennym gyfraniad i’w wneud a rhywbeth
i’w ddweud yn y trafodaethau rhyngwladol
sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd am y ffydd
a brwydr Cristnogion i sicrhau cyfiawnder a
chwarae teg i bobl ymhob rhan o’r byd.
Dymunwn yn dda i Dr Hefin wrth iddo
ymgymryd â’i gyfrifoldebau.’
Yn ogystal â bod yn ddarlithydd ym
Mhrifysgol Caerdydd, mae’r Dr Hefin Jones
yn Ddeon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol,
yn awdur, yn wyddonydd amgylcheddol
amlwg ac yn aelod o Eglwys Annibynnol
Minny Street, Caerdydd.

Agor pennod newydd ym Mangor
Cynhaliwyd oedfa arbennig ar 9 Gorffennaf dan
lywyddiaeth y Parchedig Olaf Davies i ddathlu hanes capel
Pendref ac i edrych ymlaen at agor pennod newydd yn
hanes Ymneilltuaeth Bangor wrth i Annibynwyr Pendref a
Bedyddwyr Penuel ddod at ei gilydd i ffurfio Eglwys
Gydenwadol Emaus. Cyfarchwyd plant a ieuenctid yr
eglwys gan y Parchedig Ddr
Huw John Hughes a
thraddodwyd pregeth rymus
gan y Parchedig John
Gwilym Jones. Cyflwynwyd
dymuniadau gorau Cyfundeb
Gogledd Arfon gan Ifor Glyn,
Ysgrifennydd y Cyfundeb.
Eglwys Gydenwadol Emaus: Roedd côr y plant yn llawn
gobaith gwiw am yfory
hwyl a darlleniad Gethin Elis
o hanes y daith i Emaus yn gosod y cywair priodol o’r
cychwyn. Daeth yr oedfa i’w therfyn yn sŵn emyn Peter
Thomas, ‘Cerddwn ymlaen i’r yfory’, a’r canu yn codi’r to i
gyfeiliant ysbrydoledig Dafydd Tecwyn Ellis wrth yr organ.

Y Parchedigion Huw John Hughes, Olaf Davies
a John Gwilym Jones

Plant Eglwys Emaus yn eu helfen

egLWys ANNIByNNoL LLANFAIrFeCHAN
Dyma grynodeb o’r adroddiad a gafwyd yng
Nghwrdd Chwarter Arfon gan Mrs Rhiannon
Hughes o Eglwys Annibynnol Llanfairfechan
am Eglwys Garizim a hanes yr achos yno:
Adeiladwyd Capel Garizim yn 1862 a Chapel
Peniel yn 1870. Fe’i hunwyd yn 1979 a’u
galw’n Eglwys Annibynnol Llanfairfechan.
O’r flwyddyn honno ymlaen, cynhaliwyd yr
oedfaon yn Garizim. Ar ô1 i’r Parchedig John Watkin ymddeol ni phenodwyd
neb yn ei le fel bugail. Eleni, mae gennym 13 o aelodau a bydd 10 ohonynt yn
mynychu’n rheolaidd. O’r 10 sy’n dod yn rheolaidd, mae’r ieuengaf yn 50 oed
a’r hynaf yn 90 oed. Gan fod Capel Tabernacl Penmaenmawr wedi cau yn
ddiweddar, bydd eu tri aelod yn ymuno â ni unwaith neu ddwywaith y mis.
parhad ar dudalen 2

tudalen 2

Y Pedair Y
Tudalen
Gydenwadol
TYsT

Pedwaredd rhan Adroddiad yr Ysgrifennydd Cyffredinol
yn y Cyfarfodydd Blynyddol yn Rhydaman
y gymdeithas Hanes a’r rhwydweithiau
Cyflawnodd y Swyddog Hyrwyddo gamp
eleni yn trefnu tri digwyddiad i’r Gymdeithas
Hanes ac un bob un i’r ddau Rwydwaith.
Diolch iddo am ei waith. Eisoes cafwyd dwy
ddarlith hanes, a bydd trydedd ar ddechrau
Hydref. Cafodd y Rhwydwaith Merched
gynhadledd lwyddiannus iawn yng Nghapel y
Priordy, Caerfyrddin ym mis Mai gydag
Arfon Jones, Caerdydd, yn siarad am yr
ymgyrch i sicrhau miliwn o siaradwyr
Cymraeg erbyn 2050. Bydd y Rhwydwaith
Heddwch yn cynnal digwyddiad ar Ddiwrnod
Rhyngwladol Heddwch y Cenhedloedd
Unedig, sef dydd Iau, 21 Medi, a chyhoeddir
y manylion cyn bo hir
gweithwyr dygn
Eleni eto, rhaid yw diolch i dîm ymroddedig
Y Tyst, ond hoffwn hefyd ddweud gair am
ddau arall sydd wedi gwneud cyfraniad mawr
dros y blynyddoedd; Mr John Evans,
Clydach, darllenydd y proflenni, a Mr Gareth
Richards, perchennog Gwasg Morgannwg. Bu
John yn arbennig o ddyfal yn ei waith yn
cywiro sillafu a chystrawen llawer ohonom.
Mae’n dyled yn fawr iddo, ac wrth ei ryddhau
o’i ddyletswyddau, gwnawn hynny gyda
chalonnau diolchgar gan gydnabod y
gymwynas fawr y mae wedi ei gwneud â ni
dros y blynyddoedd. Diolch hefyd i Gareth
Richards, argraffydd Y Tyst, ei hadroddiadau,
ein taflenni, a phopeth arall yr ydym wedi eu
cyfeirio ato dros y blynyddoedd. Mae’n bur
debyg y bydd Gareth yn ymddeol cyn hir,
felly rhaid yw ein bod yn diolch iddo am ei
waith ac yn dymuno’n dda iddo i’r dyfodol.
Wrth dynnu tua’r terfyn, rhaid sôn hefyd am y
tîm ardderchog o gydweithwyr sydd gennyf
yn Nhŷ John Penri a thu hwnt. Diolch iddynt
am eu gwaith. Maent i gyd yn ardderchog!

diweddglo
Mae’n ymddangos i mi fod tair ffordd y
gallem edrych ar ein cenhadaeth, ein
hymestyn allan i’n cymunedau, nid yn unig
yn enw Iesu Grist, ond gyda neges Iesu Grist
am gariad Duw, gras Duw, yr angen i adfer y
berthynas â Duw, a hynny trwy Iesu ei hunan,
a thrwy waith yr Ysbryd Glân.
Gallem, yn gyntaf, ddweud mai
cenhadaeth yr eglwysi yw hi, a’i gadael ar
hynny.
Gallem, yn ail, awgrymu nad yw’r
eglwysi, yn gyffredinol, naill ai’n gallu neu’n
dewis cyflawni unrhyw genhadaeth. Dylai’r
Undeb, felly, wneud y gwaith yn eu lle.

Rwy’n ffafrio trydedd ffordd, a
phartneriaeth yw honno. Mae yng Nghymru
genhadaeth i’w chyflawni, a thasg yr eglwysi
yw cynnal y genhadaeth honno. Dyna pam yr
ydym, dros y blynyddoedd, wedi bod yn sôn
am greu cynulleidfaoedd cenhadol, i
gyflwyno’u tystiolaeth i fyd sydd angen
clywed beth mae Duw, yn Iesu Grist, wedi ei
wneud drosto.
Yr hyn y mae’r Undeb yn anelu i’w wneud
yw cydgerdded gyda’r eglwysi, a meithrin
ynddynt nid yn unig ffydd, ond hefyd yr
hyder sydd ei angen i fedru dweud wrth eraill
am Iesu. Dyna yw un o brif ddibenion cynllun
Y Ffordd, ond mae mwy i’w wneud, a phellter
eto i’w gerdded. Oherwydd, os gall yr Undeb
fod yn gefn i’r eglwysi, a’r eglwysi
gydweithio gyda hyder newydd â’r Undeb,
yna mae angen i’r Undeb ddarparu mwy o
ddeunyddiau fydd yn galluogi’r
cynulleidfaoedd i fod yn genhadol, ac mae’n
bosibl i hynny ddigwydd, dim ond i ni i gyd
ymroi iddi.
Mae cyfnod y Rhaglen Datblygu wedi
dirwyn i ben a diolchwn i bawb fu’n aelodau
o’r Panel ac yn cyfrannu i’w waith, ac i’r
Cadeiryddion hwythau am eu cyfraniadau, y
Parchg Dewi Myrddin Hughes i ddechrau, a
Mr Ifan Alun Puw wedyn. Gwnaeth y ddau
gyfraniadau sylweddol ac mae’n dyled yn
fawr iddynt.
Yr oedd y Rhaglen Datblygu yn un eang, o
bosibl yn rhy eang, yn cynnwys, fel ag yr
oedd, chwe thema wahanol. Gyda’r Rhaglen
nesaf, gwell fyddai canolbwyntio ar un
thema, sef sicrhau cynulleidfaoedd cenhadol,
a throi pob gweithgarwch arall yn fodd i
gyrraedd y nod hwnnw.
Er mwyn i’r eglwysi fedru cyflawni
cenhadaeth heddiw, rhaid iddynt wrth
ddeunyddiau ac adnoddau, a chyfryngau y
gallant eu defnyddio, dan law Duw, i dynnu
sylw ac ennyn diddordeb yn y neges
Gristnogol. Yn hyn, y maent angen
cefnogaeth, a gall yr Undeb helpu. I hyn
mae’n bodoli, er mwyn cynorthwyo,
calonogi, paratoi ac arfogi’r eglwysi ar gyfer
eu cenhadaeth a darparu’r hyn na all eglwysi
unigol ei wneud ar eu pennau eu hunain.
Mater o reidrwydd yw i’r Undeb a’r
eglwysi gydweithredu mewn cenhadaeth,
bwydo ei gilydd â syniadau, rhannu
gweledigaethau, breuddwydio breuddwydion,
ac anelu’n uchel. Mae gennym neges, ac mae
angen rhannu’r neges honno.
Beth yw’r dywediad? ‘Rhowch bysgodyn i
rywun, ac fe fydd yn iawn am y diwrnod.
Dysgwch iddo bysgota, ac fe fydd yn iawn
am byth.’ Tasg yr Undeb yw dysgu’r eglwysi
i bysgota; dangos iddynt sut, rhoi’r offer yn
eu dwylo. ‘Dewch ar f’ôl i,’ oedd gorchymyn
Iesu, ‘ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion’
(Marc 1:17).
Awn ati, felly, i wneud yn union hynny.
Dilynwn Iesu, a bod yn bysgotwyr dynion.
Gadewch i ni fel Undeb ac eglwysi fod yn
ddiwyd yn ein paratoi, yn cynhyrchu’r hyn
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fydd ei angen, yn hyfforddi ac addysgu pwy
bynnag fydd am ddysgu’r hen grefft o fwrw’r
rhwyd i’r môr. A gadewch i ni wneud
hynny’n llawen, oherwydd felly yr ydym i
fod. Anghofiwn ein gwahaniaethau pitw, a
chanolbwyntiwn ar yr hyn sy’n gyffredin i ni.
Fel y dywedodd Paul wrth yn Effesiaid 4:3-6,
felly yr wyf innau yn eich annog chwithau.
‘Ymrowch i gadw, â rhwymyn tangnefedd,
yr undod y mae’r Ysbryd yn ei roi. Un corff
sydd, ac un Ysbryd, yn union fel mai un yw’r
gobaith sy’n ymhlyg yn eich galwad; un
Arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a
Thad i bawb, yr hwn sydd goruwch pawb, a
thrwy bawb, ac ym mhawb.’
Gadewch i ni alluogi’r eglwysi i fynd allan
i ddweud hynny, a mynd allan ein hunain
gyda hwy. Bwriwn iddi yn nerth yr Ysbryd ac
yng ngoleuni’r Gair, ac i Dduw hollalluog, yn
Dad, yn Fab, ac yn Ysbryd Glân y byddo’r
clod a’r anrhydedd, yn awr ac yn oes
oesoedd.

egLWys ANNIByNNoL
LLANFAIrFeCHAN
Parhad o’r dudalen flaen
oedfaon
Byddwn yn cynnal tua 30 oedfa’r flwyddyn,
un ai am l0 y bore neu am 2 y prynhawn.
Gweinyddir y cymun 4 gwaith y flwyddyn.
Ni fyddwn yn cyfarfod ym mis Awst
oherwydd yr Eisteddfod a gwyliau’r aelodau.
Yn y gorffennol, roedd gennym ysgol Sul
lwyddiannus iawn ond, ers rhai blynyddoedd
y mae wedi dirwyn i ben. Yn 2013, collwyd
tri aelod gweithgar oherwydd gwaeledd a
henaint. Bu rhaid cynnal cyfarfod brys ar y
pryd i enwebu trysorydd, ysgrifennydd ac
organydd a diolch i’r drefn, llwyddwyd i
lenwi’r bylchau.
elusen
Byddwn yn cyfrannu’n gyson tuag at
achosion da, e.e. Cymorth Cristnogol. Hefyd
mae gennym Focs Bwyd, lle bydd pawb yn
gadael eitemau sydd yn mynd i’r Banc
Bwyd lleol. Gan fod cyn lleied o aelodau,
byddwn bellach yn y mgynnull yn y Festri.
Byddwn yn cydweithio’n gyson gyda chapel
Horeb sef eglwys y Methodistiaid.
Cynnal a Chadw
Yn 2016, gwnaethpwyd ychydig waith
adnewyddu ar yr adeilad. Paentiwyd y tu
mewn i’r capel; tynnwyd seddi o’r cefn i
wneud lle i’r anabl; gwastatawyd slabiau y
tu allan; glanhawyd y cwteri a chliriwyd y
seler. Mae’r capel mewn cyflwr da iawn ac
yn yr haf, bwriedir cynnal ein cyfarfodydd
yno. Da yw gallu dweud fod yr eglwys
mewn sefyllfa ariannol eithaf cyfforddus.
Pryderon
Rydym yn bryderus ynghylch dyfodol yr
achos yn Garizim, gan nad oes neb newydd
yn ymuno. Rydym yn hysbysebu’r oedfaon
ym mhapur bro Y Pentan yn fisol, ond
mae’n debyg y byddai angen ymgyrch mwy
egnïol i gael unrhyw fath o ymateb. Mae’n
fater yr ydym eisiau ei drafod yn ofalus ac
yn onest gyda’n gilydd.
rhiannon Hughes
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Golygyddol
DUW O’N PLAID?
Trafodwyd y berthynas
anesmwyth rhwng crefydd
a gwleidyddiaeth, yng
nghyd-destun rhyddid
cydwybod personol, yng
Nghyfarfodydd Blynyddol
yr Undeb yn Rhydaman.
Roedd Tim Farron,
arweinydd y Democratiaid
Rhyddfrydol wedi
ymddiswyddo, gan
Alun Lenny
ddweud nad oedd hi’n
bosib iddo fe, fel Cristion o argyhoeddiad, i
arwain plaid mor rhyddfrydol. Awgrymwyd yn
yr Undeb y dylem gefnogi Mr Farron am iddo
gael ei erlid oherwydd ei ddaliadau Cristnogol.
Ond nid yw’r sefyllfa mor syml â hynny.
Cael ei hun mewn cors
Cafodd Tim Farron ei hun mewn cors pan
ofynnwyd iddo mewn cyfweliad teledu os
oedd e’n credu bod cyfathrach hoyw yn
bechod. Methodd â rhoi ateb streit –
maddeuer y pun – a hynny UN AR DDEG o
weithiau! O ganlyniad, yr argraff a roddwyd
oedd bod Mr Farron yn credu ei fod yn
bechod, a doedd hynny ddim wrth fodd
mwyafrif aelodau ei blaid. Petai’n arweinydd
UKIP, mae’n debyg na fyddai’n broblem o
gwbl. Er i Tim Farron ddweud yn blaen
ddeuddydd ar ôl hynny ‘I don’t believe that
gay sex is a sin’ roedd y difrod gwleidyddol
wedi’i wneud.
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Arwyddion Bywyd
wrth Fyw’r Beibl
Yn dilyn darllen rhan o
Salm 135, gweddi
agoriadol a gair o groeso
gan y llywydd sef y Parchg
D. John Pritchard,
arweiniwyd y defosiwn gan ysgrifennydd
Capel Coffa, Cyffordd Llandudno sef Mr
Vincent Lloyd Hughes. Cydganwyd emyn
127, ‘Ti, O Dduw, foliannwn am dy ddoniau
rhad’. Darllenwyd y rhannau am Gariad
allan o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid ac
offrymwyd gweddi.
y gynhadledd
Derbyniwyd ymddiheuriadau am eu
habsenoldeb oddi wrth: Y Parchedigion J.
Ronald Williams, Olaf Davies a Dylan Rhys
Parry yn ogystal â Mr Ross Morgan
[Tabernacl, Llanrwst] a Mr Godfrey
Northam [Carmel, Llanllechid].
Materion yn codi
Y cynllun rhannu arian i Eglwysi –
diolchwyd i’r holl Eglwysi a oedd wedi
cydnabod derbyn rhoddion yn ddiweddar.
Atgoffwyd yr ystyrir ceisiadau gan Eglwysi
eraill yn y Pwyllgor Gwaith nesaf. Yn
ogystal, atgoffwyd y bydd cyfle i BOB

Y Pedair Y
Tudalen
Gydenwadol
TYsT
Ganol mis Mehefin, fe wnaeth Tim Farron
ymddiswyddo fel arweinydd ei blaid gan
ddatgan: ‘To be a leader, particularly of a
progressive liberal party in 2017 and to live as
a committed Christian and to hold faithful to
the Bible’s teaching has felt impossible for
me.’ Dim byd i wneud â’r ffaith fod canran
pleidlais y LibDems wedi syrthio i lai na 7.4%
(yr isaf ers 1959) yn yr etholiad cyffredinol a
gynhaliwyd yn y cyfamser, meddai’r
newyddiadurwr sinigaidd yma!
Cymysgwch Gwenwynig
Rwyf wastad yn teimlo braidd yn annifyr am y
defnydd o’r gair committed. Nid yw bod yn
Gristion yn ddigon da, rhaid bod yn committed
– o argyhoeddiad. Pwy roddodd i ni’r hawl i
roi ein hunain mewn dosbarthiadau neu
raddau o ddilynwyr Iesu Grist? Pan ofynnodd
Iago ac Ioan am gael eu rhoi ‘yn y dosbarth
cyntaf’ (Marc 10:37) ateb digon swta gawsant
gan Iesu.
Mae gwleidyddiaeth a chrefydd yn aml yn
gymysgwch gwenwynig, yn enwedig pan
ymdrechir i ddefnyddio’r Beibl neu’r Coran i
geisio profi bod ‘Duw ar fy ochr i’. Dyna
dacteg y rhai oedd yn gwrthwynebu dileu
caethwasiaeth. Cyhuddent ymgyrchwyr yn
erbyn caethwasiaeth o ‘amau Gair Duw’ ar
sail y ddwy adnod: ‘Chwi gaethweision,
ufuddhewch i’ch meistri daearol mewn ofn a
dychryn.’ (Effesiaid 6:5), a ‘Cymell y
caethweision i fod yn ddarostyngedig i’w
meistri ym mhob peth.’ (Titus 2:9) Gwir y
dywedodd Shakespeare y gallai’r diafol
ddyfynnu’r Ysgrythur i’w bwrpas ei hun.
Nid dyfynnu adnodau o’r Beibl wnaeth
William Wilberforce mewn ymateb, ond
datgan y dylai’r fath fasnach, y creulondeb a’r

Eglwys yn y Cyfundeb wneud cais o’r
newydd ar yr adeg priodol yn 2018. Cynhelir
y Cyfarfod Chwarter nesaf ar 28 Medi 2017
yn Eglwys Gydenwadol Emaus, Bangor, pan
fydd y Parchg Ddr Rhodri Glyn, Gofalaeth
Bro Aled, Llansannan, yn pregethu.
Cydymdeimlo a dymuno’n dda
Cydymdeimlwyd â theuluoedd, Mrs Gwenno
Roberts a Mr Eric Jones [Salem,
Caernarfon]. Anfonwyd cyfarchion am
wellhad at y Parchg Ron Williams a Mrs
Ceridwen Jones [Salem, Caernarfon] yn
ogystal â’r Parchg Dylan Rhys Parry
[Unedig Llandudno]. Gweddïwyd yn addas a
phwrpasol gan y Parchg Gareth Edwards
Materion eraill
1. Adroddwyd am yr adnoddau sydd ar gael ar
gyfer aelodau eglwysig sydd a’u golwg yn
gwaethygu a chyfeiriwyd at y wybodaeth a
dderbyniwyd gan Eglwys y Priordy,
Caerfyrddin i’r gwaith y maent hwy’n ei
wneud gyda’r dall a’r rhannol ddall.
2. Adroddwyd y bydd y cyn weinidog, y
Parchg R. E. Hughes, yn datgorffori
Eglwys Bethel, ger Caernarfon ar 30
Gorffennaf. Mae aelodau’r Eglwys ym
Methel mewn trafodaethau i gydaddoli
gyda’r Wesleaid yn lleol.
3. Nodwyd fod y trafodaethau o dderbyn
gwasanaeth gweinidog yn mynd yn dda yn
Eglwys Tabernacl, Llanrwst. Rhagwelir y
bydd y Parchg Alan Spencer yn dechrau ar
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dioddefaint fod yn hollol
ffiaidd i’r Cristion. Ac onid
yw esiampl Wilberforce yn
enghraifft wych o sut all y
Cristion weithredu ei ffydd
mewn bywyd cyhoeddus
– nid trwy foesoli yn
erbyn rhyw garfan neu’i
gilydd – ond trwy ddilyn ei
reddf Gristnogol i wneud da i
bobl a sefyll yn erbyn yr hyn
sy’n gwneud drwg i bobl?
We don’t do God
Nid fod hynny heb ei beryglon, cofiwch. Mae
Tony Blair yn ystyried ei hun yn Gristion o
argyhoeddiad. Ni wnaeth hynny ei rwystro
rhag mynd â ni i ryfel anghyfreithlon yn Irac.
Yn wir, yn ôl ei asiant, ei ddaliadau Cristnogol
a’i hysgogodd i fynd a Phrydain i ryfel a
ystyriai’n frwydr rhwng y da a’r drwg. Siawns
mai dyna fyddai amddiffyniad Samuel petai’n
byw yn ein hoes ni ac yn cael ei lusgo o flaen
y Llys Troseddau Rhyngwladol yn yr Hâg am
ysgogi hil-laddiad yr Amaleciaid. O – a’r
weithred erchyll yna o lofruddio Agag eu
brenin ac yntau’n garcharor.
Fel Samuel, ystyriai Mr Blair ei hun yn
‘ddyn Duw’ ond pan geisiodd y wasg ei holi
am hyn, fe dorrodd ei spin doctor Alistair
Campbell ar draws y cyfweliad trwy ddweud
‘We don’t do God!’ Gallai Tim Farron fod wedi
rhoi ateb tebyg yn y cyfweliad teledu a
gostiodd ei swydd iddo. Hynny, neu roi ateb
gonest, wrth gwrs. Ond dyna ni, byddai rhai
yn honni bod perthynas gwleidyddiaeth a
gonestrwydd mor anesmwyth â pherthynas
gwleidyddiaeth a chrefydd.
Alun Lenny

ei gyfrifoldeb newydd ar 1 Hydref 2017.
Ail ran y Cyfarfod:
1. Croesawyd y Parchg Aled Davies
[Chwilog] i’r cyfarfod a rhoddodd ddarlun
clir a chynhwysfawr iawn ar waith y panel
‘Blwyddyn Byw’r Beibl’. Anogir pob
Eglwys i hybu ymwybyddiaeth o Grist a’r
Beibl trwy bob dull posibl. Cyfeiriodd at
yr arweiniad sydd ar gael ar wefan
ysgolsul.com. Rhyfeddwyd y gynulleidfa
gan yr ystod eang o adnoddau oedd ar
gael. Ymddengys bod yr Ieuenctid erbyn
hyn, yn fwy na neb, yn defnyddio llawer
iawn, iawn a’r Apps oddi ar eu ffonau
symudol.
2. Yn absenoldeb y Parchg Dylan Rhys Parry
oherwydd salwch, derbyniwyd adroddiad
clir a chynhwysfawr am hanes
Cyfarfodydd Blynyddol diweddar yr
Undeb a gynhaliwyd yn Rhydaman gan
Miss Nerys Jackson Salem, Caernarfon.
Daeth y cyfarfod i ben trwy weddi gan y
llywydd, y Parchg D. John Pritchard.
Diolchwyd i Swyddogion ac aelodau yng
Nghapel Coffa am y croeso hynod gynnes a’r
lluniaeth a baratowyd wedi’r cyfarfod, gan Mr
Robert Ellis [Tabernacl, Llanrwst]. Yr oedd 32
o gynrychiolwyr yn bresennol yn y cyfarfod
hwn a gynhaliwyd yng nghapel Coffa
Cyffordd Llandudno ar 5 Gorffennaf 2017.
Ifor glyn
ysgrifennydd y Cyfundeb

