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Erthyglau, llythyrau at y Prif Olygydd:
Y Parchg Ddr Alun Tudur
39 Dorchester Avenue, Pen-y-lan,
Caerdydd, CF23 9BS
Ffôn: 02920 490582
E-bost: aluntudur@btinternet.com

Golygydd

Golygyddion

Y Parchg Iwan Llewelyn Jones
Fronheulog, 12 Tan-y-Foel,
Borth-y-gest, Porthmadog, Gwynedd,
LL49 9UE
Ffôn: 01766 513138
E-bost: IwanLlew@aol.com

Bethel, Carwe
Cynhaliwyd oedfa lawen o ddathlu ym
Methel, Carwe ar y Sul cyntaf o Hydref er
mwyn nodi pen-blwydd yr Eglwys yn gant
dau ddeg a phump oed. Daeth nifer ynghyd
o bell ac agos i ddiolch i Dduw am
weithgarwch yr eglwys dros y
blynyddoedd. Llywyddwyd y gwasanaeth
gan un o gyn weinidogion Bethel, sef y
Parchg D. Gerald Jones. Braf oedd cael ei
gwmni ef a’i briod hawddgar, Mai.
Ymhlith y rhai a gymerodd ran oedd
gweddwon tri o gyn weinidogion yr
eglwys, Nan Lewis, gweddw’r Parchg
Eifion Lewis, Thelma Morgan, gweddw’r
Parchg E.D.Morgan a Hazel Charles
Evans, gweddw’r Parchg Aeron Evans.

Llongyfarchiadau
Y Parchg Dewi Morris, Porthmadog,
oedd yn pregethu yng Ngharmel,
Tanygrisiau mewn oedfa arbennig iawn
i nodi deugain mlynedd ers iddo gael
ei ordeinio yn weinidog i’r Arglwydd
Iesu Grist. Derbyniodd ei alwad cyntaf
gan eglwysi Bethania a Charmel
Tanygrisiau ac yno y cynhaliwyd ei
oedfaon ordeinio. Roedd y gwasanaeth
ar brynhawn Sul 25ain Medi 2016 yn
garreg filltir nodedig iawn.
Carmel a Bethania
Wedi treulio cyfnod ym Methania a
Charmel fe aeth Dewi yn ei flaen i
Borthmadog, Penygroes a
Thrawsfynydd fel Gweinidog. Er ei fod
wedi ymddeol ers llawer i flwyddyn
erbyn hyn mae Dewi yn dal i bregethu

Golygydd

Alun Lenny
Porth Angel, 26 Teras Picton
Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 3BX
Ffôn: 01267 232577 /
0781 751 9039
E-bost: alunlenny@hotmail.co.uk
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Archebion a thaliadau i’r Llyfrfa:
Tŷ John Penri, 5 Axis Court, Parc
Busnes Glanyrafon, Bro Abertawe
ABERTAWE SA7 0AJ
Ffôn: 01792 795888
E-bost: undeb@annibynwyr.org

Cafwyd cyfarchion gan eglwysi a fu ar
un adeg yn rhan o’r ofalaeth - Gillian
Jenkins siaradodd ar ran Noddfa Pontiets
a’r Cyng. Jim Jones ar ran Rehoboth, Pum
Heol. Parod fu aelodau Bethel hefyd i
gymryd rhan yn y gwasanaeth. Darllenwyd
darn pwrpasol gan Mel Davies, ac yntau yn
90 oed. Cyflwynwyd yr emynau gan y
chwiorydd Sandra Stephens, Pat Sadler a
Marina Rees. Aeth y chwaer Eve Jones,
ysgrifennydd cyffredinol Bethel, ar
drywydd y can mlynedd cyntaf yn hanes yr
achos tra bod Enid Davies, yr ysgrifennydd
gohebol, yn canolbwyntio ar y pum
mlynedd ar hugain diwethaf. Cafwyd
datganiad cerddorol gan Enid a datganiad
ar yr organ gan ei chwaer, Mary Williams a
fu’n cyfeilio trwy gydol y gwasanaeth.
Cyn dod â’r cyfan i ben gwahoddodd y

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.

Parchg Geraint Jenkins aelodau’r
gynulleidfa i gyfranogi o Swper yr
Arglwydd. Yna aeth pawb i’r neuadd i
fwynhau’r lluniaeth ac i barhau â’r
gymdeithas o gwmpas y byrddau.
Dymuna’r cynulliad ym Methel ddiolch yn
fawr i bawb a ymunodd â hwy yn y
dathliad.
Enid Davies

mewn llawer ardal yng ngogledd
Cymru, a mawr yw ein dyled iddo am
ei barodrwydd a’i gymorth ar lawer
achlysur dros y blynyddoedd.
Dathlu a Diolch
Ar ôl ei bregeth, diolchodd aelodau
Carmel i Dewi am ei waith fel
gweinidog i’r Arglwydd Iesu Grist dros
y blynyddoedd drwy roi tocyn llyfr yn
rhodd iddo. Hefyd cyflwynwyd tusw o
flodau i Mrs Mary Morris fel arwydd o
ddiolch am ei holl waith hithau. I
ddilyn yr oedfa gwahoddwyd pawb
oedd yn bresennol i’r festri am baned.
Roedd cacen wedi ei pharatoi gyda’r
gair “LLONGYFARCHIADAU” wedi
ei ysgrifennu ar ei thraws, a
mwynhawyd orig mewn cwmni clên a
hapus yn hel atgofion a sgwrsio.
mwy ar dudalen 2

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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ADDYSGU’R WASG AM GREFYDD
Mae crefydd yn rym
pwerus ym
mywydau pobl yn
unigol ac ar raddfa
fydeang. Ond ydyw
materion crefyddol
yn cael sylw dyledus
a theg gan yn wasg
a’r cyfryngau, sydd
hefyd â grym mawr?
Faint o
anwybodaeth sydd am y sefyllfa
grefyddol yng Nghymru a ledled y byd?
Dyna’r math o gwestiynau a drafodwyd
yn y gynhadledd gyntaf o’i bath, lle
daeth cynrychiolwyr crefyddol wyneb yn
wyneb â llond ystafell o
newyddiadurwyr profiadol. ALUN
LENNY aeth i ffau’r llewod ar ran
Undeb yr Annibynwyr.
Fy ngwaith pennaf fel Swyddog y Wasg i’r
Undeb yw ceisio rhoi llais i’n gwaith a’n
cenhadaeth ni fel Annibynwyr. Fe all
hynny gynnwys esbonio pwy ydym ni, bod
pob cynulleidfa yn annibynnol, ein bod yn
“bobl capel” ac nad ydym yn “dod o dan”
Archesgob Cymru. Mewn geiriau eraill,
rwy’n aml yn cael fy hun yn gorfod goleuo
gohebwyr am amrywiaeth a natur y
gymuned ffydd a chred yng Nghymru.
Mae Undeb y Newyddiadurwyr – yr
NUJ – yn cydnabod diffyg dealltwriaeth
gyffredinol ei aelodau ar faterion
crefyddol. Am fod crefydd yn llywio (ac

yn lliwio) cymaint o wleidyddiaeth a
gwrthdaro yn y byd, mae bod yn
“grefyddol lythrennol” yn hanfodol i
newyddiadurwyr, cred yr NUJ.
Cael y wasg a’r cyfryngau i gydnabod
eu gwendid a dechrau trafodaeth am sut i
ddatblygu agweddau mwy deallus tuag at
faterion crefyddol oedd bwriad y
gynhadledd “When Religion Makes the
News” ym Mae Caerdydd. Roedd
golygyddion, cynhyrchwyr radio a theledu
a gohebwyr blaenllaw ymhlith y trigain a
mwy yn y gynulleidfa. Yn anorfod, roedd y
grefydd Islamaidd yn cael lle blaenllaw
yng nghyd-destun yr helyntion mawr yn y
byd ar hyn o bryd, ond fe gafodd y llais
Annibynnol ei glywed hefyd!
Cyfle i esbonio pwy ydym
Roeddwn yn aelod o banel o bump,
ynghyd â chynrychiolwyr o’r Eglwys
Babyddol, yr Eglwys yng Nghymru, y
Bwrdd Iddewig a Chyngor Islamaidd
Cymru. Y Cadeirydd oedd yn holi ac yn
llywio’r drafodaeth oedd Roger Bolton,
cyn-olygydd Panorama a chyflwynydd
Sunday ar Radio 4.
Pan ofynwyd i mi pwy oedd Undeb yr
Annibynwyr Cymraeg, esboniais fod tua
430 o eglwysi’n perthyn i’r Undeb, a bod y
mwyafrif llethol o’n haelodau yn byw ac
yn addoli trwy gyfrwng y Gymraeg. “How
many Welsh-speakers are there, about
80,000?” holodd Roger. Atebais bod

Y gynulleidfa, gyda Aaqil Ahmed, Pennaeth Adran Crefydd a Moeseg y BBC
ar y dde yn y rhes flaen.

ymhell dros hanner miliwn ohonom –
ffaith a’i synnodd! Cyfaddefodd ei fod
wedi meddwl am nifer y rhai sy’n siarad
Gaeleg yn yr Alban.
Wrth grynhoi’r sefyllfa enwadol yng
Nghymru yn fyr iawn, esboniais fod gan y
prif enwadau anghydffurfiol –
Annibynwyr, Bedyddwyr a Phresbyteriaid
– tua 1,500 o gapeli, sef tua’r un rhif ac
eglwysi plwyf. Mae tua hanner y bobl sy’n
addoli ar y Sul yng Nghymru yn mynd i
eglwys a’r hanner arall i gapel.
Wrth droi at natur yr achos Annibynnol,
esboniais mai’r gynulleidfa leol, o dan
arweiniad yr Ysbryd Glân, yw’r unig
awdurdod. Nid oes gennym hierarchaeth
esgobol, a gwasanaethu’r gynulleidfa
mae’r gweinidog yn ei wneud, nid ei
rheoli. “Ar y diwrnod hwn yn enwedig,”
dywedais “gyda phobl America’n
pleidleisio am arlywydd newydd, mae’n
werth cofio mai Annibynwyr oedd nifer o’r
bobl arwyddodd Datganiad Annibyniaeth
America, a bod yr egwyddor
anghydffurfiol o wahanu eglwys a
gwladwriaeth yn rhan bwysig o’r datganiad
hwnnw.”
Ymgyrchoedd yr Undeb
Cefais gyfle i esbonio ychydig am yr
ymgyrchoedd rydym wedi eu cynnal fel
Undeb dros gyfiawnder. Cyfeiriais at ein
hymgyrch i warchod hawliau siaradwyr
mewn cartrefi preswyl, a’r ffaith bod
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi
strategaeth ‘Mwy Na Geiriau,” sy’n mynnu
darpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg
ym meysydd gofal a iechyd. Soniais hefyd
am ein rhan fel Undeb yn ysgogi sefydlu’r
strwythur cydenwadol i lunio ymateb i’r
bleidlais i adael yr UE, a’r ffaith bod
tystiolaeth eisoes wedi’i roi i ddau
bwyllgor dethol. Hyn, am ein bod yn credu
mewn gweithredu ein ffydd mewn modd
ymarferol trwy warchod hawliau dynol,
hawliau gweithwyr, hawliau’r anabl ac ati
yn ystod y cyfnod hynod anodd sy’n
arwain at Brexit.
Creu ein Cyfryngau
Mewn ateb i gwestiwn gan Roger Bolton,
cytunais ei bod hi’n anodd cael y wasg i
ymddiddori mewn ambell stori y byddwn i
– fel newyddiadurwr fy hun - yn tybio
sydd o ddiddordeb. Mewn oes Olfodern, lle
mae llais y lleiafrif i fod i gael llwyfan,
mae hyn yn gallu bod yn siom. Felly,
esboniais fod yr Annibynwyr wrthi’n creu
ein strwythur cyfathrebu ein hunain, wedi
sefydlu tair uned ffilmio, wedi troi rhan o’n
swyddfeydd yn Nhŷ John Penri yn stiwdio
radio a theledu, ac yn defnyddio fideos
YouTube a chyfryngau cymdeithasol eraill
i gyrraedd ein haelodau a’r cyhoedd yn
gyffredinol. Hyd y gwelwn, roedd y
gynulleidfa’n “impressed”!
Teimlaf i ni fanteisio ar gyfle gwerthfawr
iawn i esbonio wrth unigolion blaenllaw
o’r wasg a’r cyfryngau pwy yw’r
Annibynwyr Cymraeg ac am ein
gweithgarwch yn y maes Cristnogol yng
Nghymru.
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gohebiaeth
Annwyl Olygydd,
Yr oedd yr erthyglau ar y papurau a’r cyfryngau’n cofio am Aberfan
yn boenus ac eto’n ddwfn, rhai’n arbennig, fel rhaglen Huw
Edwards, oedfa Derwyn Morris Jones, a gwaith Karl Jenkins a
Mererid Hopwood. A diolch am artistiaid all gynnal safon aruchel,
Bryn Terfel, Catrin Finch, Elin Manahan - a’r gŵr ifanc ar y
trombôn.
Y rhai a ddioddefodd ar y dydd oedd piau’r sylw, wrth gwrs, ond
da oedd cael enw ambell berson a lywiodd y gymdogaeth wedyn, fel
Kenneth Hayes, gweinidog y Bedyddwyr a gollodd fab, Audrey
Davey, gweithiwr cymdeithasol, ac un ohonom ni y soniodd Iwan
Llewelyn amdano yn Y Tyst, rhifyn 3ydd Tachwedd, Erastus Jones.
Nid gweinidog cyffredin mo Ras. Yn un peth gwyddai fwy na’r un
ohonom ni beth o’r gloch oedd hi yn yr Eglwys y tu hwnt i Gymru.
Pe bai Ifor Parry, Aberdâr, neu Trebor Lloyd Evans, Treforus, yn
sgrifennu llyfr yn cynnwys ambell sylw ar bwnc eglwysig y tu draw i
Gymru, gallech fentro y byddent yn cydnabod dyled i Ras yn y
Rhagair.
Ond yr oedd safbwynt eglwysig Ras, a’i sêl drosto, yn
lletchwith weithiau yng ngolwg rhai. Y canlyniad oedd nad oedd yn
gwbl dderbyniol yn Annibynia. Tynna Iwan sylw at y ffaith na
etholwyd ef yn Llywydd yr Undeb erioed. Sawl blwyddyn yn ôl
cwynodd y diweddar Barchg. Meirion Lloyd Davies am i Brifysgol
Cymru fethu ag arddel Ras am ei waith yn Aberfan. Bydd yn dda gan
rhai wybod i’r Brifysgol gynnig doethuriaeth iddo am ei waith
yn Aberfan, ond erbyn hynny yr oedd ef yn fregus, Lun ei wraig
mewn cadair olwyn, prin fod atyniad iddo mewn bri daearol, a
gwrthododd yr anrhydedd. Yr hyn sy’n dal yn fy nghof i yw iddo
ddweud wrthyf ymhell cyn hynny, ei fod ef a Lun wedi hen
benderfynu na fyddent fyth yn elwa ar eu profiad yn Aberfan. Yr
oedd gwerthoedd felly’n rhan o berson Ras hefyd.
Vivian Jones

Annwyl Olygydd,
Gair o werthfawrogiad am golofn ardderchog y Parchedig Derwyn
Morris Jones yn dwyn i gof y sefyllfa enbydus a oedd yn wynebu
swyddogion y cyngor lleol yn dilyn trychineb Aberfan. Roedd hefyd
yn ein hatgoffa o waith gweinidogion lleol a’r eglwysi yn ceisio
ymateb i erchylltra na allai’r un cwrs coleg eu paratoi at ei gyfer.
Mae eglwysi ac enwadau Cymru wedi eu cystwyo , a hynny yn
ddigon teg, o fod yn hen ffasiwn ac am fethu ymateb yn greadigol i’r
byd modern ond go brin fod y cyhuddiad hwnnw yn dal dŵr yng
nghyd-destun Aberfan. Mae hunangofiant y Parchedig Erastus Jones
yn tystio i’r gwaith blinderus a chymhleth o helpu’r gymdeithas i
geisio dygymod a’r colledion a hynny dros gyfnod maith.
Bu nifer o raglenni gwirioneddol rymus at y cyfryngau i gofio’r
digwyddiadau ond doedd hi’n fawr o syndod mai ychydig o sylw a
roddwyd i’r agwedd hon ar yr ymateb i’r trychineb at wahân i un
cyfeiriad gan Huw Edwards yn ei ddadansoddiad deifiol ef o’r hanes
ac ymateb cywilyddus llywodraeth y dydd. Do bu cyfraniad
gweinidogion y fro a’r enwadau yn un anrhydeddus gan gynnal
breichiau ac ymladd achos y gymuned friwedig yn Aberfan.
Gwedd arall y mae Gwyn Llywelyn yn ei gofio fel un o’r
gohebwyr cyntaf, os nad y cyntaf, i gyrraedd y pentref y bore hwnnw
gan lunio adroddiad urddasol o ganol y llanast. Mae’n cyfeirio at
weinidog a gafodd ei lusgo i’r stiwdio yn sgil y ddamwain i geisio, wel i geisio beth yn wir? Egluro? Esbonio? Cyfiawnhau? Wrth
ymateb fe drïodd ddyfynnu, mae’n debyg, y llinellau am “Mae nef
wen yn amgenach/na helynt byd i blant bach.” Wn i ddim pam y
derbyniodd y fath ‘hospital pass’ na beth oedd at feddwl
cynhyrchydd y rhaglen chwaith ond cadarnhaodd yr ymateb
anffyddiaeth Gwyn am ei oes meddai . Er tegwch dylai ystyried
waith yr eglwysi yn y blynyddoedd caled at ôl y gyflafan yn hytrach
nag ymateb disynnwyr y gweinidog druan.
Alun Ffred, Llanllyfni

Capel Hope-Siloh Pontarddulais

Llongyfarchiadau
- parhad o’r dudalen gefn
Llongyfarchiadau Dewi a phob
bendith am lawer o flynyddoedd yn
cyhoeddi teyrnas Dduw a chariad Iesu
Grist i’r cenhedloedd. Er bod Gwilym
Price wedi ymddiheuro am ei
absenoldeb, roedd wedi ysgrifennu
cerdd i ddathlu’r achlysur.
I gyfarch y Parchg Dewi Morris ar
ddathlu 40 mlynedd yn y
weinidogaeth
Medi 2016
Mae Dewi heddiw’n dathlu
Pen-blwydd arbennig iawn,
O fod yn wir genhadwr
A byw pob dydd yn llawn.
Sefydlwyd ef yn ‘Wnidog
Mewn tref sydd gryf ei hiaith,
Ar Garmel a Bethania
- Lle gwell i gychwyn taith?

Fe’i galwyd i Borthmadog
Ac yna Ben-y-Groes,
Cyn symud i Drawsfynydd
I leddfu llawer loes.
Ar hyd ei ddeugain mlynedd
Mi fu yn ffyddlon was,
A neges ddoeth pob amser
A’i rhoddi gyda blas.
Mae’n gwneud ei waith yn dawel
Yn wastad gyda gwen;
Mae Dewi’n hoffi cwmni
Yr ifanc, fel yr hen.
Pan fyddo’r don yn taro
A’r galon fach yn drom,
Mae Dewi yn yr adwy
I lwyr gysuro’r fron.
Ein diolchiadau roddwn
Am ffyddlon was i’w Dduw,
Pob bendith i’r dyfodol
- Dal ati tra ‘rwyt byw!!
Janet Roberts
Ysgrifenyddes Carmel Tanygrisiau

Cyngerdd
Côr Llanddarog ac
Artistiaid Eraill
Cerddoriaeth Eric Jones
Nos Sul, 4 Rhagfyr 2016
I ddechrau am 6:00
Tocyn: £8
Tocynnau ar gael: hopesiloh@hotmail.co.uk
Bydd Côr Llanddarog o dan arweiniad Meinir
Richards, yn perfformio mewn cyngerdd o
gerddoriaeth Eric Jones, nos Sul, Rhagfyr
4ydd, 2016, i ddechrau am 6:00. Ymhlith yr
artistiaid bydd Ffion Haf (enillydd y Rhuban
Glas 2015) a’r cyfeilydd gwadd bydd Caradog
Williams. Gary Owen fydd yn cyflwyno’r
noson. Cynhelir y gyngerdd yng Nghapel
Hope-Siloh, Pontarddulais, sef yr eglwys y
mae Eric yn organydd a diacon ynddi.
Bydd y Côr wedi lansio Cryno Ddisg o
ddarnau corawl Eric ddeuddydd cyn ein
cyngerdd ni.
Mae Gweinidog, Swyddogion ac aelodau
Hope-Siloh yn awyddus i sicrhau cynulleidfa
deilwng ar gyfer y noson arbennig hon ac mae
tocynnau ar werth am £8 yr un. Gellwch eu
prynu drwy gysylltu â Jennifer Clarke ar ebost y Capel, hopesiloh@hotmail.co.uk
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Rhybudd - Gwaith ar y Ffordd
yn y Gogledd!
Os ydych chi’n byw yma yn y Gogledd efallai y carech gael gwybod bod ‘na waith
ar y Ffordd yn digwydd mewn sawl ardal ar
hyn o bryd. Dwi’n dweud hyn, nid er mwyn
i chi osgoi’r ardaloedd hynny, ond fel
ysgogiad i chithau hefyd fwrw ati! Dwi’n
sôn wrth gwrs, am gynllun Y Ffordd,
deunydd fideo a phwyntiau trafod sydd ar
gael i eglwysi er mwyn eu cynorthwyo i
ennill hyder a ffydd. Yma yn y Gogledd,
mae grwpiau eisoes wedi dechrau cyfarfod
ym Mangor, Capel Curig, Trefor a
Chyffordd Llandudno ac erbyn i’r geiriau
yma ymddangos yn y Tyst efallai y bydd
grwpiau wedi dechrau mewn mannau eraill
hefyd.
Deunydd
Mae’r fideo cyntaf i’w wylio a’i drafod yn
canolbwyntio ar ein profiad a’n hagwedd at
y Beibl. Dwi ddim am sôn gormod rhag i mi
sbwylio hwyl y rhai ohonoch sydd heb
wylio’r fideos eto. Digon yw dweud fod yna
amrywiaeth o bynciau yn codi a detholiad o
gwestiynau i ysgogi trafodaeth. Mae ‘na
gyfle, er enghraifft i gymharu gwahanol

gyfieithiadau o’r Beibl ac i ddweud beth sy’n
help i ni yn bersonol wrth geisio deall y Beibl
yn well. Mae cyfle hefyd i feddwl am yr
anawsterau a gawn gyda’r Beibl, a helpu’n
gilydd drwy rannu profiad.
Hyblygrwydd
Un peth defnyddiol am y deunydd yw ei
hyblygrwydd -mae modd ei ddefnyddio yn y
ffordd sydd orau i’ch eglwys neu’ch ardal chi.
Mae rhai yn dewis cyfarfod yn y festri a
hynny ar noson waith, rhai yn cyfarfod ar y
Sul yn y Capel ar adeg wahanol i’r oedfa neu
yng nghartref un o’r aelodau ar Sul pan nad
oes pregethwr
gwadd. Mae
ambell un wedi
defnyddio
deunydd y
fideo gyntaf
dros bedwar sesiwn ac eraill yn bwriadu
gwneud yr un gwaith mewn dwy sesiwn. Mae
eraill yn bwriadu gwylio’r fideo mewn oedfa
ac yna trefnu sesiynau trafod yn yr wythnosau
sy’n dilyn. Y neges glir yw - trefnwch fel sy’n
addas i chi!

tudalen 7
Gwrando, Meddwl, Siarad, Gwneud
Mae’r sesiynau yn bwysicach na dim yn
gyfle i ni wrando - gwrando ar Dduw ac ar
ein gilydd. Wrth wrando cawn ein herio i
feddwl ymhellach am bynciau nag a wnawn
fel arfer. Mae’r cynllun hefyd yn rhoi cyfle i
ni fentro o’n swildod i siarad am ein profiad
ni o’r Beibl ac i ennill hyder a chalonogi ein
gilydd wrth wneud hynny. Mae yna anogaeth
hefyd i ni ofyn ar ddiwedd pob sesiwn - ‘be
da ni am wneud fel eglwys neu ofalaeth yn
codi o’n trafodaeth heddiw?”
Sut fyddwch chi’n gwneud cynllun y
Ffordd?
Cofiwch gysylltu â ni i ddweud pan fyddwch
yn dechrau grŵp - da ni’n edrych ymlaen at
glywed eich hanes chi - a chofiwch anfon
llun o’r criw sy’n gweithio ar y Ffordd yn
eich ardal chi!
Yn y Gogledd : anfonwch at
casi@annibynwyr.cymru
Yn y De: anfonwch at
robin@annibynwyr.cymru
Pigion o’r trafod
“Dwi’n cofio camddeall fel plentyn yr adnod
o Salm 23, cyfieithiad William Morgan: ‘Yr
Arglwydd yw fy Mugail ni bydd eisiau arnaf’
–pam na fydde ni eisiau Duw!”
“Rhaid cyfaddef, da ni ddim yn agor y Beibl
lawer rhwng oedfaon”
“Pam ei bod yn ymddangos fod Mwslemiaid
yn parchu eu crefydd llawer mwy na
Christnogion y dyddiau hyn?”
“Pam fod ambell i Salm yn dechrau yn llawn
mawl ac ymddiriedaeth ac wedyn yn cynnwys
casineb at elynion?”
Casi M Jones

Penderfyniadau
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Dyddiau Gweinidogion yr Eglwysi Annibynnol
Yn y De:
Capel Bethania,
Tymbl Uchaf,
SA14 6ED
Dydd Mercher,
23 Tachwedd 2016
Cychwyn am 10.30am
Sesiwn y bore:
Y Parchg Wayne Hawkins, CWM Ewrop
‘My father was a wandering Aramean...’
Sesiwn y prynhawn:
Y Parchg Tom Defis, Cymorth Cristnogol
‘Mae’r Nadolig yn dod!’

Yn y Gogledd:
Capel Coffa,
Cyffordd Llandudno, LL31 9HG
Dydd Iau, 8 Rhagfyr 2016
Cychwyn am 10.30am
Thema’r diwrnod:
Mentro Dweud, Mentro Gwneud
Sesiwn y bore: Mentro Dweud
Astudiaeth Feiblaidd gan
y Parchg Rhun Murphy
ar fentro siarad am ein ffydd
Sesiwn y prynhawn: Mentro Gwneud:
Y Parchgn Mererid Mair a Dylan Rhys Parry
yn cynnig enghreifftiau o eglwysi
yn mentro gwneud pethau newydd.

Darperir cinio am ddim ar y ddau ddiwrnod

Cyfarfodydd Blynyddol 2017
Os oes cyfundebau, eglwysi neu aelodau
personol o’r Undeb sy’n dymuno
cyflwyno penderfyniad i Gynhadledd y
Cyfarfodydd Blynyddol yn Rhydaman
ym mis Mehefin, mae gofyn i gopi o’r
penderfyniad, wedi ei lofnodi gan y
cynigydd a’r eilydd, gyrraedd Tŷ John
Penri, 5 Axis Court, Parc Busnes
Glanyrafon, Bro Abertawe, Abertawe
SA7 0AJ, erbyn dydd Gwener, 28 Ebrill
2017, os gwelwch yn dda.
Geraint Tudur
Ysgrifennydd Cyffredinol

Coleg yr Annibynwyr
Cymraeg
Cynhelir cyfarfod nesaf y Tanysgrifwyr y
Coleg dydd Llun, Rhagfyr 5ed. 2016 am
2p.m. yng Ngwesty Llety’r Parc,
Aberystwyth.
Trefor Jones-Morris

