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Golygyddol
Gwynn Williams
Medrwn fod yn ddiolchgar i
Dduw fod o hyd yng Nghymru
dystiolaeth gadarn i efengyl Iesu
Grist. Medrwn fod yn ddiolchgar
am fodolaeth nifer o eglwysi
ffyddlon – llawer ohonynt yn
fach o ran rhif ond rhai yn fwy
niferus. Yn yr eglwysi hyn mae
yna bobl sydd o ddifrif ynglŷn â’u
Cristnogaeth; pobl sydd yn ceisio
byw yn ôl safonau Duw ar eu
haelwydydd ac yn eu lle gwaith;
pobl sydd yn dod at ei gilydd
yn ffyddlon ar y Sul i addoli a
chael eu bwydo o’r Gair; pobl
sydd yn gwybod am gysuron yr
efengyl wrth iddynt ymgodymu
â rhagluniaethau anodd bywyd;
pobl sydd yn dal i fynychu cwrdd
gweddi neu ddosbarth beiblaidd;
pobl sydd yn ymdrechu yn eu
gwahanol ffyrdd i adeiladu
pontydd â byd anghrediniol
gan geisio gwahodd cydnabod i
glywed y newyddion da am Iesu
Grist. Oes, mae yna ymdrechu
didwyll ac ymroddgar, a llawer
yn dal ati er anodded y dyddiau
rydym yn byw ynddynt.

Ond er yr holl ymdrechu, ychydig
o ffrwyth sydd. Mae hyn yn ein
hatgoffa’n rymus mai yr Ysbryd
Glân sydd yn peri’r cynnydd.
Mae cyfrifoldeb arnom i hau
a dyfrhau – ond Duw sydd yn
rhoi’r cynnydd. Mae angen i’w
Ysbryd weithio’n fwy grymus yn
ein plith. Mewn cwrdd gweddi yn
ddiweddar atgoffwyd ni o eiriau’r
salmydd yn Salm 44: ‘Ymysgwyd!
Pam y cysgi, O Arglwydd? Deffro!
paid â’n gwrthod am byth . . .
Cyfod i’n cynorthwyo. Gwareda
ni er mwyn dy ffyddlondeb.’
Yn sicr dyma ddylai ein gweddi
ninnau fod wrth i ni ddal ati yn y
dyddiau anodd hyn.



Y Collwr Buddu
Trystan Hallam
Bu haf gweddwon y bêl gron. Er
nad oedd Cymru wedi cyrraedd
Cwpan y Byd, mae’n siŵr y bu
’na wragedd ar hyd a lled y wlad
yn sefyll o flaen y sgrin deledu
yn dwrdio eu gwŷr: “Mae ’na
lawntiau i’w torri, mae ’na geir
i’w golchi, mae ’na blant i’w
gwarchod.” Ond hwn oedd haf
y bêl-droed – haf pryd bu rhaid i
wragedd golli eu gwŷr i gic pêl ar
set deledu.
Ond tra bu menywod Cymru ar eu
colled, roedd Sbaen ar ei hennill.
Pan chwythwyd y chwiban olaf
(do fe ddaeth y chwiban olaf o’r
diwedd!), un tîm yn unig oedd
yn fuddugol yng Nghwpan y
Byd yn Ne’r Affrig. Pam oedd
llygaid y byd ar Dde’r Affrig yn
ystod misoedd yr haf? Un gair,
un rheswm – ennill. Roedd pawb
eisiau gwybod pwy oedd yn mynd
i ennill. Hyd yn oed os ydych chi’n
casáu pêl-droed â châs perffaith,
erbyn hyn fe fyddwch chi’n
gwybod yr ateb i’r cwestiwn: Pwy
enillodd Gwpan y Byd? Sut y galla
i fod mor siŵr? Wel, oherwydd fe
fydd wynebau’r Sbaenwyr yn y
papurau newydd, ac ar y teledu am


fisoedd i ddod. Os byddai Ffrainc
wedi bod yn fuddugol, fe fyddai
Thierry Henry yn hysbysebu
ceir. Neu os Portiwgal, fe fyddai
Ronaldo yn gwerthu aftershave
i ni mewn hysbysebion teledu.
Meddyliwch am eiliad: fe allen ni
fod wedi gorfod gwylio Wayne
Rooney yn gwerthu creision i ni
am y chwe mis nesa! Beth bynnag
a feddyliwn ni, Casillas, Iniesta ac
Alonso fydd eiconau haf 2010, am
mai nhw yw’r buddugwyr.
Byd yr enillwyr yw ein byd ni, byd
lle mae ennill yn bopeth. Gallwn
ni ffalsio’n gwrtais – ‘nid yr
ennill sy’n bwysig ond y cymryd
rhan’ – ond ym mêr ein hesgyrn
fe wyddom nad yw ein byd ni’n
gwobrwyo collwyr. Ar ôl y llinell
enwog, ‘We are the Champions’,
mae cân band rôc Queen o’r ’80au
yn mynd yn ei blaen i ddweud, ‘no
time for losers, ’cause are we are
the champions of the world.’ Does
dim lle i golli yn ein byd ni: all
colli byth fod yn fuddugoliaeth.
Ond mae’r Beibl yn sôn am drefn
wahanol. Mae’r Beibl yn dweud
bod modd i bobl sydd wedi colli

gol
ennill buddugoliaeth sy’n parhau
am byth. Yn wir, llyfr llawn
‘collwyr’ yw’r Beibl: Adda ac Efa,
Abraham, Moses, y Brenin Dafydd,
yr Apostol Pedr, yr Apostol Paul,
ac enwi ond rhai. Wn i ddim a
oedd ’na gwpan i’w hennill am
gicio swigen aer yn nyddiau’r
bobl hynny, ond roedd pob un
ohonynt yn gwybod rhywbeth am
golli – neu o leiaf, roedden nhw’n
gwybod rywbeth am fod ar goll.
Dyma i chi bobl a wyddai am y
profiad o fod ar goll o safbwynt eu
perthynas gyda Duw. Efallai mai
Adda ac Efa yw’r esiampl fwyaf
trawiadol. Creodd Duw ardd ar
eu cyfer, Gardd Eden, a’u gosod
yng nghanol yr ardd. Braint fwyaf

Adda ac Efa yng ngardd Eden
oedd cael bod mewn perthynas
gyda Duw eu Creawdwr. Ond
fe fu colli yn eu hanes. Gwnaeth
Adda ac Efa anufuddhau i Dduw,
trwy fwyta o’r ffrwyth roedd Duw
wedi eu gwahardd rhag ei bwyta.
Oherwydd bod Duw yn berffaith,
roedd yn rhaid iddo eu cosbi.
Torrwyd y berthynas rhyngddynt
a Duw a chawsant eu gyrru allan
o’r ardd. Gair y Beibl am y colli
yma yw pechod.
‘Stori dda’, meddai rhywun
‘ond rydyn ni’n Gymry modern
– dydyn ni ddim yn credu rhyw
straeon am Ardd Eden, am bechod
ac am gosb Duw. Cawsom ein



rhyddhau o afael storïau ysgol Sul
tad-cu a mam-gu, ac o ganlyniad
rydyn ni ar ein hennill’. Ond a
ydyn ni? Efallai bod ein hoes ni
eisiau gwadu’r stori, ond mae’r
gwirionedd wedi’i ysgrifennu ym
mhob un ohonom. Pam ydw i’n
teimlo’n euog am bethau drwg
rydw i wedi eu gwneud? Pam
mae’r gydwybod – er efallai ond
am eiliad – yn mynnu procio?
Mae’r gair Cymraeg ‘cydwybod’
yn air da; mae’n cyfeirio at
brofiad rhwng dau, profiad ar y
cyd – cyd-wybod. Pam ydw i’n
teimlo’n euog am bethau rydw i
wedi eu meddwl, pan nad oes yr
un enaid byw arall yn gwybod am
y meddyliau hynny? O achos bod
yna un sy’n cyd-wybod gyda mi,
sef Duw.
Y stori dylwyth teg fwyaf a glywais
i erioed yw bod dim angen Duw,
bod dyn yn feistr llwyr ar ei fywyd
ei hun. Galla i feddwl beth bynnag
rydw i ei eisiau, galla i ddweud
yr hyn rydw i ei eisiau, galla i
wneud yr hyn a fynnaf: nid wy’n
atebol i neb. Ond mae gen i gydwybod. Stori – gwirionedd –Adda
ac Efa yw fy ngwirionedd i: mae’r
eiliadau o euogrwydd rwy’n
ceisio eu cuddio yn pwyntio at
y ffaith fy mod i’n bechadur dan
farn Duw. Stori ‘collwyr’ y Beibl
yw fy stori innau.


Ond y newyddion da yw bod
modd i ni, sydd wedi colli, brofi
buddugoliaeth oherwydd mae trefn
Duw yn wahanol i drefn ein byd ni.
Tra bod ein byd ni ond â diddordeb
yn y buddugwyr, mae Duw yn caru
pobl sydd ar goll yn llwyr. Cymaint
oedd cariad Duw dros bechaduriaid
nes iddo ddanfon ei Fab, Iesu Grist,
i’r byd i dalu am ein colled ni. Beth
ddigwyddodd i’r Iesu? Fe gollodd
ei fywyd ar groes Calfaria, fel y gall
pawb sy’n credu ynddo ennill ffafr
a maddeuant gyda Duw.
Bu sawl achos o eilyddio yng
Nghwpan y Byd. Roedd un
chwaraewr yn gadael y cae ac un
arall yn dod i chwarae yn ei le. Ar
y groes digwyddodd yr eilyddio
rhyfeddaf erioed: Crist yn derbyn
barn Duw yn ein lle ni, Crist yn colli
ffafr Duw er mwyn i’r sawl sy’n
ymddiried ynddo Ef ennill ffafr a
chariad Duw. Collodd Crist ei fywyd
er mwyn ennill perthynas rhwng
Duw a dyn. Trodd colli brynhawn
Gwener yn fuddugoliaeth fore Sul.
Fe atgyfododd Crist. Mae’n fyw!
Mae’r bedd gwag yn bloeddio nad
colli a wnaeth Crist ar y groes ond
ennill buddugoliaeth derfynol
dros bechod a marwolaeth. Mae’r
fuddugoliaeth ar gael i ni, ond i ni
droi a dibynnu ar Grist. Dim ond
un cwestiwn sydd i’w ateb: Ydych
chi’n gollwr buddugol?

Fy hoff emyn
Hywel George
Gofynnais yn ddiweddar i Wil, fy
mab ieuengaf, beth oedd ei hoff gân
Gristnogol. ‘Gyda lesu yn y cwch’
oedd ei ateb, a hynny oherwydd
ei fod yn hoffi cychod! Nid yw’n
hawdd dewis hoff emyn, gan i mi
gael y fraint o glywed cymaint o
emynau dros y bIynyddoedd. Mae
magwraeth Gristnogol yn rhoi’r
fantais yna i berson. Rwyf wedi
dod ar draws emynau da, yn rhai
hen ac yn newydd.
Emyn sy’n sefyll allan yw Dyma
Gariad feI y Moroedd. Yr awdur
oedd William Rees neu ‘GwiIym
Hiraethog’, a chyfeirir ato
weithiau fel ‘Emynydd cariad’.
Dyma’i emyn mwyaf pobIogaidd,
ac mae dau bennill iddo. Cafodd ei
ganu yn ein gwasanaeth priodas.
Mae llawer yn cael eu cyffwrdd
ganddo ond am y rhesymau
anghywir. Y dôn sy’n apelio i
lawer o bobl. Mae eraill yn cael eu
swyno gan y geiriau ond efallai
mai syniad sentimental o gariad
sydd ganddynt. Nid dyna sydd
yma mewn gwirioned ond darlun
o gariad cadarn, goruwchnaturiol.
Mae’n emyn sy’n cyfleu cariad
rhyfeddol Duw tuag atom.

Mae ynddo ddelweddau fel
‘moroedd’, ‘ffynhonnau’, ‘argaeau’
a, hyd yn oed, ‘dilyw’ i ddarlunio
cariad Duw. Mae’n cyfleu’r
gwirionedd bod cariad Duw yn
dragwyddol ac yn annherfynol.
Sut y gallai cariad oedd yn cronni
ym mynwes Duw gael ei amlygu
atom ni ?
Rydym ni’n elynion iddo a,
heb argyhoeddiad ein bod
yn bechaduriaid, ni allwn
werthfawrogi
cariad
Duw.
Mae’r emyn yn ein hatgoffa o
‘gyfiawnder pur’ cariad Duw sy’n
hawlio Iawn fel cosb am bechod.
Ar y Groes fe gymerodd Crist ein
lle a rhoi bywyd i ni trwy ei aberth
Ef. Canlyniad hyn yw fod ‘gras a
chariad yn ymdywallt’ arnom.
Mae hyn yn adleisio Rhufeiniaid
5:5 ‘ Y mae cariad Duw wedi ei
dywallt yn ein calonnau.’
Mae’r fath ymwybyddiaeth o
gariad Duw yn bosibl i ni am
iddo Ef yn ei ras ein hargyhoeddi
o’n hangen am Waredwr. Mae’n
rhywbeth i ni feithrin a’i ddyfnhau
wrth i ni fyfyrio yn y Gair ac eistedd
o dan weinidogaeth y Gair.
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Nid oes un gweithgarwch
yn bwysicach nag addoliad
cyhoeddus yr eglwys wrth
iddi ddod ynghyd ar ddydd yr
Arglwydd. Yn ei ddoethineb
mae Duw wedi rhoi i ni
gyfarwyddiadau yn y Testament
Newydd ynglŷn â sut y dylid
ei addoli – beth yn union sydd
yn ei blesio. Un agwedd o’r
addoliad y cawn ein hannog
ynddo yw canu mawl gan yr
holl gynulleidfa.
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Canu’n
Nawr mae’r Arglwydd yn
disgrifio addoliad y saint fel
addoliad mewn ‘ysbryd a
gwirionedd’. I ddechrau felly,
dylai ein canu, fel pob rhan arall
o’r oedfa, fod mewn ysbryd a
gwirionedd.
Mae dau beth yn dilyn o hyn. Yn
gyntaf, mae angen i’r hyn a ganwn
fod yn llawn o’r gwirionedd.
Rydym ar dir diogel wrth gwrs
pan ganwn salm, ond mae’n bosibl
i emyn hefyd fod yn gyforiog o

Gynulleidfaol?
Gwynn Williams
wirionedd gair Duw. Rydym felly
yn canu yn ôl i Dduw y geiriau
mae ef wedi eu rhoi i ni. Felly
canolbwyntio ar y geiriau yw’r
peth pwysicaf mewn canu, boed
salm neu emyn. Mae’r geiriau felly
yn plesio Duw ac hefyd yn llaeth
ac yn gig i’n heneidiau ninnau.
Ond, yn ail, mae canu yn golygu
bod yna dôn hefyd. Tôn dda yw
un sydd yn hwylus i gynulleidfa
ei chanu heb dynnu sylw ati ei
hun, ond yn llwyddo i danlinellu
gwirionedd y geiriau a genir. Fel
y gwyddom mae perygl wedi bod
yng Nghymru i’n canu emynau
ddirywio i fod yn ddim mwy na
rhyw weithgarwch diwylliannol
sydd yn rhoi profiad cerddorol
ac emosiynol yn unig. Pwrpas
y canu yw bodloni Duw, felly
rhaid iddo fod yn yr Ysbryd
neu yn ganu ysbrydol – lle mae
gwerthfawrogiad o’r gwirionedd
a genir yn cynhesu’r galon.
Mae llawer wedi teimlo fod angen
cyfarwyddiadau mwy ymarferol
weithiau, yn enwedig os nad

yw cynulleidfa yn gantorion rhy
dda; hynny yw, rhyw synnwyr
cyffredin wedi ei sancteiddio.
Dyma gyfarwyddiadau John
Wesley er engraifft:
1. Dysgwch y dôn.
2. Canwch y geiriau fel y’u
printwyd.
3. Canwch y cyfan.
4. Canwch yn frwdfrydig
5. Peidiwch â gweiddi.
6. Canwch gyda’ch gilydd – dim
mynd ar y blaen na thynnu’n
ôl.
7. Canwch yn ysbrydol. Cadwn
ein llygaid ar Dduw ym mhob
gair a genir. Anelwn i’w blesio ef
yn hytrach na ni ein hunain neu
ein cyd-addolwyr. I wneud hyn
cadwn yn dynn at ystyr y geiriau,
gan ofalu nad yw ein calonnau
yn cael eu cario i ffwrdd gyda’r
sŵn, ond yn cael eu hoffrymu i
Dduw yn barhaol.
Mae’n siŵr y gallwn ni i gyd elwa
o ddilyn y cyfarwyddiadau hyn.
9

Cristnogion en
Capel cyntaf y dd
Noel Gibbard
Blwyddyn ddu oedd 1662
yn hanes Cristnogaeth yng
Nghymru. Dyma’r flwyddyn y
trowyd ychydig dros ddwy fil o
offeiriaid o’u plwyfi, a chant ac
ugain o’r rheini o Gymru. Eu bai
oedd gwrthod cydymffurfio â’r
Llyfr Gweddi Gyffredin; gwrthod
yr unffurfiaeth a orfodwyd
arnynt. Yn eu plith roedd John
French o’r Wenfô, a symudodd i
fyw i Gaerdydd. Bu am gyfnod
yn paratoi i fod yn feddyg, ond
dechreuodd bregethu yn ystod
cyfnod Cromwell, ond ym 1662
roedd yntau’n wrthodedig. Mae
tystiolaeth iddo ef a’i gyfeillion
barhau i addoli. Gŵr cymedrol
oedd John French, ac ni welai
ddim o’i le mewn addoli yn
Eglwys Loegr yn y bore, a chyda’i
ffrindiau yn hwyr y dydd. Trwy
gymuno, roedd yn rhydd o gael ei
erlyn gan yr awdurdodau.
10

Os oedd 1662 yn flwyddyn
ddu, roedd 1689 yn wawr olau
i’r
Ymneilltuwyr.
Cawsant
ryddid i addoli ar yr amod fod
y gweinidogion a’r mannau
addoli wedi eu trwyddedu. Bu

wog Caerdydd
inas
John French farw ym 1691, a’r
arweinydd a’i dilynodd oedd John
Archer, gŵr amlwg yn llywodraeth
leol Caerdydd. Ym 1696, cafodd
dir i godi capel yn Heol Homanby
(sef Heol Womanby yn awr),
gyferbyn â blaen y Castell, yn
cyd-rhedeg â Heol Westgate a’r
stryd lle mae cartref Clwb Ifor
Bach bellach. Eiddo personol John
Archer oedd y capel, ond ym 1718,
trosglwyddodd y capel a thŷ yn
Heol y Gorllewin (Heol y Castell
yn awr) i ymddiriedolwyr. Erbyn
hynny Lewis Prytherch oedd y
gweinidog, gŵr o Lanymddyfri
yn enedigol, a ordeiniwyd i fod
yn weinidog yn sir Drefaldwyn
– a gŵr amlwg, sef, yr esboniwr
Matthew Henry, yn gyfrifol am yr
ordeiniad.
Saesneg oedd iaith y capel, a
disgrifiwyd ef fel yn perthyn i’r
‘Presbyteriaid’, ond nid oedd
gwahaniaeth sylfaenol rhwng
Presbyteriad ac Annibynnwr
yn y cyfnod hwnnw. Y prif

wahaniaeth oedd yr awdurdod
a roddwyd i’r gweinidog mewn
eglwys ‘Bresbyteraidd’, ond nid
oedd henaduriaeth, na dim tebyg
yn y drefn. Ni ddaeth Eglwys
Bresbyteraidd i Gymru hyd 1811.
Trinity oedd enw’r capel, ac
ar ôl ailadeiladu symudodd y
gynulleidfa, yn gyntaf i Heol
Llandâf, ac yna ar ddiwedd y
bedwaredd ganrif ar bymtheg
codwyd capel yn Heol Bont-faen
a’i alw’n New Trinity. Trinity oedd
mam-eglwys achos Annibynnol
Saesneg Heol Siarl. Bu’n rhaid
aros hyd 1813 cyn sefydlu achos
Cymraeg. Ar ôl cyfarfod mewn
ystafell yn perthyn i ffatri,
adeiladodd y Bedyddwyr gapel
Tabernacl ym 1821.
Pwyllgor Cwmpawd
Leri George
Noel Gibbard
Amanda Griffiths
Christine James
Catrin Lewis
Gwynn Williams
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Adroddiadau
Gwyliau’r Capel
Beth allai fod yn well na threulio
tridiau yn sir Benfro – golygfeydd
godidog, arfordir anghymarol, hen
dref hanesyddol – a haul braf! Dyna
sut yr oedd hi eleni pan aethom fel
eglwys am egwyl fer, adeg y Pasg,
i ganolfan Gristnogol Yr Hafan
ym Mhenfro. Cawsom dywydd
hyfryd a chyfle i fod ar lan y môr
heb orfod gwisgo’n cotiau!
Roedd y tridiau yn amser braf o
gyd-fwyta, cymdeithasu, golchi
llestri, mwynhau cwis a gemau,
gwrando ar y Gair a rhannu’n
ysbrydol. Mae hi bob amser yn braf
gweld y plant – bach a mawr – yn
mwynhau yng nghwmni’i gilydd.
Cawsom gyfle yn y boreau i
glywed myfyrdod ar y Gair a
gweddïo gyda’n gilydd gan sôn am
bobl sy’n pwyso ar ein calonnau.
Mae gwrando ar gyd-aelodau’n
gweddïo yn gymaint o fendith, a
chawsom ein hatgoffa ar y bore olaf
o’r fraint o weld a gwerthfawrogi
gras Duw ym mywydau’n gilydd.
Roedd croeso a chyfleusterau’r
Hafan yn dda iawn eleni eto,
a’r bwyd o’r safon uchel arferol
1

– o uwd y Woolleys yn y bore i’r
chilli gwych yn y nos. Roedd sawl
cacen flasus hefyd i’w mwynhau
gyda phaned!
Diolch eto i Amanda am drefnu’r
cyfan ac i bawb am bob cyfraniad
tuag at lwyddiant y gwyliau.
Lis Williams
Llanw 2010
- cynhadledd Basg 4 diwrnod
- y thema eleni: gorymdaith
buddugoliaeth Crist
- cyfarfodydd bore a nos
- seminarau trafod
- gwersyll gwych
Llangrannog a’i
weithgareddau
- prydferthwch gwlad i
gerdded ynddo
- digon o gyfle i baneida a
sgwrsio
- gallwch fynd am gyfnod
mor fyr neu mor hir bynnag
ag y mynnwch - o un cyfarfod
i bedwar diwrnod
- beth am ichi fynd yno am
dro y flwyddyn nesa?
Luned Roverts

Cyfarfod Eglwysi’r De
Tywydd
bendigedig,
bwyd
ardderchog, cymdeithas hyfryd
a phregethu gwych – dyna a
gawsom yn Nhrefecca eleni.
Daeth cynrychiolaeth o aelodau
Eglwysi Efengylaidd Aberystwyth,
Llanbedr, Caerfyrddin, Rhydaman
a Chaerdydd ynghyd a braint oedd
cael cyfarfod unwaith eto eleni a
rhannu newyddion a hanesion ein
gwahanol gapeli, a hynny mewn
awyrgylch hamddenol, braf.
Ar ôl coffi, aeth y plant bach i
ddysgu mwy am Dafydd dan
arweiniad Trystan Hallam, gyda
rhai o’n heglwys ni’n helpu, tra
bu’r oedolion yn gwrando ar
Jonathan Thomas, Rhydaman, yn
ein hannerch. Ei destun oedd Ioan
18 a chawsom ein hannog i fentro i
ardd Gethsamane cyn croeshoeliad
Iesu Grist. Mewn modd cynnes
a chlir gwnaeth Jonathan ein
hatgoffa bod Iesu wedi cael ei
fradychu gan ei bobl ei hun, ac yna
datguddio o’r newydd bod yr Iesu
yn rheoli’r cyfan fel Duw – yn yr
ardd cyn ei groeshoeliad ac yn ein
byd afreolus, pechadurus heddiw.
Dangosodd yr Iesu’n dewis y
Groes. Treuliodd Jonathan ychydig
o amser yn ymdrin â chymeriad
a gweithredoedd Pedr. Gwelwn
Pedr yn trio rheoli’r sefyllfa â’i

gleddyf fach, bitw yn wyneb yr
holl filwyr Rhufeinig. Yn glir iawn,
llwyddodd Jonathan i’n tywys ni
i weld ffolineb Pedr a’i falchder –
a’n hatgoffa ein bod ninnau’n gallu
bod yn debyg iawn iddo weithiau
yn trio rheoli sefyllfaoedd, gan
anghofio mai Crist sy’n teyrnasu
ac yn rheoli popeth.
Yna, treuliodd Jonathan gyfnod yn
myfyrio ar y cwpan a chyflwyno
darluniau pwerus iawn o’r Iesu’n
yfed pob dim o gwpan digofaint y
Tad er mwyn galluogi bod cwpan
o fendith yn llawn ac yn gorlifo i
ddangos bod yr Iesu wedi talu’r
pris ar gyfer ein hiachawdwriaeth
ni. Cawsom ein herio eto ar
ddiwedd y bregeth i holi’n hunain
– a oes tueddiad ynom i anghofio
bod Crist wedi yfed o’r cwpan – a
cheisio ennill ffafr/cariad Duw yn
ein nerth ein hunain fel y gwnaeth
Pedr gynt? Diolch i Jonathan am y
neges a’r paratoi.
Ar ôl cinio, cawsom gyfnod hynod
o fuddiol a bendithiol yn rhannu
newyddion a phwyntiau gweddi’r
amrywiol gapeli, ac yna cyfnod
rhydd o weddi. Hyfryd oedd
clywed am gymaint o bwyntiau
gweddi penodol wedi cael eu
hateb yn ystod y flwyddyn .
Amanda Griffiths
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Newyddion
Ychwanegwyd dau fach i
gynulleidfa’r eglwys ers i rifyn
diwethaf Cwmpawd ymddangos.
Llongyfarchiadau mawr i Dewi
a Leri George a’r bechgyn ar
eni Gwennan Ruth, ac i Iwan a
Bethan Davies ar enedigaeth Cai
Owain Dafydd.
Cydymdeimlwn â John a Gwen
Emyr a’r teulu ar ôl i Gwen
golli ei modryb, Ann Parry, yn
ddiweddar.
Dymuniadau gorau i Steffan Elis
a Jenny Turner wrth iddyn nhw
baratoi i briodi ym mis Awst

Dros
dros:

yr

Haf

gweddïwch

Eisteddfod Glyn Ebwy (31
Gorffennaf – 7 Awst), a’r
cenhadu a fydd yn digwydd
ar y Maes ac ym mhabell y
Gorlan.
Gwersylloedd
Mudiad
Efengylaidd
Cymru
yn
Llanmadog a Bryn-y-groes
(7 –14 Awst). Bydd nifer
o’n haelodau yn arwain, yn
coginio ac yn ‘swogio,’ a nifer
o’n plant a’n pobl ifainc yn
mynychu fel gwersyllwyr.

Ynghyd â pharhau yn eu
hastudiaethau o’r cwrs Darganfod
Cristnogaeth, bu’r gwragedd
ar drip yn ymweld â Gerddi
Dyffryn a mwynhau noson yng
nghwmni Esther Durand er
mwyn ffarwelio â hi cyn iddi
symud i waith cenhadol yn
Ffrainc.

Cynhadledd
Mudiad
Efengylaidd
Cymru
yn
Aberystwyth (17 – 21 Awst),
pryd y bydd Derrick Adams
yn
ymgymryd
â’r
prif
anerchiadau, a Trystan o’n
plith yn arwain y cyfarfodydd
gweddi.

Cynhaliwyd brecwast i’r dynion
yny capel am y tro cyntaf y tymor
hwn a bwriedir cynnal mwy yn
y dyfodol.

Esther ac Emmanuel Durand
a’r bechgyn sy’n symud i
Lydaw ym mis Awst i weithio
mewn eglwys yn Guingamp.

1

I’r Dyddiadur
Yn ystod yr wythnos...
(Ag eithrio mis Awst)
Clwb Hapus Awr | nos Lun | 5.30 - 6.30pm
Cyfarfod Gweddi | nos Fawrth | 7.40pm
Paned a Sgwrs | bob yn ail fore Mawrth | 10.00am
Cylch y Plant Bach | bore Gwener | 10.00 - 11.30am
Clwb y Bobl Ifainc | nos Wener | 7.00pm
Cynhelir y gweithgareddau uchod yn adeilad yr eglwys, ar wahan i
Glwb Hapus Awr a gynhelir yn Ysgol Gynradd Melin Gruffydd, o Fedi
13, 2010 ymlaen.

Ar ddydd Sul...
Oedfaon am 10am a 6pm yn adeilad yr eglwys ar gornel Stryd Rhymni/
Stryd Harriet, Cathays, Caerdydd. Mae paned yn dilyn pob oedfa, a
chynhelir yr Ysgol Sul yn ystod tymhorau’r ysgol (11.45 – 12.30am).

Gorffennaf 18
25

Trystan Hallam
Gwynn Williams

Awst

Gwynn Williams
Gwynn Williams / Trystan Hallam
Gwynn Williams
I’w drefnu
Gwynn Williams
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Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd
Stryd Rhymni
Cathays, Caerdydd
www.cwmpawd.org

