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Gwynn Williams

Golygyddol

Mae hi’n sicr yn haf prysur o 
safbwynt cystadlu – Wimbledon, 
Tour de France, yr Eisteddfod 
Genedlaethol a’r Gemau 
Olympaidd. Ni ellir ond edmygu’r 
ymdrech arwrol a wneir gan 
unigolion i baratoi ar gyfer y 
cystadlu – boed i daro pêl, reidio 
beic, cyfansoddi awdl neu redeg 
ras. Mae ymroddiad, dycnwch 
a dyfalbarhad cystadleuwyr i’w 
hedmygu’n fawr.

Roedd Paul yn gyfarwydd â 
chwaraeon olympaidd ei ddydd 
ac yn aml yn eu defnyddio fel 
darlun i ddysgu gwers ysbrydol. 
Felly yn I Corinthiaid 9:25: ‘Y 
mae pob mabolgampwr yn arfer 
hunanreolaeth ym mhopeth: y maent 
hwy, yn wir, yn gwneud hynny er 
mwyn ennill torch lygradwy, ond 
mae i ni un sy’n anllygradwy.’ 

A ydym ni’n ymdrechu yn y pethau 
ysbrydol â’r un brwdfrydedd 
â’r rhai sy’n ymdrechu i ennill 
coronau dros dro y byd hwn?

Sut mae ymdrechu yn ysbrydol? 
Yn gyntaf, rhaid ymdrechu i fynd 
i mewn trwy’r porth cyfyng (Luc 

13.24). Defnyddia Iesu Grist ddarlun 
y porth cyfyng i ddisgrifio’r profiad 
cychwynnol o ddod yn Gristion 
pan fydd person yn dod i ffydd yn 
Iesu Grist. Mae ffydd yn dod trwy 
glywed a chlywed trwy air Duw. 
Felly rhaid ymdrechu i’n gosod ein 
hunain yn ffordd sŵn y newyddion 
da fod Iesu Grist wedi dod i’r byd i 
achub pechaduriaid. Dyma’r neges 
mae’r Ysbryd Glan yn ei defnyddio 
i ddod â phobl i ffydd. 

Yna, ar ôl dod i ffydd, rhaid parhau 
i ymdrechu – ymdrechu i’n bwydo 
ein hunain â llaeth a chig y Gair 
sydd yn peri tyfiant ysbrydol. 
Medrwn wneud hyn trwy 
ddarllen cyson o’r Beibl a hefyd 
trwy fynychu ffyddlon o foddion 
gras yr eglwys lle y pregethir y 
Gair. Hefyd rhaid ymdrechu i 
ddefnyddio’r doniau a roddwyd 
i ni yng ngwaith yr eglwys. Pan 
ddown yn Gristnogion cawn ni i 
gyd ddoniau i’w defnyddio yn yr 
eglwys er lles ein cyd-saint.

Boed gweld esiampl yr ymdrech 
am goronau’r byd hwn ein 
hysbrydoli i ymdrechu mwy i 
ennill y dorch anllygradwy. 
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Twyllo
Emyr James
Mae ‘twyll’ yn air brwnt mewn 
unrhyw chwaraeon. Dydyn ni 
ddim yn hoffi’r syniad bod person 
yn torri’r rheolau er mwyn cael 
mantais. Mae ‘chwarae teg’ yn 
agwedd bwysig ar gystadlu bob 
amser – wedi’r cyfan, nid yr 
ennill sy’n bwysig ond y cymryd 
rhan! Bydden ni’n disgwyl bod 
yr athletwyr gorau, sydd wedi 
cyrraedd y brig yn eu meysydd, yn 
deall hynny. Gallai fod yn siom felly 
i ni ddeall bod y Gemau Olympaidd 
wedi gweld tipyn o dwyllo dros 
y blynyddoedd. Mae’n siŵr bod 
llawer ohonom yn gyfarwydd 
â hanes enwog yr athletwr Ben 
Johnson o Ganada. Yng ngemau 
Seoul yn 1988 rhedodd Johnson 
y 100 metr mewn 9.79 eiliad gan 
ennill medal aur a gosod record 
byd. Ond er siom fawr i bobl 
Canada, ychydig ddiwrnodau yn 
ddiweddarach fe’i cafwyd yn euog 
o gymryd cyffuriau, a chymerwyd 
y fedal oddi wrtho.

Nid problem ddiweddar mo hyn. 
Roedd pobl yn twyllo hefyd yn yr 
hen Gemau Olympaidd yng Ngroeg 

clasurol. Mae sawl enghraifft o 
baffwyr yn talu eu gwrthwynebwyr 
i golli! Y gosb y pryd hwnnw oedd 
talu dirwy, a defnyddid yr arian i 
greu cerflun o’r duw Seus. Byddai’r 
cerflun yn cofnodi enw’r twyllwr, 
nodi ei drosedd, a rhybuddio eraill 
i beidio â gwneud yr un peth.

Wrth feddwl am yr esiamplau hyn, 
mae dau beth yn dod i’r amlwg. Yn 
gyntaf, mae pobl ar hyd y canrifoedd 
wedi bod yn fodlon gwneud 
pob math o bethau anghywir er 
mwyn ennill a llwyddo. Er eu bod 
nhw’n ymwybodol nad ydynt yn 
haeddu’r wobrmewn gwirionedd, 
maen nhw’n hapus os yw pawb 
arall yn credu eu bod nhw’n wych. 
Yn ail, mae’r ffaith bod pawb yn 
cytuno bod twyllo yn anghywir ac 
yn haeddu cosb, yn dangos ein bod 
ni’n sylweddoli fod yna rai pethau 
yn y byd yma sydd yn iawn i’w 
gwneud, ac eraill sydd ddim. 

Mae’r Beibl yn dweud yr un peth; 
hynny yw, bod rhai pethau sydd 
yn dda i’w gwneud, ac eraill sydd 
yn ddrwg. Pan greodd Duw y byd, 
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Twyllo rhoddodd gyfle i’r bobl gyntaf, 
Adda ac Efa, fyw mewn ffordd 
oedd yn dda. Ond yn hytrach 
na gwrando ar Dduw, dewison 
nhw wneud y gwrthwyneb 
ac anufuddhau iddo. Pan 
ddigwyddodd hynny, roedd hi fel 
petaen nhw’n cael eu diarddel o ras 
– doedden nhw ddim yn gallu cael 
perthynas â Duw o hynny ymlaen. 
Mae’r un broblem gennym ni. 
Oherwydd bod Adda wedi syrthio 
i bechod, rydym ninnau wedi cael 
ein diarddel o’r ras cyn cychwyn! 
Er ein bod ni’n gwybod fod yna 
bethau sy’n gywir a phethau 
sy’n anghywir, rydym yn dewis 
gwneud y pethau anghywir!

Wrth gwrs dydyn ni ddim yn hoffi 
cydnabod hynny. Does neb yn hoffi 

meddwl nad ydyn nhw’n ddigon 
da i Dduw, ac felly rydym yn 
ceisio’n gorau glas – ar yr wyneb, o 
leiaf – i wneud yr hyn mae Duw yn 
ei ofyn, i fyw bywydau da a helpu 
pobl eraill. Mae’n bosib i ni dwyllo 
eraill i gredu ein bod ni wir yn bobl 
dda. Efallai ein bod ni hyd yn oed yn 
llwyddo i dwyllo’n hunain i gredu 
ein bod ni’n ddigon da i Dduw! 
Ond y gwir plaen yw hyn: dydyn 
ni ddim yn ddigon da o gwbl. 
Safon Duw yw perffeithrwydd, ac 
does neb ohonom yn berffaith. Un 
dydd daw hynny’n amlwg i bawb; 
naill ai yn ystod ein bywyd, neu 
pan fydd Duw ei hun yn ein barnu. 
Ar y diwrnod hwnnw, bydd pawb 
sydd wedi torri cyfraith Duw yn 
derbyn y gosb y maen nhw’n ei 
haeddu.
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Ond mae yna newyddion da. 
Mae’r Beibl yn dweud bod Duw 
yn ein caru ni gymaint fel nad 
yw ef eisiau i hynny ddigwydd. 
Dyna pam y daeth Iesu Grist i’r 
byd – i redeg y ras rydyn ni i gyd 
wedi methu ei rhedeg. Roedd Iesu 
Grist yn hollol berffaith; wnaeth 
Ef ddim byd yn anghywir erioed. 
Roedd popeth amdano Ef yn 
plesio Duw. Yr unig beth roedd 
E’n ei haeddu oedd bywyd mewn 
perthynas â Duw. Ond er hynny, 
anfonodd Duw Iesu Grist i farw 
ar groes. Pam? Er mwyn derbyn 
y gosb rydyn ni’n ei haeddu. 
Wynebodd Iesu boen, dioddefaint, 
gwawd a marwolaeth, er mwyn 
i ni gael heddwch, llawenydd, 
gogoniant a bywyd. Cafodd Iesu 
Grist ei ddiarddel gan Dduw, fel 
ein bod ni’n gallu derbyn y fedal 
aur roedd E’n ei haeddu.

Yng Ngemau Olympaidd Llunain 
2012, mae’n siŵr y bydd llygaid 
llawer o bobl Prydain ar y rhedwr 
Dwain Chambers a’r beiciwr David 
Millar. Gwaharddwyd y ddau rhag 
cystadlu yn y Gemau Olympaidd 
am weddill eu bywydau, wedi 
iddi ddod i’r golwg eu bod nhw 
wedi twyllo drwy ddefnyddio 
cyffuriau. Ond yn ddiweddar 
penderfynwyd y byddant yn 

cael cymryd rhan wedi’r cwbl. 
Mae tipyn o ddadlau wedi bod 
dros y mater, gan fod llawer yn 
teimlo eu bod yn haeddu’r gosb a 
ddyfarnwyd iddynt. Mewn ffordd 
gall y Cristion gydymdeimlo â 
nhw. Wrth i ni gredu yn Iesu Grist, 
mae’n cymryd ein gwaharddiad 
ni arno Ef ei hunan. Efallai y 
byddai rhywun yn dadlau nad 
yw hi’n iawn i Dduw faddau i 
ni oherwydd rydym yn haeddu 
cosb. Ond dydy Duw ddim yn 
maddau heb gosbi ein pechod: y 
gwahaniaeth yw, dydy e ddim yn 
ein cosbi ni am ein pechod. Mae 
Iesu Grist wedi cymryd y cyfan 
arno Ef ei hun.
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Llyfr i’r Cês?
Teulu Lòrd Bach gan Geraint V. 
Jones (Gwasg Gomer, £9.99)

Pan fydda i’n edrych am nofel 
i’w mwynhau, fy hoff genre yw 
Dirgelwch – unrhyw beth o 
Agatha Christie, P. G. Woodhouse 
a Dickens, i Linda La Plante a Mary 
Higgins Clarke (Y Parch Gareth 
Davies a’m cyflwynodd iddi hi, 
yn y golofn hon ers talwm).

Ar yr olwg gyntaf, nid yw Teulu Lòrd 
Bach yn syrthio i’r dosbarth hwn, gan 
taw nofel hanesyddol yw hi yn ei 
hanfod. Ond yr hyn a’m denodd oedd 
y broliant ar gefn y llyfr. Sonnir bod 
Ifan Lòrd Bach (crwtyn 9 oed) wedi 
gofyn i’w fam, Alys Huws, gwestiwn 
na chafodd ateb iddo. Ei ymholiad 
diniwed oedd, ‘Pam mae pawb yn 
ein galw ni’n Deulu Lòrd Bach? 
Am ein bod yn byw yn Little Lord 
Street?’ Roedd hyn yn awgrymu bod 
dirgelwch yn hanes y teulu, hanes a 
fyddai’n cael ei ddatgelu, gobeithio, 
wrth ddarllen y nofel.

Ond wrth ei darllen, nid yr elfen hon 
yn unig a’m hudodd. Yn hytrach, yr 
hyn a’m diddorodd oedd yr hanes 
gafaelgar am gymuned glòs, Gymreig 
dros flynyddoedd tyngedfennol yr 
ugeinfed ganrif. Mae’r stori wedi 
ei lleoli ym Mlaendyffryn, pentref 

dychmygol yng ngogledd Cymru, 
ger Blaenau Ffestiniog. Cawn hanes 
teulu drwy galedi’r Rhyfel Mawr 
(1914-18), Blits yr Ail Ryfel Byd (1939-
45) hyd at 80au’r ugeinfed ganrif. 
Gwelwn effaith y ddau ryfel byd 
ar y gymuned, ar Gymreictod ac ar 
grefydd; a gwelwn sut y newidiodd 
meddylfryd y werin yn wyneb y 
datblygiadau hanesyddol hyn. Ac 
wrth gwrs, o dan yr wyneb, mae 
cyfrinach fawr yn nheulu Lòrd Bach.

Mae‘r nofel yn ddarllenadwy 
iawn ac yn symud yn rhwydd o 
gyfnod i gyfnod. A thrwy’r cyfan 
cawn olwg ar sut y datblygodd y 
gymdeithas seciwlar, sinigaidd sydd 
ohoni heddiw Mae’r broliant yn 
awgrymu mai dewrder yn wyneb 
‘ffawd’ sydd yma, ac er fy mod yn 
anghytuno â’r safbwynt hwnnw, 
gallaf gydymdeimlo â phrofiad y 
teulu o frad, wrth i un aelod ar ôl y 
llall ddatgelu pwt nesaf y stori. I mi, 
efallai taw’r ‘rhagrith’ gymdeithasol 
oedd dagrau’r peth. Dechreuais 
ddeall pam y cefnodd y teulu modern 
ar safonau a chrefydd eu tadau, am 
eu bod yn gweld drwy’r rhagrith.

A beth am ddirgelwch cwestiwn Ifan 
Lòrd Bach? Fe’m cadwodd yn darllen 
yn eiddgar hyd y tudalen olaf.

Janet Evans



�

Gemau Olympa idd 2012
Gwydion a Catrin Lewis
Un o brif ddigwyddiadau’r 
haf – ar wahân i’r Eisteddfod 
Genedlaethol, wrth gwrs! – 
fydd y Gemau Olympaidd a’r 
Gemau Paralympaidd. Bydd rhai 
ohonom yn mwynhau dilyn y 
cystadlaethau ar y teledu, eraill 
wedi bod yn ddigon ffodus i gael 
tocynnau, a bydd rhai ohonom, 
mae’n siŵr, yn gwneud ein gorau 
glas i’w hosgoi yn gyfan gwbl. 
Bydd:

• 205 o wledydd yn cymryd 
rhan 

• 300 o gystadlaethau 
gwahanol

• 17,000 o athletwyr
• 20,000 o newyddiadurwyr
• 500,000 o gefnogwyr. 

Bydd digwyddiad cyntaf y 
Gemau, sef pêl-droed merched 
rhwng Prydain a Seland 
Newydd, yn digwydd yma yng 
Nghaerdydd ar 25 o Orffennaf yn 
Stadiwm y Mileniwm.

Cefnogi Eglwysi
Bydd bwrlwm o weithgareddau 
Cristnogol yn digwydd hefyd. Er 

enghraifft, mae mudiadau fel Youth 
For Christ wrthi’n casglu timau at 
ei gilydd i gydweithio ag eglwysi 
lleol. Ffurfiwyd More Than Gold 
er mwyn cydweithio ag eglwysi 
lleol wrth iddyn nhw efengylu 
yn ystod y Gemau, gan gynnig 
syniadau, paratoi adnoddau a 
threfnu timau ymgyrchu. Bydd 
nifer o eglwysi yn trefnu clybiau 
plant, diwrnodau teuluol ac 
ati. Trefnir sgriniau mawr i 
ddangos cystadlaethau fel ffordd 
o greu cyswllt rhwng eglwysi 
a’r gymuned. Mae Christians in 
Sport wedi cynhyrchu pecyn 
Cwis Olympaidd i eglwysi ei 
ddefnyddio mewn digwyddiadau 
ar thema Olympaidd.

Dywed Graham Daniels, Prif 
Weithredwr Christians in Sport:

Our dream is to serve the 
Olympics and to help thousands 
of UK churches engage with this 
global sporting event that will 
be held on our very doorsteps, 
to leave a legacy of Christian 
witness and life change that 
will last way beyond the games 
themselves.
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Gemau Olympa idd 2012
Mae nifer o Gristnogion yn 
eglwysi Llundain yn gwirfoddoli i 
gynnig llety am ddim i deuluoedd 
athletwyr tramor. Gweddïwn y 
bydd lletygarwch Cristnogol yn 
cael argraff ar yr ymwelwyr hyn. 

Efengylu yn Llundain
Bydd y dorf o ymwelwyr hefyd 
yn ymweld ag atyniadau eraill 
Llundain, ac mae timoedd o’r 
London City Mission, yr Open-Air 
Mission a’r United Beach Missions 
wedi arfer gweithio mewn llefydd 
fel Speakers Corner, Trafalgar 
Square, Leicester Square, Oxford 
Circus, Piccadilly Circus a Covent 
Garden. Dyma gyfle unigryw i 
rannu’r Efengyl â phobl o wledydd 
sydd fel arfer yn cau eu drysau 
ar genhadon Cristnogol. Bydda 
UBM ac OAM yn cydweithio i 
drefnu dau dîm o hyd at 25 o 
bobl i weithio ar draws Llundain 
yn ystod pythefnos y prif 
Gemau. Byddant yn cael amser i 
astudio’r Gair, cydweddïo a chael 
hyfforddiant gyda’i gilydd cyn 
teithio i safleoedd gwahanol ar 
draws y ddinas. Bydd llenyddiaeth 
Gristnogol yn cael ei rhannu 
mewn nifer fawr o ieithoedd. Trwy 
ddulliau syml fel tystiolaethu un i 
un, pregethu yn yr awyr agored, 
a rhannu llenyddiaeth mae’r 

Efengyl yn gallu cyrraedd pobl. 
Bydd nifer fawr o genadaethau 
eraill wrthi’n gwneud gwaith 
tebyg. Gweddïwn na fydd yr 
Efengyl yn cael ei glastwreiddio, 
ond yn cael ei chyhoeddi mewn 
ffordd ddewr, rasol a chariadus. 
Mae’r London City Mission wedi 
cynhyrchu dyddiadur gweddi 
cynhwysfawr iawn i’w ddilyn 
yn ystod y Gemau. Gallwch ei 
lawrlwytho o’u gwefan.

Yr Athletwyr
Mae gwasgedd aruthrol ar 
yr athletwyr, a disgwyliadau 
personol a disgwyliadau eu 
gwledydd yn pwyso’n drwm 
arnynt. Bydd tîm o gaplaniaid 
ar gael i gynnig cefnogaeth 
i’r athletwyr yn y Gemau 
Olympaidd a Pharalympaidd. 
Bydd cyfarfodydd Cristnogol 
ffurfiol yn digwydd yn ddyddiol 
ar gyfer y cystadleuwyr. 
Gweddïwn am galonnau parod 
i dderbyn yr Efengyl ymhlith y 
bobl fydd yn wynebu siom neu 
lwyddiant. Gweddïwn hefyd am 
yr athletwyr sy’n Gristnogion. 
Bydd llygaid y byd arnyn nhw, 
a gweddïwn y byddant yn cael 
cyfle a doethineb i dystio’n glir i’r 
hyn sy’n bwysicach nag unrhyw 
fedal aur.



Angh arad Woolley
Holi Hwn 
a Hon

Sut dest ti’n Gristion?
Ces fy nghodi ar aelwyd 
Gristnogol, a chapel dair gwaith y 
Sul oedd yr arferiad i ni fel teulu. 
Yn ystod gwersyll ym Mryntirion 
roedd Dafydd Job yn siarad am 
Daniel a’i fêts yn gwrthod plygu. 
Yn ystod yr wythnos honno fe 
ddes i’r pwynt o sylweddoli bod 
rhaid derbyn Iesu fel Arglwydd 
a Gwaredwr. Ar ôl dod nôl o’r 
gwersyll fe wnes i barhau i 
fynychu capel Bedyddwyr, ac 
roedd cnewyllyn da o Gristnogion 
yno, er bod y mwyafrif ohonynt 
yr un oedran â’m rhieni.

Pa adnod sy’n arbennig i ti?
Mae geiriau Job yn niwedd y 
bennod gynta yn cadw fy nhraed 
yn soled ar y ddaear: ‘Noeth y 
deuthum o groth fy mam, a noeth 
y dychwelaf yno. Yr Arglwydd 
a roddodd, a’r Arglwydd a 
ddygodd ymaith; bendigedig 
fyddo enw’r Arglwydd.’ Mae’r 
geiriau yma’n f’atgoff a taw Duw 
sydd in charge o’m bywyd, nid 
fi , a’i fod E’n gw’bod diwedd y 

daith o’i dechrau. Fe ddylwn (er 
nad ydw i’n cofi o bob amser) fod 
yn ddiolchgar i Dduw am holl 
droeon yr yrfa.

Ac yna, rhan o Salm 139: 
‘ofnadwy a rhyfedd y’m gwnaed’. 
Ac eto ‘Clodforaf di’ yw geiriau’r 
Salmydd. Rwy’n cael y fraint, 
fel rhan o’m swydd, o weld 
trawstoriad o fywyd cyfan; o’r 
oriau a’r dyddiau cynta trwyddo 
i’r eiliadau olaf, a’r corff  ar ôl 
marwolaeth hefyd yn anff odus. 
Rydw i’n parhau i ryfeddu at 
gymhlethdod y wyrth o fabi bach. 
Rydw i’n aml yn methu credu sut 
y gall unrhyw un wadu mai Duw 
yw’r crëwr, gan dwyllo’i hunan 
taw hap a siawns yw’r celloedd yn 
dod at ei gilydd i ff urfi o rhywbeth 
mor arbennig â dyn!

Beth yw dy hoff  emyn?
Gallwn lenwi bumper issue o’r 
Cwmpawd jest yn ateb yr un 
cwestiwn hwn! Does gen i ddim 
hoff  emyn, ond rhestr fer (!) o hoff  
emynau. 

Y Sul cyn i ni fynd i Great Ormond 
St gyda Dafydd pan oedd e’n 



Angh arad Woolley
fabi, er mwyn cael llawdriniaeth 
fawr, fe ganon ni ‘Rho im yr 
hedd’. Fe wnaethon ni ddarllen 
ac ailddarllen yr emyn yn ystod y 
cyfnod garw yna. Roedd yn gysur 
gwybod ‘pan fyddo’r enaid, ar y 
noson dduaf’, ein bod yn gallu 
‘gwneud ein nyth ym mynwes 
Duw y Tad’. 

Emyn yr hoff wn ei ganu’n 
amlach yn y capel yw ‘Arglwydd 
arwain drwy’r anialwch’. Mae 
cymanfaoedd wedi canu’r emyn 
hyd syrff ed, ac efallai ei bod 
wedi colli’r ystyr yn hwyl y 
canu. Rydyn ni mewn cymaint o 
angen ‘y manna nefol’, a’r ‘dŵr 
rhedegog gloyw byw’. Mae’r 
trydydd pennill yn arbennig o 
wir:

Ar dy allu ‘r wy’n ymddiried, 
Mi anturiaf, doedd a ddêl, 
Dreiddio drwy’r afonydd 
dyfnion, 
Mae dy eisiau oll dan sêl; 
Fyth ni fetha a gredo ynot…

Rydw i wedi profi  pan fydd yna 
afonydd dyfnion, bod yna freichiau 
tragwyddol yno i’n dala ni.

Roedd emynau Saesneg wedi 
cael tipyn o argraff  arnaf hefyd 
wrth dyfu lan, yn enwedig gan 
fod fy nhad yn dod o Gernyw a 
dylanwad Wesley mor gryf ar yr 
ardal honno. Dim ond un o’r 14 
pennill o emyn Wesley ‘Depth 
of mercy’ yr ydw i’n mynd i 
ddyfynnu yma!

There for me the Savior stands,
Shows His wounds and spreads 
His hands.
God is love! I know, I feel;
Jesus weeps and loves me still.

Mae’n rhyfedd meddwl bod Crist 
wedi caniatáu’r hoelion dur er ein 
mwyn.

Rwyf wrth fy modd gyda llyfr 
emynau Sankey hefyd. Pan 
oeddwn yn yr ysgol ces y fraint 
o chwarae ar nosweithiau Sul yn 
y ‘Cong’ yng Nghilâ. Roedden 
nhw’n griw o Gristnogion gan 
fwya, ond i gyd yn heneiddio. Des 
i wybod geiriau fel ‘He hideth my 
soul in the cleft  of the rock’ ac ‘I’ve 
found a friend’. Mae’r ail bennill 
yn darllen:
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I’ve found a friend; oh such 
a Friend! He bled, He died to 
save me;
And not alone the gift of love, 
But His own self He gave me.
Naught that I have my own I 
call, I hold it for the Giver:
My heart, my strength, my 
life, my all, are His, and His 
forever!

Mae dyfnder o wirionedd yn y 
geiriau, fel yn y 1199 o emynau eraill 
yn y llyfr, a byddai’n drueni mawr 
petaent yn cael eu hanghofio.
 
Wedi dweud hynny, mae rhai 
o’r choruses Saesneg modern yn 
esbonio’r gwirioneddau mewn 
ffordd glir iawn hefyd. Mae nifer 
ohonynt wedi’u cyfieithu, ond 
rwy’n aros i weld cyfieithiad o 
‘God of Grace, Amazing wonder, 
irresistible and free; oh, the 
miracle of mercy, Jesus reaches 
down to me. God of grace, I stand 
in wonder, as my God restores my 
soul: His own blood has paid my 
ransom, awsome cost to make me 
whole’. Mae’r emyn cyfan yn dod 
yn go agos i rai o emynau gorau 
Pantycelyn, yn fy marn i. 

Gallwn fynd ‘mlaen a ‘mlaen...

Beth wyt ti’n hoffi ei wneud i 
ymlacio?

Unrhyw beth ond eistedd yn 
llonydd neu ddarllen! Sgïo sy’n 
dod ar frig y rhestr i mi o ran 
chwaraeon, a chriced yn dod yn 
ail o drwch blewyn. Mae bod ar 
lethrau Alpau Ffrainc gyda Chris 
yn rhoi gwefr i mi, a gweld y fath 
greadigaeth hyfryd, yr eira’n bur, 
a’r llonyddwch (nes i’r plant ddod 
yn rhuthr y tu ôl i ni, hynny yw); 
a geiriau’r Salmydd eto’n atsain 
yn y meddwl, ‘Golch fi a byddaf 
wynnach nag eira’, ac yna cofio 
pregeth Gwynn ar y testun yma. 
Rwyf wrth fy modd yn chwarae 
criced gyda’r bechgyn, a (trio) 
dysgu Esther sut mae dal pêl.

Mae bod tu fas, naill ar y beic neu 
yn loncian yn gyfle i ryfeddu eto 
at greadigaeth mor brydferth. Mae 
byw mor agos i Daith Taf yn golygu 
‘mod i’n gallu teimlo fy mod i yng 
nghanol y wlad o fewn dwy funud. 
Rydw i’n mwynhau pob math o 
dywydd, a phob tymor, achos Duw 
sydd wedi rhoi’r cyfan i ni ac felly 
mae’n fraint bod allan mewn haul 
chwilboeth neu wynt a glaw oer.

Rydw i hefyd wrth fy modd yn 
chwarae trawstoriad o emynau ar 
y piano. Ac wedyn mae’r hobïau 
yna fyddai pobl ddim wastad 
yn dodi yn yr un frawddeg ag 
Angharad Woolley, sef opera a 
gwau (ond ddim yr un pryd).
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Sut mae dy ffydd yn dy helpu di 
yn dy waith fel meddyg?
Mae fy swyddfa yn edrych dros y 
‘Rec’ [caeau chwarae] yn y Rhath. 
Rydw i’n fy ffeindio fy hun yn 
aml yn syllu mas o’r ffenest ac 
yn meddwl mor rhagorol yw 
creadigaeth Duw a chymaint o 
fraint yw hi i fod yn feddyg (yn 
cael f’atgoffa’n ddyddiol, fel y 
soniais, mai rhyfedd ac ofnadwy 
y’n gwnaed). Rwy’n gw’bod taw 
trwy ras Duw yn unig yr ydw 
i ble rydw i, ac mae hynny’n 
sbardun i fod y meddyg gorau y 
galla i fod, nid yn unig er mwyn 
daioni’r cleifion ond hefyd er 

mwyn trio dod â gogoniant i 
Dduw.

Mae bod yn Gristion hefyd yn 
golygu fy mod i’n gweld cleifion 
sy’n Gristnogion – sy’n golygu 
ultra best behaviour (!) Ond mae’n 
hyfryd meddwl fy mod i’n 
gallu edrych ar ôl iechyd y saint 
yn ogystal â’r byd. Mae’n braf 
cael cyfle sydyn i holi sut mae 
pethau’n mynd yn eu heglwysi 
nhw, cyn mynd ‘mlaen at y busnes 
o feddyga.

Mae geiriau Job hefyd yn rhoi 
ychydig o synnwyr cyffredin 



i’r gwaith. Bydd rhaid i ni i gyd 
wynebu’r gelyn olaf un diwrnod. 
Mae’r rhan fwyaf o bobol yn 
meddwl eu bod yn gallu estyn 
bywyd wrth fwyta’n iach, 
cadw’n heini a chymryd llwyth o 
gyff uriau, ond yn y pen draw mae 
canlyniadau’r Cwymp yn dala lan 
gyda ni i gyd. Does neb ohonom 
yn mynd i fyw eiliad yn hirach 
nag y mae Duw yn ei ganiatáu. 
Mae cleifi on yn aml yn dod i’m 
swyddfa gan ofyn, ‘Am I going 
to die Doctor?’ Fy ateb gonest 
yw, ‘Oh yes. (Pause) But not from 
... [beth bynnag sy’n eu trwblu 
nhw]’. Petai hawl gen i, byddwn 
wrth fy modd yn ychwanegu, ‘But 
have you considered what’s aft er 
death?’.

Beth yw’r her fwyaf i ti fel 
meddyg?
Ar hyn o bryd mae gen i’r hawl i 
wrthod arwyddo ff urfl en erthylu. 
Mae sïon yn y wasg feddygol yn 
awgrymu bod y dyddiau yma’n 
debygol o ddod i ben. Bydd 
hyn yn fy rhoi mewn sefyllfa 
amhosib. Mae sôn hefyd y bydd 
ewthanasia yn cael ei wthio 
trwodd, ac y bydd gorfodaeth 
arnom i gytuno rhoi cyff uriau 
fydd yn lladd pobol. Mae hyn yn 
gwbl groes i’r hyn yr ydw i’n ei 
gredu am ddysgeidiaeth y Beibl 
am sancteiddrwydd bywyd.

Dros yr Haf gweddïwch 
dros:

Eisteddfod Bro Morgannwg 
(4 - 11 Awst), a’r cenhadu a fydd 
yn digwydd ar y Maes ac ym 
mhabell y Gorlan. Cysylltwch 
â Trystan os medrwch helpu 
ym mhabell y Mudiad yn 
ystod yr wythnos.

Gwersylloedd Mudiad 
Efengylaidd Cymru yn Llys 
Andreas (Bermo) a Bryn-y-
groes (11 - 18  Awst). Bydd nifer 
o’n haelodau yn arwain ac yn 
‘swogio,’ ac un o’r bobl ifainc 
yn mynychu fel gwersyllwr! 

Cynhadledd Mudiad 
Efengylaidd Cymru yn 
Aberystwyth (20 - 24 
Awst). Bydd Dafydd Job  
yn ymgymryd â’r prif 
anerchiadau, ac Emyr o’n plith 
yn arwain un o’r cyfarfodydd 
nos.

Ein heglwys ni
Cofi wch am ein cyfarfodydd 
yma bob Sul, ynghyd ag 
aelodau sy’n teithio ar wyliau 
ymhell ac yn agos.



Y Troad Allan
Alun Tudur
Nodir 1662 fel y flwyddyn 
y trowyd allan dros 2,000 o 
weinidogion Piwritanaidd o’r 
Eglwys Sefydledig Esgobol 
(Anglicanaidd) yng Nghymru a 
Lloegr oherwydd nad oeddent 
yn fodlon cydymffurfio â’r 
newidiadau a fynnai’r Brenin 
Siarl II wedi iddo gael ei adfer i’r 
orsedd ym 1660. Gorsymleiddio 
yw hynny mewn gwirionedd 
gan mai carreg filltir oedd Awst 
1662 mewn cyfnod o ansicrwydd 
yn hanes Cristnogaeth. Eto 
roedd y digwyddiadau hyn yn 
gwbl allweddol yn natblygiad 
Ymneilltuaeth Gymreig yn 
ystod y blynyddoedd dilynol. Er 
mwyn deall pam mae 1662 yn 
bwysig, rhaid edrych yn ôl gan 
ystyried y prif ddatblygiadau yn 
y blynyddoedd blaenorol.

Nid gadael yr Eglwys Sefydledig 
yn un genllif fawr a wnaeth y 
gweinidogion Piwritanaidd, 
ond gadael yn raddol. Diwedd 
tymor oedd 1662. Wedi arbrofion 
y Piwritaniaid (yn ystod cyfnod 
Oliver Cromwell a’r Weriniaeth) 
i greu sefydliad crefyddol a 
roddai fwy o le i amrywiaeth 

barn, dychwelodd Unffurfiaeth 
Eglwysig. Wedi rhyddid ansicr 
ond cyffrous y cyfnod hwnnw, 
daeth deddfau cosb i rym.

Ar ôl 1645 Presbyteriaeth oedd 
y ffurf swyddogol a chyfreithlon 
ar Gristnogaeth yng Nghymru 
a Lloegr a bu Cymanfa o 
Ddiwinyddion yn Westminster yn 
saernïo cyfansoddiad ar gyfer yr 
Eglwys sefydledig Bresbyteraidd 
newydd, ond ni fu fawr o lewyrch 
ami. Ym 1650 cafodd Cymru 
elfen gref o ymreolaeth grefyddol 
gyda Deddf Taenu’r Efengyl yng 
Nghymru. Sefydlwyd pwyllgor 
i ofalu am fuddiannau’r eglwys 
sefydledig yng Nghymru a 
rhan o’i waith oedd penodi 
gweinidogion a sefydlu ysgolion. 
Nid oedd y Ddeddf yn dweud 
dim am unrhyw gredo yr oedd 
yn rhaid i weinidogion ei harddel, 
ac felly penodwyd dynion o 
fwy nac un safbwynt i’r plwyfi, 
yn Annibynwyr, Bedyddwyr, 
Presbyteriaid ac Esgobaethwyr 
(Anglicaniaid traddodiadol). Yn 
yr un cyfnod diswyddwyd 278 
o glerigwyr am resymau moesol 
a gwleidyddol. Ond ni roddwyd 
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ddienyddio Siarl I ynghyd â’r rhai 
a wrthwynebodd ddychweliad 
Siarl II. Efallai mai’r Ddeddf hon 
oedd yr un fwyaf dylanwadol yn 
hanes diswyddo’r Piwritaniaid 
Cymreig. Gobeithiai lIawer o’r 
Piwritaniaid y gellid dod i ryw 
fath o gytundeb rhyngddynt 
hwy a’r esgobwyr (Anglicaniaid 
Traddodiadol) ond yr oedd y 
Crynwyr, y Bedyddwyr a lIawer 
o’r Annibynwyr eisoes yn gofyn 
am ryddid i addoli fel y mynnent 
y tu allan i’r eglwys sefydledig. 
Diffiniwyd y grefydd gyfreithlon 
gan Ddeddf Unffurfiaeth 19 
Mai 1662. Yr unig ordeinio a 
gydnabyddid gan y ddeddf hon 
oedd ordeinio gan esgob, ac roedd 
disgwyl i bob offeiriad wneud 
datganiad cyhoeddus ei fod yn 
cytuno â chynnwys y Llyfr Gweddi 
Cyffredin (a ddiwygiwyd gyda 
gogwydd gwrth-Biwritanaidd.) 
Gofynnid hefyd i bob gweinidog, 
athro ysgol a phrifysgol i 
ymdynghedu na fyddent yn 
gwrthwynebu’r Brenin ag arfau. 
Byddai unrhyw un na fyddai’n 
cydymffurfio â hyn erbyn Dydd 
GŵyI Sant Bartholomeus (24 
Awst) 1662 yn colli ei swydd. Ar 
ben hynny gellid cosbi unrhyw 
un a bregethai y tu allan i furiau 
Eglwys gyda chyfnod o dri mis yn 
y carchar.

ail dymor i’r Ddeddf a daeth 
Cymru unwaith eto o dan drefn 
eglwysig ganolog y Weriniaeth. 
Sefydlwyd Pwyllgor Cymeradwyo 
Pregethwyr Cyhoeddus ym 1653 
gyda’r Cymro Walter Caradoc 
ymhlith y 38 aelod, a phenodwyd 
oddeutu 226 o weinidogion 
ganddynt i blwyfi yng Nghymru.

Pan fu farw Oliver Cromwell, 3 
Medi 1658, dechreuodd y drefn 
Biwritanaidd simsanu ac wrth i’r 
anhrefn gynyddu penderfynwyd 
galw’r Brenin Siarl II yn ôl. Tybiodd 
lIawer o’r cyn-weinidogion a 
ddiswyddwyd gan y Piwritaniaid 
y byddai’r hen drefn eglwysig yn 
cael ei hadfer ac fe aeth lIawer 
ati i adfeddiannu eu plwyfi. 
Achosodd hyn lawer o wrthdaro 
a drwgdeimlad ac ymadawodd 
y don gyntaf o weinidogion 
Piwritanaidd â’r Eglwys.

Gadawodd rhagor yn sgil Deddf 
Sefydliad ac Adferiad a ddaeth i 
rym ym mis Medi 1660. Prif fwriad 
y ddeddf hon oedd ailsefydlu 
unffurfiaeth esgobyddol yn 
yr Eglwys Sefydledig a hynny 
mewn tair ffordd: 1. Ailbenodi’r 
offeiriaid a ddiswyddwyd gan 
y Piwritaniaid; 2. Cadarnhau’r 
offeiriaid a noddwyd gan wŷr 
bonheddig. Diswyddwyd 
Bedyddwyr a’r rhai a alwodd am 
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Er y nodir Awst 1662 fel dyddiad 
y Troi Allan, carreg filltir oedd y 
dyddiad hwnnw mewn cyfnod 
o dynhau gan y Frenhiniaeth ar 
ryddid crefyddol a barhaodd 
wedyn am oddeutu chwarter 
canrif. Cyfnod ydoedd o geisio 
ailorseddu esgobyddiaeth a 
disodli Piwritaniaeth. Rhwng 1660 
a 1662 trowyd allan yng Nghymru 
131 o ddynion: 78 ym 1660, 13 ym 
1661, 4 ym 1662 (cyn pasio Deddf 
Unffurfiaeth) a 31 ym 1662 (wedi 
pasio’r Ddeddf). Gwelwn felly 
yn ystadegol mai 1660 oedd y 
flwyddyn fawr yng Nghymru ac 
nid 1662. Erbyn 1662 trowyd allan 
o’r Eglwys Anglicanaidd tua 2029 
o weinidogion Lloegr a Chymru.

Dyma felly’r digwyddiadau a 
greodd y patrwm crefyddol a 
ddatblygodd yng Nghymru a 
thrwy hynny, wrth gwrs, y crëwyd 
Ymneilltuaeth. Rhaid cofio 
hefyd nad mynd ar eu pennau 
eu hunain o’u bywoliaethau 
a wnaeth y gweinidogion 
Piwritanaidd oherwydd aeth 
miloedd o wrandawyr gyda hwy. 
I’r Piwritaniaid a drowyd allan am 
wrthod unffurfiaeth yr Adferiad 
– yn Bresbyteriaid, Crynwyr, 
Bedyddwyr ac Annibynwyr 
– yr oedd egwyddorion pwysig 
yn y fantol. Yr oedd lIawer 
ohonynt yn ddynion deallus, 

addysgedig wedi eu lIenwi â 
sêl dros achos lesu Grist, ac yr 
oedd gwahaniaethau dyfnion 
rhyngddynt a’r Esgobyddion. I’r 
Ymneilltuwyr Gair Duw’n unig 
oedd y safon ond i’r Anglicaniaid 
yr oedd mesur o awdurdod yn 
perthyn i’r traddodiad eglwysig. 
Mynnai’r Ymneilltuwyr na 
ddylid gorfodi unrhyw beth ar 
Gristnogion nad oedd yn rhan 
o hanfod y Ffydd. Credent fod 
y berthynas rhwng Duw a dyn 
yn un bersonol a bod pwysleisio 
rheolau a ffurfiau – fel y gwnâi’r 
Esgobyddion – yn debygol o 
ddifa’r berthynas honno. Tueddai’r 
Anghydffurfwyr i gredu bod 
arweiniad yr Ysbryd Glân i’w weld 
mewn bywyd ysbrydol ac mewn 
addoliad preifat a chyhoeddus a 
ffynnai heb ganllawiau allanol. 
Yn ystod y blynyddoedd 
dilynol wedi 1662, ceisiodd yr 
awdurdodau wasgu’n drymach 
ar Ymneilltuwyr er mwyn ceisio 
eu dileu, trwy basio deddfau 
cosb (e.e., Deddf Confentiglau 
Mai 1664, Deddf Bum Milltir.) 
Ond bu eu cynlluniau yn gwbl 
aflwyddiannus oherwydd yr 
oedd yr Ymneilltuwyr erbyn 
hynny’n lIawer rhy niferus ac 
yn lIawn argyhoeddiad a sêl. Yn 
sgil 1662 tyfodd Ymneilltuaeth 
yn rym mawr yng Nghymru gan 
hyrwyddo teyrnas lesu Grist.
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Newyddion
Gwyliau Capel
Aeth criw da o’r capel i Ganolfan 
Haven ym Mhenfro unwaith eto  
adeg y Pasg. Dyma rai o’r plant yn 
adrodd eu profiad o’r gwyliau:

Roedd e’n hwyl. Roedd lot o gêmau. 
Roeddwn i’n hoffi chwarae gyda 
phawb.   Gruffydd George

Roedd gwyliau capel yn llawn sŵn 
plant gwyllt. Gwych yn y glaw, a 
chael un diwrnod o dan yr haul ar y 
traeth! Dafydd Woolley

Ro’n i’n hoffi mynd i’r traeth a 
chwarae’r gêm pren. 
Rhodri George

Roedden i’n mwynhau mynd i’r 
traeth. Ges i lot o hwyl ar y Wii. Fy 
hoff fwyd oedd yr ham a’r tatws.   
Wil George

Cyfarfod Eglwysi’r De
Cafodd sawl  aelod o deulu’r 
eglwys gyfle i fwynhau cwmni 
brodyr a chwiorydd o eglwysi 
eraill yn Ne Cymru, ynghyd 
â chlywed y Parch. Wyn 
Hughes yn pregethu’n y bore, 
a newyddion o’r eglwysi yn y 
prynhawn. Cafodd y plant amser 
da yn rhedeg o gwmpas yn wyllt 
(chwarae gêmau) gyda Derreck 
Adams!

Trip Gwragedd
Profodd nifer o’r gwragedd 
diwrnod i’r brenin wrth ymweld 
â gwesty’r Celtic Manor (paned), 
siopau Caerleon, a chanolfan 
garddio Blooms (cinio).

Trip Capel
Bwriadwn fynd ar drip i Barc 
Margam ar ddydd Sadwrn 15 
Medi (neu i ganolfan hamdden 
Abertawe, os yw’n wlyb). Bydd 
y bws yn gadael Crwys Rd am 
10.00, ac yn stopio wrth gomin 
yr Eglwys Newydd am 10.20. Y 
gost yw £5 yr un, neu £20 y teulu. 
Rhowch eich enwau i Bethan 
George os ydych am ddod.

Llongyfarchiadau
Croseo mawr i Gruff Rhys Dafydd 
a anwyd ddiwedd Mai, mab i 
Iwan a Bethan Davies, a brawd 
bach i Cai!

Dechreuadau newydd
Llongyfarchiadau i Ifan Lewis 
ar raddio’n ddiweddar. A 
dymuniadau gorau iddo wrth 
ddechrau swydd newydd yn 
cynorthwyo yn Ysgol Mynydd 
Bychan fis Medi ac i Owain 
James, Aled Lewis a Luned 
Evans wrth iddynt baratoi i fynd 
i’r Brifysgol. 
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Gorffennaf 29 Gwynn Williams

Awst 5 Gwynn Williams

12 Gwynn Williams

19 Gwynn Williams

26 Gwynn Williams

Medi 2 Emyr James / Trystan Hallam

9 Trystan Hallam / Emyr James

16 Emyr James / Trystan Hallam

23 Trystan Hallam / Emyr James

30 Emyr James / Trystan Hallam

Hydref 7 Gwynn Williams / Emyr James

14 Trystan Hallam / Gwynn Williams

21 Emyr James

28 Trystan Hallam / Emyr James

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). 

I’r Dyddiadur
Yn ystod yr wythnos...

Ar ddydd Sul...

(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 Gyfun Glantaf o fis Medi 2012.



Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd
Stryd Rhymni

Cathays, Caerdydd

www.cwmpawd.org


