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Eisteddfod yr       

Undodiaid! 

Beth ydy’r cysylltiad rhwng y garreg 

hon ac Eisteddfod Genedlaethol Bro 

Morgannwg 2012? 

Yr ateb yn Narlith Undodiaid Cymru gan                                         

yr Athro Geraint H   Jenkins, Pabell y Cymdeithasau 2, dydd 

Mawrth, Awst 7 … ac ar y tudalennau canol. 



Flwyddyn yn union ers i mi ddechrau’n Ysgrifen-

nydd y Gyfadran, rwy’n teimlo ’mod i’n dechrau 

deall gwead y teulu Undodaidd yng Nghymru, a’r 

berthynas rhwng gwahanol aelodau o’r teulu. 

Y berthynas rhwng y Deheubarth a’r De    

Ddwyrain, rhwng Undodiaid Bangor a gweddill 

Undodiaid Cymru. Rhwng “Undodiaid clasurol”,  

“Undodiaid Cristnogol” ac Undodiaid o            

gefndiroedd ffydd eraill.  

Y berthynas bersonol rhyngof fi a’r holl wahanol 

gyrff a phwyllgorau Undodaidd. Y berthynas rhwng 

Undodiaid a chrefyddau eraill. 

Mae pob un berthynas yn y gwead yn dod â’i 

photensial a’i chyffro. Ond mae pob un berthynas 

wedi dod â’i heriau unigol yn ei sgil hefyd.  

A fo ben, bid bont, meddai’r hen dihareb o’r 

Mabinogion. Yn anad dim, rwy’n dod i ddeall mai 

pontio rhwng gwahanol ardaloedd, carfannau, a 

phwyllgorau yw un rhan bwysig, os nad y rhan 

bwysicaf, o’m swydd.  

Ystyriwch y berthynas rhwng capeli’r Smotyn 

Du a’r GA, y corff yr ydyn ni Undodiaid i gyd yn 

perthyn iddo. 

Rwy’n ei chael hi’n rhyfedd weithiau i ystyried 

’mod i, Cymro Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin, yn  

aelod o staff y GA ac yn “un o bobl Essex Hall”, 

pencadlys yr enwad yn Llundain.  

Mae hynny’n golygu bod gennyf droed ar ddwy 

ochr y ffens ac, fel Ysgrifennydd, rwy’n dymuno 

bod Cymru’n dod yn rhan mwy blaengar ym myw-

yd y GA a’i chynhadledd flynyddol.  

Yn dilyn fy ymweliad â chynhadledd Keele 

ddechrau Ebrill, rwy’n gweld llawer o botensial i 

Undodiaid o Gymru gyfrannu at fywyd y GA. 

Mae gennym ni Gymry ffordd unigryw o wneud 

pethau sy’n gallu ysbrydoli a chryfhau ffydd       

Undodiaid ym mhob cornel o’r ynysoedd hyn. 

Gallwn wneud hyn mewn sawl ffordd yn y Gyn-

hadledd Flynyddol: arwain addoliad, rhoi cynigion 

gerbron i’w trafod, parhau i arwain y ffordd ar 

“Twitter” a’r  “GA Zette” (cyhoeddiad direidus 

“Lol-aidd”). Gallwn ddechrau cyhoeddi’r newydd-

ion da o gapeli Cymru yn yr Inquirer. 

Yn ogystal â chyfrannu at fywyd y GA, rwyf am 

fod yn sicr bod Undodiaid Cymru yn manteisio’n 

llawn ar yr adnoddau proffesiynol sydd gan y GA i 

geisio trawsnewid bywyd ein capeli. 

Mae’r GA yn fwy nag adeilad Essex Hall, ac yn 

fwy na sbloets mawr o gynhadledd flynyddol. Mae 

gan y GA adnoddau a chymorth i’w cynnig i’n   

capeli, 365 diwrnod y flwyddyn.  

Mae’r GA yn cynnig hyfforddiant i arweinwyr 

lleyg a staff ysgolion Sul (mae Undodiaid Caerdydd 

a Bangor eisoes wedi elwa o hyn), anogaeth i    

ddarpar-weinidogion, gweithgareddau ieuenctid, 

gwybodaeth am gyfansoddiadau a chyfraith elusen-

nol a chymorth proffesiynol i geisio datrys         

anghytundeb mewn capel neu gymdeithas. 

O ddesg yr Ysgrifennydd 
 

Un gannwyll ar y gacen 

– a chofiwch y GA 

 

Croeso 
Croeso i rifyn arall o’r Ymofynnydd – 

rhifyn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod 

Genedlaethol. Mae honno, eleni, mewn 

ardal bwysig iawn i Undodiaid Cymru. 

Mae’n gyfle i ddathlu cyfraniad Iolo 

Morganwg trwy ddarlith a gair ... ac i 

ddathlu ei draddodiad radicalaidd.  

Mae’n bleser cyhoeddi dwy erthygl 

swmpus sy’n cynnal enw’r Ymofynnydd 

am feddwl blaengar a gonest. Mae    

Cynog Dafis a Gareth Wyn Jones, o  

gynulleidfa Bangor, yn codi rhai o’r 

cwestiynau mwya’ sy’n ein hwynebu ni 

ac yn crynhoi rhai o’r egwyddorion             

Undodaidd pwysica’ – rhesymeg a 

thrugaredd, rhyfeddod a chariad. 



Degau’n dod ar y daith gerdded 
Roedd yna bron hanner cant yn 

cymryd rhan yn y Daith Gerdded 

flynyddol ddechrau Gorffennaf i 

godi arian at Ambiwlans Awyr 

Cymru. 

Roedd y daith yn mynd o 

Waunifor, Maesycrugiau, trwy 

Frynteg a throsodd i Gapel y 

Cwm. Roedd yna olygfeydd         

ardderchog o Ddyffryn Teifi . 

Roedd y tywydd yn ddymunol 

hefyd – yn ddigon braf i gael pic-

nic o flaen y capel, gyda gwledd 

wedi ei pharatoi gan y merched 

yno. 

Pwnc ’da Pws! 
 

Roedd y Gymanfa Bwnc yn fwy o hwyl nag arfer 

i blant y capeli uchaf eleni. 

Roedd y cyfan dan arweiniad Dewi Pws, sydd 

bellach yn dod yn gyson i wasanaethau yng 

Nghapel Cribyn. 

Fe gafodd y Gymanfa, sydd wedi ei hatgyfodi 

yn y blynyddoedd diweddar, ei chynnal yn awyr-

gylch gwresog Capel Alltyblaca. 

“Roedd yna lond lle o chwerthin a thynnu coes 

ond, fel sy’n arferol gyda Dewi, roedd yna werth-

oedd cry’n dod trwodd hefyd,” meddai’r gweinid-

og, y Parch Cen Llwyd. 

Roedd yn ddiwrnod arbennig i Dewi hefyd, 

gan ei fod newydd ddathlu ei ben-blwydd yn 64 

oed – roedd plant Capel y Cwm wedi gwneud 

cerdyn, fe chwaraewyd ei lais ei hun yn canu pen-

blwydd hapus ac fe ymunodd pawb i ganu iddo. 

Roedd yna de gwerth chweil hefyd, diolch i 

Sarah Humphreys Jones, a wahoddodd bawb 

draw i Frongelli. 



 

Daeth tuag 20 o swyddogion capeli’r Smotyn Du i   

Bantydefaid ym mis Ebrill am gyfarfod a all fod o 

bwys i gyfeiriad yr enwad yn y blynyddoedd nesaf. 

Y nod oedd trafod sut yr ydym yn gweinyddu ein 

capeli, a pha welliannau 

i’w gwneud i gryfhau eu 

bywyd a’u gwaith. 

Y siaradwr gwadd oedd 

Derek McAuley, Prif 

Swyddog y GA , sydd hef-

yd yn gyfrifol am oruch-

wylio fy ngwaith innau yn 

Ysgrifennydd y Gyfadran 

Gymreig. 

Neges Derek McAuley 

oedd bod pob un capel, 

mewn cyfraith, yn elusen ar 

wahân. Er ein bod i gyd yn 

rhannu’r un rhif elusen cofrestredig, mae gan bob 

un capel ar wahân ei freintiau a’i ddyletswyddau 

unigol yng ngolwg y gyfraith. 

Gall clywed y ffaith foel yma godi ofn ar y 

swyddog capel mwyaf profiadol. Ond, yn ôl Derek 

McAuley, yr hyn sydd angen yw peidio â phanicio, 

bod yn ymwybodol o’n sefyllfa, ac ymateb fel hyn: 

 Peidio ag anwybyddu ein dyletswyddau. 

 Ar yr un pryd, peidio â gorliwio beth yw ein 

dyletswyddau. 

Amlinellodd Derek McAuley nifer o faterion 

allweddol ar gyfer llywodraethiant  (“governance”) 

da ym mhob capel. Un cam sylfaenol yw bod pob 

capel ym meddu ar eu dogfennau sylfaenol fel trust 

deeds, sydd yn profi perchnogaeth dros gapel a thir, 

neu adeiladau cyfagos fel mans neu festri.  

Mae cael bwrdd ymddiriedolwyr,  i warchod 

buddiannau ac eiddo’r capel mewn cyfraith, yn han-

fodol. Ac, o ystyried prisiau tir ac eiddo yn yr 21ain 

ganrif, mae’n eithriadol o bwysig fod POB capel 

wedi cofrestru gyda’r Gofrestrfa Dir (Land         

Registry), er mwyn diogelu ein hasedau. 

Cyfansoddiad 

Gall cyfansoddiad ysgrifenedig helpu capel i 

drefnu pwy, yn union, sy’n gyfrifol am beth ac i 

sicrhau bod penderfyniadau’r capel yn cael eu 

gwneud mewn ffordd deg. Cododd Derek McAuley 

y cwestiynau canlynol:  

 Sut mae rhywun yn dod yn aelod llawn?  

 Pa aelodau sy’n cael 

bwrw pleidlais mewn    

pwyllgor capel?  

 A oes, neu a ddylai 

fod, wahaniaeth rhwng y   

gynulleidfa lawn, a 

phwyllgor y capel?  

 A oes gwahaniaeth 

digonol rhwng pwyllgor y 

capel (materion pob 

dydd), a phwyllgor      

ymddiriedolwyr y capel 

(materion tir ac eiddo)?  

A dyma gwestiwn ychwanegol wedyn ... pa 

drefn sydd i ddiogelu plant ac oedolion bregus? 

Bellach, mae’r gyfraith yn mynnu bod gan bob cap-

el Swyddog Gwarchod penodedig.  

Cytunwyd i drafod hyn ym Mhwyllgor        

Cymdeithas Deheubarth Cymru ym mis             

Gorffennaf. 

Ymateb da 

Heb amheuaeth, cafodd Derek McAuley a     

minnau ein calonogi’n fawr gan ymateb swyddog-

ion y capeli.  

Yn gyntaf, am eu parodrwydd i fynychu cyfarfod      

difrifol, ar fore Sadwrn, mewn niferoedd da.  

Yn ail, am yr ymateb cadarnhaol a gafwyd i’r 

amrywiaeth o heriau a’r ewyllys amlwg i fynd i’r 

afael â rhai o’r cwestiynau caled am gyflwr a dyf-

odol yr Undodiaid yn 2012. 

Cynigodd Elaine Davies bod Cymdeithas y    

Deheubarth yn eu cyfarfod ym mis Gorffennaf am 

adolygu faint o gynnydd sydd wedi bod.  

Hoffwn innau bwysleisio fy mod i ar gael ar   

unrhyw adeg i drafod dros y ffôn neu e-bost, neu i 

gwrdd yn bersonol gyda swyddogion. 

Cafwyd ennyd o dawelwch ar ddiwedd y        

cyfarfod i gofio’n arbennig am Megan Jones,     

Ysgrifennydd y Gymdeithas, ar ddiwrnod angladd 

ei brawd. 

Capeli’n unedig wrth drafod y dyfodol 

Carwyn Tywyn, Ysgrifennydd y Gyfadran Cymreig, yn crynhoi        

cyfarfod i grynhoi yr hyn sydd raid i’n capeli ei wneud 

 



Mae sawl bardd wedi sgrifennu cerddi’n dychmygu 

sut fyddai hi petai Iesu Grist yn dod i lawr i’n byd 

ni heddiw ac, yn arbennig, yn dod i Gymru. 

Mae’r syniad wedi rhoi cyfle am dipyn o    

ddychan miniog ac am ddweud pethau go ddwys 

hefyd am ein hagweddau ni. 

Ar raddfa wahanol, mi allech chi wneud yr un 

peth efo Iolo Morganwg, a dychmygu sut          

dderbyniad fyddai’r hen athrylith penchwiban yn ei 

gael pebai’n landio ar Faes yr Eisteddfod. 

Mwy diddorol fyth fyddai meddwl sut groeso 

fyddai Iolo’n ei gael pe bai’n digwydd crwydro 

draw i ardal y Smotyn Du, lle mae 13 o gapeli’n dal 

i fod yn rhan o’r Gymdeithas Undodaidd yr helpodd 

o’i sefydlu yn ne Cymru yn 1802. 

A fydden ni’n gallu derbyn ei syniadau radical 

am wleidyddiaeth a heddwch a rhyddid? A fydden 

ni’n teimlo’n gyfforddus yn gwrando ar ei ganeuon 

tanllyd? A fyddai ein gweinidogion yn hapus o’i 

glywed yn fflamio trefn a hierarchaeth? 

Y gwir ydi y dylen ni i gyd fod wrth ein boddau. 

Er fod yr union amgylchiadau wedi newid, mi ddyl-

en ni fod yn ymosod ar fersiynau modern ei elynion 

mawr yntau. 

Crefydd wag oedd un, ariangarwch oedd y llall. 

Roedd o’n casáu camddefnydd o rym ac yn      

gwaredu at ryfelgarwch. Wrth wrthod caethwas-

iaeth, ac aberthu oherwydd hynny, roedd o’n sefyll 

tros y gwerth mwya’ sylfaenol o’r cyfan – parch at 

y ddynolryw. 

Am y rhesymau yma i gyd, mae Undodiaeth yn 

cynnig ffordd o feddwl werthfawr iawn ar gyfer yr 

oes yma, a honno’n gallu ymdopi â’r newidiadau 

anferth sy’n digwydd o’n cwmpas ni ac amrywiaeth 

y byd newydd hwnnw. 

Mi fyddai gan Iolo – ac mi ddylai fod gan Un-

dodiaeth fodern – bethau digon plaen i’w dweud am 

natur y byd economaidd a’r rhai sy’n defnyddio 

grym ariannol i sathru ar eraill. Ac mi ddylen ni 

ymuno ag o i amau pob grym ond i dderbyn cydym-

drech. 

Mi fyddai Iolo wrth ei fodd – ac mi ddylai      

Undodiaid fod wrth eu bodd hefyd – efo’r dargan-

fyddiadau gwyddonol diweddara’. Maen nhw’n   

ymestyn ein syniadau ni am y byd o’n cwmpas ni ac 

yn cynnig posibiliadau newydd i ninnau. 

Ond, trwy’r cyfan, mae ein cred fod yna      

werthoedd dwfn ac elfennau na allwn ni mo’u deall 

yn ein cadw rhag colli golwg ar bwrpas a budd 

gwyddoniaeth ac at ei pherthynas efo’n bywyd   

ysbrydol a dychmygol ni hefyd.  

Wrth i’r diwylliannau a’r credoau gymysgu mwy 

nag a wnaethon nhw erioed, nid bygythiad fyddai 

hynny i Iolo, ac nid dyna ydi o i ninnau chwaith. 

Chwilio am y gwir mewn syniadau newydd a gwa-

hanol a ddylen ni, nid eu gwrthod a’u dilorni. 

I fi, mae Undodiaeth yn cynnig ffordd o wneud sens 

o bethau. Mae’n ffordd o feddwl ar gyfer heddiw. 

Ac, yn ei ffordd ryfedd ei hun, mae Iolo’n ddyn ar 

gyfer heddiw hefyd. 

 

Beth pe bai Iolo’n galw heibio? 

Yn yr Unol Daleithiau, mae enw 

Arthur Powell Davies yn dal i 

fod yn adnabyddus, union 110 o 

flynyddoedd ers ei eni ym mis 

Mehefin, 1902. 

Er hynny, ychydig yng 

Nghymru sydd hyd yn oed yn 

gwybod amdano, ac ychydig 

iawn o Undodiaid. 

Am gyfnod yn yr 1940au a’r 

1950au, y mab i Gymry o       

Birkenhead, oedd un o leisiau 

radical amlyca’ Washington. 

Roedd hefyd yn un o bregeth-

wyr pwysica’r Undodiaid – roedd 

wedi bod yn weinidog gyda’r 

Methodistiaid ond wedi troi at 

Undodiaeth a rhyddid meddwl. 

Ac yntau’n weinidog ar un o 

eglwysi pwysica’ Washington, 

roedd miloedd yn tyrru i wrando 

arno ac roedd yn enwog hefyd 

am ei gefnogaeth i ymdrech y 

bobl groenddu. 

Dyma ddau dyfyniad i gael 

blas ar ei ffordd o feddwl ... 

 

“Mae hen Dduw’r gwyrthiau 

a’r ymyrryd ... yn wirioneddol 

farw. Nid peth caredig bellach 

yw caniatáu i bobl gadw at y fath 

ffantasi.” 

“Does dim Duw yn yr 

awyr. Mae Duw yng 

nghalonnau’r rhai sy’n 

caru glesni’r awyr.” 

Canlyn Arthur arall ... 

Colofn Dylan Iorwerth 



Mae Capel Brondeifi wedi body n torri tir 

newydd wrth baratoi at y dyfodol. Fe allai’r 

syniadau fod yn batrwm i gapeli eraill yr Un-

dodiaid. Y gweinidog, y Parch Goronwy Evans, 

sy’n disgrifio’r datblygiad … 

 

I ddechrau, dyma lythyr  a ddanfonwyd i aelodau’r 

Capel ym mis Mai 2011 yn dilyn syniad a ddaeth 

imi wrth edrych ar ddyfodol Brondeifi. 

 

Annwyl  Aelod 

 

Pan oedd y 

trenau’n rhedeg 

trwy Lanbed, 

wrth groesi’r 

reilwe i fynd lan 

neu lawr i      

ymweld â theulu 

Banc Glandulas, 

rhaid oedd aros 

wrth y gatiau. 

Yna darllen y 

gorchymyn oedd 

ar y Bwrdd 
mawr ger y lein- 

‘STOP, LOOK, 

LISTEN’. Croesi 

wedyn os byddai’r lein yn glir. 

Rydym ninnau ar fin croesi’r lein yn hanes   

Brondeifi ac mae’r holl synau aflafar yn taro ar y 

glust ac yn ein rhwystro rhag meddwl yn glir. Wrth 

i chi gymryd y llythyr yma i’ch llaw, rwy’n galw 

arnoch: EISTEDDWCH, DARLLENWCH –

YSTYRIWCH. 

Mae’r Eglwys yng Nghymru a’r Annibynwyr  yn 

edrych a thrafod eu sefyllfa ar hyn o bryd. Gyda’r 

Annibynwyr, mae un capel yn cau yn wythnosol ac 

mae eu haelodaeth wedi disgyn i 24,000. Felly, yn 

wyneb sefyllfaoedd fel yma, rhaid gofyn sut mae 

pethau gyda ni ym Mrondeifi! 

Faint o flynyddoedd sydd gennym cyn bod y  

sefyllfa yma yn agor a chau amdanom? Felly     

cynllun yw PROSIECT BRONDEIFI i geisio achub 

y sefyllfa cyn iddi gael gwir afael arnom. 

Rwyf wedi creu 19 grŵp neu uned yn cynnwys 

holl aelodau’r capel, sydd yn 170 mewn rhif. Mae 

angen i bob grŵp gyfarfod a dewis Stiward (gŵr 

neu wraig) o’u plith i’w cynrychioli a’u      harwain.  

Cynllun  fydd hwn i adfer brwdfrydedd ymhlith 

aelodau’r capel. Bydd y Stiward yn ddolen gyswllt 

rhwng aelodau’r grŵp ac aelodau’r capel.  

Bydd y Stiwardiaid yn eu swyddi am bedair 

mlynedd ac yn cymryd eu troi  i eistedd a chyn    

rychioli’r grŵp 

yn y sedd fawr 

ar rota o      

bedwar mis y 

flwyddyn.  

Bydd y grŵp 

yn atebol  i’r 

Stiwardiaid a 

hwythau ar ran 

y grŵp yn    

atebol i’r capel. 

Trwy 

gydweithio gall 

hyn sicrhau  

dyfodol gwell 

i’r Achos ym 

Mrondeifi. 

 

Felly gofynnwch i chi eich hunain: 

  

· Faint mae’r Achos ym Mrondeifi yn ei 

olygu i chi? 

· A ydych yn gweld gwerth mewn           

ymdrechu i gadw’r drysau ar agor i’r to 

sy’n codi? 

· A ydych yn gweld gwerth mewn syniad o 

berthyn ac a oes pwynt mewn cadw’r   

Ysbryd Teuluol yn fyw? 

 

Cofiwch gwpled Idwal Lloyd , y bardd o Sir 

Benfro:- 

 

“Gair ein Duw sy’n byw a bod 

Sŵn y dyrfa sy’n darfod.” 

 

Dangos y ffordd? 
Prosiect Brondeifi’n rhoi ysbryd newydd 

 



Mae’r llythyr yma’n rhybudd i bawb. Mae rhai 

yn cefnogi’n dda ac yn mynychu’n gyson ond mae 

rhai eraill nad ydym yn eu gweld yn aml iawn,os o 

gwbl! Cofiwch fod tynged Brondeifi yn ein dwylo 

ni. 

Gall dwy law ddim gwneud y gwaith i gyd, ond 

pan dry y ddwy yn ddegau cawn wedyn weld 

llwyddiant. 

Beth am ateb yn bositif a chadarnhaol i’r 

PROSIECT yma er mwyn cael cadw’r FFLAM yn 

fyw.  

 

Beth am yr ymateb? 
 

Braf yw cael dweud i’r ymateb fod yn bositif a 

dewiswyd Stiward i bob grŵp. Hyd yma , mae’r Sti-

wardiaid wedi cyfarfod deirgwaith. 

Roedd cyfnod pum mlynedd Swyddogion y 

Capel yn dod i ben llynedd a thrwy drafodaethau am 

y mater ym mhwyllgor y Stiwardiaid, cynigodd tri 

aelod eu gwasanaeth am y pum mlynedd nesaf.  

Ymhellach mae un neu ddau o’r Stiwardiaid 

wedi gwneud ymholiadau ymhlith eu grŵp am   

aelodau newydd i’r Capel, a thri pherson yn barod i  

ymaelodi. Yr hyn sy’n dod fwyfwy i’r amlwg yw 

fod y gwaith yn cael ei wasgaru i bawb ac yn       

gyfrifoldeb pob aelod ac nid yr ychydig  rai .  

Mae’r gwaith yn fawr a digon ohono ond trwy’r 

PROSIECT hwn mae yna 170 o bobl i roi eu 

hysgwyddau o dan y baich.  Y  datblygiad diwed-

dara’ yw fod  yna nifer o aeoldau ifanc y Capel, fel 

unigolion , wedi cynnal gwasanaethau yn eu tro a 

chynnig eu henwau i’r dyfodol. 

 

 

“Yr hyn sy’n dod fwyfwy i’r 

amlwg yw fod y gwaith yn 

cael ei wasgaru i bawb ac yn      

gyfrifoldeb pob aelod ac nid 

yr ychydig  rai.”  

 

“A ydych yn gweld gwerth 

mewn cadw’r drysau ar agor 

i’r to sy’n codi?” 

Y Fadfa ... dechrau  

dathlu’r ddau gant 
 

Nos Wener 31 Medi, bydd noson eitha’ arbennig i 

ddechrau dathliadau dauganmlwyddiant ers       

sefydlu’r achos yn y capel presennol.  

Bydd pryd o fwyd dau gwrs yn cael ei baratoi 

a’i weini gan wragedd y capel naill ai yn y Festri 

neu yn y Neuadd Goffa. (Hyn yn ddibynnol ar 

werthiant y tocynnau).  

Mynediad trwy docyn yn unig - tocynnau ar 

werth am £10 yr un, gyda phlant ysgolion cynradd 

am £5. Bydd plant yr Ysgol Sul yn cael dod am 

ddim. Croeso cynnes i bawb yw’r neges, felly 

dewch i fwynhau noson gymdeithasol dros bryd o 

fwyd bendigedig 

 

Cribyn—dathlu a chofio 

Fe fydd penwythnos arbennig yng Nghapel Cribyn 

rhwng 21 a 23 Medi, gyda thri digwyddiad o bwys. 

Fe fydd noson yng nghwmni Dewi Pws, un o 

ffrindiau gorau’r capel, a fydd yn dangos rhai o 

bigion ei gyfres deledu, Byd Pws ac yn dweud rhai 

o’r straeon o’r tu ôl i’r llenni. 

Yr un noson – nos Wener – bydd llyfryn yn cael 

ei lawnsio i gofio am ddau o gymeriadau’r capel 

a’r ddau wedi marw o fewn dim i’w gilydd ym mis 

Mawrth eleni. Roedd y ddau hefyd yn sgrifennu 

barddoniaeth. 

Y bwriad yw cyhoeddi llyfryn dwyieithog o 

waith George Brockwell a Jack Davies (Jac Slic) a 

chynnal noson i’w lawnsio. 

Roedd Jac yn adnabyddus yn yr ardal am ei  

gerddi ac yntau wedi cael ei ysgogi i ddechrau 

sgrifennu yn eisteddfodau’r capeli. 

Roedd George wedi dod yn aelod yng Nghribyn 

ar ôl symud i’r ardal ac wedi mynnu nad oedd gair 

o Saesneg yn cael ei ddefnyddio er ei fwyn ef. 

Ers cyrraedd, roedd hefyd wedi dechrau      

sgrifennu cerddi yn Saesneg, a’r rheiny fydd ail 

hanner y llyfryn. 

Ddydd Sul, fe fydd gwasanaeth arbennig i    

gyfarch y Parch Eric Jones, Aberdâr, sy’n dathlu 

50 mlynedd yn y weinidogaeth, ac yntau’n un o 

blant Cribyn. 

Mwy o fanylion maes o law. 

Dyddiadur 



Yn y sylwadau yma mi fyddaf yn dibynnu’n drwm ar 

waith Karen Armstrong ac yn enwedig ei llyfr The Case 

for God. Fe gafodd yr ysgolhaig disglair yma ei magu’n 

Babydd o Gristion traddodiadol. Ar ôl cyfnod yn lleian, 

fe ymadawodd, a chefnu ar gredo’i magwraeth. Yna, yn 

rhannol drwy astudio traddodiadau eraill, fe sylweddol-

odd o’r newydd bwysigrwydd crefydd ym mhrofiad 

dyn. 

Ces innau brofiad tebyg; magwraeth grefyddol iawn, 

er nad yn gul nac yn ormesol; cyfnod o anffyddiaeth 

lwyr; ac yna gael fy nhynnu nol, yn rhannol drwy 

gyfrwng Undodiaeth; a sylweddoli fwyfwy gymaint o 

gysur, ystyr a chyfoeth profiad y gall crefydd gynnig. 

Logos a Mythos 

Mae Karen Armstrong yn tynnu sylw at y ffaith fod 

y Groegiaid gynt yn defnyddio dau air gwahanol i 

gyfleu dwy agwedd sylfaenol ar fywyd dyn: 

Prif ystyr y gair logos yw rheswm ac mae’n     

ymwneud â materion ffeithiol, ymarferol a gwyddonol. 

Hwn sy’n galluogi dyn i gael trefn ar ei fywyd, i   

ddatrys problemau, gwneud ei waith bob dydd, dilyn ei 

grefft, esbonio byd natur ac ati.   

Peth gwahanol iawn yw mythos. Hwn yw’r allwedd 

i fyw’n dda, yn fwy dwys ac angerddol; i ymdeimlo a 

rhyfeddod bodolaeth; i ddygymod a galar a dioddefaint 

ac i wynebu marwolaeth. 

I bwrpasau felly mae dyn drwy’r oesoedd wedi 

dyfeisio defodau, megis penlinio, treulio cyfnodau o 

ddistawrwydd a llonyddwch, myfyrdod, ymprydio ac (i 

roi enghraifft gyfarwydd) rhannu bara a gwin. 

O ymarfer defodau felly mae modd i ni gael     

profiadau sy’r tu hwnt i fywyd bob dydd: ymdeimlo’n 

ddwysach a’n perthynas a’n cyd-ddyn neu’r bydysawd; 

hyd yn oed weithiau fwynhau profiadau cyfriniol neu  

ecstatig, neu’r llonyddwch dwfn y mae’r Bwdiaid yn ei 

alw’n Nirfana. 

Meddai Pantycelyn: 

‘Datrys, datrys fy nghadwynau 

gad i’m hysbryd fynd yn rhydd; 

rwyf yn blino ar y twyllwch, 

deued, deued golau’r dydd. 

Yn y golau 

mae fy enaid wrth ei fodd’ 

I Karen Armstrong felly, nid gorfod derbyn hyn-a-

hyn o ddamcaniaethau yw hanfod crefydd, ond     

disgyblaeth ymarferol i weithredu’r defodau a thrwy 

hynny fethrin y ddawn (‘knack’ yw ei gair hi) o    

gyrraedd at hanfod y profiad crefyddol. O wneud  

hynny, mae dyn hefyd yn dysgu tosturio a            

chydymdeimlo, sy’n angenrheidiol er mwyn byw yn 

dda. 

Un o broblemau’n hoes ni yw ein bod wedi colli’r 

ddawn yna drwy fod logos wedi ennill y dydd mor 

llwyr yn ein gwareiddiad ni. Serch hynny mae yna 

ddyhead yn parhau am ryw fath o ddimensiwn      

ysbrydol, weithiau drwy ddilyn crefyddau a sectau 

amgen ac weithiau, yn anffodus, adweithio yn erbyn 

gwyddoniaeth e.e. gan rai mudiadau efengylaidd 

‘Credu’ a ‘Ffydd’ 

Mae Karen Armstrong yn olrhain ystyron y geiriau 

yma, sy mor ganolog i grefydd, i’w tarddiad. 

Y gair Groeg am ‘gredu’ yn y Testament Newydd 

gwreiddiol oedd ‘pisteo’, a’i ystyr oedd ymddiried, rhoi 

teyrngarwch, ymrwymo i rywbeth. Pan gyfieithwyd y 

Testament Newydd i Ladin, y gair a ddefnyddiwyd 

oedd ‘credo’, sy’n tarddu o ‘cor do’, sy’n golygu 

‘rwy’n rhoi fy nghalon’. Dewisodd y cyfieithydd Lladin 

ddefnyddio ‘credo’ yn hytrach nag ‘opinior’ sy’n 

golygu ‘rwy i o’r farn bod’. Adeg cyfieithu’r Beibl i’r 

Saesneg roedd ‘believe’ yn cario ystyr tebyg, sef ‘rhoi 

teyrngarwch’.  

Mae’n bwysig deal felly nad ‘Rwy o’r farn fod 

rhywbeth yn ffaith’ oedd ystyr y geiriau a 

gyfieithwyd fel ‘credu’ yn y lle cyntaf 

Os sylwn ni ar y defnydd o’r gair ‘credu’ yn    

Gymraeg heddiw, mi ddown ni o hyd i ddau ystyr 

gwahanol.  

(1) Un ystyr yw meddwl bod rhywbeth yn ffaith, 

e.e. ‘Dw i ddim yn credu mewn ysbrydion’, neu ‘Rwy’n 

credu mewn esblygiad’. Fe glywch chi ambell      

ffwndamentalydd yn dweud, ‘Rwy’n credu bod Iesu 

Grist wedi cerdded ar y dŵr’ yn yr ystyr yma. Ynghylch 

ofergoelion mi glywch rhywun efallai yn dweud, ‘Beth 

sy’n bod arno fe’n credu rhyw ddwli felna!’ 

(2) Mae’r ail ystyr i’w weld mewn ymadroddion 

megis, ‘Rwy’n credu mewn hunan-lywodraeth i    

Gymru’, neu fel arall ‘ym Mhrydain Fawr’; neu ar lefel 

uwch ‘Rwy’n credu yng ngrym cariad’ neu ‘Dwy i 

ddim yn credu mewn rhyfel’. Ystyr ‘credu’ yma yw 

Cynog Dafis yn holi …  
 

Beth yw ‘Credu’ a beth i’w gredu? 

Mae’r ysgrif yma wedi’i seilio ar anerchiad a draddodwyd yng 

nghapel Cribyn yn rhan o ddathliadau cydenwadol wythnos y 

Pasg yn ardal Dyffryn Aeron. 



bod yn angerddol o blaid rhywbeth, bod wedi   

ymrwymo i, hyd yn oed yn caru, y peth hwnnw. 

Gwyddoniaeth a Chrefydd 

Mae Karen Armstrong yn dadlau bod ystyr (2) wedi 

shifftio’n gryf tuag at ystyr (1) erbyn tua’r flwyddyn 

1700, yn sgil y chwyldro gwyddonol. Roedd Newton yn 

mynnu bod Ffiseg a’i ddarganfyddiadau e wedi profi 

bodolaeth Duw, nad oedd modd esbonio’r bydysawd 

heb fodolaeth Duw fel ffaith. Fe ddaeth ‘credu yn Nuw’ 

yn gyfystyr â derbyn bodolaeth Duw fel ffaith. (Erbyn 

hyn mae rhesymeg Newton wedi’i wrthod gan      

wyddonwyr.) 

I’r gwyddonydd, mae derbyn bodolaeth rhywbeth yn 

dibynnu ar dystiolaeth a phrawf. Mae arbrofion trwyadl 

yn cael eu cynnal er mwyn darganfod a yw rhywbeth yn 

ffaith. Oherwydd dylanwad mawr y dull yma o feddwl 

fe aeth crefyddwyr hefyd i weld cwestiynau megis 

bodolaeth Duw a’r hanesion am fywyd yr Iesu yn 

nhermau tystiolaeth a phrawf. A dyna ddechrau ar y 

ddadl rhwng crefydd a gwyddoniaeth sydd wedi para 

hyd heddiw. 

I gawlio pethau ymhellach, gan ddechrau yn    

America’r 19fed ganrif, fe ddatblygodd ffwndamental-

iaeth, sy’n gwrthod darganfyddiadau gwyddonol megis 

esblygiad ac yn dehongli storiau megis y Creu yn Llyfr 

Genesis fel ffeithiau hanesyddol. 

Barn Karen Armstrong, a finnau, yw bod y ddadl 

hon yn misio’r pwynt yn llwyr, ac yn wastraff amser.   

Beth i’w gredu? 

Fel hyn y gwelaf i’n bersonol bethau. 

Yn ystyr (1) y gair, dwyf i ddim yn credu yn y 

goruwchnaturiol. Welaf i ddim sut y gall dim fodoli, a 

siarad yn ffeithiol, y tu fas i drefn natur. 

Mae’n dilyn oddi wrth hyn nad wyf i ddim yn credu 

mewn Bod Mawr goruwchnaturiol sy wedi creu’r    

bydysawd ac sy rywsut yn ei reoli. Felly  mae        

cwestiynau megis pam y mae Duw yn caniatáu     

tswnamis, neu glefyd motor-niwron, neu gant a mil o 

erchyllterau eraill, yn ddiystyr. 

Yr hyn yr wyf yn credu ynddo (yn ystyr 2) yw’r 

rhinweddau hynny a fyddai’n cael eu galw ers lawer 

dydd yn ‘bedair merch y Drindod’: trugaredd,       

gwirionedd, cyfiawnder a thangnefedd, gwerthoedd 

sy’n cael eu cwmpasu yn y syniad o gariad. Ystyr 

dweud bod y gwerthoedd hynny i’w cael ar eu ffurf 

berffeithiaf yn Nuw yw datgan mai nhw a ddylai fod yn 

rheoli’r byd. Yn y Duw symbolaidd yna, creadigaeth 

dyn, rwy’n fodlon ‘credu’, ymrwymo wrtho gyda hynny 

o argyhoeddiad ag sy’n bosibl i weiniad fel fi.  

Ac yn ogystal a chredu yn y pethau yna, rwyf am 

ymrwymo i ymarfer y defodau sy’n help i fi gael fy 

ysbrydoli ganddyn nhw, tra’n rhoi rhyw brofiad i fi 

hefyd o’r llawenydd uwch y mae Pantycelyn yn     

cyfeirio ato ac o ‘dangnefedd Duw, yr hwn sydd uwch-

law pob deall’. Y defodau sydd ar gael i fi yw: mynd i’r 

cwrdd, cydganu, gwrando ar y darlleniadau, cymryd 

rhan yn yr ymatebion, penlinio a gweddïo, derbyn y 

cymun. Y cyfan wrth gwrs yng nghwmni ’ngyd-ddyn. 

Wythnos y Pasg 

Mae’r ychydig sylwadau yma wedi’u llunio yn ystod 

wythnos y Pasg, a ninnau’n cael ein hatgoffa o’r   

newydd o un o’r storïau mwyaf rhyfeddol a adroddwyd 

erioed, o fynediad gorfoleddus Iesu i Jerwsalem, drwy’r 

disgrifiad o’r brad a’r gwadu a’r dioddefaint erchyll, at 

fuddugoliaeth yr Atgyfodiad. 

Nid hanes ffeithiol mo hyn oll wrth gwrs ond   

myfyrdod mewn stori a chwedl am brofiadau dyfnaf 

dyn: am ddewrder ac aberth, am greulondeb bwystfil-

aidd a dioddefaint, am ffyddlondeb a brad, am      

iachawdwriaeth, am adfer gobaith a hyder wedi trallod 

a dadrithiad. Nid logos yw hyn oll, ond mythos.  

Peth gwych iawn yw gweld y gwahanol enwadau’n 

dod ynghyd i ddathlu’r Pasg yn ardal Dyffryn Aeron. 

Mae i bob un o’r enwadau hyn eu cryfderau.  

Yr Undodiaid â’u pwyslais ar reswm, rhyddid a 

diwygiad cymdeithasol. Yr anghydffurfwyr eraill â’u 

pwyslais ar angerdd, parchedig ofn a dwyster profiad 

personol. Yr eglwyswyr â’u pwyslais ar ddefod a   

litwrgi, ar ffurf ac addurn.  

Ond mae i bob traddodiad ddiffygion hefyd. Mae 

yna gyfle mawr iddyn nhw’n awr ddysgu gan ei gilydd.  

Fe fu amser pan oedd gwahaniaethau sylfaenol yn 

golygu bod rhaid iddyn nhw fod ar wahân. Ond os 

cywir yr honiad mai dadl ddoe yw’r gwrthdaro rhwng 

rheswm a chrefydd, ac os derbyniwn ni fod i logos a 

mythos ill dau eu lle, welaf fi ddim bod angen iddyn 

nhw fod ar wahân ddim mwy. 

“ ... trugaredd,   

gwirionedd,          

cyfiawnder a    

thangnefedd, 

gwerthoedd sy’n cael 

eu cwmpasu yn y 

syniad o gariad ...” 
Llun: Plaid Cymru 



Mae ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Bro 

Morgannwg yn un hanesyddol i’r Undodiaid. 

Fe fu yma o’r blaen – yn Y Barri 1968 – ond     

dyma’r tro cynta’ iddi fod yng nghanol ardal Iolo 

Morganwg – sylfaenydd yr Orsedd ac Undodiaid 

De Cymru hefyd. 

Dyna sydd y tu cefn i deitl darlith y bydd yr  

hanesydd Geraint H. Jenkins yn ei thraddodi ddydd 

Mawrth yr Eisteddfod ym Mhabell y Cymdeithasau 

2 am 4pm: ‘Iolo’r bardd rhyddid: Tad Gorsedd y 

Beirdd a thad Undodiaeth yng Nghymru’. 

Mae man ei eni, y dre’ lle’r oedd ei siop a’r 

bwthyn lle bu’n byw i gyd o fewn cylch o ychydig 

filltiroedd o amgylch maes y Brifwyl eleni. 

Yr hanesydd, yr Athro Geraint H Jenkins fydd 

yn rhoi’r ddarlith ac mae ef wedi gwneud mwy na 

neb i roi eu lle priodol i syniadau radicalaidd Iolo 

Morganwg, yn wleidyddol a chrefyddol. 

Trwy’r Undodiaid, roedd y ddau beth mewn 

gwirionedd yn un – a’r Orsedd hefyd, gydag       

emynau Undodaidd yn cael eu canu yng nghyfarf-

odydd y beirdd, ynghyd ag areithiau ymfflamychol. 

I Iolo, y tri gelyn mawr oedd brenhiniaeth, off-

eiriadaeth a rhyfelgarwch, gyda'r Methodistiaid 

Calfinaidd yn gydymaith agos iddyn nhw.  

Roedd “Heddwch” yn air pwysig o ran seremon-

ïau’r Orsedd a hefyd yn rhan ganolog o’i gred gre-

fyddol. 

Dechrau’r Orsedd a'r enwad 

Yn 1792, yn Llundain, y cynhaliodd Iolo Mor-

ganwg ei Orsedd gynta’ ond fe fu’n cynnal rhai’n 

gyson wedyn ym Mro Morgannwg – hyd at Fehefin 

1798 pan ddaeth milisia y ‘Cowbridge Volunteers’ i 

roi stop arnyn nhw yn y Fro am rai blynyddoedd. 

Yr ofn oedd bod Iolo Morganwg yn rhoi cefnog-

aeth i’r Ffrancod yn dilyn y Chwyldro Ffrengig, pan 

oedd peryg y byddai Ffrainc yn ymosod ar wledydd 

Prydain, fel y gwnaeth yn Abergwaun flwyddyn 

ynghynt. 

Yr un ofnau a arweiniodd yn anuniongyrchol at 

sefydlu Cymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru – 

neu Ddwyfundodaidd fel yr oedd Iolo wedi ei galw 

hi, gan ddweud fod y ‘dwyf’ yn hen air am dduw, 

fel yn ‘dwyfol’. 

Ofn cefnogaeth i’r Chwyldro Ffrengig a oedd 

wedi arwain at garcharu’r gweinidog Undodaidd 

cynta’, Tomos Glyn Cothi, ar gyhuddiad amheus 

iawn o ganu cân Saesneg yn erbyn y Brenin. Ac ar 

ôl bod yn cadw llygad ar yr achos llys yng Nghaer-

fyrddin y penderfynodd Iolo weithredu. 

O weld yr erlid, fe alwodd Iolo gyfarfod o tua 18 

o ffigurau amlwg y mudiad Undodaidd i   sefydlu’r 

Gymdeithas, er mwyn cyhoeddi a dosbarthu      

llenyddiaeth yn pledio achos crefydd rydd a      

rheswm. 

Eisteddfod yr Undodiaid! 

Darnau o fosaic yng ngardd Capel-y-Groes, Llanwnnen, i ddathlu cysylltiad y capel â Iolo Morganwg a’i egwyddorion a’r garreg yn nhalcen cefn y capel – y gred yw mai dyma’r garreg wreiddiol a gerfiodd Iolo adeg codi’r adeilad gwreiddiol. 



Yr Orsedd, Iolo Morganwg a ni 

 

Darnau o fosaic yng ngardd Capel-y-Groes, Llanwnnen, i ddathlu cysylltiad y capel â Iolo Morganwg a’i egwyddorion a’r garreg yn nhalcen cefn y capel – y gred yw mai dyma’r garreg wreiddiol a gerfiodd Iolo adeg codi’r adeilad gwreiddiol. 

Roedd pledio egwyddorion y Chwyldro Ffrengig 

a gwrth-frenhiniaeth yn debyg o arwain at helynt; 

felly hefyd Undodiaeth, a fyddai’n parhau’n ang-

hyfreithlon tan 1813. 

Pan gafodd cyfarfod 

cyntaf y  Gymdeithas ei 

gynnal yng Nghastell-

nedd yn 1802, roedd yna 

drefniant hefyd i gynnal       

cyfarfod o’r Orsedd ar 

Fynydd y Gaer gerllaw. 

Yr un flwyddyn yr   

agorwyd y ddau gapel     

Undodaidd cynta’ yn y 

Smotyn Du yng        

Ngheredigion, lle mae’r 

enwad yn parhau ar ei 

gryfa’ yng Nghymru. Pant

-y-defaid ym Mhren-gwyn a Chapel-y-groes yn     

Llanwnnen yw’r ddau hynny a Iolo oedd wedi cerf-

io’r garreg i nodi agor yr ail gapel. 

Mae honno i’w gweld bellach yn uchel yn nhal-

cen cefn y capel sydd wedi ei ailadeiladu fwy nag 

unwaith ers y dyddiau hynny. 

‘Undodiaid oedd y Beirdd’ 

Yn llygaid Iolo Morganwg, roedd y cysylltiad 

rhwng yr Undodiaid a’r Orsedd yn un agos iawn. 

Fel y mae Geraint Jenkins wedi dangos mewn erth-

yglau a llyfrau, roedd yn credu – neu’n dweud ei 

fod yn credu – mai Undodiaid o fath oedd yr hen 

dderwyddon eu hunain. 

Fel y dangosodd bywgraffydd 

Iolo, Ceri Lewis, roedd y   

Derwyddon hefyd yn credu 

mewn un Duw, yn hytrach  

na’r drindod ac, felly, ar ôl i     

Gristnogaeth gyrraedd, meddai 

Iolo, roedd y beirdd wedi    

troi’n Undodiaid. 

Felly, meddai Ceri Lewis yn ei 

gyfrol, ‘Iolo   Morganwg’, 

roedd “canu ac adrodd emynau 

Undodaidd yn rhan bwysig o’r 

gweithgareddau seremonïol” 

yng nghyfarfodydd yr Orsedd 

ac roedd gweinidogion Undodaidd yn cael bod yn 

aelodau o’r Orsedd yn rhinwedd eu swyddi. 

Pan gyhoeddodd Iolo Morganwg gyfrol o’i    

emynau yn 1812 – ac fe sgrifennodd fwy na Will-

iams Pantycelyn hyd yn oed – roedd nod cyfrin yr       

Orsedd ar y ddalen flaen 

Felly, yn Eisteddfod Bro Morgannwg eleni, pan 

fydd yr Archdderwydd yn datgan y “Gwir yn erbyn 

y Byd”, mae lle i gredu mai’r un gwir yw hwnnw â 

gwirionedd yr Undodiaid! 

 



 

  

Mae'r bydysawd yn bod - dim mwy, dim llai - yn ein 

syfrdanu, ein diddanu a'n harswydo. Gwelir ynddo   

gyfundrefn ddeinamig, hardd ond eto anhydrin. Ac   

yntau’n annirnadwy o hen, mae'n cynnwys pethau   

rhyfedd o fach ac anhygoel o fawr.  

Mae newid ym mhob man, weithiau'n drychinebus o 

sydyn, weithiau’n raddol. Gwelir dirgelion a rhyfeddod-

au o’n cwmpas ymhobman. Mae'n lled debyg fod ag-

weddau ar ein Bydysawd a’n planed na ellir eu deall yn 

wyddonol - natur gwyddoniaeth yw datgelu problemau 

newydd diderfyn …  

Nid oes dystiolaeth gredadwy bod y grymoedd sy’n 

gyrru’r bydysawd neu fywyd ar y 

blaned hon yn 'ddaionus' neu’n 

'dda' mewn unrhyw ffordd y   

gallwn ei hamgyffred. Nid yw’n 

gwneud mwy o synnwyr gofyn 

pam y caniataodd ‘Duw cariad’ y 

tswnami yng  Nghefnfor India na 

gofyn yr un cwestiwn am ddifod-

iant y dinosoriaid yn y cyfnod 

Cretasig neu, hyd yn oed, ddiflaniad y Neanderthaliaid.  

Pe bai rhywun yn cofleidio terminoleg ‘Duw  holl-

alluog’, dim ond ‘Grym Duwiol’ hynod o ddideimlad a 

didostur a benderfynai ddifa 99.99 % o rywogaethau 

byw ar ei ffordd at Homo sapiens sapiens. Eto    

gweithred arbennig o wrthnysig ar ran rhai crefyddwyr 

yw ymwrthod â chanlyniadau ymchwil wyddonol a  

dibynnu yn lle hynny ar 'fythau' ein hynafiaid am y 

'Cread'.10  Erbyn hyn, mewn difrif, pwy fuasai’n dadlau 

o blaid Daear fflat, neu fod ein planed ar ganol y     

bydysawd gyda'r Haul yn cylchdroi o'i chwmpas? 

       Am 9.30 y bore dydd Sadwrn 1 Tachwedd 

1755, gyda llawer o’r trigolion yn gwrando yr offeren, 

trawyd Lisboa gan gyfres o ddaeargrynfeydd a ddilyn-

wyd ym mhen tair awr gan dri tswnami anferth.   

Chwalwyd y ddinas a lladdwyd miloedd lawer.        

Penderfynodd y gweddill, dan anogaeth yr Eglwys 

Gatholig, mai Duw oedd yn dial ar ddinas bechadurus. 

Ysgrifennodd John Wesley, “there is no divine manif-

estation which is likely to have so general an influence 

on sinners as an earthquake” yn atseinio barn y   

ffwndamentalwyr modern ond nid, mi obeithiaf,       

eglwysi Methodistaidd Cymru  

… I unrhyw deulu, mae colli un plentyn oherwydd 

afiechyd neu ddamwain yn llawer mwy o ergyd na 

gwybod am y tswnami yn lladd miloedd o drigolion de 

a dwyrain Asia, heb sôn am fynd ati i athronyddu     

ynglŷn â diflaniad y dinosoriaid neu ddiflaniad dyn              

Neanderthalaidd. Yn ei gyfrol ddifyr, Y Ffordd, ceisia 

Tegla Davies ddadlau mai 'ystyr y Groes yw fod Duw 

wedi ymdynghedu i symud pechod a hefyd anwybod-

aeth o'r byd'. Awgrymir i drychinebau ddeillio o'n han-

wybodaeth.  

Er ei fod yn wir i ddylanwad 

llawer o drychinebau ar y tlawd 

a'r anghenus gael ei waethygu gan 

ein difaterwch a'n hanwybodaeth, 

nid yw dadl Tegla Davies yn   

ddiogel. Nid oes modd i ddynol-

iaeth osgoi dylanwadau’r grym-

oedd lled-gaotig daearegol,     

ffisegol a bywydegol sydd o'n 

cwmpas. Rydym yn blant i rymoedd y bydysawd, yn 

ogystal â bod yn etifeddion i'n llinach enetig. 

Y gobaith yw y byddwn yn dod i ddeall llawer mwy 

yn ystod y ganrif nesaf, yn enwedig am y ffordd y 

mae’r ymennydd yn gweithredu ac am ein personoliaeth 

a nodweddion ein cymeriadau, ond mae i wyddoniaeth 

ac ymchwil wyddonol eu cyfyngiadau amlwg.  

Mae ymchwil yn ein galluogi i ganfod achosion 

trychinebau, megis chwalu gwareiddiad ar Ynys y Pasg 

(Easter Island) a dinasoedd mawr y Dwyrain   Canol 

megis Palmyra OND ni all gynnig fframwaith sy’n ein 

galluogi i frwydro yn erbyn ein methiannau. Yn wir, 

gall ein gwybodaeth a’n gallu technegol uwch brysuro’r 

trychinebau (fel y newid presennol yn hinsawdd y 

Ddaear), yr un mor rhwydd ag y gallant eu lliniaru.  

Mae ein gallu yn ein gwneud yn stiwardiaid ar ein 

planed, ond nid yw’n cynnig llawer o ganllaw. Mae ar 

ddynoliaeth, fregus, hunanol angen fframwaith moesol 

ynghyd â ffynhonnell cysur ac adnewyddiad ysbrydol 

…  

Mae’r byd ffwndamentalaidd yn ceisio priodoli   

Crefydd, gwyddoniaeth a ni 

Dyfyniadau sydd fan hyn o ysgrif lawer hwy a sgrifennodd un o             

gynulleidfa Undodaidd Bangor i gylchgrawn y Traethodydd. Mae Dr     

Gareth Wyn Jones yn dangos sut y mae gwyddoniaeth yn cynnig atebion 

dros dro i rai o’r cwestiynau mawr am ddechrau’r byd a datblygiad dyn … a 

pham nad yw hynny’n ddigon. Mae’n dweud bod rhaid i ni fyw gydag    

ansicrwydd. 

 

“Rhaid dysgu byw  

gydag ansicrwydd ac 

ymfalchio yn nirgelion 

y bydysawd a lle        



cywirdeb a ‘gwirionedd’ gwyddonol i’r 'testunau     

hynafol'. Mae Karen Armstrong wedi tynnu sylw at y 

camddefnydd difrifol hwn o destunau a fwriadwyd yn 

'fythau bywiol' i helpu pobl i ymdopi yn eu chwiliadau 

a'u pryderon personol ac i gael cysur. Nid gwerslyfrau 

daearegol, biolegol na genetaidd mohonynt. Mae'r    

angen dynol am fythau bywiol yn parhau.  

Fel mae Richard Holloway 

wedi pwysleisio, rhaid dysgu byw 

gydag ansicrwydd ac ymfalchïo 

yn nirgelion y bydysawd a lle 

dynoliaeth yno; yn yr ymdrech 

hon mae lle i fythau adeiladol ond 

nid i ddehongliadau cul tra-

awdurdodol, anffaeledig o'r hen 

destunau.  

O fewn y traddodiad Abrahamaidd mae'r culni yn 

creu problemau dwys eraill gan i sicrwydd un dehong-

liad wrthod un arall. Yn un, Crist yw mab ymgnawdol-

edig Duw a anfonwyd i'n Byd (bydysawd?) ac Ef sy'n 

cynnig yr unig obaith am achubiaeth rhag marwolaeth. 

Ond mewn un arall, Mohamed yw’r Proffwyd terfynol 

ac mae'r Coran yn gyd dragwyddol â Duw/Allah... 

Rwyf yn cytuno llawer â John Gray yn ei feirniad-

aeth ysgubol ond pesimistaidd ar werthoedd moesegol a 

gwleidyddol ein cymdeithas fodern ac ar ein cysyniad o 

gynnydd (gweler Straw Dogs a Heresies; against  

Progress and other Illusions). Mae’n dadlau fel hyn: os   

ydym am osgoi trychineb ar lefel fyd-eang trwy         

gamddefnyddio ein gwybodaeth wyddonol a’n gallu 

technegol, yna y mae angen fframwaith moesegol   

newydd arnom yn sail i’n systemau cymdeithasol a 

gwleidyddol.  

Mae gwir angen i ni frwydro yn erbyn y bartneriaeth 

Americanaidd ryfedd honno rhwng hunan gyfiawnder 

crefyddol 'Cristionogol' a byd busnes mawr sydd i’w 

weld yn tra-arglwyddiaethu. Rhaid i ni fynd ati ar     

fyrder i ailfeddwl ein model cymdeithasol a mabwys-

iadu agwedd foesol wahanol iawn ar ein stiwardiaeth ar 

y blaned hon. Mae’n amlwg fod ffwndamentaliaeth 

sy’n seiliedig ar fynnu mai un weledigaeth neu fersiwn 

o destun sy’n anffaeledig yn hynod o beryglus … 

Efallai, hefyd, yn lle credu ein bod ni wedi ein creu 

ar lun a delw 'duw hollalluog'  a chydnabod ein bod, i 

raddau helaeth wedi creu ‘Duw’ 

i’n hadlewyrchu ni.  Dylem     

gymryd cysur yn athroniaeth y 

Crynwyr mai 'Duw' yw goleuni 

mewnol cydwybod a chariad … 

pen draw astudiaethau gwyddonol 

o'n byd yw ymwybyddiaeth      

wylaidd o ryfeddodau’r bydysawd 

… ac o'r cyflwr dynol, nid agwedd ymhonnus, haerllug. 

Fel y  dywedodd Holloway: oni ddylai pobl aeddfed fod 

yn barod i fyw gyda’r gwrthddywediadau a'r ansic-

rwydd hwn, er eu bod yn gwneud i ni anesmwytho ac 

yn ein pryfocio?  

Serch hynny gallwn wneud yn waeth na gwrando ar 

Karen Armstrong sy’n honni bod yr holl grefyddau 

mawr wedi dysgu un gwirionedd mawr, sef lle canolog 

cariad neu dosturi … Gellir crynhoi hyn yn Rheol     

Euraid y gellir ei mynegi mewn sawl ffordd ond mae’n 

well gan Karen Armstrong fersiwn Rabbi Hillel, oedd 

bron yn cyfoesi â Iesu o Nasareth —“Peidiwch â 

gwneud i eraill yr hyn na fyddech am iddynt ei wneud i 

chi.”  

 

Mae’r gyfres gyfan o erthyglau yn rhifynnau’r             

Traethodydd yn ystod y flwyddyn neu ddwy            

ddiwetha’, gyda chyfraniadau at y drafodaeth gan 

Stephen Nantlais Williams a Walford Gealy - http://

w w w . eb cp cw . o rg . uk /cym ra eg /n ew y d d io n /y -

traethodydd. Beth am drafod ein syniadau ninnau yn 

Yr Ymofynnydd?  

“ ... mae angen       

fframwaith moesegol   

newydd arnom  ...” 

Llun:NASA 

http://www.ebcpcw.org.uk/cymraeg/newyddion/y-traethodydd
http://www.ebcpcw.org.uk/cymraeg/newyddion/y-traethodydd
http://www.ebcpcw.org.uk/cymraeg/newyddion/y-traethodydd


Noson Ti’n Jocan 

O dan nawdd Siop y Smotyn 

Du trefnwyd noson ‘Ti’n 

Jocan’ lwyddiannus dros ben 

gan y Parch Goronwy      

Evans gydag Ifan Tregaron a 

Peter Hughes Griffiths yn 

cadw cwmni iddo.  

Bu yna forio chwerthin 

tros storiau doniol y tri ac 

wedyn uwch  cwpanaid o de 

a   danteithion a  baratowyd 

gan Delyth Jones gyda    

chymorth Heini Thomas. 

Newyddion y capeli 

Swyddogion Newydd  

Gyda thymor Sioned Russell,  y        

Trysorydd, a Meleri Jones, yr           

Ysgrifennydd, wedi dod i ben,          

diolchodd y Parch Goronwy      

Evans i’r ddwy am wneud eu 

gwaith yn drylwyr a graenus dros y 

blynyddoedd diwethaf.   

Croesawodd a dymunodd yn 

dda i Wyn a Meinir Jones,       

Hendai, ac i Meinir Douglas i’w 

swyddi newydd yn Drysoryddion 

ac Ysgrifennydd gan  ddymuno’n 

dda iddynt dros y cyfnod nesaf gan 

ddiolch i Meinir Jones hefyd am 

gario ymlaen â’i gwaith gyda’r 

‘Negesydd’. 

Derbyn Aelodau 

Ddydd Sul cyntaf y flwyddyn, 

croesawodd y gweinidog aelodau 

llawn newydd: Mr Neville Evans, 

Rhodfa Glynhebog, Mrs Beca  

Russell, 11 Treherbert, a Iestyn 

Russell, Bryncelyn. 

Cwrdd Gweddi Byd Eang y 

Gwragedd 

Diolch i Gwenda Davies am   

gymryd rhan ar ran Brondeifi ac i 

bawb a aeth i Gapel Caersalem i’r 

gwasanaeth. 

Dathlu Gŵyl Ddewi 

Daeth cynulleidfa dda ynghyd dan 

ofal y Parch Goronwy  Evans    

gydag aelodau o’r capel a’r Ysgol 

Sul yn cynorthwyo. Croesawyd 

Carwyn Tywyn, yr Ysgrifennydd 

Cenedlaethol a rhoddodd           

anerchiad a datganiadau ar y delyn.   

Gwahoddwyd ef hefyd i ymuno 

â ni yn y festri i fwynhau cawl a 

danteithion a oedd wedi eu paratoi 

gan Mrs Delyth Jones gyda      

chymorth Heini Thomas.  

Sul y Mamau 

Mamau disgyblion yr Ysgol Sul 

fu’n gyfrifol am y gwasanaeth a 

diolchwyd iddynt am eu cyfraniad 

graenus a llawn ffresni gan Mr 

Aneurin Jones. 

Sul Pawb Ynghyd a Sul               

y Rhoddion 

Croesawyd nifer dda o aelodau a      

chysylltiadau i’r gwasanaeth 

blynyddol. Danfonwyd cofion  

annwyl at bawb a oedd yn dioddef 

mewn ysbytai, cartrefi preswyl neu 

ar eu haelwydydd. 

Paratowyd y cymun gan Mrs 

Mary Jones a Mrs Gwenda Davies 

a’i rannu gan rai o’r aelodau   

ieuengaf sef Gwyneth Richards; 

Ioan Wyn Evans; Meinir Evans ac 

Emily Jones gyda Sioned Russell a 

Meinir Jones yn gofalu am y     

casgliad. 

Cydymdeimlo     

Cydymdeimlwyd â’r aelodau sydd 

wedi colli anwyliaid: 

Mr a Mrs Vernon Jones, 41 Stryd 

Fawr  a’r teulu ar golli brawd, Mr 

Wynfford Jones ym mis Ionawr. 

Mr a Mrs Ieuan Jones, Pwllybilwg 

a’r teulu ar golli ei chwaer Mrs 

Eiryth Daves. 

Mr Arwel Evans ar farwolaeth ei 

fam-yng-nghyfraith. 

Mrs Catherine Morgan a’r teulu, 

South Lodge, ar golli ei chwaer, 

Mrs Nancy Davies. 

Diolch    

Diolch i’r Parch Alun Wyn Dafis a 

Dwynwen Teifi a fu yn llenwi rhai   

Suliau gyda ni dros y cyfnod ac i’r   

organyddesau. 

 

 

Aberdâr 
Clwb newydd 

Yn ddiweddar dechreuwyd 

Clwb Dydd Sul ar gyfer plant 

hyd at 12 oed ac mae’n hynod   

boblogaidd.  

Bob bore Llun fe gynhelir 

Bore Coffi ar gyfer pobl lleol a 

chyfle am sgwrs neu gêm o 

Sgrabl ,chwarae cardiau ac ati. 

Mae hwn hefyd yn boblogaidd 

ac yn cysylltu gyda’r gymuned.  

Mae’r adeilad yn cael ei 

ddefnyddio gan grwpiau ar    

gyfer gwaith ieuenctid, ymarfer 

band pres, dosbarth ysgrifennu, 

arlunio a llawer mwy.   

Llyfr hanes 

Roedd Llyfr ar hanes cynnar 

anghydffurfiaeth yng Nghwm 

Cynon a sefydlu’r Hen Dŷ  

Cwrdd yn 1751 yn cael ei      

gyhoeddi ym Mis Mehefin    

gyda’r lawnsiad yn yr Hen Dŷ  

Cwrdd. Hefyd ym Mis Mehefin, 

cafodd Darlith Flynyddol      

Highland Place ei thraddoldi 

gan Dr. John Davies, un o brif 

haneswyr Cymru.  

Brondeifi 



Newyddion y capeli 

Bedydd 

Fore Sul olaf mis Chwefror fe 

fedyddiwyd efeilliaid gan y 

Parch Wyn Thomas. Nid oedd 

efeilliaid wedi eu bedyddio yng 

Nghapel y Cwm ers cyn cof ac 

felly roedd yn fore hanesyddol. 

Bedyddiwyd Dion Siencyn ac 

Anna Siencyn, mab a merch 

Meurig a Menna, Tyclyd,     

Drefach. Roedd y capel yn llawn 

o dystion i’r achlysur arbennig 

yma ynghyd â phlant yr Ysgol 

Sul. Wrth yr organ roedd Mrs 

Eleri Jenkins, Alltyblaca.  

 

Arholiad Ysgol Sul 

Cafodd blant yr Ysgol Ysgol Sul 

eu harholi gan Mrs Nanna Ryder. 

Daeth aelodau Ysgol Sul Bwlch 

y Fadfa hefyd  draw i gael yr  

arholiad yn Cwm.  

Ŵyr bach 

Llongyfarchiadau i Paul a Bessie 

Williams, Clyncoch, ar ddod  yn 

ddatcu a mamgu am y tro      

cyntaf. Ganwyd Osian mab bach 

i Eilir a Catrin ym Mhenrhiwllan. 

Hefyd llongyfarchwn Jean      

Evans, Llwyn y gog, ar fod yn 

hen famgu unwaith yn rhagor.  

Dymuniadau gorau i’r teulu. 

 

Siarad Cyhoeddus y C Ff I 

Yn ystod y ddwy gystadleuaeth 

Siarad Cyhoeddus Cymraeg a 

Saesneg y Ffermwyr Ifanc daeth 

llwyddiant i Einir Ryder,       

Tyngrug-ganol, Clwb Pontsian.  

 

Cwrdd Bore Nadolig 

Gwelwyd Capel y Cwm yn llawn 

fore Nadolig i Wasanaeth        

arbennig o dan ofal Y Parch Wyn 

Thomas. Hyfryd oedd gweld y 

plant yn dod ag anrhegion i’w 

hagor yn y cwrdd. Meleri     

Williams, Clyncoch, oedd yr   

organyddes. 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â theuluoedd y canlynol 

yn eu profedigaeth: 

Vernon Griffiths, Fferm y Cwrt. 

Derrick Jones, Dorlan. 

Willie Jones, Cornicyll. 

Lloyd Thomas, Milford. 

 

Cyrraedd y cant 

Dymuniadau gorau a            

llongyfarchiadau mawr i Miss 

Hannah Jones, Cartref Henllan 

(Cwmnant gynt) ar achlysur ei 

phen-blwydd arbennig yn 100 

oed. 

Priodas 

Priodwyd Carys Griffiths,        

Fronddu, â Kevin Jones yng 

Nghapel y Bryn - pob dymuniad 

da iddynt. Hefyd bedyddiwyd eu 

merch fach, Ela Mablen Griffiths

-Jones, yn y capel. 

 

Capel-y-Cwm 
 

Capel y Bryn 



Eisteddfod yr Urdd 

Llongyfarchiadau i Carys Evans, 

Rhydsais ar ennill yr Unawd i Bl. 

3 a 4 yn Eisteddfod Sir yr Urdd 

Ceredigion.   

 

Stwnsh! 

Os buoch yn dilyn y rhaglen 

‘Cog1nio’ gyda Stwnsh ar S4C fe 

fyddwch wedi gweld Teleri Ev-

ans, Rhydsais yn cyrraedd y   

pedwar olaf.  Da iawn ti!   

 

Arholiad: 

Bu aelodau’r Ysgol Sul i gyd 

draw yn yr arholiad yn festri 

Cwmsychpant o dan ofal Mrs 

Nana Ryder: Carys a Meryl    

Evans; Ioan, Caio a Fflur Evans; 

Owain ac Erin Griffiths. 

 

Y Gymanfa Ganu 

Bu sawl aelod o’r Ysgol Sul yn y 

Gymanfa Ganu eleni yn Rhyd-y-

Gwin a thro Ioan Evans,        

Dwynant, oedd darllen yr emyn.  

Diolch yn fawr a da iawn ti. 

Y Gymanfa Bwnc 

Cafwyd prynhawn diddorol dros 

ben yn y Gymanfa Bwnc dan ofal 

y Parch Wyn Thomas yng 

Nghapel Pantydefaid. Llawer o 

ddiolch i Meryl a ddaeth i’r adwy 

i gynrychioli Capel y Fadfa i 

ddarllen yr emyn.   

 

Prif Weithredwr 

Cafodd Lleucu Siencyn,       

Sycharth, ei phenodi’n Brif 

Weithredwr Llenyddiaeth    

Cymru.  

Mae’r penodiad i arwain un 

o’r prif gyrff cenedlaethol ym 

maes y celfyddydau yn bwysig 

iawn i ferch sydd â’i gwreiddiau 

yn ddwfn yn ardal Talgarreg ac 

mae Capel y Fadfa yn agos iawn 

at ei chalon.  

 

Rhoddion 

Bu’r capel yn ffodus iawn i  

dderbyn tair rhodd ariannol.  

Roedd y gyntaf er cof am Mrs 

Liza Jones a fu farw ychydig ddi-

wrnodau cyn y Nadolig.  

Roedd y ddwy arall er cof am 

Emlyn Jones a fu farw ddydd Sul 

y Pasg. Roedd Emlyn wedi    

gadael rhodd i’r capel yn ei      

ewyllys. 

 

Meddwl amdanoch 

Ein cydymdeimlad dwysaf i 

bawb sydd â chysylltiad â’r capel 

sydd wedi colli perthnasau a 

ffrindiau a gwellhad llwyr a buan 

i’r holl aelodau a ffrindiau’r ach-

os sydd heb fod yn dda iawn eu 

hiechyd .  

 

Llongyfarchiadau gradd 

Llongyfarchiadau gwresog i   

Tania Rees ar ennill ei hail radd 

gydag anrhydedd. Cymraeg oedd 

pwnc y radd hon, a graddiodd o 

Brifysgol Cymru Y Drindod 

Dewi Sant gan ennill gwobr am 

ei gwaith.  

Braf oedd gweld enillydd ifanc o’r capel yn ennill 

Tlws yr Ifanc Eisteddfod Capel y Fadfa, sef Heledd 

Llwyd, Tŷ’r Ysgol.  

Cafodd ei thywys i’r llwyfan gan Gwenllian 

Thomas a Teleri Evans gydag  aelodau’r Ysgol Sul 

ac ieuenctid y capel yn ei chyfarch: Owain        

Griffiths, Carwyn Griffiths, Ioan Evans, Ifan Evans, 

Gwenllian Thomas, Gwenllian Llwyd, Teleri      

Evans, Meryl Evans a Carys Evans.  

Un o bobl weithgar y capel oedd Llywydd y 

Dydd, sef William John Griffiths Y Glyn, a      

chafwyd cystadlu brwd am dros naw awr, gyda 

chystadleuwyr wedi dod o bob cwr o Gymru. 

 Llongyfarchiadau hefyd i Barti Canu a    

Chyd-adrodd yr Ysgol Sul a gafodd yr ail wobr yn y 

ddwy gystadleuaeth. O’r chwith i’r dde: Owain 

Griffiths, Meryl Evans, Ioan Evans, Erin Griffiths a 

Carys Evans. 

Llenor lleol yn cipio’r Tlws 

 

Capel y Fadfa 



Ciliau Aeron 

Cofio Rado 
 

Roedd cofnod byr am golli Rado Davies, Ciliau Aeron, yn rhifyn di-

wetha’r Ymofynnydd. Dyma deyrnged lawnach gan y Parchedig Cen 

Llwyd i gofio am un o gonglfeini’r enwad. 

 

Ddiwedd mis Ionawr bu farw Rado Davies, Argoed, 

Felin-fach yn 94 oed. Mewn cyfnod pan fod pobl yn 

byw yn hŷn nag oeddent, does dim byd yn anghyff-

redin mewn bywyd hir ond mi roedd yn berson 

rhyfeddol ag eithriadol.  

Cafodd ei geni yn Fronfelen, Cribyn ar 11 Ebrill 

1917, a’i magu yno. Felly byddai’n 95 oed mis Eb-

rill.  Roedd yn un o chwech o blant – pedair merch 

a dau fachgen. Priododd hi a Dan a buont yn fferm-

io yn Pontmarchog, Cribyn, lle bu’n gweithio’n gal-

ed. Bu’n athrawes am gyfnod hyd nes iddi briodi 

pryd bu rhaid iddi orffen gweithio – dyna’r adeg 

pan oedd yna reol dwp yn datgan nad oedd menyw-

od priod yn cael dysgu.   

Roedd hi’n wraig bur iawn a’i chof yn glir fel y 

grisial. Ar wahân i’w chartref ynghyd â Roy ac Ann 

a’i pherthnasau, y capel oedd yn bopeth iddi. Ei 

geiriau olaf wrth gael ei chludo i’r ambiwlans oedd 

cyfeirio at bethau’r capel. Hi oedd y Trysorydd 

hynaf ar gapel yng Nghymru. Gyda’r Undodiaid hi 

oedd yr hynaf drwy Brydain gyfan.  

Roedd ganddi lawysgrifen goeth iawn. Yn ogyst-

al â chefnogi ei chapel roedd hi’n llawn cefnogaeth 

i bethau eraill enwadol. O’r 12O cymanfa sydd 

wedi bod, mae’n debyg iddi hi fod yn 87 ohonynt.  

Tan y misoedd olaf llwyddodd i fyw bywyd yn 

gymharol rydd o afiechyd gan roi oes o wasanaeth 

gwerthfawr a chyfoethog a rhoi o’i gorau. 

Byddai’n hoffi gwylio’r teledu gyda diddordeb, 

mewn cynadleddau gwleidyddol yr Eisteddfodau 

a’r Sioe. Câi bleser anghyffredin wrth wrando’r 

trafodaethau ar raglenni sylweddol. Gwylio snwcer 

ar y teledu oedd yn rhoi’r pleser mwyaf iddi.  

Roedd ansawdd bywyd Rado yn un cyfoethog a 

gwerthfawr. Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel 

Ciliau Aeron ar 1 Chwefror ac fe’i claddwyd yng 

ngardd mynwent Cribyn gyda gweddillion ei phriod 

a fu farw ym mis Gorffennaf 1978. 

Llun: Tim Jones 



Gwellhad 

Dymunwn wellhad llwyr a buan 

i Mrs. Joyce Thomas, Suffolk. 

 

Llongyfarchiadau ... 

I Rowena a Lee, Neuadd Uchaf, 

ar eu dyweddiad ac i Gwenyth 

Richards ar ennill gwobr        

arbennig am ei llwyddiant      

academaidd. 

I Cennydd Jones ar gael ei 

ddewis yn Aelod Iau y flwydd-

yn dros CFfI Ceredigion, ac i 

Gethin Richards a fu’n aelod o 

dîm buddugol dros Gymru yn y 

Siarad Cyhoeddus. 

I Eileen Davies, Elaine    

Davies a Mary Williams ar   

ennill gwobr ‘Halen y Ddaear’ 

ar raglen deledu ‘Heno’ am eu 

gwaith gyda’r capel. 

 

Dymuniadau da 

Dymuniadau gorau i Rowena 

Davies, gofalydd newydd y cap-

el yn ei swydd, a diolch i Alan 

Jones am wneud y gwaith dros 

y tri mis diwethaf. 

 

Urdd y Benywod 

Cynhaliwyd noson o Gawl a 

Chwis gan Urdd y Benywod.  

Bu’r noson yn llwyddiant mawr 

a gwnaed elw o bron i £900.      

Diolch i bawb a gyfrannodd at 

lwyddiant y noson. 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â theulu David James 

Williams, Tŷ Canol yn eu colled. 

 

Dymuniadau da 

Pob dymuniad da i Essie Jones a 

Glanville Williams yng nghartref 

Maesyfelin, Drefach. 

 

Noson goffi 

Cynhaliwyd noson goffi ar Nos 

Wener y Groglith. Llywydd y nos-

on oedd Mrs. Marged Davies, 

Parcmawr, Ffostrasol (Pengaer 

gynt).  Gwnaed elw o bron i £900. 

Diolch i bawb a gyfrannodd ym 

mhob ffordd at lwyddiant y noson. 

Cydymdeimlo  

Trist iawn yw nodi colled dau 

aelod ynghyd a chyfaill i’r achos 

yn y misoedd diwethaf.  

Bu farw Jack Davies, Dolanog, 

ar 8 Mawrth 2012 yn ysbyty    

Glangwili.   

Cynhaliwyd ei angladd oedd 

yn gyhoeddus yng Nghapel  

Cribyn ddydd Iau 15 Mawrth. 

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda    

Olwen ei briod ynghyd ag Aled 

ei fab, a’r perthnasau i gyd. 

Bu farw George Brockwell, 

Tangaer ar  5 Mawrth 2012 yn 

ysbyty Bronglais. Cynhaliwyd ei 

angladd ddydd Gwener 16 

Mawrth yn Amlosgfa Aberyst-

wyth. Cydymdeimlwn yn ddwys 

gyda Peggie ei briod.    

Cafodd Rado Davies, Argoed, 

Felin-fach, ei chladdu ym      

mynwent Capel Cribyn. Roedd 

yn gyfaill da i’r capel. Cyd-

ymdeimlwn yn ddwys gyda Roy 

ac Ann a’r teulu i gyd. 

 

At ein gilydd gyda’n gilydd 

Cynhaliwyd un o ddigwyddiadau 

arbennig Wythnos y Pasg 2012  

yn y capel. O dan faner At Ein 

Gilydd Gyda’n Gilydd, sef 

gweithgarwch ar y cyd gan     

eglwysi a chapeli Dyffryn Aeron, 

fe ddaeth Cynog Dafis i roi     

darlith o dan y teitl ‘Beth yw 

Credu’?  

Daeth nifer o bobl o’r ardal a 

chafwyd sylwadau heriol ganddo 

sydd wedi creu trafodaeth bellach 

ymhlith llawer o’r rhai oedd yn 

bresennol. Mae crynodeb o sgwrs 

Cynog ar dudalen 8. 

 

Gwellhad buan 

Dymunwn wellhad llwyr a buan i 

Iwan Davies, Glennydd, a Betty 

Davies, Gerallt, a fu am gyfnod 

mewn ysbyty yn ddiweddar. 

Gwellhad buan a llwyr hefyd i 

ambell aelod a ffrind sydd heb 

fod yn dda eu hiechyd. 

Llwynrhydowen Pantydefaid 

Cribyn 

Bydd rhifyn nesaf Yr Ymofynnydd yn ymddangos cyn y 

Nadolig, felly cofiwch gasglu newyddion y capeli erbyn 

diwedd Tachwedd— daw dyddiadau manwl yn nes at yr 

amser. Cofiwch roi gwybod hefyd os oes gennych syniadau 

am erthyglau. Mae gan y cylchgrawn ei gyfeiriad e-bost ei 

hun:                   

ymofynnydd@yahoo.com  

Neu, gallwch roi gwybod i’ch gweinidog, wrth gwrs.   

Y rhifyn nesa’ 



Bydd pobl yn cofio Eirion am nifer o resymau gan ei fod 

yn berson talentog a chyfeillgar. 

Wedi cyfnod o hyfforddi yn y Coleg Presbyteraidd 

yng Nghaerfyrddin, sefydlwyd ef yn weinidog yng 

nghapeli Rhydygwin a Chiliau Aeron yn 1961 a’r      

teulu’n byw  yn y Mans yn Felin-fach. Ymunodd yng 

ngwaith y gymuned gan gynorthwyo gyda gwaith Clwb 

Ffermwyr Ifainc Felinfach.   

Wedi pedair blynedd,        

symudodd i Lundain yn weini-

dog ar y gynulleidfa Undodaidd 

Gymraeg oedd yn cwrdd yn 

Hampstead ac Essex Hall. Roedd 

hefyd yn gofalu am eglwys  

hanesyddol Essex Street yn   

Kensington.  

Yn ystod y cyfnod yma y 

gwasanaethodd ym mhriodas 

Sarah Churchill, merch Syr 

Winston. Roedd ganddo          

gysylltiad agos gyda phobl fel 

Des O’Connor, Judith Stubbs a 

Tommy Steele ac roedd yn      

ymwneud gyda phob math o weithgaredd o fewn y    

gymuned honno yn Llundain.Gwasanaethodd ym  

mhriodas yr actores Jennifer Jones ar gwch rhyw bum 

milltir ar y môr o Dover. 

Bu yn Llundain am 12 mlynedd cyn mynd drwy 

chwe blynedd anodd a thywyll yn ei fywyd. Ond yna, fe 

ddaeth yn weinidog ar eglwys Undodaidd Abertawe ym 

1985 a gwneud llawer o waith gyda’r di-gartref a’r di-

waith.Yn y cyfnod yma y  collwyd llawer o’r adeilad 

gan dân a gweithiodd yn ddi-flino i’w adnewyddu.   

Daeth yn weinidog ar eglwys Trebanos a Gellionnen 

hefyd yn 1996 a bu’n weithgar yno tan y diwedd.      

Trebanos oedd ei bentref genedigol ac fe fu gweith-

garedd y capel dan weinidogaeth J.D. Jones ac Islwyn 

Pritchard yn ddylanwad mawr. 

Gwaith ei Ddwylo 

Bydd eraill yn cofio Eirion am resymau eraill. Roedd yn 

hynod fedrus gyda’i ddwylo ac fe’i hyfforddwyd yn saer 

maen. Bu’n  gwneud ychydig o’r gwaith hwnnw’n    

gyson tan y diwedd. Mae gwaith crefftus Eirion i’w 

weld ar sawl carreg fedd mewn mynwentydd yn y De.   

Gwelir ei waith ym Mhalas Blenheim ar garreg goffa 

i Winston Churchill ac ar un o furiau Gwersyll Llan-

madog i nodi adnewyddiad y ganolfan honno a agorwyd 

gan yr Archesgob Carey.  

 

Calon Dyner 

Un o dalentau mwyaf Eirion oedd ei allu i greu sgwrs 

gyda phawb. Roedd bob amser yn awyddus i wneud yr 

hyn a allai ymhlith y bobl o’i gwmpas ac yn hapusach 

yn gwneud rhywbeth ymarferol gyda morthwyl neu raw 

nag yn siarad yn gyhoeddus. Gweithiodd yn galed gyda 

Chlwb Llewod Abertawe i godi arian ar gyfer achosion 

teilwng. Roedd yn hoff o blant ac 

roedd ganddo galon dyner tuag at 

rai oedd yn dioddef neu o dan 

anfantais.  

Bydd llawer iawn yn cofio Eirion 

hefyd  oherwydd ei hiwmor, a 

allai fod yn heintus. Roedd yn 

elfen naturiol yn ei wneuthuriad 

a’i bersonoliaeth. Gallai fod yn 

ddrwg, yn ddrwg iawn ar adegau, 

a medrai feddwl yn gyflym    

gydag ateb cymwys ar ei ben pan 

fyddai angen.  

Bu’n weithgar gyda phobl ifainc 

Capel y Graig Trebanos pan oedd 

yn ei arddegau. Cofir amdano yn trefnu gwibdaith i 

Great Hucklow yn Swydd Derby gyda llwyth o bobl 

ifainc yn teithio yr holl ffordd mewn hers a phawb yn 

synnu a rhyfeddu.  

Roedd ganddo ddawn arbennig i  syrthio i lawr     

grisiau a hoffai wneud hynny ar ôl rhyw gyfarfod      

arbennig o sych a di-bwrpas ac unigolion yn rhedg o bob 

cyfeiriad i’w achub - er ei fod ef ei hunan yn hollol 

gadarn ar ei draed. 

Bob bore Nadolig, âi allan yn ei gar wedi gwisgo fel 

Sion Corn ac ymweld â nifer o blant yn eu cartrefi  er 

mwyn gwneud yn siŵr fod pawb wedi cael yr anrhegion 

cywir. Gyrrai yn ei gar gyda’r plismyn lleol yn edrych 

yn syfrdanol ar yr olygfa, ond roedd y plant wrth eu 

bodd. 

 

Bu farw’r Parch. Eirion Phillips yn Ysbyty 

Cefncoed, Abertawe, ar Chwefror 1 2012 yn 76 

oed. Bu’r angladd yn Amlosgfa Llanelli ar   

Chwefror 13 yng nghwmni nifer fawr o ffrindiau, 

cydnabod a chyd-deithwyr.Gwasanaethwyd gan y 

Parch Eric Jones a Lewis Rees. Cydymdeimlwn 

gyda Norma, ei wraig a’r teulu yn eu hiraeth. 

Buont yn briod am 29 mlynedd. Roedd yn un o 

naw o blant i Evan a Mary Phillips ac erys dwy 

chwaer i hiraethu ar ei ôl. 
 

Cofio calon dyner 
 

Parch J. Eric Jones yn cofio am ei ffrind a’i 

gydweithiwr, Parch Eirion Wyn Phillips 

Eirion Phillips— y tynnwr coes 



Yn nes at Dduw 
Heini Davies yn sôn am hanes emyn enwog,  

Carchar Newgate a’r Titanic 

Un o’r emynau mwyaf        

poblogaidd a ysgrifennwyd yn 

Saesneg yw “Nearer my God to 

Thee” gan Sarah Flower Ad-

ams. Yn wir, ceir traddodiad i’r 

emyn dôn gael ei chwarae gan y 

band ar y noson y suddodd y 

Titanic.  

Fel nifer o Undodiaid eraill, 

cenais gyfieithiad Gwilym  

Marles o’r emyn yn y capel, heb 

wybod tan yn ddiweddar am yr 

hanes lliwgar oedd yn gefndir 

i’r emyn.  

Mae ein dyled yn fawr i   

George Eyre Evans, Undodwr o 

Gymro, am drosglwyddo      

papurau teulu’r emynyddes i’r 

Llyfrgell Genedlaethol, ac i Timothy Whelan am 

ddod â’r papurau hynny i olau dydd trwy gyfrwng 

ei gampwaith ‘Politics, religion, and    romance: 

the letters of Benjamin Flower and Eliza Gould 

Flower’.  

Tybed faint o bobl sy’n gwybod am gefndir  

Undodaidd Sarah Flower Adams? Yr oedd ei thad, 

Benjamin Flower, yn gymeriad radical, o flaen ei 

amser, a olygai’r papur dylanwadol ‘Cambridge 

Intelligencer’.  

Ynddo mynegodd ei wrthwynebiad i’r rhyfel yn 

erbyn Ffrainc a galwodd am ddiwedd i’r fasnach  

ddieflig mewn caethweision. Galwodd hefyd am 

ryddid i’r wasg ac am ddiwyg-

io’r senedd.  

   Yr oedd yn ddraenen yn ystlys 

yr awdurdodau ac fe’i taflwyd i 

Garchar Newgate am fentro 

beirniadu Esgob Llandaf. Yn 

ystod yr un cyfnod, collodd   

athrawes ifanc o’r enw Eliza 

Gould ei swydd yn South    

Molton am feiddio dosbarthu ei    

bapur, yr ‘Intelligencer’. 

   Yn dilyn awgrym gan       

ffrindiau, aeth Eliza i Garchar  

Newgate i gwrdd â Benjamin 

Flower am y tro cyntaf ac, o 

fewn llai na chwe mis, yr oedd y 

ddau wedi priodi. Y mae eu 

llythyron i’w gilydd yn aros yn 

gofeb hardd i ffydd a chariad arbennig iawn. 

Un o’u merched oedd Sarah, yr emynyddes, a 

briododd William Bridges Adams, y peiriannydd 

a’r dyfeisiwr. Yr oedd Sarah yn llenor a gredai’n 

gryf mewn hawliau dynol a chefnogai hawl     

menywod i addysg a chyfartaledd mewn priodas. 

Cyfrannodd nifer o emynau i’r llyfr ‘Hymns and 

anthems’ a olygwyd gan Y Parch William Johnson 

Fox, ac yn eu plith, “Nearer my God to Thee”. 

Gosodwyd nifer o’u hemynau i gerddoriaeth gan ei 

chwaer gerddorol, Eliza. Bu farw’n ifanc ac, yn 

addas iawn, canodd y gynulleidfa ei hemynau 

ddydd ei hangladd. 

Y llun yn cyrraedd Boston! 
  

Os fyth y byddwch chi yn Boston America galwch i fewn yng 

Nghapel Undodaidd Sharon. 

Yn stydi'r gweinidog fe welwch chi'r llun a wnaed gan Rhiannon 

wedi ei hongian yno. Gobaith y gweinidog, sef y Parch Jim Robinson, 

yw medru cael lluniau o gymunedau Undodaidd amrywiol sydd ar 

gael led-led y byd.  

Ei ddymuniad yw fod ymwelwyr â’r stydi yn medru cael y teimlad 

o gyswllt a pherthynas â chymdeithas fyd-eang o fewn yr enwad.  

 

 Mae cyfle o hyd i brynu copi o’r llun— print llawn lliw.   

Cysylltwch gyda’r Parchedig Cen Llwyd—01545 590295. 


