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Dr Richard Lewis, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-
Powys, oedd y gŵr gwadd yng Nghwrdd Chwarter 
Cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin yn Nebo, ger 
Llanpumsaint fis diwethaf. Gyda daliadau blaengar 
iawn o ran moesoldeb a hawliau’r iaith Gymraeg, 
roedd hi’n gysur i bawb a fu yno fod plismona 
ardal Dyfed-Powys yn y fath ddwylo diogel a 
phrofiadol. 

Pwy yw’r Prif Gwnstabl?  

Brodor o bentref Meinciau yw Dr Richard Lewis. 
Graddiodd mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol 
Aberystwyth a bu’n hyfforddi i fod yn athro ym 
Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant cyn dilyn camre ei 

dad i Heddlu Dyfed-Powys yn y flwyddyn 2000, gan godi trwy’r rhengoedd i safle 
Dirprwy Prif Gwnstabl cyn cael ei benodi’n Brif Gwnstabl Heddlu Cleveland yn 2018. 
Yn gynharach yn ei yrfa fe enillodd ysgoloriaeth Fulbright i Brifysgol Pennsylvania, 
gan dreulio cyfnodau gyda’r heddlu yn Dallas, Seattle a gyda’r NYPD yn Brooklyn. 
Cafodd ei benodi’n Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed–Powys ym Mehefin 2021. Ar ôl 
ennill doethuriaeth mewn moeseg ym Mhrifysgol Caerfaddon, mae Dr Lewis bellach 
yn arwain lluoedd heddlu Cymru a Lloegr mewn materion moesegol.   

Delio â chyffuriau 

‘Maddeuant’ oedd thema rhan agoriadol ei 
anerchiad i’r cwrdd chwarter yn Nebo. 
Bu’n sôn am berson a alwodd yn ‘Andy’ a 
wnaeth argraff fawr arno tra roedd gyda’r 
heddlu yn Cleveland. Roedd y dyn yma’n 
gaeth i gyffuriau, ac yn cymryd rhan 
mewn cynllun yn Middlesborough lle’r 
oedd addicts yn cael eu trin fel cleifion, yn 
hytrach na throseddwyr. Cymryd cyffuriau 
er mwyn ymdopi â’i sefyllfa yr oedd Andy, 
meddai, a dylid maddau iddo am hynny. 
Byddai pobl oedd ar y cwrs 
meddyginiaethol yn cael ei dos o heroin yn 
ddyddiol, a hynny mewn lleoliadau diogel. 
Cost y cynllun oedd miliwn o bunnau’r 
flwyddyn, ond y canlyniad oedd llai o 
droseddu gan bobl a fyddai’n dwyn arian i 
dalu am gyffuriau. 50 mlynedd ers 
dechrau’r hyn sy’n cael ei alw’n ‘rhyfel yn 
erbyn cyffuriau’ does dim wedi newid, 
meddai Richard Lewis, felly dylid 
mabwysiadu dulliau gwahanol, megis yr 
un yn Middlesborough. 

Trais yn y cartref 

Ymhlith materion pwysig eraill sydd 
angen delio â hwy mae trais yn y cartref, 
meddai Dr Lewis. Nid yw gosod nod i 
dorri ar y fath drais ‘hyn a hyn’ y cant yn 
ddigon da, meddai, y nod yw dileu trais 
domestig yn gyfan gwbl. Dylid cofio bod 
angen delio â’r rhai sy’n dioddef y trais, 
nid yn unig y troseddwyr.  

Cymraeg i bawb  

Aeth Dr Lewis ymlaen i ddweud ei fod am 
sicrhau fod pawb sy’n gweithio i Heddlu 
Dyfed-Powys yn medru siarad Cymraeg i 
lefel benodol. Mae hwn yn gynllun 
uchelgeisiol, ond roedd yn benderfynol o’i 
wireddu gan fod hawl gan y cyhoedd i 
gael gwasanaeth trwy gyfrwng y 
Gymraeg. Ymhen amser, Heddlu Dyfed-
Powys fydd y corff cyhoeddus cyntaf yng 
Nghymru i sicrhau hyn, meddai. 
Ychwanegodd y byddai’n hoffi gweld un 
heddlu i Gymru gyfan, yn hytrach na’r 
pedwar llu presennol.    

Diolch am y dydd 

Wrth ddiolch i’r siaradwr gwadd, fe 
nododd Elonwy Phillips ei bod hi’n beth 
braf cael Cymro Cymraeg yn Brif 
Gwnstabl ac yn rhoi’r fath arweiniad. Fe 
wnaeth y Parchg Beti-Wyn James ddiolch 
am holl weithgareddau’r dydd, i aelodau 
Nebo am eu croeso, i’r swyddogion, ac i 
bawb a wnaeth y diwrnod yn un 
llwyddiannus, gan nodi mai dyma’r tro 
cyntaf ers dechrau’r cyfnod clo i’r 
cyfundeb gynnal dau gyfarfod wyneb yn 
wyneb.  

Joan Thomas

Y PRIF GWNSTABL MEWN CWRDD CHWARTER

CYFLWYNO BEIBLAU 

Braint eglwysi a chapeli Cymraeg Caerfyrddin bob blwyddyn yw cyflwyno Beibl i 
bob disgybl ym mlwyddyn 5 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Y Dderwen. Oherwydd y 
cyfnod clo, cyflwynwyd copi yr un i flwyddyn 6 hefyd eleni.�Credwn bod hyn yn 
fuddsoddiad ac yn genhadaeth bwysig yn ein tref. Hir y parha yr arfer ardderchog 
hwn.�Llun: Parchg Beti Wyn James yn cyflwyno’r Beiblau.
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Gŵyl yr Ysbryd Glân yn 2022
Peidiwch â thristau 

yr Ysbryd Glân 
Dyma ran olaf erthygl Gwilym Wyn, 
Caerdydd ar yr Ysbryd Glân 

Dwi wedi bod yn pendroni ers tro 
bellach, sut a phryd dwi wedi tristau a 
siomi Ysbryd y Crist cyfoes. Yn ddi-os, 
mae cyfnodau yn fy mywyd pan dwi 
wedi bod yn ymwybodol bod pellter 
hyd fraich a mwy rhyngof a fy nghrëwr 
a bod y berthynas oedd rhyngom wedi 
oeri neu hyd yn oed wedi rhewi yn 
raddol. Dwi’n ei ystyried yn gyfnod o 
fod mewn diffeithwch meddyliol a 
seicolegol o amheuaeth ac ansicrwydd 
ar fy rhan i. 

Iesu â’r Ysbryd Glân 

Mae’n gysur i fi atgoffa fy hun am 
brofiad Iesu ei hun o fod yn y 
diffeithwch ar ddechrau ei weinidogaeth 
gyhoeddus. Ychydig yn gynt roedd Iesu 
wedi cael y profiad a’r fendith 
gwefreiddiol, ‘agorwyd y nef, a 
disgynnodd yr Ysbryd Glân arno mewn 
ffurf gorfforol fel colomen; a daeth llais 
o’r nef: “Ti yw fy Mab, yr anwylyd; 
ynot ti yr wyf yn ymhyfrydu.” ’ (Luc 
3:22). 

O fewn ychydig arweiniwyd Iesu i’r 
anialwch ac yno brwydrodd yn erbyn 
amheuon ac ansicrwydd, ‘os Mab Duw 
wyt ti,’ ‘os Mab Duw wyt ti,’ ‘os Mab 
Duw wyt ti.’ Y perygl oedd bod dŵr oer 
yn cael ei daflu dros y profiad roedd 
Iesu wedi ei gael ac yn tanseilio’r 
sicrwydd roedd wedi ei dderbyn wrth 
godi o afon yr Iorddonen yn dilyn y 
bedydd a weinyddwyd gan ei gefnder, 
Ioan. 

Tanseilio bendith 

Efallai yn wir, eich bod chithau wedi 
cael siom debyg o fod ar ben y mynydd 
ysbrydol megis. Yna, am ryw reswm na 
allwn ei ddeall na’i esbonio, yn llawn 
yn disgyn yn ddidrugaredd a siomedig i 
waelodion dyffryn digalondid, dryswch 
ac amheuaeth am ddilysrwydd a 
pherthnasedd y fendith flaenorol a 
gawsoch. Efallai na allwn esbonio beth 
neu pwy sydd yn peri hyn i ddigwydd. 
Mae Luc yn priodoli hynny ym 
mhrofiad Iesu i ddiafol. Efallai byddai 
seiciatryddion goleuedig ein dyddiau ni 
yn cynnig esboniad mewn termau 
gwahanol yn hytrach na phriodoli’r 
newid sylweddol a thrist i berson 
satanaidd anweledig. 

Insyltio’r Ysbryd Glân ac anwybyddu 
addewid Iesu 

Yn ôl yr efengylau mae’n ymddangos 
bod Iesu wedi treulio llawer iawn o 
amser yn addysgu’r deuddeg am 
bwysigrwydd Ei addewid y byddai 
eiriolwr arall/diddanydd yn eu plith ar 
derfyn gweinidogaeth ddaearol eu 
hathro. Mewn cymhariaeth, ychydig o 
dystiolaeth sydd gennym am y modd 
wnaeth Iesu geisio hyfforddi’r deuddeg 
i ddeall a dehongli’n gywir arwyddocâd 
ei wrthodiad creulon a gwaedlyd yn y 
croeshoeliad. Prin iawn hefyd yw’r 
paratoad i’r disgyblion ddeall yr 
atgyfodiad rhyfeddol ac annisgwyl pan 
ddigwyddai. Roedd yn her enfawr i 
unrhyw un geisio esbonio dirgelwch yr 
atgyfodiad yn nhermau dealladwy a 
deallus i’r oesoedd a ddêl. 

Ar gyfer pwy mae’r Ysbryd Glan? 

Dros y blynyddoedd dwi wedi cwrdd ag 
aelodau eglwysig sy’n argyhoeddedig 
bod yr Ysbryd Glân ‘wedi ymddeol’ yn 
y ganrif gyntaf Oed Crist, neu’n fuan 
wedyn. Addewid Iesu ar y llaw arall yw 
bydd y Diddanydd gyda ni am byth. 

Ym mha ffyrdd ydan ni yn tristáu 
ysbryd cariad y Crist byw? 

Deisyfwch a derbyniwch 

Mae’n bosibl bod elfen o falchder ynom 
sydd yn ein cymell i drio cyflawni rhai 
pethau heb unrhyw help o gwbl gan 
arall. Mae Iesu yn ein cymell i ofyn am 
arweiniad ac arddeliad Ei ysbryd: 

ac yr wyf fi yn dweud wrthych: 
gofynnwch, ac fe roddir i chwi ... 

Oherwydd y mae pawb sy’n gofyn yn 
derbyn, a’r hwn sy’n chwilio yn cael, 
ac i’r hwn sy’n curo agorir y drws ... 
os ydych chwi, sy’n ddynion drwg, yn 
medru rhoi rhoddion da i’ch plant, 
gymaint mwy y rhydd y Tad nefol yr 
Ysbryd Glan i’r rhai sy’n gofyn 
ganddo.  

(Luc 11: 9–13) 

Arwyddocâd y gofyn a’r deisyf yw ein 
bod yn herio ein balchder ac yn 
cydnabod ein bod yn annigonol ohonom 
ein hunain a bod angen arweiniad, 
arddeliad ac arfogaeth Ysbryd y Duw 
byw arnom i’n galluogi i fod yn 
ddisgyblion da, diwyd a dewr ac yn 
dystion ffyddlon a chymwys i Iesu hyd 
eithaf y blaned fach yma, ‘fel bo i eraill 
trwom ni adnabod cariad Duw.’ 

Derbyniwch y Diddanydd  

Sawl gwaith yn yr efengylau darllenwn 
fod Iesu wedi annog y deuddeg, 
‘Derbyniwch Yr Ysbryd Glân.’ 
Sylweddolwn fod capeli ac eglwysi o 
bob traddodiad yng Nghymru yn 
dioddef dirywiad difrifol o ran nifer 
aelodaeth a nifer yr addolwyr cyson. 
Gwn nad cyfrif pennau yw’r elfen 
bwysicaf oll gan fod cynulliad o ddau 
neu dri yn gwmni digonol yn ôl Iesu 
achos roedd wedi rhoi addewid 
byddai’n arddel y cwmni bach â bendith 
ei bresenoldeb. 

Cael ei diddanu a’n defnyddio fel 
Tystion trugaredd y Tad tragwyddol. 

‘Fe dderbyniwch nerth wedi i’r Ysbryd 
Glân ddod arnoch a chwi a fyddwch yn 
dystion i mi ... hyd eithaf y ddaear’ a 
Chymru! 

Chi a fi yw’r tystion dros Sulgwyn 
2022. Pryd wnaethoch chi wahodd 
rhywun (aelod o’r teulu, cymydog, 
cydweithiwr neu gyfaill) i ddod gyda 
chi at ffynnon gras, cariad a maddeuant? 

Gweddïwn fod y Pentecost hwn yn 
ddathliad i ni dderbyn arweiniad Ysbryd 
y Crist, arddeliad ei ysbryd, efallai 
mewn rhai achosion i aflonyddu ar ein 
crefydda cysurus a mewnblyg. 

Deisyfwch dangnefedd ysbryd y Crist 
cyfoes, derbyniwch ddiddanwch ei 
ysbryd a chytunwch i chwi gael eich 
defnyddio fel tystion i’w gariad a’i 
dosturi. 

Meddai Iesu, ‘Ni adawaf chwi yn 
amddifad ...’ 

Gras ein Harglwydd Iesu Grist, a 
chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd 
Glân fod gyda ni o’r awr hon hyd 
dragwyddoldeb. Amen
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Cyfarfod Joe a Jack ac Elliott
Wedi cyfnod heriol yng Nghanolfan Plant 

ac Ieuenctid Coleg y Bala dros y pandemig, 

rydym yn falch o gael dweud bod prysurdeb 

wedi dychwelyd i’r ganolfan wrth i gyrsiau 

fel Miri Mai gael eu cynnal yn ddiweddar i 

blant 8–11 oed, Cwrs Aduniad ac Arfogi i 

rai hŷn, yn ogystal â chyrsiau Cyflwyno’r 

Pasg i ysgolion a deithiodd yma i’r ganolfan 

cyn y Pasg. Eleni fe benderfynwyd cynnal 

cyrsiau’r Pasg dros gyfnod o bythefnos, ac 

fe lanwyd pob diwrnod yn syth bin. 

Rydym yn hynod falch o holl staff y 

Ganolfan a Gwasanaeth Ieuenctid yr 

Eglwys Bresbyteraidd sydd wedi gweithio 

mor galed i gael pethau yn ôl ar eu traed 

wedi cyfnod y pandemig, yn ogystal â 

chadw pethau i fynd yn ystod y cyfnod 

hwnnw. 

Rhan allweddol o’r tîm yn y Ganolfan yw 

myfyrwyr y cynllun bwyddyn gap; hebddyn 

nhw, fyddai’r Coleg ddim yr un fath. Ers mis 

Medi mae Elliott Keen yn ein cynorthwyo 

ac yn ennill profiad yn y Ganolfan. Hefyd, 

ers mis Mai mae Joseff Griffiths a Jack 

Hanmer wedi ymuno â ni fel Myfyrwyr Gap 

Haf. Rydym wedi dweud yr un peth drwy 

gydol yr 16 mlynedd diwethaf ers inni fod 

yma fel rheolwyr, sef bod gweithgarwch y 

Coleg wedi ei gyfoethogi’n fawr gan waith 

ein myfyrwyr gap. Maen nhw’n dod ag 

egni, bywyd a syniadau rhagorol iddo. Mae 

hi hefyd wedi bod yn hyfryd cael parhau i 

fentora a chefnogi sawl un o’n cyn-fyfyrwyr 

gap a’n myfyrwyr presennol drwy’r cyfnod 

ansicr sydd ohoni. Rydym yn ddiolchgar 

i Adran Hyfforddi Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru am barhau i gefnogi’r cynllun 

gwerthfawr hwn. 

Os ydych chi â diddordeb mewn bod 

yn fyfyriwr BLWYDDYN GAP, neu os 

gwyddoch chi am rywun allai fod â 

diddordeb, cysylltwch â Choleg y Bala 

am wybodaeth bellach a sgwrs neu 

lawrlwythwch y ffurflen gais.

Siân ac Owain Edwards

*   *   *

Gair gan y myfyrwyr sydd ar y Cynllun 

Blwyddyn Gap yng Ngholeg y Bala eleni

Elliott Keen ydy f’enw i a dwi wedi bod 

yma ers mis Hydref y llynedd ar y cynllun 

Blwyddyn Gap. Dwi wedi mwynhau lot fawr 

wrth baratoi a gwneud y cyrsiau efo’r plant, 

a dwi’n gobeithio mod i wedi gallu helpu’r 

plant sy’n dod yma.

Dwi’n hoffi technoleg a dwi wedi bod 

yn helpu efo hynny ar y cyrsiau a’r 

gwasanaethau ar y Sul hefyd. Dwi’n edrych 

ymlaen i weld beth fedraf i ei wneud efo 

fy sgiliau dros yr amser sydd ar ôl i mi ar 

y cynllun. Mae pawb wedi bod yn garedig 

iawn imi yma a dwi wedi dysgu lot fawr 

o bethau yn ystod fy nghyfnod yma yng 

Ngholeg y Bala.

Dwi’n dod o dde-ddwyrain Lloegr yn 

wreiddiol ac fe ddaru ni symud yn 2016 

i’r ardal fel teulu. Ers hynny dwi wedi 

bod yn dysgu Cymraeg, ac mae’r cyfnod 

diwethaf yma wedi bod yn help mawr i mi 

o ran hynny wrth fod yn siarad Cymraeg o 

ddydd i ddydd. Dwi’n gobeithio defnyddio 

a datblygu fy sgiliau technoleg y flwyddyn 

nesaf hefyd wrth i mi ddechrau gweithio 

ym mis Medi i gwmni gosod mastiau ffonau 

symudol yn Ewrop. Cofiwch amdanaf yn y 

gwaith hwnnw ac y caf i gyfleon i fod yn 

helpu pobl yn enw Iesu Grist hefyd.

*   *   *

Helô, pawb. Fy enw i ydy Joseff Griffiths. 

Dwi’n 19 oed, a newydd ymuno fel myfyriwr 

blwyddyn gap yng Ngholeg y Bala. Fe wnes 

i orffen fy lefel A yn y Bala y llynedd ac rwy’n 

cymryd y flwyddyn yma i dyfu a datblygu 

cyn dechrau yn y brifysgol yn Nottingham i 

astudio meddygaeth.  

Rwyf wedi bod yn ffodus iawn o gael llawer 

o wahanol gyfleoedd eleni ar fy mlwyddyn 

gap, yn cynnwys gwirfoddoli am dri mis yn 

Tanzania mewn ysbyty gwledig, gweithio a 

dysgu efo YWAM (Youth with a Mission) am 

bum mis yn Ffrainc a Camerŵn, yn ogystal 

Edrych ymlaen at gael hwylio ar gwrs Miri Mai Wedi cyrraedd copa’r Arennig Fawr (parhad ar y dudalen nesaf)

Eliott, Joe a Jack efo’i gilydd ar y Cynllun Gap dros yr Haf
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â mynd ar daith ddringo yn Nepal i godi 

arian at bobl Wcráin. Nawr rwy’n gorffen 

fy mlwyddyn gap yma yn y Coleg ac rwy’n 

hynod o gyffrous a hapus i fod yn rhan o’r 

gwaith gwych yma!  

 

Bachgen lleol ydw i, ac rwyf wedi bod yn 

mynd i’r Coleg ers o’n i’n fach iawn. Mae’r 

Coleg wedi bod yn elfen sylfaenol mae 

Duw wedi ei defnyddio i dyfu fy ffydd dros 

y blynyddoedd. Wrth fynychu clybiau 

wythnosol, addoliad ar y Sul, yn ogystal 

â chyrsiau yn ystod y flwyddyn, roeddwn 

i wrth fy modd efo’r mawl a chael f’arfogi 

efo gair Duw, ymdeimlad o deulu, cwrdd 

â phobl ifanc eraill a chael fy ysbrydoli 

gan ffydd ein harweinwyr. Ac felly, mae’n 

bleser ac yn fendith medru ymuno yng 

ngwaith y Coleg yma yn ystod y misoedd 

hyn cyn mynd i’r brifysgol. Rwy’n ymuno 

efo Elliott, sydd wedi bod yn rhan o’r 

prosiect ers mis Hydref, a Jack, sy’n helpu 

yma hefyd dros yr haf, yn ogystal â staff y 

Coleg, ac wrth fy modd yn cael gweithio 

efo pobl mor anhygoel. 

Rwy’n gweld gweithio yma fel un ffordd o 

fod yn rhan o waith Duw yn fy nghymuned 

leol ac ymysg plant ac ieuenctid. Mae 

hefyd yn ffordd o roi yn ôl i’r Coleg am yr 

holl fudd dwi wedi’i gael o’r gwaith yma. Ar 

hyn o bryd rydyn ni’n brysur yn cynllunio 

clybiau a chyrsiau sydd ar y gorwel agos ac 

rwy’n llawn cyffro amdanynt. 

Diolch am ddarllen, ac os buasech yn 

fodlon gweddïo dros y gwaith hwn, 

buasem i gyd mor ddiolchgar o’ch 

gweddïau – y bydd plant ac ieuenctid yn 

cael yr un profiadau dwfn efo ein Tad nefol 

ag a ges i yma a bod y Coleg yn oleuni 

i’n cymuned leol, yma ac yn ehangach. 

Diolch, a chymerwch ofal.

*   *   *

Jack Hanmer-Roberts ydw i, a dwi’n dod 

o bentre bach tu allan i’r Bala o’r enw 

Llandderfel. Dwi wedi bod yn dod i Goleg 

y Bala ers blynyddoedd ar gyrsiau ac wedi 

cael y cyfle i arwain cyrsiau plant megis 

Anhrefn Awst a chyrsiau ieuenctid dros y 

blynyddoedd diwethaf. Dwi wedi tyfu yn 

fy ffydd gymaint oherwydd Coleg y Bala 

ac felly wedi dewis gwneud y flwyddyn 

gap yma i gael siawns i roi yn ôl a gweld 

Cristnogion ifanc eraill yn tyfu yn eu ffydd. 

Cefais glosio at Iesu yn ystod y flwyddyn 

yr oeddwn i yma i ddechrau’r cwrs, a rŵan 

dwi’n ôl dros yr haf ac yn cael y siawns i 

arwain mwy o gyrsiau a chlybiau. Mi 

fyddwn yn gwerthfawrogi eich gweddïau 

yn fawr. Diolch.

Cyfarfod Joe a Jack ac Elliott
(parhad o dudalen 1)

Criw Miri Mai yn barod i fynd ar Lyn TegidJoe Griffiths ar y daith noddedig i Nepal

 Taro’r Post

Annwyl Olygydd, 

Yn ei erthygl O’r Beibl:1 yn Rhifyn 65 

o Cenn@d, dywed Gwilym Tudur fod 

esboniad da yn gymorth wrth ddarllen 

y Beibl. Mae’n siŵr gen i y byddai 

darllenwyr Cenn@d yn cytuno â hynny 

wrth iddynt fynd i’r afael â thestunau’r 

Ysgrythurau a’r byd heddiw.

Ond, mae’r erthygl yn ein harwain wedyn 

trwy ddolen ar drywydd penodol a di-ri 

o esboniadau sy’n ffrwyth ysgolheictod 

geidwadol-efengylaidd. Yn fy marn i, 

dylai’r awdur, er cwrteisi i’r darllenwyr, 

fod wedi nodi hynny yn ei erthygl.

Fel y gŵyr darllenwyr Cenn@d, mae 

llawer o esboniadau eraill mwy 

goleuedig ar gael sydd, yn fy marn i, yn 

werthfawr ac adeiladol i ffydd o’u darllen 

ochr yn ochr â’r Beibl. Enghreifftiau 

Cymraeg diweddar a ddaw i’r meddwl 

yn syth yw llyfrau’r diweddar Elfed ap 

Nefydd Roberts. Yn Saesneg hoffwn 

nodi dwy enghraifft, sef The Oxford Bible 

Commentary a olygwyd gan John Barton 

a John Muddiman (2001) a The Gospel of 

John gan David F. Ford (2021).

Yn ddiffuant,  

Eurwen Salisbury

Tregeiriog

Ar y ffordd i ben yr Arennig Fawr ar gwrs cerdded mis Mai
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O’r Beibl: 3 Er gwaetha’r holl beryglon y bydda

eu hwynebu wrth deithio i Jerwsale

mae’r Salmydd yn gwybod ei fod 

ddiogel. Pam? Oherwydd bod Duw – 

hwn sy’n Greawdwr y nefoedd a’r ddae

– yn ei gadw’n saff. Wrth iddo gerdd

ar hyd y llwybr, ni fyddai’r Arglwydd 

cysgu ond byddai’n ei amddiffyn ddy

a nos. Wedi’r cyfan, yr Arglwydd yw 

‘geidwad’, hynny yw, yr un sy’n ei gad

beth bynnag a ddaw.

Yn debyg i’r Salmydd, mae’r Cristi

heddiw yn gallu wynebu cyfnod

heriol a chythryblus yn ystod ei oe

Mae’r Cristion yn gallu teimlo’n ansi

yn bryderus yn amhendant yn ofnu

Diogel yn yr Arglwydd

Darllen: Salm 121

Salm 121 yw un o’r rhai mwyaf 

adnabyddus yn llyfr y Salmau. Mae’n 

amlwg i’r Salmydd ysgrifennu’r salm hon 

yn ystod cyfnod heriol a chythryblus yn 

ei fywyd. Mae’n bosibl ei fod yn teithio 

ar ei ben ei hun trwy diroedd unig Israel 

i gyfeiriad Jerwsalem pan ysgrifennodd 

y salm. Wynebodd nifer o beryglon wrth 

deithio ar hyd y ffordd. Roedd anifeiliaid 

rheibus yn bygwth ei larpio; roedd ei 

elynion yn bygwth ei niweidio; roedd yr
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Duw’r Tad osododd safon,

    Duw’r Mab a dalodd Iawn,

a Duw yr Ysbryd Sanctaidd

    sy’n rhoi’r llawenydd llawn;

O cadw ni rhag llithro

    dan bwysau unrhyw faich

o fendith fawr dy gariad

    a gafael gref dy fraich.

Siôn Aled

Gwilyym Tuudur

I’w drafod:

• Pa beryglon a wynebwn heddiw fel 

Cristnogion ac eglwysi?

• Myfyriwch am greadigaeth ryfeddol 

Duw a’r grym a’i creodd. Yr un ‘pŵer 

aruthrol wnaeth godi’r Meseia yn ôl yn 

fyw’ yn ôl Paul yn ei weddi fawr dros 

yr eglwys yn Effesus (Effesiaid 1:20). A 

ydym wir yn ystyried ac yn cofio bod y 

grym yma ar gael inni ac ar waith o’n 

plaid heddiw? 

• Sut yr awn ati i godi ein golwg at yr 

Arglwydd a chofio bob dydd am ei 

amddiffyn a’i ddiogelwch drosom
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f

elynion yn bygwth ei niweidio; roedd yr 

afonydd a’r clogwyni y byddai’n rhaid 

iddo eu croesi a’u dringo yn rhai peryglus 

a serth.

Wrth iddo gerdded ar hyd y ffordd, mae’r

Salmydd yn edrych tua’r mynyddoedd

ar y gorwel gan ofyyn y cwestiwn: ‘o ble y

daw cymorth i mi?’ (Salm 121:1) Cwestiwn

haniaethol yw hwn gan fod y Salmydd yn

gwybod yr ateb: ‘Daw fy nghymorth oddi

wrth yr ARGLWYDD, creawdwr nefoedd a

daear. Nid yw’n gadael i’th droed lithro, ac

nid yw dy geidwad yn cysgu’ (Salm 121:2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

derus, yn amhendant, yn ofnu

bosibl ein bod yn teimlo 

eddiw wrth i ni stryglo gy

bersonol neu wrth i ni wyli

dion trychinebus ar y teled

ym yn teimlo fel hyn heddi

bwysig cofio fod yr Arglwy

dwad ffyddlon. Nid yw Ef 

bydd y Cristion yn cael byw

 ond mae yn addo y bydd 

Cristion beth bynnag a dda

n ei gynnal ac yn ei gadw ar h

Wedi’r cyfan, mae’r Cristion 

diogel yn nwylo’r Arglwydd Ies
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Ymddangosodd nodyn gennyf yn Y 
Tyst, 5 Mai yn cyfeirio at y 
newidiadau sydd i ddod i denantiaeth 
eiddo preswyl yng Nghymru yn dilyn 
proses o ddiwygio’r ddeddf uchod 
gyda’r bwriad o ddod i rym ar 15 
Gorffennaf, eleni.  

Mae ymdrin â materion cymhleth 
y gyfraith yn dasg sy’n gofyn am 
gryn arbenigedd cyfreithiol gan fod 
cymaint o’r manylion yn gorwedd 
ymhell y tu hwnt i allu’r llygad 
cyffredin i graffu heb sôn am gynnig 
arweiniad clir ar sut i weithredu 
arnynt.  

Mae’n ymddangos i gwestiynau lu 
godi mewn perthynas â gweithredu’r 
ddeddf uchod ac o’r herwydd nid 
syndod llwyr oedd darllen y neges 
isod a rannwyd gan y Parchg. Gethin 
Rhys, Swyddog Polisi Cytûn ar 30 
Mai. 

‘Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cyhoeddi heddiw y bydd 
gweithredu’r Ddeddf hon yn cael ei 
gohirio tan Ragfyr 1 2022. Gellir 
gweld y cyhoeddiad yma: 
https://llyw.cymru/datganiad-
ysgrifenedig-gweithredu-deddf-
rhentu-cartrefi-cymru-gohirior-
dyddiad-gweithredu 

Mae’n dilyn pwysau gan 
gymdeithasau tai ac eraill ynghylch 
cymhlethdod gweithredu’r ddeddf. 
Hyd y gwelaf i, nid yw hyn yn newid 
unrhyw agwedd arall ar y 
gweithredu. Diweddarwyd y nodyn 
ar wefan Cytûn i adlewyrchu’r newid 
hwn: 
https://www.cytun.co.uk/hafan/deddf-
rhentu-cartrefi-cymru-2016/’ 

Yn wyneb hyn, ac yn sgil y ffaith 
bod gennym bellach, tan ddiwedd y 
flwyddyn cyn daw’r ddeddf yn 
weithredol bydd yr Undeb yn cadw 
llygad ar y mater ac yn rhannu 
unrhyw wybodaeth berthnasol neu 
gyngor priodol pellach â’r eglwysi. 

Dyfrig Rees 

Deddf Rhentu 
Cartrefi 

(Cymru) 2016
Roedd awyrgylch byrlymus yn y Priordy, Caerfyrddin, ar ddydd Sul 22 Mai 2022 wrth 
i aelodau’n gofalaeth (Priordy, Cana a Bancyfelin) ddod ynghyd i ddiolch am ugain 
mlynedd o gydweithio a chydaddoli a mwynhau dan arweiniad ein gweinidog, Beti-
Wyn. Bu’n ugain mlynedd o fentro ac arloesi mewn sawl ffordd a’n gobaith yw y 
byddwn yn parhau ar hyn y llwybr hwn gan barchu’r gorffennol ac adeiladu arno. 

A pha well ffordd o ddathlu rhywbeth nodedig na thrwy gynnal oedfa deulu? 

Capten y cwch 

Hyfryd oedd creu darlun o’r eglwys fel cwch, gyda rhwyf gan bob aelod a’r angen i 
bob un ohonom rwyfo gyda’n gilydd er mwyn symud ymlaen. Roedd y clip fidio ac 
emyn trawiadol Siôn Aled (‘O Llanwa hwyliau d’Eglwys’,  C.Ff. 615) yn cadarnhau 
hynny i’r dim. Ie, gwaith tîm yw eglwys ac mae gan bob un ohonom ddawn a rhaid 
wrth gyfle i’w defnyddio. Ond mae’n rhaid cael capten hefyd on’d oes? Ac mae ein 
dyled yn fawr i Beti-Wyn am fod mor effeithiol yn y swyddogaeth honno. 

Bu lle canolog i’r plant yn yr oedfa ac esboniodd ein gweinidog yn ei ffordd 
ddihafal ei hun fel y mae gan bob un ohonom, o’r ieuengaf i’r hynaf, ran i’w chwarae 
yn adeiladu Eglwys Iesu. Ategwyd hynny yn ein darlleniad a’n gweddi. 

Bu Beti-Wyn mor ddewr â wynebu cwestiynau gan y cyflwynydd profiadol Sulwyn 
Thomas! A chawsom gipolwg nid yn unig ar y blynyddoedd a fu ond hefyd ar yr 
heriau sy’n ein hwynebu. Clywsom fel mae adeiladu eglwys a’i chryfhau yn greiddiol 
i weinidogaeth Beti-Wyn ac fel mae gwyrth technoleg yn gallu chwarae rhan bwysig 
yn y broses o gwrdd ag angen ysbrydol pob un ohonom y dyddiau hyn.  

Daeth yr oedfa i ben drwy ganu emyn arbennig John Gwilym Jones (‘Fe chwythodd 
yr awel ar Gymru drachefn’, C.Ff. 627) gyda’r gytgan yn crynhoi pwyslais mawr ein 
gwasanaeth ar gydgerdded, cydaddoli a chydweithio. 

Gwledd! 

Mae pob diwrnod dathlu da yn 
gorffen gyda gwledd – a dyna a 
gafwyd yng nghlwb y Cwins 
Caerfyrddin yn ddiweddarach, 
gyda phawb yn mwynhau carferi 
a phwdin blasus iawn! Braf 
iawn hefyd oedd gweld cymaint 
o blant yn bresennol. 

Paratowyd cacen hyfryd i 
ddathlu’r achlysur wedi’i 
ddarlunio’n gelfydd gyda 
lluniau’r tri chapel. Fe’i torrwyd 
gan Beti-Wyn a diolch am gael 
ei blasu. Cyflwynwyd rhodd iddi 
hefyd ar ran yr ofalaeth gan 
Sulwyn Thomas, cadeirydd ein 
swyddogion a weithredodd fel 
cyflwynydd drwy gydol y 
dathlu. Mynegodd Beti-Wyn ei 
diolch i bawb am eu 
caredigrwydd. 

Un o binaclau’r prynhawn 
oedd y ddeuawd enwog Peter 
Hughes Griffiths a Sulwyn yn 
datgan ‘Penillion y Dathlu’ o waith Peter. Y cyfeilydd oedd Meinir Lloyd, gyda 
chymorth Sulwyn ar yr iwcalili!! Roedd y cyfan yn llawn hwyl ac yn codi gwên!! 

Diweddglo da i ddiwrnod da ac un yn sicr sy’n peri i ni fel gofalaeth edrych ymlaen 
at y dyfodol yn hyderus gyda’n gweinidog. 
 

Alun Charles 

DATHLU YNG NGHAERFYRDDIN!
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Barn Annibynnol
Codi ymwybyddiaeth 

Rhoi gwybodaeth a hysbysrwydd i bobl 
am faterion yw codi ymwybyddiaeth. 
Gwneud pobl yn fwy ymwybodol o 
broblem neu fater neilltuol. Rhoi iddynt 
ffeithiau bach newydd. Helpu pobl i 
ddeall pwysigrwydd mater neilltuol. 
Ceisio cael cefnogaeth pobl i roi sylw i’r 
mater hwnnw. Argyhoeddi 
gwneuthurwyr polisi hefyd am faterion o 
frys, rhai, er enghraifft, sy’n derbyn 
cefnogaeth rhan fawr o’r gymuned. Mae 
codi ymwybyddiaeth yn rhywbeth 
grymus iawn gan ei fod yn gallu 
addysgu pobl am dopigau sy’n newydd 
iddynt a’u hannog i gymryd rhan yn y 
broses o geisio dod â newid. 

Bydd rhai’n codi ymwybyddiaeth 
gyda thaflenni – 

cyfryngau sy’n gallu 
cyfleu neges mewn 
ychydig iawn o 
eiriau. Yn ogystal 
â chynnwys 
gwybodaeth, 
mae’r taflenni hyn 

yn aml yn ceisio 
perswadio’r 

darllenydd i wneud 
rhywbeth. Bydd eraill yn 

codi ymwybyddiaeth gyda 
chyflwyniadau. Mae hon yn gallu bod yn 
ffordd syml ac effeithiol o gyfathrebu 
gyda chynulleidfa. 

Diwrnodau arbennig 
Rhywbeth poblogaidd y dyddiau hyn yw 
cynnal diwrnodau ymwybyddiaeth er 
mwyn ceisio cael pobl i fod yn fwy 
ymwybodol o wahanol faterion 
gwleidyddol, cymdeithasol, diwylliannol 
a dyngarol pwysig yn ein byd. Mae’r 
dyddiau hyn yn gallu bod yn rhai difrifol 
ond hefyd yn llawn hwyl wrth ymwneud 
â chefnogi elusennau a phynciau 
amrywiol iawn. Mewn rhai achosion 
mae diwrnod codi ymwybyddiaeth wedi 
troi’n wythnos o wneud hynny, fel 
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd 
Meddwl neu hyd yn oed fis, fel Mis Codi 
Ymwybyddiaeth Canser y Fron. 

Mae’r we yn llawn o awgrymiadau ar 
gyfer digwyddiadau codi 
ymwybyddiaeth, gan gynnwys gwneud 
hynny ar y cyfryngau cymdeithasol, fel 
Facebook, Twitter, Instagram ac 
YouTube. 

Codi ymwybyddiaeth yn ein capeli 
Mae codi ymwybyddiaeth yn dechneg 
sydd ar waith yn ein heglwysi a’n capeli 
hefyd. Mae calendr y flwyddyn eglwysig 
wedi’i saernïo o gwmpas y prif wyliau 
Cristnogol, sef y Nadolig, Pasg a’r 
Pentecost, yn nodi digwyddiadau 
allweddol ym mywyd Iesu. Ceir hefyd 
Suliau arbennig sy’n tynnu sylw at 
agweddau pwysig ar y ffydd Gristnogol, 

sy’n cynnwys dathliadau diolchgarwch, 
ymgyrchu dros gyfiawnder i bawb o 
bobl Dduw, cenhadaeth yr eglwys a 
gofal am greadigaeth Duw. Bydd llawer 
o draddodiadau eglwysig yn ogystal yn 
dilyn patrwm o ddarlleniadau Beiblaidd i 
gyfeirio eu meddyliau. 

Mewn rhai enwadau Cristnogol, er 
enghraifft yr Eglwys Rufeinig, mae 
seintiau yn parhau i chwarae 
swyddogaeth bwysig iawn. Mae diwrnod 
arbennig gan bob un o’r seintiau 
cydnabyddedig. Dethlir offeren arbennig 
gan roi cyfle i addolwyr fyfyrio ynghylch 
y modd y bu i sant neilltuol eu 
hysbrydoli.  

Un o’r ymgyrchoedd mwyaf 
llwyddiannus i godi ymwybyddiaeth, 
mae’n debyg, oedd her y bwced iâ – 
gweithgarwch yn golygu tywallt bwced o 
ddŵr iâ dros ben person, naill ai gan 
berson arall neu’n hunanroddedig er 
mwyn codi ymwybyddiaeth o’r clefyd 
niwronau motor. Mae heriau eraill 
wedi’u creu o ganlyniad i’r 
cyhoeddusrwydd a gafodd her y bwced 
iâ. 

Gostwng rhagfarn ac amheuaeth 
Yn sicr, nid oes prinder materion o bwys 
mawr y mae gwir angen codi 
ymwybyddiaeth ohonynt yn gyson y 
dyddiau hyn. Ni ddylid ychwaith fychanu 
dylanwad ymdrechion o’r fath. Er 
enghraifft mae codi ymwybyddiaeth o 
bobl o wahanol ethnigrwydd neu gefndir 
a’u hamlygu’n gallu arwain at leihau 
teimladau o ragfarn ac amheuaeth. Yn 
yr un modd, mae datgelu a thrafod 
problemau iechyd meddwl a’r hyn y 
mae’r cyfan yn ei olygu i’r sawl sy’n 
gorfod delio á hwy yn gallu gwella 
deallusrwydd eraill ohonynt. 

Efallai nad yw codi ymwybyddiaeth 
ynddo’i hunan yn ddigonol i beri newid 
go iawn mewn agwedd ac ymddygiad ar 
raddfa eang ond mae ganddo ran 
bwysig i’w chwarae yn y broses o geisio 
gwneud hynny. 

Ymwybyddiaeth am heddwch 
A tybed beth sy’n bwysicach y dyddiau 
hyn na chodi ymwybyddiaeth o’r angen 
am heddwch nid yn unig yn Wcráin ond 

hefyd ar raddfa fyd-eang? Heddwch byd 
sy’n gallu creu un gymuned ryngwladol 
a’i hwyluso i ganolbwyntio mwy ar 
faterion mawr sy’n effeithio ar ein 
planed fel newid hinsawdd. Heddwch 
byd sy’n gallu arwain at wledydd a 
phobl yn cydadweithio’n fwy rhydd â’i 
gilydd. Gall globaleiddio cynyddol 
arwain at gydberthnasau economaidd, 
masnachol, cymdeithasol, technolegol, 
diwylliannol, gwleidyddol ac 
amgylcheddol mwy dedwydd. 

Un o’r camau allweddol yn y broses 
o gyflawni heddwch byd yw codi 
ymwybyddiaeth o’i bwysigrwydd. Gall 
cenhedloedd godi ymwybyddiaeth eu 
dinasyddion drwy addysgu iddynt y 
buddion a gânt pan fônt yn cydfyw’n 
heddychlon â chenhedloedd eraill. 

Rhaid cydnabod, fodd bynnag, yr 
angen am arweiniad ar faterion hynod o 
sensitif sy’n gofidio llawer o Gristnogion 
y dyddiau hyn wrth wneud hynny. Er 
enghraifft, y cwestiwn o’r hawl i 
hunanamddiffyn nad oes ateb moesol 
syml a rhwydd iddo o gwbl. Mae’n codi 
yn Wcráin o ganlyniad i ymosodiad 
Rwsia ble’r ymddengys, yn eironig iawn, 
y gall mesur o lwyddiant wrth 
hunanamddiffyn arwain at niferoedd 
mwy o golledion milwrol a dinasyddol. 
Cwestiwn dyrys arall sy’n gofyn am 
arweiniad yw priodoldeb anfon arfau 
angheuol i Wcráin er mwyn i’r wlad allu 
amddiffyn ei hun. 

Yn anad un peth arall mae’r 
anghydfod yn Wcráin yn amlygu 
pwysigrwydd heddwch yn nhwf a 
ffyniant y gymuned fyd-eang. Bob 
blwyddyn tynnir sylw at Ddiwrnod 
Heddwch Rhyngwladol ledled y byd ar 
21 Medi – diwrnod sy’n ymroi i gryfhau 
delfrydau heddwch, o fewn ac ymhlith yr 
holl genhedloedd a phobloedd. Diolch 
amdano ond mae’n rhaid i’r diwrnod 
droi’n wythnos ac yn fis ac yn flwyddyn 
gron os ydym am lwyddo i godi 
ymwybyddiaeth go iawn ledled y byd o 
bwysigrwydd a manteision heddwch.  

Alun Charles 
(Nid yw cynnwys y Barn Annibynnol o reidrwydd 

yn adlewyrchu safbwynt Undeb yr Annibynwyr 
na’r tîm golygyddol.) 



Cyhoeddwyd gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac argraffwyd gan Serol Print, Uned 13, Ystad Ddiwyd. Heol Milland, Castell-nedd, SA11 1NJ. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost.

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

Archebion a thaliadau i’r Llyfrfa: 
Tŷ John Penri, 5 Axis Court, Parc 
Busnes Glanyrafon, Bro Abertawe  

ABERTAWE SA7 0AJ 
Ffôn: 01792 795888            

E-bost: undeb@annibynwyr.cymru
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Y Parchg Iwan Llewelyn Jones 
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Alun Lenny 
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Dalier Sylw! 
Cyhoeddir yr Adran Gydenwadol 

gan Bwyllgor Llywio’r Adran 
Gydenwadol ac nid gan Undeb yr 
Annibynwyr Cymraeg. Nid oes a 
wnelo Golygyddion Y Tyst ddim â 
chynnwys yr Adran Gydenwadol.

Golygyddion

DOLEN ZOOM: UNDEB@ANNIBYNWYR.CYMRU 
CADEIRYDD: Y PARCHG BETI WYN JAMES 

YSGRIFENYDD: Y PARCHG EURON HUGHES 
TRYSORYDD: Y PARCHG EMYR GWYN EVANS

Wrth ddathlu gyda’n gweinidog y Parchedig Carys Ann, achubwyd ar y cyfle hefyd 
i gofio bod eglwys Pisgah, Talgarreg yn 200 oed. Bwriadwyd ddathlu hyn yn 
Hydref 2021 ond roeddem mewn cyfnod clo. Trwy ddefnydd y sgrin gwelwyd 
lluniau amrywiol o’r cysylltiad a fu rhwng capel Bwlchyfadfa a Pisgah nes iddynt 
wahanu a sefydlu dwy eglwys o ddau enwad gwahanol yn 1821. Gan Lloyd Jones y 
cafwyd yr hanes manwl iawn o’r dechreuadau yn hanes sefydlu Capel Pisgah. 

Ym mis Mawrth roedd y Gweinidog i fod cael y dathliadau yma, ond fe aeth hi’n 
fis Mai oherwydd cyfnod prysur y ffermwyr yn wyna. Daeth y Sul hir–
ddisgwyliedig ar Fai 8, a fu’n Sul pwysig iawn yn hanes Capel y Wig, Llangrannog; 
Pisgah, Talgarreg; a Phantycrugiau, Plwmp yng Ngorllewin Ceredigion, sef dathlu 
30 mlynedd gwasanaeth ein gweinidog y Parchg Carys Ann B.A. a ddaeth atom yn 
1992.  

Cyfarchwyd y Parchg Carys Ann gan y geiriau hyn o’r eiddo’r bardd Jon Meirion: 
                               A’r oed fel tae ar adain – a rhinwedd 
                               arweiniad i’w olrhain; 
                             nawdd cynnes er lles i’w llain – 
                              daw o’i her Duw i’w harwain.     

Cymerwyd at y gwasanaeth trwy gymorth PwyntPwer gan ein gweinidog, a fu’n 
edrych yn ôl dros ei chyfnod gyda ni gan gofio iddi fod yn weinidog Capel Crannog 
hefyd tan ei ddatgorffori yn 2001. Diolchwn i’n gweinidog am iddi aros a 
gwasanaethu yr eglwysi cyhyd. Pan ddaeth atom i’r cylch hwn, roedd hi’n  barod 
wedi bod yn gwasanaethu tair eglwys arall ers pum mloynedd – sef Hawen, 
Rhydlewis; Bryngwenith, Henllan; a Glynarthen. Gwerthfawrogir bob cydweithio a 
phob gwasanaeth a gafwyd dros 30 mlynedd. Pob bendith a rhwyddineb eto am 
flynyddoedd maith i’n gweinidog a’i phriod Maldwyn, sydd wastad yn gefnogol, 
a’n dymuniadau gorau iddo ef hefyd ar gael ei benodi yn Is-Gadeirydd Cyngor Sir 
Ceredigion.

DATHLU, DIOLCH AC EDRYCH 
YMLAEN YN PISGAH


