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Capeli
Arweinlyfr i'r Enwadau yng Nghymru
Gall yr enwau a ddefnyddir gan yr enwadau yng Nghymru fod yn
anodd iawn i'w deall. Ceir pedwar prif grwp o eglwysi Cristnogol,
sef yr Eglwys Uniongred, yr Eglwys Gatholig Rhufeinig, yr Egwlysi
Protestannaidd a'r Eglwysi Pentecostaidd. Ceisia'r llyfryn hwn roi
arweiniad byr i'r enwadau hynny (yn bennaf y rhai Protestannaidd a
Phentecostaidd) sydd yn debyg o fod o ddiddordeb i aelodau Capel:
Cymdeithas Treftadaeth y Capeli.
Rhestrir llyfrau defnyddiol, er nad ydynt i gyd mewn print erbyn
hyn, a gwefannau'r enwadau.
Cyhoeddwyd y llyfryn hwn yn wreiddiol yn 2005. Mae'r ail
argraffiad wedi'i ddiweddaru ac yn cynnwys many lion am rai
enwadau ychwanegol.
Lionel Madden

© Capel: Cymdeithas Treftadaeth y Capeli 2010
Darlun: Moreia, Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Llangefni (Hawlfraint y
Gown: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

3

Adfentyddion y Seithfed Dydd
Dyma'u henw ers 1861. Ym 1878 y daethant gyntaf i Gymru. Maent
yn darllen y Beibl mewn modd llythrennol ac yn credu ei bod yn
rhaid iddynt gadw'r Sabath ar y Sadwrn, y seithfed dydd. Maent yn
credu bod Ailddyfodiad Iesu Grist ar fin digwydd.
www.adventist.org.uk
Annibynwyr
Maent yn dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg. Y capel cyntaf i'w
sefydlu yng Nghymru oedd capel Annibynnol yn Llanfaches, Sir
Fynwy ym 1639. Safbwynt arbennig yr Annibynwyr yw'r egwyddor
gynulleidfaol gyda phob gynulleidfa'n gweithredu'n annibynnol a
hunanlywodraethol. Oherwydd hyn, ac yn arbennig yn y cyfnod
cynnar, ni bu'r syniad o strwythur enwadol erioed yn un cryf yn y
mudiad.
Er i rai ohonynt ymuno ag Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru yn
dilyn ei sefydliad ym 1832, ffurfiwyd Undeb yr Annibynwyr
Cymraeg ym 1872. Mae'r Undeb yn bodoli er mwyn i'r aelodau roi
cymorth a chefnogaeth i'w gilydd, ond nid oes ganddo awdurdod
dros y cynulleidfaoedd unigol.
Am fwy o wybodaeth gweler R. Tudur Jones, Hanes Annibynwyr
Cymru (Abertawe, 1966), wedi'i ddiweddaru fel Congregationalism
in Wales, gol. Robert Pope (Caerdydd, 2004). Ar yr Undeb gweler R.
Tudur Jones, Yr Undeb: Hanes Undeb yr Annibynwyr
Cymraeg,
1872-1972 (Abertawe, 1975). Gweler hefyd erthyglau yn Y
Cofiadur: Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru.
Am yr Annibynwyr Saesneg gweler Cynulleidfawyr.
www.annibynwyr.org
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Bedyddwyr
Dechreusant yng Nghymru yn yr ail ganrif ar bymtheg dan arweiniad
John Miles a Vavasor Powell. Sefydlwyd yr eglwys gyntaf yn Ilston,
ger Abertawe, ym 1649, ond ni chawsant ddylanwad yn y Gogledd
tan y ddeunawfed ganrif.
Mae Bedyddwyr yn wahanol i'r prif enwadau Protestannaidd eraill
oherwydd eu gwrthwynebiad i fedyddio babanod a'u pwyslais ar
fedydd trochiad i gredinwyr. Yn hanesyddol 'roedd gwahaniaeth am
gyfnod hir rhwng y Bedyddwyr Cyffredinol, a oedd yn Arminaidd yn
eu diwinyddiaeth (yn credu fod manteision aberth Crist yn cael eu
cynnig i bawb) a'r Bedyddwyr Neilltuol, a oedd yn Galfinaidd (yn
credu fod Crist wedi marw dros y rhai etholedig yn unig).
Mae gan y Bedyddwyr draddodiad annibynnol cryf, ond yn gynnar
ffurfiwyd Cymdeithasau lleol gan y cynulleidfaoedd er mwyn hybu
cydweithio ac i ryw raddau i wneud gwaith arolygu, yn arbennig yn
y broses o brofi ymgeiswyr i'r weinidogaeth. Yn y bedwaredd ganrif
ar bymtheg datblygwyd Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr er mwyn
cryfhau cydweithio. Ym 1866 sefydlwyd Undeb Bedyddwyr Cymru i
gwrdd ag anghenion arbennig Bedyddwyr yng Nghymru. Mae'r rhan
fwyaf o'r cynulleidfaoedd yn aelodau o Undeb Bedyddwyr Cymru.
Mae gan yr aelodau Cymraeg a Saesneg eu hiaith Gymanfa ar
wahan, a chynhelir hefyd un Gymanfa ar gyfer yr holl aelodau.
Awdurdodir ymgeiswyr am y weinidogaeth gan Undeb Bedyddwyr
Cymru ac Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr ar y cyd.
Am fwy o wybodaeth gweler T. M. Bassett, Bedyddwyr Cymru
(Abertawe, 1977) ac erthyglau yn Trafodion Cymdeithas Hanes y
Bedyddwyr.
www.buw.org.uk
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Bedyddwyr Albanaidd
Wedi cychwyn yn yr Alban fe'u sefydlwyd yng Nghymru ym 1795
pan ymwahanodd y Parch. J. R. Jones, Meirionydd, oddi wrth brif
ffrwd y Bedyddwyr. Ffurfiwyd cynulleidfaoedd o Fedyddwyr
Albanaidd mewn amryw fannau yng Ngogledd Cymru, yn arbennig
Meirionydd, rhannau o Sir Gaernarfon a'r ardal o Sir Ddinbych o
gwmpas Rhosllanerchrugog. Yr oeddynt yn Galfinaidd eu
hathrawiaeth ond yn gynulleidfaol eu trefn eglwysig. Yng nghanol y
bedwaredd ganrif ar bymtheg ymunodd tua hanner cant o'r aelodau
a'r Campbeliaid - a enwir yn fwy cywir Eglwysi (neu Disgyblion)
Crist - a sefydlwyd gan Alexander Campbell. Magwyd a
bedyddiwyd
Lloyd
George
mewn
eglwys
Fedyddiedig
Albanaidd/Campbelaidd.
Am fwy o wybodaeth gweler J. Idwal Jones, J. R. Jones, Ramoth, a'i
Amserau (Llandysul, 1966).
Beibl Gristionogion
Sefydlwyd y mudiad ym 1815 gan William O'Bryan. Dechreuodd yr
enwad yng Nghernyw a Dyfnaint ac 'roedd yn bennaf yn fudiad yn
ne-ddwyrain Lloegr, er iddo gael presenoldeb fach yn Llundain a
Chaint. Yng Nghymru sefydlwyd yr enwad ymysg Saeson mewn
mannau yn y De, gan gynnwys Caerdydd, y Barri, Sgiwen ac
Abertawe.
Dechreuodd William O'Bryan fel gweinidog Wesleaidd ac 'roedd ei
fudiad yn Wesleaidd mewn ysbryd a diwinyddiaeth. Ym 1907, pan
oedd ganddo 32,000 o aelodau yn Lloegr a Chymru, ymunodd
Cyfundeb y Beibl Gristionogion a Methodistiaid y Cyfundeb
Newydd a'r Unol Eglwysi Rhydd Methodistaidd i ffurfio'r Eglwys
Fethodistaidd Unedig a ddaeth ym 1932 yn rhan o'r Eglwys
Fethodistaidd.
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Am fwy o wybodaeth gweler Thomas Shaw, The Bible
1815-1907 (Llundain, 1965).

Christians

Brodyr Plymouth
Daw'r enw o'r ffaith i'w canolfan fwyaf adnabyddus ym Mhrydain
gael ei sefydlu yn Plymouth ym 1830. Ceidwadol yw eii hagwedd at
y Beibl. Mae eu heglwysi lleol yn annibynnol ac nid oes ganddynt
drefn ganolog o weinidogaeth. Rhoddir pwyslais arbennig ar Dorri'r
Bara bob dydd Sul. Ers 1849 mae'r mudiad wedi'i rannu yn ddau
brif grwp, un yn Agored a'r Hall yn Neillduedig ac mae israniadau o
fewn y ddau grwp.
Am fwy o wybodaeth gweler H. A. Ironside, A Historical Sketch of
the Brethren Movement (Neptune, NJ, 1985).
w w w .plymouthbrethren. com
Byddin yr Iachawdwriaeth
Dechreuwyd gan William Booth ym 1865 yn dilyn ei
ymddiswyddiad o weinidogaeth Cyfundeb Newydd y Methodistiaid
ym 1861. Cymerwyd yr enw Byddin yr Iachawdwriaeth ym 1878
pan brofodd yr enwad fod trefn led-filitaraidd yn fodd effeithiol i
ddosbarthu ei weithwyr cyntaf yn gyflym i'r mannau lle'r oedd eu
hangen ac mae'r drefn o hyd yn gymorth i ystwytho defnydd ei
adnoddau. Mae'r enw yn adlewyrchu'r thema o ymrwymiad yn y
rhyfel ysbrydol ac mae'r elfennau milwrol yn cynnwys lifrai, baneri
a statws swyddogion. Arweinir gan swyddogion a chomisiwn, sydd
yn weinidogion ordeiniedig.
Daeth William Booth a'i wraig Catherine i Gymru gyntaf pan
wahoddwyd hwy i arwain cenhadaeth yng Nghaerdydd ym 1862-3.
Yn raddol yr ymsefydlodd Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghymru,
gan ddechrau yn y De.
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Nid yw'r Fyddin yn cadw sacramentau bedydd a'r cymun sanctaidd
gan fod y sylfeinwyr am ddileu unrhyw ddefod y gellid ei tybio ei
bod yn dod rhwng yr unigolyn a gras Duw. Mae hyn yn gyson a'i
chenadwri ddeublyg o bregethu efengyl Iesu Grist a chyfarfod a'r
angen dynol heb ffafriaeth o unrhyw fath.
Mae gan y Fyddin raglen helaeth o wasanaethau cymdeithasol yng
ngofal staff hyfforddedig gyda chymorth Milwyr, Ymlynwyr a
chyfeillion yr enwad yn eu hamser rhydd. Yng Nghymru mae gan y
Fyddin 54 o Gorffluoedd sydd a rhaglenni cymdeithasol a dwy
ganolfan i'r digartref yng Nghaerdydd.
Am fwy o wybodaeth gweler Stephen Brook, God's Army (Llundain,
1998).
www.salvationarmy.org.uk
Cristadelffiaid
Ystyr yr enw yw 'Brodyr Crist'. Sefydlwyd y mudiad gan Dr John
Thomas, a anwyd ym Mhrydain ond a symudodd gyda'i deulu i'r
Unol Daleithiau, lie yr ymunodd a'r Campbeliaid. Gadawodd y
mudiad hwnnw'n ddiweddarach ac ym 1848 daeth a'i syniadau yn ol
i Brydain, sydd yn dal yn gadarnle'r mudiad. Credant fod y Beibl yn
ysbrydoledig ac anffaeledig, nid ydynt yn derbyn dysgeidiaeth y
Drindod, ac maent yn arfer bedydd credinwyr trwy drochiad. Maent
yn disgwyl Ailddyfodiad Crist i'r byd hwn, lie y bydd yn rheoli ei
deyrnas o Gaersalem. Ceir rhestr lawn o'r 'ecclesia' yng Nghymru ar
y wefan.
w w w .chri stadelphian. org. uk
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Crynwyr
Cychwynnwyd mudiad y Crynwyr, a elwir yn fwy priodol yn
Gymdeithas Grefyddol y Cyfeillion, yn Lloegr gan George Fox yng
nghanol yr ail ganrif ar bymtheg. Yn fuan 'roeddynt wedi'u sefydlu
mewn amryw fannau yng Nghymru ac yn addoli yn Gymraeg ac yn
Saesneg. Yn gynnar yn eu hanes cawsant eu herlid yn erchyll a bu
rhaid i lawer ohonynt ymfudo i America. Mae nofel Marian Eames,
Y Stafell Ddirgel, yn adrodd hanes dioddefaint y Crynwyr yn ardal
Dolgellau.
Gelwir addoldai'r Crynwyr yn Dai Cwrdd. Hwn oedd yr ymadrodd a
ddefnyddid hefyd gan y Bedyddwyr a'r Annibynwyr cynnar. Y
cynharaf o dai cwrdd y Crynwyr yng Nghymru a ddefnyddir o hyd
yw Pales, Sir Faesyfed a godwyd ym 1717; mae mynwent gerllaw ar
dir a gawsant ym 1673. Heddiw fe gynhelir cyfarfodydd gan y
Crynwyr mewn amrywiaeth fawr o leoedd ledled Cymru, rhai yn dai
cwrdd eu hunain, eraill mewn adeiladau a logir ganddynt. Nid oes
gweinidogion ordeiniedig gan y Crynwyr. Ni cheir pregethu ffurfiol
yn eu cyfarfodydd, sydd yn cynnwys elfen sylweddol o ddisgwyl yn
dawel am Dduw. Nid ydynt yn gweinyddu'r sacrament o fedydd na'r
cymun.
Gellir gweld arddangosfa ddiddorol iawn am hanes y Crynwyr yn
Nhy Meirion yng nghanol Dolgellau.
Am fwy o wynodaeth gweler Mae'r Gan yn y Galon: Quakers in
Wales Today (Llanybydder, 1997). Mae Journal of the Friends
Historical Society yn ddefnyddiol, ac mae llyfrgell ardderchog yn
Friends House yn Euston Road, Llundain.
www. cryn wyrcy mru. org .uk

9

Cyfundeb yr Iarlles Huntingdon
Roedd Selina, Iarlles Huntingdon, yn gysylltiedig a'r mudiad
Methodistaidd. Ym 1768 sefydlodd goleg i bregethwyr yn Nhrefeca.
Yn nes ymlaen ymwahanodd oddi wrth Eglwys Loegr a dechreuodd
enwad Methodist Calfinaidd ei hun. Mae'r enwad yn parhau er nad
oes ganddo bellach gapeli yng Nghymru.
Am fwy o wybodaeth gweler Alan Harding, The Countess
Huntingdon's Connexion (Rhydychen, 2003).

of

www.cofhconnexion.org.uk
Cynulleidfawyr (Congregationalists)
Cychwynnodd Cynulleidfaoliaeth gyda'r Diwygiad Protestannaidd
yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Ei hegwyddor gwahaniaethol
sylfaenol yw bod pob cynulleidfa o Gristnogion yn ffurfio eglwys
leol annibynnol.
Yn 1832 ffurfiwyd Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru gyda'r
nod o gyd-gymorth, ac ym 1966 mabwysiadwyd yr enw Eglwys
Gynulleidfaol Lloegr a Chymru gan yr eglwysi. Ym 1972 unodd y
rhan fwyaf o'r eglwysi cynulleidfaol Saesneg eu hiaith gydag
Eglwys Bresbyteraidd Lloegr i sefydlu'r Eglwys Ddiwygiedig
Unedig. Y mae 35 o'r rhain yn awr mewn cyswllt a'r Ffederasiwn
Cynulleidfaol yng Nghymru.
Am fwy o wybodaeth gweler R. Tudur Jones, Congregationalism
Wales, gol. Robert Pope (Caerdydd, 2004).
Gwefan y Ffederasiwn Cynulleidfaol yw www.cfwales.org.uk
Gweler hefyd Annibynwyr
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Cynulliadau Duw
Grwp o eglwysi Pentecostaidd sy'n dysgu neges efengylaidd iawn.
O'r dechrau ym Mirmingham ym 1924 pwysleisiwyd bedydd yr
Ysbryd Glan a llefaru a thafodau. Ceir 54 o eglwysi yn Ne Cymru
sy'n ffurfio Talaith De Cymru. Mae 16 o eglwysi eraill yng
Nghymru sy'n aelodau o Dalaith Gogledd Cymru a'r Canolbarth.
Am fwy o wybodaeth gweler y bennod gan William Kay yn
Pentecostal Perspectives, gol. Keith Warrington (Carlisle, 1998).
www.aog.org.uk
Eglwys Apostolaidd
Y cryfaf o'r Eglwysi Pentecostaidd yng Nghymru. Sefydlwyd yr
enwad ym 1916 gan Daniel P. Williams (Pastor Dan) ym Mhen-ygroes yn Sir Gaerfyrddin. Unodd rhai o'r grwpiau ac unigolion a
ddaeth dan ddylanwad Diwygiad 1904-5. Roedd yr Eglwys
Apostolaidd yn ddylanwadol yn Ne Cymru, ond yn gynnar fe
symudodd hefyd i rannau eraill o Brydain ac Iwerddon a gwnaeth
lawer o genhadu tramor. Mae ganddi 38 o eglwysi yng Nghymru, yn
bennaf yn y De. Mae ganddi agwedd ffwndamentalaidd at y Beibl,
mae'n pwysleisio angen bedydd yr Ysbryd Glan, ac mae'n seilio ei
sustem o lywodraeth eglwysig ar arweiniad 'Apostolion'.
Am lawer o flynyddoedd cynhaliwyd Cynhadledd Ryngwladol
Bentecostaidd ym Mhen-y-groes. Yn ddiweddar, oherwydd tyfiant
yn y nifer a ddaw, penderfynwyd defnyddio Prifysgol Abertawe.
Mae gan yr enwad hefyd Goleg Beiblaidd, a elwir erbyn hyn yn
Ysgol Weinidogaeth, ym Mhen-y-groes ers 1933.
Am fwy o wybodaeth gweler T. N. Turnbull, What God Hath
Wrought: A Short History of the Apostolic Church (Bradford, 1959).
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www. apostolic-church. org
Eglwys Bentecostaidd Elim
Sefydlwyd ym 1915 yn Iwerddon gan Gymro o Nantyffyllon ger
Maesteg, George Jeffreys, a ddylanwadwyd gan Ddiwygiad 1904-5.
Elim Foursquare Gospel Alliance yw enw cyfreithiol yr enwad.
Daw'r enw Elim o Exodus 15:27 lie y disgrifir Israeliaid blinedig yn
cyrraedd oasis yn yr anialwch: "Yna daethant i Elim, lle'r oedd
deuddeg ffynnon ddwr, a deg a thrigain o balmwydd; a buont yn
gwersylla yno wrth y dwr". Mae gan yr eglwys agwedd
ffwndamentalaidd at y Beibl ac, fel yr holl eglwysi Pentecostaidd,
mae'n rhoi pwyslais arbennig ar fedydd yr Ysbryd Glan.
Am fwy o wybodaeth gweler y bennod gan Malcolm R. Hathaway
yn Pentecostal Perspectives, gol. Keith Warrington (Carlisle, 1998).
www.elim.org.uk
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Ers 1933 bu Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn enw swyddogol arall y
Methodistiaid Calfinaidd. Am fanylion gweler Methodistiaid
Calfinaidd.
Eglwys Bresbyteraidd Rydd Cymru
Grwp bychan o eglwysi ffwndamentalaidd a sefydlwyd yn Neheudir
Cymru gan Eglwys Bresbyteraidd Rydd Wlster, a ddechreuodd ym
1951. Y Llywydd ('Moderator') yw'r Dr Ian Paisley.
w w w. freepres .org
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Eglwys Ddiwygiedig Unedig
Ffurfiwyd ym 1972 pan unwyd mwyafrif eglwysi Cynulleidfaol
Saesneg eu hiaith yn Lloegr a Chymru gydag Eglwys Bresbyteraidd
Lloegr. O ran adeiladau capeli yng Nghymru, golyga hyn fod yr
eglwysi Saesneg eu hiaith a oedd cyn hynny yn Gynulleidfaol
bellach yn dwyn y label United Reformed Church. Ers hynny
ymunodd Eglwysi Crist ym 1981 ac Undeb Cynulleidfaol yr Alban
yn 2000.
Yn weinyddol fe rannwyd Lloegr a Chymru yn Synodau a
oruchwylir gan Lywyddion. Un Synod Cenedlaethol sydd ar gyfer
Cymru gyfan.
Am fwy o wybodaeth gweler David Cornick, Under God's Hand: A
History of the Traditions Which Have Come Together in the United
Reformed Church in the United Kingdom (Llundain, c.1998). Mae
Journal of the United Reformed Church History Society hefyd yn
ddefnyddiol.
www.urcwales.org.uk
Eglwys y Nasaread
Sefydlwyd yn Glasgow ym 1906. Mae'n fudiad efengylaidd sydd, fel
Wesleaeth draddodiadol, yn pwysleisio efengylu a lledaenu
sancteiddrwydd ysgrythurol. Mae gan yr enwad dair cynulleidfa yng
Nghymru, un yng Nghaerdydd a dau yn ardal Wrecsam.
www.nazarene.org.uk
Methodistiaid
Ymadrodd dryslyd iawn yw hwn yng Nghymru. Yn draddodiadol
fe'i defnyddid i gyfeirio at y Methodistiaid Calfinaidd tra cyfeirid yn
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gyffredinol at ddilynwyr John Wesley a oedd yn rhan o Gyfundeb y
Methodistiaid Wesleaidd fel Wesleaid neu Fethodistiaid Wesleaidd.
Aeth y sefyllfa yn fwy cymhleth yn y tridegau. Ym 1932 ffurfiwyd
Eglwys Fethodistaidd Prydain Fawr trwy uniad y rhan fwyaf o'r
grwpiau a olrheiniai eu dechreuad yn ol i Wesley. Wedi hynny
cyfeiriai y corff yna ato'i hun yng Nghymru a Lloegr fel Yr Eglwys
Fethodistaidd. Ym 1933 rhoddodd Deddf yr Eglwys Fethodistaidd
Calfinaidd neu Eglwys Bresbyteraidd Cymru statws cyfartal i'r ddau
deitl yma. Ers hynny mae'r Methodistiaid Calfinaidd wedi cyfeirio
atynt eu hunain yn fwy a mwy ami fel Presbyteriaid (Eglwys
Bresbyteraidd Cymru). Serch hynny mae llawer o aelodau ac eraill y
tu allan i'r enwad yn dal i'w galw'n Fethodistiaid.
Yn ychwanegol at eu capeli mae Methodistiaid Calfinaidd a
Wesleaidd, dan ddylanwad y Symudiad Ymosodol ar ddiwedd y
bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, wedi codi
nifer o neuaddau i geisio dod a'r Efengyl i'r dosbarth gweithiol trefol
ac yn gyffredinol i bobl nad oedd yn mynychu eglwysi.
Methodistiaid Calfinaidd
Dyma'r enwad oedd yn brif gynnyrch diwygiad efengylaidd y
ddeunawfed ganrif yng Nghymru a arweiniwyd gan Howel(l) Harris,
Daniel Rowland ac eraill. Cafodd Harris droedigaeth ym 1735 ac ym
ami cymerir y dyddiad yna yn fan cychwyn y mudiad. Dechreuodd
fel adfywiad y tu fewn i Eglwys Loegr - yr eglwys sefydledig yng
Nghymru ar y pryd. Ni sefydlwyd Yr Eglwys yng Nghyrmu (sy'n
ddatgysylltiedig) tan 1920. Defnyddiwyd yr ansoddair Calfinaidd
gan fod aelodau'r mudiad o'r dechrau wedi cyrnryd at ddysgeidiaeth
y diwinydd o'r unfed ganrif ar bymtheg, John Calvin, fod yr
etholedigion a fyddai'n cael eu hachub wedi eu dewis gan Dduw o
ddechreuad amser ac mai dros y rhain yn unig y bu Iesu farw.
Bwriad yr athrawiaeth yma oedd pwysleisio sofraniaeth Duw ac
anallu llwyr bodau dynol i ennill iachawdwriaeth eu hunain.
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Ym 1811 ymwahanodd y Methodistiaid Calfinaidd oddi wrth Eglwys
Loegr. Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg byddent yn cyfeirio
atynt eu hunain fel Cyfundeb yn hytrach nag Eglwys. Bwriad
defnyddio'r gair yma oedd pwysleisio bod y mudiad yn cael ei ddal
at ei gilydd gan lywodraeth a disgyblaeth unedig a'i bod yn
ddyletswydd i bob rhan gynorthwyo'r lleill. Ym 1933, fodd bynnag,
'roedd Deddf yr Eglwys Fethodistaidd Galfinaidd neu Eglwys
Bresbyteraidd Cymru yn rhoi i'r corff ddewis o ddau deitl cyfartal a
chynyddodd defnydd y teitl Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Weithiau
cyfeirir at yr enwad fel Yr Hen Gorff.
Y Methodistiaid Calfinaidd fu'r enwad mwyaf niferus ymhlith y
Cymry Cymraeg (a oedd yn fwyafrif sylweddol o'r boblogaeth cyn
yr ugeinfed ganrif). Ond mae'r enwad yn cynnwys nifer o eglwysi
Saesneg eu hiaith sy'n ffurfio Cymdeithasfa'r Dwyrain tra bod yr
eglwysi Cymraeg yn ffurfio Cymdeithasfeydd y Gogledd a'r De.
Am fwy o wybodaeth gweler Hanes Methodistiaeth
Galfinaidd
Cymru, gol. Gomer M. Roberts (cyfrolau 1 a 2, Caernarfon, 1973,
1978; disgwylir cyfrolau 3 a 4 yn 2011); John Roberts,
Methodistiaeth Galfinaidd Cymru (Llundain, 1931); Derec Llwyd
Morgan, Y Diwygiad Mawr (Llandysul, 1981); Geraint Tudur,
Howell Harris: From Conversion to Separation (Caerdydd, 2000).
Mae Cylchgrawn Hanes Cymdeithas Hanes y Methodistiaid
Calfinaidd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg.
www.ebcpcw.org.uk
Methodistiaid Cyntefig
Torrodd y grwp yma oddi wrth y Methodistiaid Wesleaidd yn gynnar
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan wrthododd y Wesleaid
ganiatau pregethu yn yr awyr agored. Erbyn 1811 yr oeddynt yn
Gyfundeb ar wahan. Ar y cychwyn 'roeddent yn gweithredu'n
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bennaf yn ardal Crochendai Swydd Stafford ond wedyn ymledodd y
Cyfundeb i rannau eraill o Loegr a hefyd ymhlith siaradwyr Saesneg
yng Ngogledd a De Cymru. Parhaodd y Cyfundeb nes iddynt uno a'r
Methodistiaid Wesleaidd a'r Methodistiaid Unedig ym 1932 i
ffurfio'r Eglwys Fethodistaidd.
Am fwy o wybodaeth gweler
Methodism (Peterborough, 2002).

Geoffrey Milburn,

Primitive

Methodistiaid Unedig
Ffurfiwyd yr Eglwys Fethodistaidd Unedig ym 1907 trwy undeb
Methodistiaid y Cyfundeb Newydd, y Beibl Gristionogion a'r Unol
Eglwysi Rhydd Methodistaidd (a oedd eu hun yn uniad o ddau gorff
- y Gymdeithasfa Fethodistaidd Wesleaidd a'r Diwygwyr
Wesleaidd). Ychydig o bresenoldeb fu gan y Methodistiaid Unedig
Saesneg eu hiaith yng Nghymru.
Ym 1932 fe'u hunwyd a'r Methodistiaid Wesleaidd
Methodistiaid Cyntefig gan ffurfio'r Eglwys Fethodistaidd.

a'r

Am fwy o wybodaeth gweler Henry Smith ac eraill, The Story of the
United Methodist Church (Llundain, 1932). Am yr Unol Eglwysi
Rhydd Methodistaidd gweler Oliver A. Beckerlegge, The United
Methodist Free Churches (Llundain, 1957).
Methodistiaid Wesleaidd
Cafodd John Wesley brofiad o droedigaeth ym 1738 a dechreuodd
bregethu yn yr awyr agored ym 1739. O'r pryd hynny tan ei
farwolaeth ym 1791 bu'n gweithio i hyrwyddo adfywiad o fewn
Eglwys Loegr, yr eglwys sefydledig yn Lloegr a Chymru.
Pregethodd yng Nhgymru am y tro cyntaf ym 1739 ar wahoddiad
Howel Harris. Wedi hynny deuai i Gymru'n gyson ac fe ai drwy'r
wlad yn ami ar ei ffordd i Iwerddon, lle'r oedd hefyd yn weithgar.
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Gan nad oedd yn siarad Cymraeg, fodd bynnag, dim ond ar
siaradwyr Saesneg yr oedd ganddo ddylanwad. Erbyn adeg ei
farwolaeth 'roedd gan Fethodistiaeth Wesleaidd tua chwe chant o
ymlynwyr yng Nghymru.
O'r dechreuad pregethai Wesley fod iachawdwriaeth yn cael ei
gynnig i bawb ond iddynt ymateb i wahoddiad Duw. Gelwid hyn yn
gred Arminaidd, ar ol y diwinydd Arminius (1560-1609). Yn hyn o
beth 'roedd y Methodistiaid Wesleaidd yn gwahaniaethu'n sylfaenol
oddi wrth y Methodistiaid Calfinaidd.
Er i Wesley drwy ei oes fwriadu i'w ddilynwyr barhau yn fudiad
adfywiol o fewn Eglwys Loegr, yr oedd ymwahanu yn anochel a
digwyddodd yn fuan ar ol ei farw. Fel y Methodistiaid Calfinaidd
'roedd y corff newydd yn dai i gyfeirio ato'i hun fel Cyfundeb.
Ym 1800, ar anogaeth Thomas Coke, arweinydd y mudiad cenhadol
Wesleaidd a brodor o Aberhonddu, anfonodd y Gynhadledd
Fethodistaidd Brydeinig genhadon Cymraeg eu hiaith i Gymru. Dyna
ddechreuad i Fethodistiaeth Wesleaidd yn yr iaith Gymraeg a dyfodd
drwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Erbyn blynyddoedd
cyntaf yr ugeinfed ganrif 'roedd y Cymry Cymraeg wedi'u trefnu yn
dair Dalaith o dan un Gymanfa a oedd yn atebol yn unig i'r
Gynhadledd Brydeinig. Ym 1974, fodd bynnag, o achos lleihad yn
nifer yr aelodau, daeth y tair Dalaith at ei gilydd yn un. Gan iddi fod
erioed o dan reolaeth y Gynhadledd Brydeinig, mae Methodistiaeth
Wesleaidd yn ami wedi'i hystyried yn eglwys estronol, argraff a
gryfhawyd gan y ffaith fod llawer o'r eglwysi Saesneg eu hiaith wedi
bod tan yn ddiweddar yn rhan o drefn rhai Taleithiau yn Lloegr.
Am fwy o wybodaeth gweler Methodism in Wales: A Short History
of the Wesley Tradition, gol. Lionel Madden (Llandudno, 2003); A.
H. Williams, Welsh Wesleyan Methodism 1800-1858 (Bangor, 1935);
Hugh Jones, Hanes Wesleyaeth Gymreig (4 cyfrol, Bangor, 1911-
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13). Gweler hefyd erthyglau yn Bathfarn:
Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru.

Cylchgrawn

Hanes yr

www.synodcymru.org
Morafiaid
Mudiad a gychwynnodd ym Morafia a Bohemia yn y bymthegfed
ganrif. Eu henw swyddogol yw Unitas Fratrum (Undeb y Brodyr)
ond ers y ddeunawfed ganrif fe'u hadweinir fel y Morafiaid. Cafodd
y mudiad fywyd newydd yn hanner cyntaf y ddeunawfed ganrif pan
ddaeth Iarll von Zinzendorf o Sacsoni yn amddiffynnydd ac
arweinydd iddynt. Fel eglwys mae'r Morafiaid wedi bod yn nodedig
am y modd y maent yn goddef amrywiaeth barn ymhlith Cristnogion,
am eu hagwedd ecwmenaidd tuag at Gristnogion eraill ac am eu sel
cenhadol.
Daethant i Gymru gyntaf yn y 1730au a chawsant ddylanwad
sylweddol ar y Diwygiad Methodistaidd. Sefydlwyd cynulleidfaoedd
Morafaidd yng Nghymru nifer o weithiau ond mae'r rhan fwyaf
ohonynt wedi marw. Yr unig gynulleidfa yng Nghymru ar hyn o bryd
yw'r un yng Nghas-gwent, ond mae eraill ychydig dros y ffin yn
Lloegr, yn Llanllieni a Brockweir.
Am fwy o wybodaeth gweler Geoffrey a Margaret Stead, The Exotic
Plant: A History of the Moravian Church in Great Britain 1742-2000
(Llundain, 2003); Edward Langton, History of the Moravian Church
(Llundain, 1956); R. T. Jenkins, The Moravian Brethren in North
Wales (Llundain, 1938).
www.moravian.org.uk
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Mormoniaid
Eu henw swyddogol yw Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau
Diwethaf. Fe'u sefydlwyd yn America ym 1830 gan Joseph Smith a
honnai iddo trwy weledigaeth dderbyn Llyfr Mormon yn Ysgrythur
ychwanegol i'r Beibl. Ers 1847 bu pencadlys yr eglwys yn Ninas y
Llyn Halen yn Utah.
Cafodd athroniaethau'r Mormoniaid gryn ddylanwad yng Nghymru,
yn arbennig yn y De, yn ystod y 1840au a'r 1850au. Ym 1849
ymfudodd dros 300 i America gan anelu am Ddinas y Llyn Halen.
Aeth eraill i'w dilyn ac erbyn canol y 1860au 'roedd eu
gweithgarwch yng Nghymru bron wedi darfod, ond fe'i hail
ddechreuwyd gan ymdrechion cenhadol yn ail hanner yr ugeinfed
ganrif.
Am fwy o wybodaeth gweler y bennod ar Gymru gan Ronald D.
Dennis yn Truth Will Prevail: The Rise of the Church of Jesus Christ
of Latter-Day Saints in the British Isles 1837-1987, gol. V. Ben
Bloxham ac eraill (Solihull, 1987).
www.lds.org
Pentecostiaid
Mae'r enw yma yn cynnwys yr Eglwys Apostolaidd, Eglwys
Bentecostaidd Elim a Chynulliadau Duw (gweler y nodion unigol ar
yr eglwysi hyn). Mae Pentecostiaid yn rhoi pwyslais mawr ar fedydd
yr Ysbryd Glan a gweinidogaeth sydd yn cynnwys proffwydo, llefaru
a thafodau ac iachau.
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Am fwy o wybodaeth gweler William K. Kay, Pentecostals in
Britain (Carlisle, 2000); Pentecostal Perspectives, gol. Keith
Warrington (Carlisle, 1998).
Saint y Dyddiau Diwethaf gweler Mormoniaid
Swedenborgiaid
Sefdylwyd Eglwys y Jerwsalem Newydd, a elwir erbyn hyn yn
swyddogol Yr Eglwys Newydd, yn Llundain ym 1787. Dilynodd yr
aelodau ddysgeidiaeth y Beibl yn ol dehongliad Emanuel
Swedenborg, athronydd o Sweden yn y ddeunawfed ganrif. Nid
ydynt yn bresennol erbyn hyn yng Nghymru, ond mae
cynulleidfaoedd yng Nghaer a Wallasey.
www.swedenborg.org.uk
Undodiaid
Cychwynnwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg. Yng Nghymru buont yn
fudiad bychan ond a chryn ddylanwad, yn arbennig yn y De. Yr
oeddynt ar eu cryfaf yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed
ganrif yng nghanol a de Ceredigion, ardal a alwyd gan grwpiau
Cristnogol eraill 'Y Smotyn Du'. Yr oeddynt yn gryf hefyd mewn
rhai mannau o Forgannwg a Sir Gaerfyrddin.
Er nad oes ganddynt gredo ffurfiol, mae Undodiaid yn draddodiadol
wedi gwrthod athrawiaeth y Drindod - y gred bod Duw y Tad, y Mab
a'r Ysbryd Glan yn un ac anwahanadwy.
Am fwy o wybodaeth gweler D. Elwyn Davies, Y Smotiau Duon:
Braslun o Hanes y Traddodiad Rhyddfrydol ac
Undodiaeth
(Llandysul, 1981).
www.unitarian.org.uk
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Wesle Bach
Grwp bychan a ymwahanodd oddi wrth y Methodistiaid Wesleaidd
yng ngogledd Cymru ym 1831. Prif bwnc yr anghytundeb oedd pa
faint o awdurdod oedd gan weinidogion dros bregethwyr
cynorthwyol. Ymunodd y Diwygwyr gyda grwp o Fethodistiaid
Annibynnol a oedd wedi gadael y Wesleaid ym 1818 ond ym 1838 fe
ddaethant yn rhan o grwp mwy o wrthgilwyr a alwyd yn
Gymdeithasfa Fethodistaidd Wesleaidd.
Am fwy o wybodaeth gweler A. H. Williams, Welsh
Methodism 1800-1858 (Bangor, 1935).
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Wesleyan

