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CyFnodolyn Synod Cymru yr EGlwyS FEthodiStaidd

Gŵyl doethion a bugeiliaid – gŵyl mawredd,
Gŵyl morwyn fendigaid,
Gŵyl hen y Ffydd, gŵyl ni phaid,
Â’i hanes, ddenu enaid.
–Ronald Griffith
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Dyma lun Brunswick, capel
Wesle yng nghanol dinas
Abertawe. Fel llawer o
gapeli, dydi’r gynulleidfa
ddim yn niferus iawn ac
rydych yn cael eich cyfri’n
ifanc os ydych o dan 70 oed.
Cwbl amherthnasol fyddai
capel o’r fath, mae’n debyg, i
rai o’r bobl sy’n crwydro
strydoedd y ddinas fin nos?
Rhai sy’n ddigartref, yn
geiswyr lloches, newydd
gael eu rhyddhau o’r
carchar neu’n gaeth i
sylweddau? Beth dybiwch
chi?
Trwy ras Duw, mae’r
capel hwn yn lle o groeso i
bobl sydd mewn
trafferthion. Mae’r drysau
yn agor ar nosweithiau
Llun, Mercher a Sadwrn,
rhwng 5 a 9 o’r gloch, er
mwyn croesawu gwesteion.
Mae croeso i bawb. Daw
rhyw 35 i 40 bob nos, rhai
yn rheolaidd ac eraill yn

iawn. Buont yn ffodus i gael
Rhwng 9 a 5, mae
nawdd gan yr Eglwys
asiantaethau eraill yn
Fethodistaidd ond, meddai
cynnig cymorth yn
Huw, nid ydynt am dderbyn
Abertawe ond dim byd ar ôl
grantiau gan y Loteri ac ati.
oriau swyddfa. Digon gwir,
Yn aml iawn gyda nawdd o’r medd Huw, fod ymddygiad
fath, fe ganfyddwch fod
rhai o’r bobl yn gallu bod yn
rhyw amod nad ydych i
anodd ar brydiau, ond mae
ddarllen y Beibl yn eich
pawb yn llofnodi “cytundeb
sesiynau, neu rywbeth o’r
gwestai” i beidio ag
fath. Mae Capel Brunswick
ymddwyn yn
a Chylchdaith Abertawe a
wrthgymdeithasol na rhegi
Gfiyr, dan arweiniad ei
ac yn y blaen, a’r cyfan a
harolygwr y Parchedig
wna’r gwirfoddolwyr yw eu
Howard Long, wedi bod yn
hatgoffa o hynny os bydd
barod iawn i gefnogi’r fenter. angen.
Ac mae’r fenter yn ei thro
Dim ond megis dechrau y
wedi bod o gymorth i’r capel
mae’r cynlluniau. Hoffai
drwy helpu pan oedd angen
Huw a Cerys a’r holl rai sy’n
gwaith ar yr adeilad.
eu helpu wneud mwy eto i
Mae Ogof Adulam yn
helpu pobl i fyw bywydau
cynnig lle diogel, sych a
llawn.
chynnes. I rai o’r
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achlysurol. Mae gan y
cynllun enw diddorol: Ogof
Adulam. Cafodd ei enwi ar
ôl yr ogof y dihangodd y
brenin Dafydd iddi (1
Samuel 22: 1-2) – “A dyma
bawb oedd mewn helbul neu
ddyled, neu wedi chwerwi,
yn ymgasglu ato”.
Dywed Huw Davies, sy’n
cyd-drefnu’r prosiect, iddo
brofi cryn anawsterau ei
hun yn y gorffennol. Dyna
un rheswm pam roedd mor
awyddus, wedi iddo ddod i
ffydd yn yr Arglwydd Iesu, i
ymateb i’r angen amlwg yn
ein cymdeithas heddiw. Mae
ei wraig Cerys, sy’n
wreiddiol o Ferthyr Tudful,
hefyd yn weithgar gydag
Ogof Adulam, yn ogystal â
rhyw ddeugain o
wirfoddolwyr eraill. Mae
pawb sy’n helpu yn cael ei
hyfforddi’n drwyadl ac mae’r
criw yn gweddïo am
gymorth Duw yn gyson
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Diolch yn fawr i gyfeillion Bethel,
Prestatyn, am lun y clawr ac i Mrs
Margaret Griffith am ganiatâd i
gyhoeddi’r englyn.
Yn y rhifyn nesaf fe gawn hanes
Llinos Howells ‘Merch y Mans’.
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AR Y GOROR
gan y Parchedig JENNIFER HURD

Yn nhymor yr fiyl, gadewch i ni fynd i
stabl ym Methlehem, yn oriau mân y
bore ar ddydd y Nadolig cyntaf. Mae
mam newydd, ifanc yn myfyrio ar ei
sefyllfa anhygoel...
“Mae Joseff yn iawn: mae hi wedi bod
yn noson hir. Ac mae hi wedi bod yn naw
mis hir. Hir a rhyfeddol. A’r rhyfeddod
mwyaf yw genedigaeth y dyn bach yma!
Fy machgen i. Fy mab. Mor fychan; mor
dlws. Dwi eisiau syllu a syllu arno fo am
byth - taswn i’n gallu cadw’n effro! Mi
wna i drio cysgu cyn bo hir, ond yn
gyntaf, tra mae popeth yn dawel, rhaid
imi edrych yn ôl. Mae’n rhaid imi geisio
gwneud rhyw fath o synnwyr o hyn i
gyd.
Pwy ydw i, i fod yma fel hyn? Yn ystod
y naw mis diwethaf, dwi wedi cael
ymweliad gan angel oedd â neges
ryfeddol; dwi wedi beichiogi; dwi wedi
achosi cymaint o drafferth a chywilydd
i’r dyn dwi’n ei garu. Dwi wedi cael
cadarnhad pwy fydd fy maban, gan un
sy mor annwyl imi ac mor ddoeth. Mae
fy nghorff wedi newid o fis i fis; dwi wedi
gorfod teithio i ddinas anghyfarwydd,
dinas teulu Joseff, a’r babi bron ar y
ffordd,
oherwydd
gorchymyn
y
Rhufeiniaid, a neb yma yn fodlon rhoi
llety i ni, ar wahân i berchennog y stabl
yma. Dwi wedi esgor ar fy mab! Mi
glywais i gân angylion o bell; daeth criw
o fugeiliaid llawn cynnwrf at y drws. A
rfian mae ’mhen i’n troi a dwi’n llawn
rhyfeddod a dwi wedi blino na wn i ddim
be’ i’w wneud! Ond dwi’n hapus. Dwi
mor llawen. Alla i ddim dychmygu bod
yn drist, byth eto. Ond rhaid imi gofio
pwy yw fy mab - fy machgen bach i! Mae
ein gwlad ni dan sawdl y Rhufeiniaid, ac
mae pwysau o du’r Ysgrifenyddion a’r
Phariseaid. Pwy a fiyr? Does neb yn
ddiogel y dyddiau yma. Neb yn gallu
dianc rhag gormes, yn arbennig pobl
fach, ddi-nod fel ni.
Pobl fach, heb ddim grym na
dylanwad ydym ni. Dim ond merch ifanc
ydw i. Dim ond gweithiwr ydi Joseff.
Doedd gennym ni ddim lle iawn i’r
baban gael ei eni, hyd yn oed. Un bach
ydi yntau, wedi ei eni mewn stabl fach,
mewn tref fach, mewn gwlad fach. Pwy
fuasai’n disgwyl i rywun felly wneud
dim byd o bwys? Ac eto, dwi wedi derbyn
addewid gan Dduw. Iesu ydi enw fy mab
ac mae hyn yn golygu mai trwyddo fo y
bydd Duw yn achub ei bobl. Mi fydd o’n
fawr – er mor anodd ydi credu hynny ar
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hyn o bryd, mae mor fach a bregus. Ac
eto, dwi’n gwybod am gryfder a nerth
pethau bychain. Mae hedyn mwstard yn
tyfu i fod yn goeden fawr. Mae tipyn bach
o furum yn gallu gwneud torth fawr o
fara. Un lamp yn gallu rhoi golau i
stafell lawn tywyllwch - yn union fel y
lamp fach sy’n goleuo’r stabl yma. Mae
pethau bychain yn bwysig. Peth bach person bach - ydw i! Dwi’n gwybod y gall
Duw ddefnyddio pethau bychain - pobl
fach, trefi bach, gwledydd bach - i wneud
ei waith, dim ond i ni ganiatáu iddo fo.
Mae’n rhaid i ni dderbyn ei ewyllys. Ond
y peth ydi, pan fyddwn ni’n dweud
“Bydded i mi yn ôl dy air di,” does dim
posib gwybod beth fydd yn digwydd
nesaf! Dwi wedi profi hynny fy hunan, a
dyma fi, mewn stabl fach mewn tref fach
efo fy mab bach sy’n cysgu’n sownd ar y
gwellt yn ei grud pren. Preseb yr anifail.
Iesu druan! Ond gwyn ei fyd. Gwyn ei
fyd...
Dwi wedi bod yn effro ers oriau lawer.
Ac wnaeth y bugeiliaid ’na ddim cael
llawer o gwsg heno, chwaith! Sôn am
bobl fach! Gwaelod tomen cymdeithas
ydyn nhw. Budr. Aflan. Annerbyniol.
Byth yn mynd i’r synagog. Amharchus
iawn. Ond mi anfonodd Duw ei negesydd
i ddweud y newyddion da am enedigaeth
fy mab wrthyn nhw cyn neb arall. Felly
mae’n rhaid bod pethau a phobl fach yn
bwysig. Mi fydd y wawr yn torri ar y
bryniau erbyn hyn, a nhwythau’n dathlu
o hyd! Cesys! Mae golau’r wawr yn
dechrau dod o’r tu ôl i’r llenni sy’n
hongian dros ddrws y stabl ac mae Joseff
wedi diffodd y lamp. Mi welaf belydrau
haul cynnar y bore ac...O! Maen nhw’n
goleuo’r preseb, crud fy mab! Mae’r
wawr yn torri. Dydd newydd. Bywyd
newydd. Babi newydd. Gobaith newydd.
Pethau mor fychain. Pethau mor fawr.
Pethau
fydd
yn
llenwi
fy
mreuddwydion...”
Duw a’th fendithio, Mair. Duw a’n
bendithio ni i gyd.

Er Cof am y diweddar actor
J O Roberts, Ynys Môn
Tfir ymhlith yr actorion, un a roir
yn rhestr yr enwogion,
gyda’r Côr a’r cantorion
gwâr ei fyd y gfir o Fôn.
Robin Hughes, Llanfyllin

CNOI CIL
gan Gwyndaf Roberts

Yn 1957, fe gyhoeddwyd ‘Pregethau a
Phregethu’r Efengyl drwy’r Canrifoedd’,
sef cyfrol a olygwyd gan Aneurin Talfan
Davies. Yr hyn a geir yn y llyfr yw wyth
o bregethau gan rai o enwogion
Cristnogaeth o gyfnod Sant Chrysostom
(347-407) hyd at John Elias (1774-1841).
Mae pennod y golygydd ‘Y Bregeth’ yn
ychwanegiad cyfoethog sy’n rhoi darlun
hanesyddol o ddatblygiad y bregeth dros
y canrifoedd. Man cychwyn yr astudiaeth
yw’r hanes yn Luc 4, 16-30 am Iesu yn
mynd yn ôl ei arfer i’r synagog ar y
Saboth. Mae’n amlwg o’r ychydig mae
Luc yn ei ddweud am yr achlysur bod
pregethu yn rhan o’r addoliad a bod yr
ysgrythur yn ganolog i’r cyfan. Roedd yr
agweddau hyn yn bwysig ond
ychwanegwyd atynt yr elfen broffwydol
gan yr Iesu. ‘Heddiw yn eich clyw chwi y
mae’r Ysgrythur hon wedi ei chyflawni’.
Dyma fwy neu lai yw’r patrwm a
ddilynodd yr Eglwys yn ei phregethu ar
hyd y canrifoedd er bod y pwyslais ar y
gwahanol agweddau wedi amrywio o dro
i dro.
Yr unig gyfeiriad a geir at bregethwr
yn yr Hen Destament yw Llyfr
Ecclesiastes neu Y Pregethwr. Mae’r gair
Ecclesiastes yn golygu aelod o’r
Cynulliad. Y fersiwn Hebraeg o’r gair yw
Koheleth sy’n gallu golygu y cynulliad
agored o dan yr haul. Neges digon
digalon sydd ganddo, yn ymdebygu i Job
ar adegau. “Gwagedd llwyr yw’r cyfan”,
meddai, “nid yw’r cyfan ond gwagedd ac
ymlid gwynt”. Mae pennod 12 sy’n
dechrau gyda’r anogaeth i gofio “dy
Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid” cyn
i’r blynyddoedd ddod “ni chei bleser
ynddynt”, yn enwog iawn ac yn ddarn o
lenyddiaeth aruchel yr Hen Destament.
Efallai’n wir y gellir crynhoi neges ei lyfr
trwy ddweud mai gofyn un o gwestiynau
mawr bywyd y mae sef a yw bywyd yn
werth ei fyw. Ateb y Cristion i’r cwestiwn

Y Cadeirydd yn pregethu
yn y gwahanol Ardaloedd
Rhagfyr 2016
4 Ceredigion
11 Dyffryn Clwyd
18 Bathafarn
25 Ar gael

Gweddi ar gyfer yr Adfent
Arglwydd Iesu, hiraethwn am weld dydd dy ogoniant.
Arhoswn gyda thi,
Disgwyliwn amdanat,
ac fe gaiff ein poen a’n gofid, ein dagrau a’n tristwch
eu trawsnewid yn llawenydd a chwerthin. Amen.

yw mai Duw fel y datguddir ef yn Iesu
Grist sydd yn rhoi ystyr a phwrpas i’n
bodolaeth ar y ddaear.
Er y byddai rhai yn gweld cynsail i’r
bregeth yn natganiadau proffwydi’r Hen
Destament, yr Arglwydd Iesu Grist yw’r
unig batrwm mae’r Eglwys wedi ei
ddilyn dros yr oesoedd. Yr hyn sy’n
rhyfeddol yw bod pob enwad dros ddwy
fil o flynyddoedd wedi rhoi lle i’r bregeth
yn eu litwrgi. Wrth i’r Eglwys Gatholig
a’r Eglwys Wladol roi’r lle canolog i’r
allor ac i’r Eglwysi Anghydffurfiol osod y
pulpud a’r Beibl ar y blaen, fe aeth yn
demtasiwn i’r rhai sy’n mesur pregeth
wrth ei hyd i feirniadu’r rhai sy’n dewis
crynhoi’r neges i ychydig eiriau.
Fe allwn fel Cymry ymfalchïo yn y
pregethwyr mawr a fu yn yr holl
enwadau’n ddiwahân, ond fel mae’r
Parchedig Ddr. R Tudur Jones yn ei nodi
yn ei gyfrol Grym y Gair a Fflam y
Ffydd, fe fu llawer iawn o rai mwy
amrwd a llai sylweddol yn achosi pryder
i’r arweinwyr ar hyd y blynyddoedd.
Mae’r Dr Tudur yn cyfeirio at yr hyn
oedd gan Brutus (David Owen 17951866) i’w ddweud am y pregethwyr
crwydrol a alwai ef yn Jacs. Dyma flas o
Brutus ar ei fwyaf miniog - ymaflant yn
y Beibl megis bod rattlesnake ganddynt
mewn llaw. Wedi troi at y testun gweflant
ar y gynulleidfa gan droi gwynion eu
llygaid fel lloi o dan gyllell y cigydd...
pan fyddent ar gefn eu hantics yn
debycach i wallgofiaid nag i ddynion yn
cyfrannu Gair y Bywyd i bechaduriaid!
Bu’r enwadau yn ymdrechu’n galed i
osod safonau gwell i’r pregethu ac wrth i
fwy o weinidogion fynychu’r academïau

Dwi’n gadael
mins pei i
Siôn Corn

Ionawr 2017
1 Powys
8 Môn ac Arfon
15 Y Trallwng a Llanwddyn
22 Glannau Maelor
29 Dyffryn Clwyd
Gweddïwn am fendith Duw ar
ymweliadau’r Cadeirydd ac ar
bawb sy’n pregethu’r Efengyl
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a’r colegau fe ddaeth gwell trefn ar
bethau. Bu llawer yn brwydro yn erbyn
addysg i weinidogion ac yn erbyn rhoi
cyflog teg i’r rhai a alwyd i wasanaethu’r
eglwysi ond ymhen amser fe sefydlwyd
trefn sydd wedi’i hetifeddu gyda llawer o
welliannau gennym ni heddiw.
Un arfer hynod a fodolai gynt oedd i
bregethwyr agor y Beibl ar siawns a heb
edrych, gosod bys ar y ddalen ac yna
pregethu ar yr adnod a fyddai o dan y
bys hwnnw. Fe fyddai John Wesley yn
enwog am wneud camp o’r fath gan
ddweud bod Duw yn ei arwain wrth iddo
wneud ei ddewis. Mewn coleg diwinyddol
roedd un o’r darlithwyr yn enwog am
ddewis ei destun gyda’r dull hwn wrth
bregethu i’r myfyrwyr. Roedd rhai o’r
myfyrwyr yn amau ei ddawn a gosodwyd
her i’r darlithydd i ddod i’r gwasanaeth
a chael testun byrfyfyr gan y myfyrwyr.
Pan ddaeth hi’n adeg y bregeth
rhoddwyd darn o bapur i’r pregethwr ac
adnod 8 pennod 1 Mathew arno - ‘‘Yr
oedd Asa’n dad i Jehosaffat, Jehosoffat i
Joram, Joram i Useia’. Testun amhosib
yn ôl pob golwg ond yr hyn a gafwyd y
noson honno oedd pregeth ysgubol yn
pwysleisio’r pwysigrwydd o deulu a’n bod
ni oll mewn rhyw ffordd neu’i gilydd yn
llinach ein Tad Nefol. Mae yna bethau
gwerthfawr a bendithiol y tu ôl i bob gair
yn y Beibl.

Hoffai’r Parchedig a Mrs Marc a
Margaret Morgan ddiolch o galon
am y rhoddion a dderbyniwyd at
Weithredu dros Blant.
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TRAM C
gan Euron Hughes
Cyn i mi farw fe hoffwn i ... gyda’r
geiriau yma mae nifer o bobol yn
cychwyn ar eu “rhestr bwced” sef rhestr
o bethau yr hoffent eu gwneud a/neu eu
gweld cyn croesi’r llen. Ym Mehefin 2016
cefais i (ac amryw o bobl eraill, mae’n
debyg) roi tic yn erbyn un o’r dymuniadau yma. Ar ôl siomedigaethau di-ri,
mi gawsom wireddu ein dymuniad a
gweld tîm pêl-droed Cymru yn chwarae
mewn pencampwriaeth ryngwladol.
Roedd pob methiant yn brifo, ond y
ddwy siom fwyaf i mi oedd Romania ’93
(ar ôl y gêm yma bûm yn crio’n selog am
dridiau) a Rwsia…a gyrru adra yn fy
nagrau o Gaerdydd y noson honno er
mwyn dysgu yn Ysgol Brynrefail y bore
wedyn…a phawb yn yr ysgol honno
mewn tempar!
Ar ôl y siomedigaethau hyn roeddwn
wedi llwyr anobeithio y buaswn byth yn
gweld y dydd yn gwawrio. Ond…ar ôl

rowndiau rhagbrofol llwyddiannus daeth
gwawr bore Mehefin 11 a Chymru i
wynebu Slofacia yn Bordeaux. Yr unig
ffordd y gallwn gyrraedd y gêm oedd
trwy hedfan - ac mae’n gas gen i hedfan.
Waeth i mi gyfaddef ddim, dwi’n rêl babi!
Ond wynebu fy ofnau a’m hamheuon a
mynd amdani oedd raid.
Wedi glanio, dyna lle roedd Bordeaux
yn don o grysau coch a hetiau bwced
“Spirit of 58” a grëwyd gan Tim o’r Bala.
Yn wir roedd y ddinas yn edrych fel
Maes Caernarfon gyda thoman o Gymry
ar bererindod. I fynd o galon y ddinas i’r
stadiwm roedd rhaid cael Tram C. Yn
llythrennol, roedd miloedd ohonom yn
disgwyl am un o’r tramiau. O’r diwedd
daeth fy nghyfle i a fy ffrindiau i ddal un
ohonynt. Doedd dim tamad o le i’w gael
arni - doedd dim modfedd o’r llawr i’w
weld. Roedd pobol wedi eu gwasgu yn
dynn at ei gilydd - yn anghyfforddus o
dynn. Hawdd iawn fuasai i’r sefyllfa droi
yn annifyr ac anghynnes. Roedd acenion
o bob cwr o Gymru i’w clywed ar y tram
- ac yn y gwres, a’r teimlad o nerfusrwydd am y gêm, hawdd iawn fuasai i
bobol droi yn ddiamynedd ac anghwrtais.
Ond yng nghanol hyn daeth un llais bach

o rywle - dwn i ddim pwy, nac o ble…ond
daeth y geiriau: “Nid wy’n gofyn - ” ac o
fewn curiad calon roedd y tram i gyd, pob
dyn, dynes a phlentyn yn ymuno gydag
angerdd i ganu “bywyd moethus!”
Ymlaen yn anesmwyth ar hyd y cledrau
yr aeth y tram; ymlaen yn llawn
angerdd, gobaith a brawdgarwch yr aeth
y cefnogwyr. Llanwyd pawb â rhyw
ysbryd angerddol. Yn sydyn reit roedd y
daith a oedd yn un anghyfforddus,
annifyr, poeth a chlawstroffobig, yn un
fythgofiadwy, yn llawn hiwmor ac
ewyllys da.
Tybed a wnaeth rhywrai o ddarllenwyr y Gwyliedydd ddal un o’r “tramiau
C” y diwrnod hwnnw? Yn ôl y sôn yr un
oedd yr awyrgylch ar bob un. Pawb ar y
daith yn gytûn, pawb yn teithio tua’r nod
gyda gobaith, er gwaetha’r amgylchiadau
anghyfforddus. A tybed oedd yna wers i
ni gyd yma? Mae pawb yn hoffi ei lecyn
cyfforddus ei hun, ond wrth fynd yn fwy
ynysig rydym yn colli ysbryd brawdgarol
cymdeithas a chymundeb. A yw ein
hunanoldeb yn ein rhwystro rhag ymuno
ag eraill, gan brofi sefyllfa neu wynebu
penderfyniadau anodd a all yn y diwedd
ein cryfhau a’n hysbrydoli?

NEWID
gan y Parchedig J. Bryn Jones
Mae’r hyn sydd gennyf i’w rannu â chi y tro hwn yn ymwneud
â’r gair ‘newid’; er mor fychan ydyw, mae’n aml yn effeithio yn
sylweddol ar unigolion a meysydd o bwys. Prysuraf i ddweud
nad yw newid bob amser yn hawdd i’w dderbyn, na’i bwrpas
yn amlwg bob tro! Fodd bynnag, ceisiaf osgoi athronyddu neu
awn ni ddim i unman!
Bu meddygaeth, er enghraifft, yn ei babandod am
flynyddoedd lawer gydag ychydig iawn o hyfforddiant ar gael,
os o gwbl, nes daeth chwyldro yng nghanol yr ugeinfed ganrif.
Erbyn heddiw, mae’r datblygiadau meddygol wedi newid ein
bywydau, e.e. brechlyn y ffliw i’r henoed a’r bregus, a’r pigiad
MMR i blant sydd nawr yn rhan naturiol o’n bywydau. Mae
hyn yn dangos newid positif sydd wedi codi safon ac ansawdd
ein ffordd o fyw. Ym 1945, yn dilyn y dirwasgiad yn 20au a
30au’r ganrif ddiwethaf, cychwynnodd diwygiad dan ofal
William Beveridge a Lloyd George, pan sefydlwyd y Gwasanaeth Lles Cenedlaethol. Roedd y trefniant a wnaed bryd
hynny yn gymorth i ddisodli’r tlodi a’r diweithdra enbyd cyn
yr Ail Ryfel Byd. Ceir disgrifiad ardderchog yn Emyn 49 (C.Ff)
o amgylchiadau byw pobl bryd hynny: ‘Pan oeddem ni mewn
carchar tywyll du, rhoist oleuni nefol’. Disgrifiad clir o fywyd
ym Mhrydain yr adeg hynny, dybiwn i.
Daeth diwygiad cymdeithasol arall ym 1948 pan gafodd y
Cymro Aneurin Bevan ac eraill y weledigaeth i lansio’r
Gwasanaeth Iechyd Gwladol, eto dan arweinyddiaeth y Prif
Weinidog Llafur, Clement Attlee. Mae gennym le i ddiolch i
wleidyddion y dyddiau hynny am fentro i feysydd newydd
mewn cyfnod o ansicrwydd; byddai’n chwith arnom heb y fath
wasanaeth unigryw! Ar y llaw arall, mae ein dyfodol yn dilyn
y penderfyniad i adael Ewrop yn un ansicr a dweud y lleiaf.
Rwy’n credu y bydd hwnnw’n un newid yn ormod ac yn gam
mawr yn ôl.
Fel mewn meddygaeth, bu newid enfawr ym maes technoleg,
gyda datblygiadau sy’n hwyluso pob agwedd o’n bywydau
beunyddiol. Wedi dweud hynny, gellir dadlau bod technoleg
wedi ein gwneud yn fwy diog, yn gorfforol ac yn feddyliol, gan

Y Parchedig Tecwyn Ifan, gfir gwadd cyfarfod Merched
Methodistaidd yn Llanfyllin ar 15 Hydref, gyda’r
Parchedig Jennie Hurd a Mrs Gwenda Roberts.

fod llawer o bobl yn treulio eu hamser hamdden ar gyfrifiaduron a pheiriannau gemau; mae’r ffigyrau gordewdra yn
dyst i hynny.
Ymhlith sawl profiad a gafodd effaith bersonol arna i, y
mwyaf arwyddocaol yw’r alwad a gefais ym 1944 yn India pan
oeddwn yn gwasanaethu gyda’r Awyrlu; newidiodd fy mywyd
yn llwyr gan roi ystyr a phwrpas i mi, gan fy arwain maes o
law i ymgeisio a chael fy nerbyn fel Gweinidog yn yr Eglwys
Fethodistaidd ym 1949. Mae effaith yr alwedigaeth hon yn
parhau hyd heddiw ac ni allaf ddychmygu fy hunan yn gwneud
dim byd arall.
O Arglwydd, galw eto
fyrddiynau ar dy ôl (C.Ff.249)
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V
C PEL
NI
YN EGLWYS IESU
Pendref, Dinbych
OEDFAON PENDREF A PHENIEL
Parhawn i addoli gydag aelodau Peniel
yn Festri Pendref ac yn Llanelwy a
chawsom ein harwain mewn addoliad
gan y Parchedigion Tudur Rowlands a
Glyn Thomas a hefyd gan David Barker
Jones a Richard Jones.
CYDYMDEIMLO
Rhai wythnosau’n ôl bu i ni gydymdeimlo â Medwyn a Mary Jones a’r teulu
ar golli brawd a brawd yng nghyfraith,
Idris Jones. Cydymdeimlwn unwaith eto
â’r teulu o golli chwaer yng nghyfraith,
Sybil Jones, gweddw’r diweddar Idris
Jones.
LLONGYFARCHIADAU

cafwyd cyflwyniad gan David Young ar
fywyd John Ride, sylfaenydd Methodistiaeth Gyntefig yn Wrecsam. Ar ôl cinio
aeth y grfip ar daith hanesyddol o
amgylch Dinbych dan arweiniad un o
dywyswyr gwirfoddol y dref, Mrs Enys
Davies.
Diolch i Mary Jones, Marjorie
Williams a Ceri Ellis am ddarparu
lluniaeth ysgafn ar ddechrau a diwedd y
cyfarfod. Diolch hefyd i Hywel Evans ac
Elfed Evans am gynorthwyo gyda
pharatoi’r adeilad ar gyfer yr ymweliad.
CYFARFOD BLYNYDDOL
Nos Fercher Hydref 19eg cynhaliwyd
cyfarfod blynyddol yr Eglwys dan
arweiniad ein gweinidog y Parchedig
Tudur Rowlands. Ymhlith pethau eraill
trafodwyd y rheolau newydd ynglªn â
rhentu adeiladau a threfn ein
gwasanaethau ar gyfer 2017. Diolchwyd
i’r swyddogion a phenderfynwyd eu hailethol am flwyddyn arall.
DIOLCH
Penderfynodd un o’n gohebwyr ar gyfer
y Gwyliedydd, Mrs Rhiannon Rogers,
roi’r gorau i’r gwaith a diolchwn yn fawr
iawn iddi am ei chyfraniad.
Gohebydd – Mary Jones

Dymunwn longyfarch Geraint Roberts ar
ei lwyddiant yn ennill am Ganu Emyn
yn Eisteddfod Powys.
HANES DIDDOROL
Dydd Sadwrn Hydref 8fed cynhaliodd y
Wesley Historical Society in Wales eu
cyfarfod yma ym Mhendref. Mynychwyd
y cyfarfod gan aelodau o Gaerffili,
Cwmbrân, Aberystwyth, Abertawe,
Crughywel, Caerdydd, Y Trallwng a
Wrecsam – rhai ohonynt wedi cychwyn
yn gynnar iawn i gyrraedd yma erbyn 10
o’r gloch! Roedd y rhaglen yn cynnwys
cyflwyniad gan un o’n haelodau sef
Medwyn Jones, dan y teitl “The First
Welsh Wesleyan Methodist Chapel in the
World” (hanes sefydlu’r achos yma yn
Ninbych, adeiladu Pendref ac agor y
capel ar y 1af o Ionawr 1802, a datblygiad y capel dros y blynyddoedd). Yna

Ebeneser, Caernarfon

Penisarwaun, yn naw deg mlwydd oed.
Cynhaliwyd ei gwasanaeth coffa yn
Ebeneser o dan arweiniad ein gweinidog
y Parchedig Gwynfor Williams. Bu
Glenys yn aelod gwerthfawr a swyddog
ffyddlon ac mae ei hymadawiad yn
gadael bwlch mawr yn rhengoedd yr
eglwys. Cofiwn yn annwyl at ei nith
Joyce a’i theulu. Bu Joyce yn eithriadol o
garedig a gofalus ac yn fawr ei chariad
at Glenys.
DIOLCHGARWCH
Cynhaliwyd ein Cyfarfod Diolchgarwch
fore Sul 16 Hydref o dan arweiniad
Megan Roberts. Cymerwyd rhan gan
Mati Jones, Myfi Powell Jones, Margaret
Tüzüner, Olwen Hefina Hughes,
Gwenllian Roberts a Branwen Edwards.
Mwynhawyd eitemau cerddorol gan
Catrin ar y corn a Henry ar y clarinét ac
unawdau a hefyd deuawd gan June
Aubrey a Morwenna Roberts. Cafwyd
anerchiad gan Dewi Rhys, a soniodd am
y gweithwyr diflino a’u llafur er lles yr
achos, a wnaeth gymaint o argraff arno
yn ei ddyddiau cynnar yma yn Ebeneser.
Gwnaed y diolchiadau gan John Howard
Hughes a chyfeiliwyd gan Eira Owain.
Ar derfyn y gwasanaeth cafwyd cyfle i
fwynhau paned a sgwrs.
Gohebydd – Branwen Edwards

Ebeneser, Treuddyn

DYMUNIADAU GORAU
Erbyn hyn mae Kate Williams, priod y
diweddar annwyl Ifan Hefin Williams,
wedi ymgartrefu yng Nghartref Gwynfa,
Caernarfon. Anfonwn ein cofion anwylaf
ati ynghyd â Muriel Jones, aelod ffyddlon
arall sydd yno ers rhai misoedd bellach.
Cafodd Arfon Roberts ddamwain yn ei
gartref a threuliodd gyfnod yn Ysbyty
Gwynedd. Da yw deall ei fod bellach yn
cryfhau’n raddol yn Ysbyty Eryri.
Dymunwn fel eglwys adferiad buan i
Arfon; rydym yn gweld eisiau ei gwmni
a’i hiwmor iach.

CYDYMDEIMLO
Trist yw cyhoeddi marwolaeth Mr John
Phillips, aelod ffyddlon yn Ebeneser am
flynyddoedd lawer. Yn enedigol o Lerpwl,
roedd yn frwd iawn o blaid popeth
Cymraeg ac yn weithgar gyda sawl
mudiad. Cynhaliwyd yr angladd dan ofal
y Parchedig Eirlys Gruffydd Evans a’r
organydd oedd Mrs Margaret Roberts.
Estynnwn ein cydymdeimlad at ei blant
Dafydd, Gwenllian ac Aneurin a’r teulu
oll yn eu colled.

ER COF ANNWYL AM GLENYS
WILLIAMS
Wedi cystudd blin bu farw Glenys May
Williams yn dawel yng Nghartref Nyrsio

CYMANFA
Cynhaliwyd y Gymanfa Ganu undebol
eleni yn Ebeneser Treuddyn o dan
arweiniad Mrs Mair Selway, Yr
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Wyddgrug a’r organydd oedd Mrs
Margaret Roberts. Cymerwyd y rhan
agoriadol gan Mrs Glenys Davies,
Ebeneser, Treuddyn, a diolchwyd gan
Mrs Marian Simkin, Soar, Nercwys.
Derbyniwyd rhoddion er budd Apêl
Ambiwlans Awyr Cymru.
GWASANAETH CAROLAU AR
18 RHAGFYR
Byddwn yn cynnal ein gwasanaeth
carolau dwyieithog dan ofal y
Parchedig Eirlys Gruffydd Evans
brynhawn Sul 18 Rhagfyr am
2.30yp. Rydym yn estyn croeso cynnes i
bawb. Unwaith eto rydym yn ddiolchgar
i’r Parchedig Eirlys Gruffydd Evans am
ofalu am ein gwasanaeth carolau a hefyd
am ei gofal ar hyd y flwyddyn.
Gohebydd – Maldwyn Roberts

Eglwys Unedig Colwyn

PEN-BLWYDD ARBENNIG
Llongyfarchiadau gwresog a dymuniadau gorau i Mrs Dora Jones a fydd yn
dathlu ei phen-blwydd yn 100 ar Ragfyr
30.
CYNGERDD CAROLAU
Bydd y Cyngerdd Carolau blynyddol yn cael ei gynnal yn Horeb am
7 yr hwyr ar Ragfyr 1af gyda’r elw
yn mynd tuag at Tª Gobaith a
Hosbis Dewi Sant.
ADFENT
Ein tro ni eleni yw cynnal y Cyfarfod
Gweddi Undebol ar 5 Rhagfyr yng
Nghapel y Rhos, Llandrillo yn Rhos.

llyn Parc y Rhath a daeth eraill i ymuno
wedyn i gael pryd o fwyd gyda’n gilydd
mewn tafarn gyfagos. Ar 18 Hydref
daeth Llinos Howells i’r Gymdeithas i
adrodd hanes ei thaith dri mis o gwmpas
y byd rhwng Ionawr ac Ebrill eleni. Mae
ein haelodau yn hoffi crwydro, mae’n
amlwg, gan fod aelod arall sef Shirley
Williams newydd ddod yn ôl o’i thaith i
Periw.
BANC BWYD
Parhawn i gyfrannu nwyddau o Sul i Sul
i’r Banc Bwyd yn y ddinas.
Gohebydd: Gwilym E Roberts

Ebeneser, Trefor, Môn
DIOLCHGARWCH
Cynhaliwyd ein gwasanaeth Diolchgarwch blynyddol ar nos Lun Hydref 17.
Y pregethwr eleni oedd yr Hybarch
Emyr Rowlands, Llangristiolus, a daeth
nifer o garedigion yr achos atom i
wrando ar ei bregeth amserol. Diolch i
bawb am eu cyfraniadau hael. Cydymdeimlwn â’r Hybarch Emyr Rowlands
a’r teulu yn dilyn marwolaeth ei frawd
yn ddiweddar.
Gohebydd – Carys Thomas

Shiloh, Tregarth
DIOLCH AM Y GERDDORIAETH
Ar ddiwedd mis Medi daeth cyfnod i ben
i D. Wynn Williams, Tyddyn Dicwm, pan
ymddeolodd o fod yn organydd yn yr

DIOLCH
Pob bendith i’r Parchedig Philip Barnett
a Mrs Barnett yn eu cartref newydd.
Rydym wedi mwynhau eich cwmni.
BRYSIWCH WELLA
Dymuniadau gorau i Miss Gwenda Jones
ac i Mr Arfon Williams a hefyd i Gwen
sydd heb fod yn dda ei hiechyd. Ein
cofion annwyl at y cyfeillion sy’n methu
dod i’r oedfaon oherwydd llesgedd.
Gohebydd – Rhiannon Jones

Bethel, Rhiwbeina
ADDOLI
Diolchwn am wasanaeth ein gweinidog,
y Parchedig Evan Morgan, a hefyd Ion
Thomas, y Parchedig Dafydd Andrew
Jones a’r Athro D Gwynfor Jones a fu yn
arwain ein hoedfaon.
COLLED
Yn ystod mis Awst bu farw un o aelodau
hynaf Bethel sef Gwyneth David, gynt o
Dalsarnau.
PEN-BLWYDD
Yn ystod mis Medi llongyfarchwyd Tom
Smith ar gyrraedd ei 80 oed.
Y GYMDEITHAS
Mwynhawyd taith gerdded o gwmpas

llawdriniaeth yn ddiweddar. Bydd Wynn
Williams, ein horganydd, yn mynd am
lawdriniaeth i Ysbyty Gwynedd yn y
dyfodol agos a dymunwn wellhad llwyr a
buan iddo. Ddiwedd mis Hydref bu Dewi
Lloyd Jones yn wael yn Ysbyty Gwynedd
ond mae’n dda deall ei fod yn gwella.
Mae Dewi yn fab i Olwen a Tudor Jones,
Fferm Coedhywel.
DECHRAU YN Y COLEG
Pob dymuniad da i Tomos Morris Jones
sydd newydd gychwyn ar ei gwrs gradd
ym Mhrifysgol Bangor. Bu Tomos yn un
o aelodau ffyddlonaf y gwasanaethau
pobol ifanc a diolchwn iddo am ei
gyfraniad.
SWPER DIOLCHGARWCH
Braf iawn oedd dod at ein gilydd ym mis
Hydref i fwynhau Swper Diolchgarwch
hyfryd. Roedd y noson hefyd yn gyfle i
groesawu ein gweinidog, y Parchedig
Philip Barnett a’i wraig Catherine i’n
mysg, i sôn am eu taith noddedig
anturus yn y car bach gwyrdd o gwmpas
arfordir Prydain er budd ymchwil i’r
clefyd MS. Fe wnaethom fwynhau gweld
lluniau o’r amrywiol fannau lle buont.
Cawsom noson werth chweil. Trist iawn
fod yr amser wedi dod i ni ffarwelio â
Philip a Catherine yn awr.
GWASANAETHAU
DIOLCHGARWCH
Ar Hydref 16 cawsom Oedfa Deulu yn
Shiloh gyda phlant ac ieuenctid y capel
a’u rhieni yn cymryd rhan. Cafwyd sgwrs
hynod amserol a chofiadwy gan Wynn
Williams. Diolch i bawb am gymryd rhan
ac i’r rhai a baratôdd y gwasanaeth. Yna
ar nos Lun, Hydref 17, cafwyd pregeth y
Diolchgarwch gan ein gweinidog, y
Parchedig Philip Barnett, sef ei oedfa
olaf yn Shiloh cyn y mudo mawr. Diolch
iddo am ei wasanaeth a’i gymwynasau.
CROESO
Yng nghyfarfod Cyngor yr Eglwys
eleni penderfynwyd ein bod am
agor drysau Shiloh gan roi’r cyfle i
unrhyw un a hoffai droi i mewn am
sgwrs a phaned, unwaith yr
wythnos. Bydd hyn yn digwydd bob
bore Gwener o fis Ionawr ymlaen.

Amlosgfa ym Mangor. Bu Wynn yn
gwneud y gwaith ers bron i bum
mlynedd ar hugain ac fe ddiolchwn iddo
am ei hir wasanaeth. Mwynhewch y
seibiant haeddiannol, Wynn.

BEDYDD
Bedyddiwyd Griff Lloyd Jones, mab
bychan Ffion a Dewi Lloyd Jones, ym
mis Hydref. Pob dymuniad da i’r bychan
ac i’w rieni.

DATHLU PENBLWYDDI
Gwellhad buan i flaenor hynaf Shiloh,
sef Mrs Edith Hughes, a ddathlodd ei
phen-blwydd yn 95 yn ddiweddar ac
sydd yn gwella wedi cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd. Dathlodd brawd Edith, sef J.O
Roberts – yntau hefyd yn flaenor yn
Shiloh – ei ben-blwydd yn 91 ddiwedd
Medi. Llongyfarchiadau i chi eich dau.

PROFEDIGAETH
Cydymdeimlwn â Gwen, Valmai a Fred
yn eu profedigaeth o golli eu brawd yng
nghyfraith, sef Raymond Tugwell,
Llanllechid.

DYMUNIADAU GORAU
Rydym yn falch iawn o weld Gwen Jones
yn yr oedfa unwaith eto wedi iddi gael
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NOSWYL NADOLIG
Cynhelir gwasanaeth
Cymun Noswyl Nadolig
am 6 o’r gloch.
Croeso i bawb.
Gohebydd – Gwenda Davies

V
C PEL
NI
YN EGLWYS IESU
Salem, Rhyd y Foel

TAITH I LANYCIL
Dydd Sul Medi 25ain fe drefnodd Miss
Esther Roberts i aelodau a chyfeillion
Salem fynd i Lanycil ger y Bala i ymweld
â Byd Mary Jones. Cawsom groeso
cynnes yno a gweld prosiect Cymdeithas
y Beibl yn hen Eglwys Beuno Sant. Yna
aethom i westy’r Mawddach yn
Llanelltyd am ginio Sul. Roedd pawb o
un farn ein bod wedi cael diwrnod
ardderchog ac yn edrych ymlaen at y
daith nesaf!
PROFEDIGAETH
Cydymdeimlwn â Mr Bob Thomas a’r
teulu, Awelfor, Hen Golwyn (Bryncar
gynt) yn eu profedigaeth o golli priod,
mam, nain a hen nain annwyl iawn sef
Mrs Mehefin Thomas.
DIOLCHGARWCH
Dydd Sul Hydref 16eg daeth cynulleidfa
deilwng iawn i Salem i’n gwasanaeth
Diolchgarwch am y Cynhaeaf. Mr Tom
Williams oedd y pregethwr gwadd a
chafwyd neges bwrpasol iawn ganddo.
Bu rhai o’r merched yn brysur yn ôl eu
harfer yn addurno’r capel gyda basgedi o
ffrwythau a llysiau’r hydref. Yn dilyn yr
oedfa darparwyd paned a bisgedi yn y
festri. Diolch i Miss Ydwen Davies, y
cyfeilydd.
Gohebydd – Siân Price

Tabernacl, Llanfyllin
CYFEILLION DRWS AGORED
Yng nghyfarfod cyntaf tymor newydd
Drws Agored ym mis Medi, y siaradwr
oedd Lorna Brown o Ddolen Ffermio,
grfip
lleol
a
sefydlwyd
mewn
cydweithrediad â chymunedau yn
Uganda i wella dulliau ffermio yno.
Datblygodd hyn i gynnwys gofal am yr
amddifad, addysg ac yn ddiweddar i
ddatblygu’r defnydd o bfier solar. Mae
Lorna yn teithio’n gyson i Uganda a
daeth aelodau o’r prosiect draw o
Uganda i ffurfio dolenni gydag ysgolion
lleol a grwpiau amgylcheddol eraill. Yn y
cyfarfod hefyd, anfonwyd ein dymuniadau gorau at Eurwen Jenkins, Annie
Roberts a Llywela Roberts. Cydymdeimlwyd ag Annie ar farwolaeth ei
chwaer a’i brawd yng nghyfraith yn
ddiweddar.
SADWRN ELUSENNOL
Ar 10 Medi cynhaliwyd Bore Goffi

Blynyddol Cymorth Cristnogol yn Festri
Eglwys Myllin Sant gyda Tegwen Evans
a Myra Price yn gofalu am y te a’r coffi;
Margaret Blainey a Mona Hughes gyda
stondin dewch a phrynwch, Rhoswen
Charles yn gwerthu cardiau Nadolig a
Robin Hughes yn gwerthu tocynnau
raffl. Deallwyd bod y swm ardderchog o
£258.61 wedi’i godi. Yna, y prynhawn
hwnnw, cynhaliwyd Te Prynhawn er
budd Gweithredu dros Blant yn Villa
Norge, cartref Keith a Decia Blacker.
Llwyddwyd i godi £237. Diolch i
Rhoswen Charles, Olwen Jones, Norine
Boote, Gillian Foulds a Mair, ynghyd â
phawb arall a gefnogodd yr ymdrech
hon.
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau
at y dyfodol i Elin Roberts, Cartref, a
lwyddodd yn ddiweddar i ennill Gradd
mewn Nyrsio. Mae Elin wedi dechrau ar
ei gwaith yn Ysbyty’r Amwythig.
Llongyfarchiadau i Mrs Mair Jones,
Dalar Las, ar gwblhau Hanner
Marathon Caerdydd mewn 2 awr 23
munud gan godi £900 tuag at Ysbyty
Stoke lle bu ei thad, Mr Huw Francis,
Penllwyn, yn derbyn llawdriniaeth ar ôl
y ddamwain ddifrifol ar y fferm y
llynedd.
DIOLCHGARWCH
Cynhaliwyd cyfarfodydd Diolch am y
Cynhaeaf eleni yng Nghapel Pendref.
Yng nghyfarfod y plant cafwyd eitemau
gan blant yr Ysgol Sul ac unawd gan Eos
i gyfeiliant gitâr ei mam, Llinos. Croesawyd pawb gan y gweinidog y Parchedig
Gwyndaf Richards a Mr Richard Lloyd
ac roedd Mrs Eldrydd Jones wrth yr
organ. Cawsom anerchiad doniol a
diddorol gan Mr Tom Ellis. Yng nghyfarfod yr oedolion y pregethwr gwadd
oedd y Parchedig Gareth Hughes,
Wrecsam, gynt o’r Bala a Phenybontfawr. Yr organydd oedd Pauline Page
Jones.
10

GWELLHAD BUAN
Dymunwn adferiad llwyr a buan i Mrs
Margaret Blainey ac i Mr Huw Ellis,
mab Mr a Mrs Tom Ellis, a gafodd
lawdriniaeth ar ei droed.
SWPER Y CYNHAEAF
Mwynhawyd amrywiaeth o fwyd blasus
a baratowyd gan aelodau Cyfeillion
Drws Agored ac eraill a chawsom ein
diddori gan barti talentog Ffrindiau, sef
Elain Wyn, Rhun Jones ac Anna
Williams gyda Mrs Eirlys Richards yn
cyfeilio iddynt. Cyflwynwyd yr eitemau
gan Tom Ellis. Dymunwyd yn dda i
Margaret Blainey a hefyd i Llywela
Roberts sy’n aros am driniaeth bellach.
Cydymdeimlwyd â Robin Hughes ar
farwolaeth ei frawd yn ddiweddar.
CYMDEITHAS Y BEIBL
Cynhaliwyd Bore Goffi er budd Cymdeithas y Beibl a llwyddwyd i godi £200.
Cafwyd casgliad o £38 at yr achos hefyd
yn yr oedfa flynyddol a gynhaliwyd yn y
Tabernacl.
Gohebydd – Robin Hughes

Triniti, Pontarddulais
DYMUNIADAU DA
Dymuniadau gorau i Aled Owen sydd
wedi dechrau cwrs yn astudio Celfyddyd
ym Mhrifysgol Leeds. Mae Aled yn
dalentog i fwy nag un cyfeiriad ac mae
wedi cyfrannu’n rheolaidd i weithgarwch
yr Eglwys a’r Ysgol Sul ers yn blentyn.
Mae Andrew, mab Monica Williams ac
fiyr Mair a Raymond Thomas, newydd
gyhoeddi ei ddyweddïad â Lisa, ac rydym
yn danfon ein llongyfarchiadau a’n
dymuniadau gorau i’r ddau ar yr
achlysur hapus yma.
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Avril ac Eifion Davies
ar ddathlu eu Priodas Aur. Buont ar
daith i Ogledd America er mwyn dathlu’r

achlysur, gan ddychwelyd ar y Queen
Mary II. Da oedd cael y ddau yn ôl i’n
plith unwaith eto: Avril sydd â gofal holl
faterion ariannol yr Eglwys ac mae
Eifion yntau, er nad yw’n aelod, yn barod
ei gymwynas ac o bryd i’w gilydd yn
arwain gwasanaeth. Llongyfarchiadau
hefyd i wyrion Helen Thomas (a’r
diweddar Arthur John Thomas): Rhys
wedi ei benodi’n athro yn Ysgol Gynradd
Gymraeg Gellionnen ger Clydach, a
Catrin wedi ennill gradd o Brifysgol
Cymru, Y Drindod Dewi Sant yn
Abertawe, gydag anrhydedd mewn Celf
a Dylunio. Hefyd i Nia, merch Melville
Thomas, ar ei llwyddiant ardderchog yn
yr arholiadau TGAU ac AS.
CYDYMDEIMLO
Yn ddiweddar fe glywsom y newyddion
trist am farwolaeth Thelma Watts, cynaelod ffyddlon o’r Triniti ac un a
berthynai i hen gymdeithas glòs y Bont.
Roedd wedi symud ers rhai blynyddoedd
i fyw yng nghyffiniau Aldershot i fod yn
agos at ei merch Susan. Erbyn hyn mae
ei llwch wedi dychwelyd i dir y Triniti.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â’r
teulu yn eu colled. Yn yr un modd,
estynnwn ein cydymdeimlad â Rhianydd
a’i theulu ar farwolaeth ei brawd,
Meirion Hughes, mab i’r diweddar
Menna a Mordecai Hughes. Trist oedd
colli Eiriannwy Morgan, gwraig y
diweddar Gerallt Hopkin Morgan,
person tawel a theyrngar a fu’n ffyddlon
i’r achos am flynyddoedd lawer.
CROESAWU’R CADEIRYDD
Hyfryd unwaith yn rhagor oedd
croesawu Cadeirydd y Synod, y
Parchedig Ddr Jennifer Hurd, i’r Triniti
ar Sul 25ain Medi. Rhoddwyd sylw y
bore hwnnw, mewn darlleniadau a
thrafodaethau, i un o flaenoriaethau’r
Eglwys Fethodistaidd, sef Gwasanaeth,
galwad sy’n rhan elfennol o athrawiaeth
y Testament Newydd (Math. 20:28).
Gohebydd – J.R. Jones

Pontrobert
CYDYMDEIMLO
Cydymdeimlwn â Siân, Alun a’r plant,
Brynderwen, ym marwolaeth mam Siân
yn Llandderfel. Atgofion annwyl amdani.
DATHLU
Llongyfarchiadau i Llinos a Bryan Jones,
Tynywig, ar ddathlu eu Priodas Aur.
Bryan yw ein Hysgrifennydd ac mae’n
cyhoeddi ar y Sul; Llinos sydd yn trefnu’r
blodau. Maent bob amser yn barod eu
cymwynas.
CYFARFOD DIOLCHGARWCH
Cynhaliwyd ein Cyfarfod Diolchgarwch
undebol ar ddydd Sul Medi 25ain gyda
Mr Thomas Morris, Llanrhaeadr, yn
arwain. Diolch i’r cyfeilydd, Bronwen
Gwalchmai. Roedd aelodau Penllys a
Phenuel wedi ymuno â ni. Anfonwyd y
casgliad i Ward Oncoleg Plant Ysbyty

Telford lle mae Bryn Jones o Bontrobert
yn cael triniaeth. Paratowyd te i bawb ar
derfyn yr oedfa a chael cyfle am sgwrs.
DIOLCHGARWCH PLANT YR
YSGOL
Y nos Lun ganlynol cynhaliwyd Cyfarfod
Diolch Plant yr Ysgol dan ofal y
brifathrawes Catherine Parry, yn cael ei
chynorthwyo gan yr athrawon eraill. Y
thema oedd Planedau. Catherine Parry
oedd yn cyfeilio a Mr Huw Ellis, Llanfair
Caereinion, fu’n sgwrsio â’r plant. Pob
dymuniad da iddo yn ei swydd newydd
sef Trefnydd Dros Gymru T.L.G.
(Transforming Lives for Good). Y
Parchedig Peter Williams roddodd y
croeso a’r diolchiadau. Roedd y casgliad
yn cael ei anfon i Hope House,
Croesoswallt.
DIOLCH
Ar nodyn personol hoffwn ddiolch yn
fawr iawn i aelodau’r capel a ffrindiau
am eich ymholiadau tra bûm ar
ymweliad byr â’r ysbyty yn ddiweddar.
Gohebydd – Margaret Blainey

Ebeneser, Dolgellau
CROESO
Ym Mhenrhyndeudraeth ar Fedi’r 2il
cafwyd cyfarfod i groesawu’r Diacon
Stephen Roe a’i deulu i’n hardal. Bu rhai
o aelodau Ebeneser yno a mwynhau’r
gwasanaeth yn y capel a’r cyfle i
gymdeithasu dros baned wedyn.
Dymunwn bob hapusrwydd i Stephen ac
Angela a’r teulu yn eu cartref a’u hardal
newydd.
GWELLHAD BUAN
Yn ystod mis Medi bu Mrs. Peggy Walker
yn Ysbyty’r dref a Mrs. Annette Davies
yn Ysbyty Aberystwyth. Mae’r ddwy yn
gwella gartref erbyn hyn. Mae Mr Wyn
Meredith yn ddigon anhwylus gartref ers
rhai wythnosau hefyd. Dymunwn
adferiad llwyr a buan i’r tri ohonynt.
TRIP Y CAPEL
Ar y 24ain o Fedi aeth ugain o aelodau a
ffrindiau Ebeneser ar y bws i Gorwen ac
oddi yno ar y trên i Langollen lle cafwyd
cyfle i fwynhau ychydig oriau cyn dal
bws yn ôl i Ddolgellau. Bu’r tywydd yn
ffafriol ac roedd yn braf cael gweld yr
olygfa o’r trên eto. Diolchwyd i Eluned
Williams am y trefniadau trylwyr.
Edrychwn ymlaen am drip y flwyddyn
nesaf.
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr a dymuniadau
gorau i Hugh a Marian Humphreys sydd
wedi dathlu eu Priodas Ddiemwnt.
Priodwyd hwy yn y Bermo ar y 29ain o
Fedi 1956.
NODYN TRIST
Ar ddau Sul dilynol darllenwyd llythyr
trist iawn i’n cynulleidfa oddi wrth ein
gweinidog y Parchedig Angharad
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Griffith. Ynddo dywedodd ei bod yn rhoi’r
gorau i’w gwaith ar gyngor meddygol.
Mae Angharad wedi bod yn ddifrifol wael
ar rai achlysuron dros y flwyddyn
ddiwethaf. Gobeithiwn y caiff lwyr
wellhad yn y dyfodol, gyda llai o bwysau
meddyliol a chorfforol arni. Colled fawr i
Ebeneser ond yn gwbl ddealladwy.
Gohebydd – Gwyneth Meredith

Ardal Bathafarn
CYDYMDEIMLO
Bu farw un a fu’n hynod o weithgar a
ffyddlon yng nghapel Bathafarn sef
Mair Evans, Machno – fel y mae enw’r
tª yn awgrymu, roedd gwreiddiau Mair
yn ardal Penmachno. Roedd yn gymeriad
hoffus, cadarn a diffuant ac mae’r golled
yn fawr ar ei hôl. Mae ein cydymdeimlad
yn fawr iawn â’r meibion a’u teuluoedd.
Cydymdeimlwn hefyd â Glyn a Gladwen,
Gwyddelwern a Gwyn Atkinson,
Clocaenog, o golli brawd yng nghyfraith
sef Robert Davies o ardal Llangwm.
A chyda gofid y clywsom am farwolaeth
Menna Parry, Gwyddelwern, a fu’n
ffyddlon iawn yng nghapel Wesle
Gwyddelwern ac yn weithgar yn ei
chymuned. Roedd Menna yn wyneb
cyfarwydd, ynghyd â’i phriod Ifor, wrth y
fynedfa i’r Eisteddfod Genedlaethol am
flynyddoedd maith, yn y De a’r Gogledd,
y ddau wastad wrth eu boddau. Byddent
yn ffyddlon i fiyl Ddrama Corwen a
llawer o fudiadau eraill hefyd. Cymeriad
cadarn, diffuant, llawn hiwmor oedd
Menna. Meddyliwn yn dyner iawn am ei
phriod Ifor, yntau yng Nghartref Gofal
Plas Gwyn, a’r teulu oll.
MERCHED METHODISTAIDD
Aeth nifer ohonom i’r cyfarfod yn
Llanfyllin ar 15 Hydref, ynghyd â
chyfeillion o ardaloedd eraill. Cawsom
sgwrs hynod o ddiddorol yno gan Tecwyn
Ifan a sawl cân soniarus ganddo ar y
gitâr. Roedd chwiorydd Llanfyllin a’r
cylch wedi paratoi te blasus ar ein cyfer
a bu’n ddiwrnod dymunol iawn yng
nghwmni ein gilydd. Diolch i Rona,
Llanrhaeadr ym Mochnant, am y
trefniadau gofalus.
Y GYMDEITHAS
Diolch i bawb a gynorthwyodd â’r trefniadau ar gyfer cyfarfod y Gymdeithas
pan gawsom sgwrs ddiddorol gan Robin
Llwyd ab Owain.
DIOLCH
Diolch i’r rhai sydd wedi arwain ein
hoedfaon ac i Rhodri, Rhian, Dilys,
Lowri, Emrys Davies, Eva Rogers Jones,
Dafydd, Olwen a Gwyneth am gymryd
rhan mewn cyfarfodydd gweddi. Diolch i
Dilys a Beryl a’r criw am lanhau’r capel;
i Beryl a Meta am baratoi Bwrdd y
Cymun; ac i Rhian am gyfeilio. Er mai
cynulleidfa fach ydym, mae pawb yn
frwdfrydig ac yn falch o chwarae ei ran.
Hyfryd hefyd oedd cael dod at ein gilydd

ym Methania yn ddiweddar, i wasanaeth
undebol sef Gwasanaeth Un Byd.

Te yn Eglwysbach

DRYSAU AGORED
Daeth amryw i weld y capel pan agorwyd
y drysau o dan y cynllun hwn. Braf oedd
eu croesawu wrth iddynt fwynhau gweld
yr hen adeiladau a gwerthfawrogi’r
llafur sydd wedi bod ar hyd y canrifoedd.
DATHLU
Llongyfarchiadau calonnog i Nia Morris,
Corwen, ac Elfed Jones, Glyndyfrdwy, ar
achlysur hapus eu priodas yn ddiweddar.
Dymuniadau gorau a phob bendith i’r
dyfodol hefyd i Huw, Tª Ucha’r Llyn, a
Dilwen, Plas yn Llan, a briododd
ddechrau Gorffennaf.

Horeb, Llanrwst

YMDDEOL
Dymuniadau gorau i Lucy wrth iddi
ymddeol ar ôl blynyddoedd o wasanaeth
yn y Llyfrgell.
DATHLU’R DEUGAIN
Yn 1976 y cafwyd yr haf poethaf erioed,
ond mi ddaeth y glaw yn ei holl ogoniant
ar 11 Medi, sef dydd priodas Elizabeth a
Bob. Pawb yn falch o’r glaw ond ni! Yn yr
un mis fe briododd Beryl (Parry gynt) a
Stephen a hefyd Elfyn a Beryl, Tª Coch.
Dymuniadau gorau iddynt hwythau ar
ddathlu eu Priodas Ruddem.
DYMUNIADAU GORAU
Anfonwn ein cofion anwylaf at Gretta
Davies, sy’n parhau i fod yn Ysbyty Glan
Clwyd ac at Rhian a Stephen Griffiths
sydd wedi cael triniaethau yn ddiweddar.
Pob dymuniad da i Olwen Griffiths, sydd
heb fod yn dda ei hiechyd; hefyd Ifor
Parry; a meddyliwn am Eirwen,
Llanelidan gynt, sydd mewn Cartref
Gofal yn Nhrefnant. Rydym yn meddwl
amdanoch ac am bawb sydd mewn
hiraeth am anwyliaid.
Gohebydd – Elizabeth Jones

Ardal Dyffryn Conwy
Ar bnawn Sul Hydref 30, daeth llu o
aelodau a ffrindiau Ardal Dyffryn Conwy
at ei gilydd yn Ebeneser, Eglwysbach, i

FFARWELIO
Ar 30 Hydref aethom i Eglwysbach i
ymuno ag aelodau’r eglwysi eraill er
mwyn diolch i’r Parchedig Philip Barnett
a Mrs Catherine Barnett am eu
gwasanaeth i’r ardal. Mae ein dyled yn
fawr i Philip am ei hawddgarwch a’i
frwdfrydedd. Dymunwn yn dda i’r teulu,
gan obeithio eich gweld eto cyn bo hir.
Gohebydd – Eira Jones
wasanaeth o ddiolch am gyfraniad y
Parchedig Philip a Mrs Catherine
Barnett ac i ffarwelio â hwy. Cymerwyd
rhan gan y Parchg. Arglwydd Roger
Roberts, y Parchg. Ddr. Jennie Hurd, y
Diacon Jonathan Miller, y Parchg. Ifor
Jones a’r Parchg. Peter Jennings. Cafwyd
gair o ddiolch gan Derryl Jones ar ran
Ebeneser, Ann Jones ar ran Soar,
Maenan, Islwyn Evans ar ran Preswylfa
ac yna teyrnged hwyliog gan Arwel
Roberts ar ran Horeb, Llanrwst, a gair
byr gan Llinos Garstang, Goruchwyliwr
yr Ardal. Mwynhawyd te a baratowyd
gan gyfeillion Eglwysbach ar ddiwedd y
cyfarfod.

Ebeneser, Eglwysbach

LLONGYFARCH
Llongyfarchiadau i Miriam Hughes, Tu
Hwnt i’r Fawnog, sydd wedi llwyddo yn
ei harholiadau lefel A yn ddiweddar ac
sy’n mynd ymlaen i astudio Rheoli Eiddo
Tirol ym Mhrifysgol Lerpwl.
GWELLHAD BUAN
Dymuniadau gorau i Mrs Diana
Hughes, Tu Hwnt i’r Fawnog, am
wellhad buan yn dilyn llawdriniaeth yn
Ysbyty Glan Clwyd.
Gohebydd – Charles Crapper

Preswylfa, Cyffordd Llandudno

CYDYMDEIMLO
Cydymdeimlwn â Mrs Nia Jones
sydd wedi colli ei mam, a oedd
hefyd yn chwaer yng nghyfraith i
Mrs Eirwen Jones. Cydymdeimlwn yn ogystal â Mrs Eirian
Jones, y bu farw ei chwaer yng
nghyfraith sef Mair Machno a
oedd hefyd yn fodryb i Llinos,
Carys, Bethan a Rhian.
GWELLHAD BUAN
Gwellhad buan i Mr Islwyn
Evans sydd wedi cael llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd, ac
i’w wraig Megan sydd hefyd wedi
cael triniaeth yno.

Llinos Garstang, Goruchwyliwr yr
Ardal, yn cyflwyno rhoddion i Philip a
Catherine

POB DYMUNIAD DA
Cyflwynwyd llun yn anrheg i’n
gweinidog y Parchedig Philip
Barnett, ar ei ymadawiad â Phreswylfa ac â’r Ardal. Diolch yn fawr iddo am ei holl
waith dros y blynyddoedd a dymuniadau gorau iddo ef a Catherine yn eu cartref
newydd.
Gohebydd – Eirian Jones
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HOLI’R PANEL

Diolch i Mrs EIRA JONES a’r Parchedig BRYN JONES am gynnig y cwestiynau
y tro hwn, ac i Maryl, Ian, Martin a Peter am fod yn barod i ystyried y materion
hyn a rhannu eu sylwadau. Byddai’n ddiddorol iawn gwybod a yw’r darllenwyr
yn cytuno! Beth yw eich barn chi am y mater sylfaenol iawn y mae’r Parchedig
Bryn yn ei godi? Dyma graidd yr adolygiad sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd o’n
bywyd fel Synod Cymru (y cafwyd manylion amdano yn rhifyn diwethaf y
Gwyliedydd). Fel y dywedwyd yn y cyd-destun hwnnw, ceisiwn ymatebion
gonest, dewr a realistig!

1. Oes rhaid mynychu capel neu eglwys i fod yn Gristion? Eira

Ateb Maryl

Ateb Ian

Dydw i ddim yn meddwl ei bod yn
rhaid mynychu capel neu eglwys i fod
yn Gristion gan ei bod yn bosibl
darllen y Beibl a gweddïo yn unrhyw
fan a gwerthfawrogi gwaith Duw a
moli'r Arglwydd allan yn y wlad
ynghanol ei greadigaeth. Yn wir, mae
gwasanaeth awyr agored yn gallu
codi'r ysbryd. Ond yn bersonol credaf
fod treulio amser yng nghwmni pobl
o'r un anian a chydaddoli yn gymorth
mawr.
Wedi dweud hynny, mae yna
gymaint o bobl, a llawer yn ieuenctid,
yn barotach i wneud gwaith elusennol
ac i faeddu eu dwylo na ni sy'n
mynychu oedfaon yn gyson. Mae mor
hawdd mynd i'n pocedi a chyfrannu
heb symud o'n seddi - ond mynd allan
at y rhai mewn angen a wnâi’r Iesu a
chymysgu â nhw.
Pam nad yw cynifer o bobl, llawer
ohonynt yn credu, yn gweld yr angen i
fynychu capel neu eglwys? Tybed nad
ydynt yn gweld gormod o le i bwyntio
bys at nifer sy'n mynychu'n rheolaidd
ac mewn swyddi cyfrifol, gan deimlo
nad ydynt, yn aml, yn ymarfer yr hyn
maent yn ei bregethu. Onid wrth eu
gweithredoedd yr adnabyddir hwynt?
Maryl Rees

Yng nghyfnod bywyd daearol Iesu byddai pobl yn dod i glywed dysgeidiaeth
pregethwyr teithiol a elwid yn rabiniaid. Byddent yn dilyn eu rabi o le i le ac yn dysgu
ganddo. Heb fod yn ei gwmni, ni fyddai modd iddynt glywed ei ddysgeidiaeth nac
ufuddhau iddi. Roedd Iesu yn un o’r rabiniaid hyn a dyma un o batrymau cyntaf yr
eglwys, dilynwyr Iesu. I ninnau fod yn rhan o’r eglwys, mae’n rhaid inni fynychu er
mwyn clywed dysgeidiaeth yr Athro neu’r rabi.
Galwodd Iesu bobl i’w ddilyn: nid yn unig y deuddeg disgybl ond llawer o ddilynwyr
eraill hefyd, fel y gwelwn yn yr Efengyl yn ôl Luc (Luc 10:1) pan anfonodd Iesu 72 arall
i baratoi ei ffordd. Yn amlwg, buasai’n rhaid i’r bobl hyn dreulio cyfnod gyda’r Iesu er
mwyn dysgu amdano. Mae’r un peth yn wir yn ein cyfnod ni: dylem ninnau fynychu’r
capel neu’r eglwys er mwyn dysgu mwy am Iesu. Cawn wneud hynny drwy wrando ar
ein pregethwyr lleol a’n gweinidogion a thrwy ddysgu gan ein cyd-ddisgyblion yn y
capel neu’r eglwys. Rhan o’n dyletswydd fel Cristnogion yw cyfranogi o’r gymdeithas
sydd i’w chael yno. Er ei bod yn bosibl byw bywyd da trwy ddilyn gorchmynion y Beibl,
mae’n haws gwneud hynny wrth inni helpu ein gilydd fel cyd-ddisgyblion sy’n cwrdd
yn rheolaidd.
Wrth gwrs, mae rhai yn methu mynychu capel neu eglwys oherwydd afiechyd,
anabledd neu oedran, ond un o gryfderau trefn yr Eglwys Fethodistaidd yw fod pob
capel i fod â thîm o Ymwelwyr Bugeiliol (Rheol Sefydlog 631). Dyletswydd Ymwelwyr
Bugeiliol yw ymweld â phob aelod sydd ar eu rhestr o dro i dro ond yn arbennig y rhai
sy’n methu mynychu’r capel oherwydd eu hamgylchiadau. Mae’r ymweliad yn gyfle i
rannu newyddion ac i drafod pethau ysbrydol: mae’n fodd i ofalu bod y rhai yr ymwelir
â hwy yn parhau yn rhan o’r eglwys. Bydd yr ymwelydd yn gweddïo gyda nhw ac yn
eu sicrhau eu bod yn parhau i fod yng ngweddïau’r eglwys. Fe ddaw’r gweinidog hefyd
â’r Cymun Bendigaid i’r aelodau sydd yn gaeth i gartref neu ysbyty, oherwydd fe
orchmynnodd Iesu inni gyfranogi o’i gorff a’i waed - y Dirgelwch Sanctaidd.
Felly, i grynhoi, dylai pob disgybl neu ddilynwr i Iesu fynychu capel neu eglwys ar
bob achlysur pan fo hynny’n bosibl a dylai’r capeli hefyd gymryd o ddifrif eu cyfrifoldeb
i ymweld â’r aelodau hynny sy’n methu mynychu oherwydd amgylchiadau fel afiechyd,
anabledd neu oedran.
Y Parchedig Ddr Ian Morris

2. Ein prif waith fel aelodau o Eglwys Iesu Grist a Thalaith Cymru yw credu ac addoli Duw
a'i wasanaethu. Mae nifer y rhai sy’n aelodau eglwysig yn lleihau o flwyddyn i flwyddyn ac
felly onid yw’n amser ac yn ddyletswydd ceisio trafod y sefyllfa ar fyrder? A oes gennych
unrhyw awgrymiadau beth i’w wneud yn wyneb yr argyfwng hwn? Bryn
un eglwys.
Efallai fod yn rhaid cymryd y cam poenus o werthu ein
hadeiladau anaddas a chyfarfod mewn cartrefi fel roedd yr
eglwys fore yn gwneud. Wedi’r cwbl, unedau bychain oedd yr
eglwysi newydd a fagodd yr Apostol Paul. Ac nid pregethu a
wnâi ar y cyfan ond trafod a dysgu’r ffydd yn ei weithdy fel
gwneuthurwr pabelli yn strydoedd cefn Corinth neu Effesus.
Rhaid i ninnau sylweddoli fod yr argyfwng mor fawr nes bod
yn rhaid dysgu’r ffydd o’r newydd i’n cymdeithas baganaidd,
aml-dduwiau, heddiw.
Ond sut mae cyrraedd at y rhai sydd yn chwilio am angor
i’w bywydau mewn cyfnod mor ansicr â hwn?
I ddechrau cychwyn rhaid sylweddoli fod yn rhaid mynd
trwy gyfnod o “baratoi’r ffordd” fel yr oedd Ioan Fedyddiwr yn
parhad ar y dudalen nesaf

Ateb Martin
Gwyddom yn rhy dda fod ein heglwysi yn prysur ddiflannu
wrth i’n haelodau prin farw heb neb i gymryd eu lle. Nid yn
unig methasom drosglwyddo’r efengyl i genhedlaeth ein plant
ond mae plant ein plant wedi pellhau cymaint fel nad ydynt
yn gwybod Gweddi’r Arglwydd bellach. Ond nid yw’n ddigon
da disgwyl i Dduw ddod i’r adwy gyda diwygiad newydd heb i
ni wneud dim ein hunain.
Fel y dywed Iesu yn nameg yr heuwr (Marc 4,1-9) mae angen
hau unwaith eto. Ond sut mae mynd o’i chwmpas hi?
Wrth gwrs rhaid parhau i ofalu am y praidd sy’n weddill.
Dysgais fel gweinidog yn yr UDA fod yn rhaid cael bugail i bob
eglwys. Nid oes dyfodol i’r sefyllfa chwerthinllyd lle mae ein
gweinidogion prin yn gorfod gofalu am 10 i 15 o eglwysi. Rhaid
herio a hyfforddi arweinwyr lleyg i gymryd cyfrifoldeb am bob

Os bydd bywyd wedi'i chwalu – beth nesaf ?
gan y Parchedig Philip Barnett

Mi fuom ni'n deulu gweddol normal!
Dau fab wedi gwneud yn dda mewn
ysgol a phrifysgol, wedi priodi a setlo i
lawr gyda'u teuluoedd. Tim yn athro
mathemateg dawnus a Simon yn
gyfrifydd.
Tua saith mlynedd yn ôl cafodd Tim
broblem gyda'i lygad ac am chwe mis
aeth am brofion yn rheolaidd. Yn ystod
yr amser hwnnw daeth symptomau
eraill ac, ar ôl cael dau sgan, derbyniodd
y newyddion brawychus fod ganddo MS.
Ar y pryd nid oedd Tim na ninnau yn
sylweddoli beth a olygai'r diagnosis yma
ond, yn rhy fuan, sylweddolon ni pa mor
fawr fyddai’r effaith ar weddill ei oes.
Beth oedd ein hymateb ni fel rhieni?
Dicter, sioc a thristwch yn gyntaf gan
ofyn pam bod rhywun fel Tim, oedd yn
glên ac yn ymroddedig i helpu eraill, yn
cael ei daro gan y fath beth. A dwy
flynedd yn unig oedd ers iddo briodi ag
Emma. Wedyn, os oedd rhywun yn ein
teulu ni i ddioddef o salwch nad oes
gwellhad iddo, gwell o lawer fuasai i

hyn ddigwydd i mi, sydd yn tynnu at
ddiwedd oes, yn hytrach na Tim ac
yntau’n dechrau ar ei yrfa.
Syrthiais allan gyda Duw big time am
amser hir tra, yn arwynebol, y daliwn
ati i gadw fy ngwaith i fynd fel arfer.
Teimlodd y wraig, Catherine, yr un loes
wrth gwrs, ond mae hi'n fwy rhesymegol
ei hagwedd, diolch byth!
Yn raddol, dechreuom ymostwng i'r
amgylchiadau a cheisio gweld beth oedd
y ffordd orau i ni fod yn bositif ac yn
ymarferol yn y sefyllfa oedd ohoni. Rhoi
cefnogaeth i Tim a'r teulu oedd y
flaenoriaeth gyntaf, yn arbennig ar ôl
iddo gael ei orfodi i roi'r gorau i'w waith,
a oedd yn brofedigaeth iddo. Wedyn
ceisio gwneud pethau arferol gyda'r
teulu i gyd yn arbennig wedi i’r mab,
Ralph, gael ei eni. Mae Ralph bellach yn
bedair oed.
Yn sgil hyn oll, roeddem yn awyddus
iawn i godi pres at Ymchwil MS ym
Mhrifysgol Caergrawnt lle maen nhw'n
chwilio am ffyrdd i gael gwared â'r
salwch yma. Mae llawer ohonoch wedi
cyfrannu at ein taith noddedig
ddiweddaraf yn y Morris Minor sydd

ei wneud. Rydym yn troedio trwy anialwch ysbrydol ac mae
llawer o waith treiddio i mewn, archwilio a deall y sefyllfa
rydym yn byw ynddi cyn y daw pobl i groesawu a derbyn
efengyl Iesu Grist o’r newydd. Ac, yn sicr, nid yr hen ffurf o
eglwys yr ydym ni wedi hen arfer â hi fydd hi mwyach.
Ers i mi ymddeol cefais y cyfle, gan fy mod wrth fy modd efo
chwaraeon o bob math, i gyfarfod pobl o bob oed sydd wedi
ymddieithrio o’r eglwys, neu sydd yn hollol anwybodus am yr
efengyl, trwy chwarae criced, golff, pêl-droed, a nofio. Nid yw’r
mwyafrif helaeth ohonynt yn gwybod beth ar y ddaear yw
gwaith gweinidog bellach, heb sôn am beth mae o’n da. Ac mae
yna gymaint o gamsyniadau am y ffydd! Tra mae’r golffwyr
yn disgwyl imi gael gair efo’r Hollalluog i gadw’r glaw i ffwrdd,
mae’r cricedwyr yn ymddiheuro am eu rhegfeydd a’r pêldroedwyr yn dal i goleddu’r syniad nad oes hawl gan y
crefyddol i fwynhau ei hun. Mae yna lawer o waith aredig i’w
wneud cyn bod y tir yn barod i’r had. Efallai y bydd y gaeaf
yn un hir.
Yn y cyfamser rhaid canmol y rhai sydd yn arbrofi efo ffyrdd
newydd o gyflwyno’r efengyl. Mae “Llan Llanast” (‘messy
church’) yn llwyddo i ddenu rhieni a phlant ifanc i ddysgu am
y ffydd trwy stori, darlunio, crefftwaith a chael pryd o fwyd
gyda’i gilydd i gloi. Mae gwirfoddolwyr yn cael croeso gan
ysgolion cynradd i “Agor y Llyfr”- dramateiddio storïau
anturus o’r Beibl. Ond yr her fwyaf yw cyrraedd llanciau a
llancesau yn eu harddegau. Weithiau mae’n werth gwahodd
rhai i gyfarfod mewn caffi fel Costa am drafodaeth agored am
y ffydd.
Efallai mai’r her fwyaf yn y Gymru gyfoes yw sylweddoli
ein bod yn wlad amlieithog ac os yw’r efengyl yn mynd i
ailgydio ym mywydau ein pobol rhaid gwahodd y dysgwyr
niferus yn ein plith a gwneud ein gwasanaethau yn
ddwyieithog. Wedi’r cwbl, mae gennym drysor o Lyfr Addoliad
dwyieithog sydd wedi cael ei anwybyddu yn rhy hir.
Y Parchedig Martin Evans-Jones

wedi codi, hyd yn hyn, dros £16,000.
Beth amdanom ni fel teulu? I ryw
raddau rydym wedi dygymod a’r sefyllfa
sydd wedi dod i'n rhan ac wedi dysgu
sut i fyw o wythnos i wythnos. Mae hyn
yn hollbwysig gan fod MS yn afiechyd
hollol anrhagweladwy. Mae cyflwr y
dioddefwyr yn wahanol o ddydd i ddydd.
Y rhan fwyaf o’r amser, mae Tim a'i
deulu yn cadw'n siriol gan fyw o fewn y
cyfyngiadau – a’r rheini’n cynyddu'n
raddol. Mae'n anodd i'w frawd Simon
weld Tim yn methu ag ymdopi â
phethau.
A ninnau? Rydym yn teimlo’n drist yn
aml iawn ond yn gofalu ein bod yn
annog y teulu i fyw bywyd mor gyflawn
ag sy’n bosibl, gan geisio cadw’r ddysgl
yn wastad rhwng teulu Tim a theulu
Simon a Maria a'u plant hwythau Ella
a James, a chofio hefyd fod digon o bobl
yn y byd sydd yn wynebu pethau
gwaeth na ni. Ar hyn o bryd rydym ar
fin symud i fyw yn nes at Tim gan fod y
daith o Ddeganwy yn ddau gan milltir
bob tro yr awn atynt i Swydd Derby.
A minnau? Rwyf wedi dod i berthynas
newydd â Duw!

Ateb Peter
Mae’r gair ‘Cenhadaeth’ yn rhan o enw amryw o’r
cylchdeithiau lle bûm yn weinidog ac yn wir mae gwaith yr
Eglwys yn gyfystyr â derbyn yr her i genhadu. Credu, addoli,
gwasanaethu…ie! Ond mae cenhadu lawn cyn bwysiced. A
dydi o ddim yn rhywbeth y gallwch chi ei gyfyngu i un awr ar
y Sul, chwaith. Mae’n rhywbeth sy’n digwydd wrth inni agor
ein calonnau a’n meddyliau – heb sôn am ein drysau – gan
ymestyn allan at bobl nad ydynt yn bell i ffwrdd er nad ydynt,
hyd yma, yn rhan o’r Eglwys. Ydi eich capel chi wedi rhoi
cynnig ar gynnal Llan Llanast? Mae’n dod â phlant a’u
teuluoedd i mewn. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar 'Who let the
Dads out?' Mae’r penwythnos yn adeg brysur i deuluoedd
rhwng siopa, ymweld, cymryd rhan mewn chwaraeon...Mae’n
bosibl y byddai mwy yn dod i oedfa ar nos Iau, er enghraifft,
nag ar ddydd Sul!
Mae llawer o Saeson, fel fi, wedi dod i garu Cymru ac yn
awyddus iawn i ddysgu mwy am ei diwylliant a dysgu’r iaith
Gymraeg. Mae llawer ohonom wedi ymgartrefu ar y glannau
(Costa Lancastria?) ac mae rhyw 200 wrthi’n dysgu Cymraeg
yn yr ardal hon yn unig. Byddant yn cyfarfod mewn festrïoedd,
ysgolion a thafarndai er mwyn ymarfer eu Cymraeg a gwrando
ar bobl sy’n siarad Cymraeg yn rhugl ac sy’n amyneddgar pan
fydd dysgwyr yn araf. Os gwelwch yn dda, cynhaliwch oedfa
ddwyieithog unwaith bob ychydig wythnosau - a’i hysbysebu!
Mae Merched y Wawr yn groesawus iawn, ond beth amdanom
ni, Feibion y Machlud? Cofiwch y bydd arnom angen ambell
glustog...a byddai’n dda petai’r t bach o fewn cyrraedd hwylus.
(Mae rhywun yn cyrraedd rhyw oed...)
Os byddwch yn cynnig beth mae ar bobl ei angen...efallai y
gwelwch chi nhw’n dod; os byddwch yn cynnig beth mae ar bobl
ei eisiau...efallai y gwelwch chi nhw’n dod. Ymestyn allan sydd
ei eisiau...mae ’na bobl sy’n dyheu am weld rhywun yn
ymestyn allan atynt.
Y Parchedig Peter Jennings

A bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi â phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â gobaith. Rhufeiniaid 15: 13
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Sgwrs

â’r Chwaer
ELUNED WILLIAMS
Pan sefydlodd y Parchedig Thomas
Bowman Stephenson y Cartrefi Plant
Cenedlaethol (NCH) dros ganrif yn
ôl, sefydlwyd yn ogystal Urdd
Chwiorydd. Gofalodd y Chwiorydd
hyn am lawer iawn o blant dros y
blynyddoedd ac un o’r rhai a
wasanaethodd gyda NCH –
Gweithredu dros Blant, bellach – yw’r
Chwaer Eluned. Derbyniodd sawl
anrhydedd i gydnabod ei gwaith
arbennig gyda’r plant. Bu’n weithgar
hefyd mewn sawl maes arall ac
mae’n frwd ei chefnogaeth i bob
gwaith da.

G: Felly beth wnaethoch chi ar ôl
ymadael â’r ysgol?
E: A phawb yn meddwl mai mynd yn
athrawes wnawn i, treuliais flwyddyn yn
helpu gyda dosbarth y babanod yn Ysgol
Gynradd Penygelli, yn cydweithio â Miss
Dora Edwards, chwaer y diweddar
Barchedig Eric Edwards. Hi oedd fy
athrawes gyntaf innau, yn yr un ysgol.
Ond roeddwn yn bendant ble roeddwn
am weithio ac felly anfonais at wahanol
elusennau fel Barnardo’s a’r NCH.
Cefais gyfweliad gan yr NCH yn eu
cartref yn Frodsham a mynd yno i
weithio am ddwy flynedd cyn mynd i’r
coleg.

G: Diolch am eich parodrwydd i
siarad â’r Gwyliedydd, Eluned. I
ddechrau, ble cawsoch chi eich
magu a pha atgofion sydd gennych
am eich dyddiau cynnar?
E: Cefais fy magu yng Nghoedpoeth, yr
hynaf o chwech o blant. Roedd y pentre
yn llawer llai bryd hynny gyda
chymdeithas glòs iawn. Roeddwn yn
unig blentyn am dair blynedd felly roedd
pawb arall o’r teulu yn honni fy mod
wedi cael fy sbwylio! Ond, wrth reswm,
daeth cyfrifoldeb drwy fod yr hynaf.
Doedd gennym ni ddim llawer o arian
ond cawsom fwcedi o hwyl, llawer o
gariad ac anturiaethau di-ri wrth
gerdded, chwarae, mynd am bicnic, hel
llus ar y mynydd, gwrando ar storïau yn
yr hwyr yng ngolau’r tân, gyda Dad yn
arbennig yn creu storïau o’r lluniau a’r
lliwiau a welai yn y tân glo.
G: A beth am eich dyddiau ysgol?
Oedd gennych chi uchelgais neu
ymdeimlad o alwedigaeth pan
oeddech yn ifanc?
E: Roeddwn yn blentyn swil, sensitif
iawn. Un peth sy’n sefyll allan o
ddyddiau ysgol yw’r atgofion sydd gen i
am rai o’r athrawon, yn arbennig ar yr
adeg pan gollais fy nhad tra roeddwn yn
Ysgol Ramadeg Grove Park, Wrecsam. O
ran galwedigaeth, gwyddwn fy mod am
weithio gyda phlant. Yr hyn roedd arna i
wir eisiau ei wneud oedd gweithio mewn
cartref i blant – heb fod yn agos at un
erioed.

G: Sut le oedd mewn cartref plant
bryd hynny?
E: Campws mawr oedd yn Frodsham
gyda 18 o grwpiau ‘teuluol’ yn byw mewn
fflatiau neu dai. Ar ôl y coleg, es i
Edgworth, ger Bolton, sef ysgol a
chartref preswyl i blant ag anghenion
arbennig, yn enwedig anghenion
emosiynol yn deillio o’u cefndir. Bûm yn
hapus iawn yno am ddeng mlynedd. Yna
cefais fy mhenodi yn bennaeth cartref yn
Ninas Powys, oedd yn her fawr, a bûm
yno am 25 mlynedd. Yn ystod y
blynyddoedd hyn fe newidiodd y gwaith,
hefyd. Roedd ar y plant a ddeuai atom
fwy o angen am loches, diogelwch,
dealltwriaeth a chariad. Nid gwaith ond
ffordd o fyw oedd eu croesawu, er mwyn
iddynt ddysgu a deall na fyddent yn cael
eu troi allan, eu treisio neu eu
hanwybyddu.
G: A beth wnaeth roi mwyaf o
foddhad i chi yn y gwaith yma?
E: Sylweddoli bod ein gwaith caled yn
cyflawni gwyrthiau – mai cariad ac nid
cosbau sy’n newid bywydau.
G: Ydych chi’n meddwl fod agwedd
cymdeithas at blant sy’n cael
cychwyn anodd mewn bywyd wedi
newid er gwell?
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E: Dydw i ddim yn sifir a yw agwedd
cymdeithas at y rhai sydd wedi dioddef
fwyaf wedi newid, oherwydd mae’n
anodd esbonio maint y niwed i’w
bywydau a’r effaith y mae’n ei chael wrth
iddynt ddatblygu yn eu harddegau, ond
yn sicr mae llawer mwy o gymorth ar
gael. Hefyd mae pwyslais heddiw ar
helpu’r teulu cyfan, fel nad yw plant yn
gorfod gadael eu cartref oni bai ei bod yn
rhy anodd neu beryglus iddynt aros.
G: Peth arall sydd wedi bod yn
bwysig i chi yw’r ymdrechion i ddod
â gwahanol garfanau at ei gilydd
yn yr eglwysi. Hoffech chi sôn
rhywfaint am hynny?
E: Gallech ddweud fy mod wedi cael
magwraeth ecwmenaidd! Annibynnwr
oedd fy nhad, roedd Mam yn aelod gyda’r
Hen Gorff, lle cawsom ni ein magu, ond
roedd hi wedi gweithio mewn rheithordy
a chael blas ar arferion eglwysig.
Cawsom faciwîs o Lerpwl oedd yn
Gatholigion ac fe symudais innau fy
aelodaeth at y Wesleaid! Cefais y fraint
o gael fy mhenodi ar y Pwyllgor
Ecwmeniaeth Cyfundebol pan oeddwn
yn Ninas Powys ac ymhen amser i
Gyngor
Eglwysi
Prydain,
fel
cynrychiolydd o’r Eglwys Fethodistaidd.
Pan grewyd y cyrff newydd sef Cytûn ac
Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac
Iwerddon, roeddwn yn rhan o’r grfip
sefydlu oedd yn creu’r strwythurau
newydd. Wedyn bûm yn Llywydd CTBI
am bum mlynedd. Roedd yn fraint fawr
cael cyfle i gyd-deithio â phobl o bob
enwad, gan gynnwys Pabyddion, yr
Eglwys Uniongred ac enwadau eraill, er
mwyn ceisio cyflawni ewyllys Duw – un
Eglwys ydym, er gwaethaf ein
rhaniadau. Y tristwch yw nad yw’r
dymuniad hwn yn amlwg iawn yn ein
gweithgareddau heddiw. Ydym, rydym
yn ceisio cydweithredu, ond!, peidiwch
â’n gwthio ni ormod.
G: ...a sut brofiad oedd bod yn Islywydd Cynhadledd yr Eglwys
Fethodistaidd?
E: Rwyf wedi bod yn freintiedig mewn
cynifer o ffyrdd...Roedd yn fraint
cynrychioli Cymru fel Is-lywydd y
Gynhadledd a theithio drwy’r Cyfundeb
gyda’r Llywydd arbennig, y Parchedig
Ddr Inderjit Bhogal. Ein dymuniad oedd
ymweld â’r eglwysi bach, nid y rhai
llewyrchus, ac roedd yn amlwg eu bod yn
gwerthfawrogi hyn. Cefais y fraint hefyd
o ymweld â’r Iwerddon, Portiwgal, yr
Almaen a’r Eidal i weld yr her sy’n
wynebu’r Eglwys Fethodistaidd yn y
gwledydd hyn a’r uchafbwynt oedd mynd
gydag Inderjit Bhogal a grfip o
Fethodistiaid i’r India.
G: Diolch yn fawr am siarad â ni.
Diolch hefyd am eich gwaith diflino
ac am eich cyfeillgarwch.

O’r pen
yma

Planhigion y Beibl
gan W. Arvon Roberts

gan
Angharad Tomos

91. Ysgall
(Silybum marianum)

Un bore Sul, euthum
i’r oedfa, ac roedd
rhywbeth dychrynllyd wedi digwydd –
roedd y ddwy res flaen yn wag, a dim
plentyn yn agos at y lle! Ar amser
gwyliau, chaiff yr Ysgol Sul mo’i chynnal,
ac mae’r awyrgylch yn wahanol iawn i’r
adeg pan mae’r plant yn bresennol.
Mae’n dawelach yn un peth, ac mae
pawb yn byhafio. Mae’r lle yn hynod o
weddus a sobr. Ers talwm, falle mai lle
fel hyn oedd addoldy i fod. Lle ar gyfer
dillad gorau, siwt a het – tra gwahanol
i’r byd tu allan. Mae ymddygiad plant
mewn capeli yn wahanol i’r hyn ydoedd
pan oeddwn i’n iau. Câi ein cenhedlaeth
ni ei siarsio i fod yn llonydd fel delwau,
a’r un mor fud. Ond roedd hwn yn
ymddygiad cwbl groes i’r graen.
Ar Sul cyffredin, pan mae Ysgol Sul,
daw’r plant i mewn driphlith draphlith,
a gwên ar wyneb pob un. Mae eu
hwynebau yn goleuo pan welant ffrind,
neu eu hathrawes. Yn ddi-ffael, mae gan
un ohonynt rywbeth i’w ddangos, sgidiau
newydd, briw ar law neu benglin, tegan
newydd, a mawr yw diddordeb y
gweddill yn hyn o beth. Pan ddaw hi’n
amser i’r pregethwr ddweud ‘gair wrth y
plant’, mae yna bwysau arnynt i wrando,
a llwydda sawl pegethwr i gael y plant i
ateb eu cwestiynau – er mawr ddifyrrwch i’r oedolion! Yn y capel hwn, gwaith
y plant yw gwneud y casgliad, ac mae
tipyn o gystadleuaeth pwy fedr gythru at
y bowlenni casglu gyntaf. Gorymdaith
geir fel rheol – y plant hynaf wedi achub
y blaen, ac ambell i bwtyn yn ceisio dal i
fyny ag o – bydd y gynulleidfa wedyn yn
stwna yn eu pyrsiau am geiniog fedran
nhw ei chyfrannu i’w bowlen yntau.
Unwaith mae cordiau’r ail emyn i’w
clywed, mae haid ohonynt yn mynd at y
drws, ac mae’r exodus yn digwydd, yna –
tawelwch parchus.
Bendith arnynt, ac ar yr athrawon sy’n
eu dysgu. Llefydd llwm ydi’r capeli lle
nad oes plant i’w llenwi. “Gadewch i
blant bychain ddod ataf i” ddywedodd
Iesu Grist, “ac na waherddwch iddynt”.
Mae plant yn aml yn bregeth ynddynt eu
hunain. Maent yn ein hatgoffa fod
hapusrwydd yn holl bwysig, ac nad oes
gwerth ar wên. Trwy eu diniweidrwydd,
maent yn edliw i ni oedolion ein
sinigiaeth. Drwy eu bywiogrwydd, maent
yn dangos i ni fod yna ganllawiau
pwysicach na byhyafio a chydymffurfio.
A drwy eu parablu, maent yn tystio mai
eglwys ddiflas yw un dawel.

Dywedodd wrth Adda: “Am iti wrando ar
lais dy wraig, a bwyta o’r pren y
gorchmynais i ti beidio â bwyta ohono,
melltigedig yw’r ddaear o’th achos; trwy
lafur y bwytei ohoni holl ddyddiau dy
fywyd. Bydd yn rhoi iti ddrain ac ysgall,
a byddi’n bwyta llysiau gwyllt.”
Genesis 3: 17, 18.
Mae pigau a drain ar y planhigion hynny
sy’n llwyddo yn ardaloedd poeth a
chreigiog Palestina. Un ohonynt yw’r
ysgall, silybum. Chwyn tal ydynt, yn
brydferth i edrych arnynt, gyda blodau o
liw porffor gwelw clir a dail gwyrddlwyd
gyda smotiau gwyn arnynt. Mae’r
gwythiennau llaeth-wyn ar wyneb y
ddeilen hefyd yn rhoi’r enw “ysgall Mair”
iddo. Math arall o ysgall sy’n ffynnu ym
mhob rhan o Balestina yw ysgall y seren,
centaurea solstitialis, sydd â blodau
melyn euraidd. Mewn rhai mannau
mae’n tyfu dros droedfedd o uchder ac yn
ei gwneud hi’n anodd cerdded. Mae gan
hadau ysgall dyfiant pluog ynghlwm
iddynt sy’n gymorth i’w gwasgaru a’u

cario ymhell yn y gwynt. Pan ddaw’r
glaw bydd cnwd arall o ysgall yn dechrau
ei dyfiant cyflym mewn ardaloedd
ymhellach i ffwrdd.
Yma yng ngwledydd Prydain byddai’r
hadau blewog yn cael eu defnyddio gynt
i lenwi clustogau a chredid bod rhinwedd
meddygol yn y ddeilen a’r goes i wella
cancr, nerfusrwydd a’r felan. Sylwodd y
naturiaethwr Hasselquist ar wyth i ddeg
o wahanol fathau o ysgall ar y ffordd o
Jerwsalem i Rama, ac un ar Fynydd
Tabor, ynghyd â’r cynara scolymus neu’r
march ysgall, sydd yn perthyn i’r un
teulu â’r ysgall.
14

92. Ysgarlad
(Quercus coccifera)

Os bydd yr offeiriad yn dod i archwilio,
a’r malltod heb ledu ar ôl plastro’r tª,
bydd yn cyhoeddi’r tª yn lân oherwydd i’r
malltod gilio. I buro’r tª bydd yn cymryd
dau aderyn, pren cedrwydd, edau
ysgarlad ac isop. Bydd yn lladd un o’r
adar uwchben dfir croyw mewn llestr
pridd, ac yna’n cymryd y pren cedrwydd,
yr isop, yr edau ysgarlad a’r aderyn byw,
ac yn eu trochi yng ngwaed yr aderyn a
laddwyd ac yn y dfir croyw, ac yn
taenellu’r tª seithwaith.
Lefiticus 14: 48-51.

Dyma sut yr oedd puredigaeth tª annedd
yn cael ei gyflawni gan yr offeiriaid ar ôl
tymor o bla. O’r derw quercus coccifera y
ceid ysgarlad yr Hen Destament, sef
llwyn bytholwyrdd mawr yn tyfu rhwng
10 ac 20 troedfedd o uchder. Mae ei ddail
yn fach, yn bigog a dreiniog, a’r
planhigyn i gyd yn debyg i goeden celyn.
Ceir mes hanner modfedd o hyd yn tyfu
arno yn yr hydref, a’r cwpanau wedi
hanner eu gorchuddio, ynghyd â chen
pigog lledaenol. Mae’r dderwen hon yn
gynhenid i ardal Môr y Canoldir, o Sbaen
i Syria. Mae ei blagur ifanc wedi’i
orchuddio â manblu meddal, gwyn sydd
yn dir magwraeth i’r pryfyn kermes.
Mae’r creaduriaid hynny yn cynhyrchu
lliw staen ysgarlad hardd sydd yn
rhyfeddol o gyfoethog a pharhaol. Câi’r
ysgarlad ei adnabod yn fasnachol fel
“grawn” a “grawn ysgarlad”. Pan gaiff
rhisgl y dderwen ‘kermes’ hon ei wlychu
mewn dfir berwedig, bydd yn cynhyrchu
lliw staen du a fyddai ar un adeg yn cael
ei ddefnyddio i liwio gwallt.
Dyma ddiwedd cyfres ‘Planhigion y
Beibl’. Diolch yn fawr iawn i Mr
Arvon Roberts am y gyfres
addysgiadol a diddorol hon y
cawsom y fraint o’i chyhoeddi yn y
Gwyliedydd.

Ffydd a
llawenydd
Yr haf diwethaf aeth Gwenfair Hughes,
aelod ifanc yn Ebeneser Eglwysbach, i
Tanzania er mwyn gwirfoddoli gyda
chwmni ‘Original Volunteers’.
Treuliodd beth amser yn dysgu mewn
ysgol gynradd yn nhref Iringa a chyfnod
yn helpu mewn cartref i blant amddifad.
Cafodd aros ar aelwyd teulu lleol a
rhannu ym mywyd ac addoliad pobl
hyfryd Tanzania
“Bu’n sioc ar y dechrau!” meddai
Gwenfair. “Y diwylliant, y bwyd a’u
ffordd o fyw... ond buan wnes i ddod i
arfer. A minnau’n groen golau a fy
ngwallt yn felyn, prin oedd y plant yn
gadael llonydd imi, ond cefais amser
gwych yn eu cwmni. Profiad arbennig
arall oedd ymweld â phentref anghysbell
tu allan i Iringa lle bûm yn dosbarthu
dillad i holl deuluoedd y gymuned. Roedd
oddeutu 800 o bobl y pentref wedi dod i’n
cyfarfod ac wedi bod yn disgwyl
amdanom ers oriau. Roedd y llawenydd
ar eu hwynebau’n dweud y cwbl.
“Un peth wnaeth fy nharo oedd ffydd
y bobl. Mae eu bywydau yn troi o
amgylch y ffydd Gristnogol ac er yr holl
galedi ac afiechydon yn y wlad, maent yn
troi at Dduw am obaith o fywyd gwell.
Rhaid cyfaddef, roedd eu hangerdd yn
heintus. Mae eu gwasanaethau yn
dechrau am oddeutu 7:30 y bore ac yn

gorffen tua 11. Mae’r capeli’n
orlawn gyda thua 2 gôr o fewn
y
capel
yn
perfformio’n
wythnosol.
Mae’n
achlysur
arbennig gyda phawb yn gwisgo eu
dillad gorau. Mewn un gwasanaeth,
canwyd “Mae d’eisiau di bob awr” mewn
4 llais yn ddigyfeiliant mewn Swahili.
Wel, sôn am ias oer i lawr y cefn os ces i
un erioed – hollol wych! Mewn
gwasanaeth
arall,
gofynnodd
y
gweinidog i mi a fy ffrind ganu emyn
Gymraeg a dyma ni’n canu “Calon Lân”.
Perfformiad stiff ofnadwy o’i gymharu â
dawnsio a chanu’r Affricanwyr, ond
roedden nhw wrth eu boddau! Nid pawb
oedd yn gallu rhoi arian yn y casgliad, ac
yn lle hynny byddai nifer yn rhoi wyau,
reis, cnau ac yn y blaen. Ar ddiwedd y
gwasanaeth, byddai ocsiwn yn gwerthu’r
nwyddau hyn tu allan i’r capel.
“Ar ddiwedd fy nhaith, cefais gyfle i

Llongyfarchiadau i’r Parchedig Philip a Mrs Catherine
Barnett ar godi bron i ddeunaw mil o bunnau at
ymchwil i’r clefyd MS, drwy eu taith ddiweddar yn y
Morris Minor. Diolch i chi am bob cymwynas â ni yn
Synod Cymru. Duw a’ch bendithio yn eich cartref
newydd.

fynd ar saffari. Gwelais bob dim o lewod
i sebras, crocodeil, eliffant, jiraffod a
hipos, heb anghofio’r holl adar amryliw.
Peth arbennig yw gweld yr anifeiliaid
hyn yn dal i fyw yn wyllt a naturiol yn y
byd sydd ohoni. Mae Tanzania yn wlad
anhygoel, yn gyfoethog ei phobl,
diwylliant a chrefydd. Roedd tlodi a
phroblemau iechyd amlwg iawn. Ond er
hyn oll, maent yn hapus a bodlon eu byd
ac mae llawer iawn y gallwn ddysgu oddi
wrthyn nhw. Gobeithiaf ddychwelyd yno
un diwrnod.”

Dyma ddarlun o waith Eifion Davies, Pontarddulais, o hen
eglwys Llandeilo Talybont. Fel y gwyddys, yn Sain Ffagan,
Amgueddfa Werin Cymru, y saif yr eglwys yn awr ond yma fe’i
gwelwn yn ei mangre wreiddiol ar forfa Llwchwr. Athro celf
wedi ymddeol yw Eifion, sy’n parhau i fod yn arlunydd
ymroddedig, gan arddangos ei waith yn flynyddol yn y pentref.
Mae wedi troedio’r tir o amgylch Pontarddulais dros y
blynyddoedd gan greu cofnod mewn paent, dyfrlliw yn bennaf,
o fannau sydd erbyn heddiw wedi newid eu gwedd.
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1. Pwysicaf
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