
Parhad o adroddiad Hannah Henderson
sydd gen i heddiw – yn sôn am waith
arbennig dau o bartneriaid Cymorth
Cristnogol ar ynys anghysbell Bat-Os.
Cymuned sy’n fregus i effeithiau’r
corwyntoedd (tua ugain) sy’n eu taro
pob blwyddyn. Mae partneriaid Cymorth
Cristnogol wedi bod yn gweithio gyda
nhw i ailadeiladu cartrefi sy’n gallu
gwrthsefyll gwyntoedd cryfion ond
rydym hefyd wedi bod yn eu cefnogi i
daclo un o’u prif broblemau, sef, tlodi
ynni. 

Mae Sussett Enlova yn byw ar ynys
Bat-Os. Dinistriwyd eu cartref gan
Gorwynt Hayian yn 2013 ond dyma hi’n

sefyll wrth ochr ei thª newydd a
adeiladwyd gyda chymorth partner
Cymorth Cristnogol ICODE. Wedi i
Gorwynt Hayian eu taro gweithiodd
Sussett gyda ICODE i arolygu’r gwaith
adeiladu – roedd hi’n cynrychioli’r
gymuned wrth drafod gyda’r contractwyr
ac yn sicrhau fod yr adnoddau’n
cyrraedd yn brydlon a bod y gwaith o
ansawdd uchel. 

Mae cartref newydd Sussett yn cynnwys
pecyn ynni haul sy’n darparu trydan i
oleuo, i awyru ac i bweru ffonau
symudol. Darparwyd y pecynnau ynni
gan bartner Cymorth Cristnogol ICSC
ac mae’r teulu’n talu’n fisol amdano. O
fewn dwy flynedd byddant wedi
cwblhau’r taliadau a bydd ganddynt
gyflenwad ynni am ddim – gan arbed y
costau oeddent yn arfer ei wynebu wrth
ddibynnu ar kerosene. Does dim
cyflenwad trydan na rhwydwaith grid ar
yr ynysoedd fel sydd gennym ni. 

Mae Sussett hefyd yn aelod o
COMSCA, y grwp cynilo cymunedol a
sefydlwyd gan ICODE ac mae hi wedi
defnyddio ei chynilion i ehangu ei
chartref. 

“Mae’r ynni haul wedi bod yn help mawr
i ni. Gynt roeddem yn dibynnu ar
kerosene i oleuo’r tª ac roeddem yn

gorfod gorffen gweithio
gyda’r nos gan nad
oeddem yn gallu fforddio prynu’r
kerosene. Roeddem yn bwyta ein bwyd,
ein swper yn gynnar, cyn i’r haul
fachlud. Doedd y plant ddim yn gallu
gwneud eu gwaith gyda’r nos. Nawr bod
gennym ynni haul, gallwn wneud llawer
o bethau ac mae’r plant yn gallu
gwneud eu gwaith cartref. Mae wedi
bod yn help mawr – yn enwedig pan
gefais y babi – roedd gen i olau ac
roedd hynny’n help mawr wrth ofalu
amdano a’i fwydo yn y nos.

Cawsom ddewis pa liw i beintio’r tª,
dyma ni’n dewis lliw glas golau – lliw’r
awyr – ac mae’r un lliw â’r capel.”

Anna Jane Evans
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Haul a haelioni

Ffynnon pen draw’r byd!
Er i mi gael fy magu yn nhref Pwllheli mae’r gwreiddiau yn
ddwfn ym mhen draw Llªn. Magwyd fy mam yn Uwchmynydd
ger Aberdaron a’i theulu ers
cenedlaethau yn hanu o Ynys Enlli.
Roedd yn sôn yn aml am ei
phlentyndod yn Llanllawen Bach a’r
amseroedd y byddai’n chwarae
gyda’i ffrindiau yng nghaeau’r fro ac
yn rhedeg i ben Mynydd Mawr a
Gwyddel. Wrth gwrs doedd gennyf
ddim llawer o ddiddordeb yr adeg
hynny yn hanes na llecynnau
prydferth a hudolus hen wlad Llªn.
Cyrraedd y Coleg ger y lli!

Edrych ar yr haul yn disgyn i
gysgu’n araf dros fryniau Llªn ac
Ynys Enlli. Niwl fy niffyg diddordeb

yn dechrau codi. Yna gwawriodd y balchder mai hogyn Llªn
oeddwn.
Yn ystod gwyliau Pasg 1976 dechreuodd carwriaeth

newydd. Carwriaeth sydd wedi parhau hyd heddiw. Ffynnon
Fair yw ei henw. Y ffynnon honno
ym mhen draw’r byd y soniodd fy
mam amdani droeon pan oeddwn
yn blentyn. 
Os am fentro at y ffynnon rhaid

parcio’r car wrth droed Mynydd
Mawr, Uwchmynydd. Cerdded tuag
at yr hafn rhwng Mynyddoedd
Mawr a Gwyddel. Ar y ffordd fe
ddewch at lecyn gwastad lle
gorweddai olion Eglwys Fair. Mae’r
olion bellach wedi eu gorchuddio â
glaswellt. Perthynai’r eglwys i’r
Canoniaid Awstinaidd. Er y

Lle i enaid gael llonydd …
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“Cewri oedd ar y ddaear y dyddiau
hynny,” medd Llyfr Genesis am y
cyfnod hanesyddol cyn y Dilyw. Tybed
ai cyfeirio at oedran Methwsela,
duwioldeb Enoch, a ffydd Noa oedd ym
meddwl yr awdur, yn hytrach na thaldra
dynion?

A fu cewri wedi hynny? 

A ninnau eleni yn cofio ymddangosiad
y cawr hwnnw, Martin Luther yn 1517,
tybed a allwn ddod yn nes i’n hoes am
gewri eraill?

Beth am y ddeunawfed ganrif a chewri
crefyddol yr oes honno? Bid sicr, yr
oedd y ddeunawfed ganrif yn gyfnod
mawreddog yn hanes crefydd, gyda
phobl fel Griffith Jones, Daniel
Rowland, Howel Harris a William
Williams, Pantycelyn yng Nghymru yn
dod yn ffigyrau o bwys hanesyddol. Ac
yna o edrych dros Glawdd Offa, ceir
George Whitefield, John a Charles
Wesley; a dros y môr yn America,
Jonathan Edwards, William a Gilbert
Tennent, i enwi ond ychydig.

Yr wyf am awgrymu fod Williams
Pantycelyn yn gawr ymhlith y cewri
Cymreig hyn, a hynny am fod yr
etifeddiaeth a adawodd i’w genedl ac
i’w ddisgynyddion ysbrydol yn
amhrisiadwy. Gwir fod Griffith Jones
wedi gwneud cyfraniad eithriadol cyn
ac yn ystod y Diwygiad Mawr. Gwir fod
Rowland yn gawr o bregethwr, a Harris
heb ei ail mewn sêl a brwdfrydedd, ond
o ran etifeddiaeth barhaol ni ellir
rhagori ar eiddo Williams. ’Does ond
raid crybwyll ei emynau cyfoethog, ei
gerddi hir, ei gyfarwyddyd dirnadol, a’i
ddiwinydda gofalus, i gau unrhyw
ddadl.

Goddefwch imi fanylu tipyn ar hyn.

Wrth drafod ei emynau, cyfaddefaf ar
unwaith nad oes gennyf unrhyw
gymhwyster i’w tafoli’n llenyddol.
Cymeraf gysur yn y ffaith mai
cyfansoddi ar gyfer profiad personol yn
hytrach na mewn athrylith feddyliol,
wrthrychol wnaeth Williams.

Felly, derbyniwch dystiolaeth credadun
cyffredin yn yr hyn fydd yn dilyn. Cawn
yn emynau Williams ddelweddau,
ddarluniau trawiadol sy’n hawlio sylw
ac ymateb. Mae’r Ysgrythurau yn
sylfaenol iddynt. Mae’r eirfa’n syml –
weithiau ar lafar gwlad Sir Gâr – ac yn
fachog, a’u heffaith nid yn unig yn
goleuo’r meddwl ond yn tanio’r
serchiadau ac yn herio’r ewyllys. Yn fwy
na dim ceir ynddynt rinwedd sy’n
parhau i fod yn gynhyrfus a chofiadwy.

Dyna gamp mawr emyn mawr:
ymwneud yn ddwfn, ddwfn a
phersonoliaeth ac enaid dyn yn ei
hanfod. Mae ei neges yn dyngedfennol.

Pa emyn all ragori ar, “Mi dafla’ ’maich
oddi ar fy ngwar’” i gynhyrfu’r enaid
wrth wynebu erchylltra pechod a
rhyfeddod dioddefaint y groes?
Drachefn, ystyriwch y pennill, “Dwed dy
fod yn eiddo imi ” a’r sicrwydd llawn
cysur sydd yng Nghrist i’r credadun
ansicr sydd ar bererindod i’r nef a
hynny yn wyneb llu o elynion. Ac yna,
diolch, O! diolch, am y pennill sy’n
coroni ein gobaith am y gogoniant fel
hyn: “Nid oes yno gofio beiau, / Dim
ond llawn maddeuant rhad...”

Ie, dewis personol sydd yma; ond pa
ots am hynny, onid dyna hanfod
Cristnogaeth, sef, ein cymhwyso i
ogoneddu a mwynhau Duw?

Diwinyddol ac ymarferol oedd cerddi hir
Williams. Yn y naill, Golwg ar Deyrnas
Crist, mae yn gweu diwinyddiaeth
Cyfamod gras megis llinyn aur drwy
agweddau ysgithrol teyrnas Dduw.
Mantais hynny yw pwysleisio bod
gweithgarwch achubol Duw yn un drwy
holl oesoedd y byd: un teulu, un
Efengyl, un deyrnas dragwyddol; un
ffordd o iachawdwriaeth, ac felly un
Brenin. Yn Theomemphus y gerdd hir
arall, mae’n ymestyn ei ddychymyg ac
yn portreadu’r Cristion delfrydol yn ei
ymwneud â Duw o’i ddyddiau di-gred
i’w farwolaeth fuddugoliaethus. Wrth
greu cymeriadau dychmygol yr oedd yn
galluogi darllenwyr cyffredin y seiadau i
uniaethu â hwynt nes eu bod hwythau
yn sylweddoli pa ddisgrifiad – a
thynged – oedd yn ateb eu cyflwr
hwythau. Gwirioneddau Gair Duw a
gwerthoedd teyrnas Dduw oedd bara
menyn Methodistiaid Calfinaidd
Cymru’r dyddiau hynny.

(I’w barhau) 

Eifion Evans, (Parch Ddr),
Crosshands
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gwyntoedd cryfion o’r de orllewin mae
‘na ryw ddistawrwydd rhyfedd yn
perthyn i’r llecyn arbennig hwn. Lle
bach delfrydol am frechdan gaws a
phaned o de! Wedi gorffen y picnic
cerdded wedyn a chadw i’r dde yn yr
hafn. Rhaid chwilio am risiau a wnaed
yn ddiweddar. Yna dilynwch y llwybr i
lawr at y môr hyd y dewch at risiau a
naddwyd o’r graig. Dilynwch y rhain i’r
gwaelod. Mi welwch chi’r ffynnon i’r
dde ar y gwaelod yn gorwedd yn braf
yng nghesail creigiau troed Mynydd
Mawr. Nid yw’n llawer iawn mwy na
rhyw bwll bach o ddfir. Ond, er i’r môr
ddigywilydd geisio halltu’r ffynnon
mae’r dfir yn groyw bob amser.
Coeliwch chi fi dyma ddfir gorau
Cymru!
Dwi ddim yn bererindotwr crefyddol

nac ychwaith yn ofergoelus ond wrth
edrych tua’r de orllewin gwelir Ynys
Enlli a daw adnod o Habacuc – “Fel
mae’r môr yn llawn dop o ddfir, bydd
pawb drwy’r byd yn gwybod mor wych
ydy’r ARGLWYDD.” 
Neu, eto wrth edrych ar yr haul yn

machlud dros Enlli, “Dim ond fffil sy’n
meddwl wrtho’i hun,“Dydy Duw ddim
yn bodoli.” (Salm 14:1 – Beibl.net)

Gwyn Rhydderch, 
Cyfarwyddwr gwaith plant

a ieuenctid
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Cawr ymhlith y cewri
Crynhoi cyfraniad Williams, Pantycelyn 

Ffenestr Pantycelyn, Capel y Crwys,
Caerdydd. Rhoddedig gan Mr Howard
F George er cof am Eunice George.
Trwy garedigrwydd Eglwys y Crwys,

Caerdydd.

Ymwelwch â gwefan
Eglwys Bresbyteraidd Cymru:

www.ebcpcw.cymru
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