
‘Mae Duw yn parhau i dywallt Ei gariad ar
Port Talbot a’i bresenoldeb yn glir iawn
yng Nghapeli Carmel a Thabernacl. Mae
wedi arwain dros 2,500 o bobl atom am
gymorth ers i ni ddechrau’n prosiectau
yno.

Mae’r banc bwyd a Happy Hour (man
croeso i’r di gartref) yn tyfu o nerth i nerth
ac yn caniatáu i’n capeli greu perthynas
cryf a chadarn gyda’r gymuned gyfan.
Rydym yn mwynhau cydweithio’n agos
gyda phob enwad o fewn y dref a dros

ddeugain o asiantaethau lleol.
Mae’r cydweithio yma yn rhywbeth
newydd yn hanes ein tref. 

Mae Capel Carmel yn profi i fod yn
gyswllt hanfodol i sawl unigolyn. Dyma’r
unig gapel a sefydliad yn y dref gyfan
sydd yn cynnig pryd o fwyd yn rhad ac
am ddim dwywaith yr wythnos i bobl
dlawd yn y dref. Ynghyd â hyn rydym yn
darparu dillad ac esgidiau- unrhyw beth
arall y gallwn – er mwyn gwneud bywyd
pobl yn hawsach.

Mae un gfir (oedd yn ddigartref cyn i
ni gydweithio gydag asiantaeth leol i
drefnu llety iddo) yn dod atom bob
wythnos; yn ddiweddar mae wedi dod a
ffrind gydag ef sydd nawr yn dod atom
hefyd. Dywedodd y ffrind wrthyf yn
ddiweddar:

‘Ydych chi’n sylweddoli eich bod wedi
achub ei fywyd? Ydych chi’n sylweddoli
cyn iddo ddechrau dod yma ei fod yn
syllu ar angau wyneb yn wyneb? Ydych
chi’n sylweddoli eich bod wedi ei
ddychwelyd i ffydd? Wnaeth o gyfarfod
efo Duw pan wnaeth o’ch cyfarfod chi.’
Diolch i Dduw am y gfir yma sydd yn
eistedd ar y bont ym Mhort Talbot ac sy’n
dweud wrth bobl sy’n pasio am Gapel
Carmel a’i gwaith ac yn annog mwy o
bobl yn ei sefyllfa i ddod atom a derbyn
cymorth.
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Rydym fel enwad, drwy Adran Eglwys a Chymdeithas, wedi
dechrau meithrin perthynas gyda’r elusen Church Action on
Poverty. Mudiad ydyw sy’n gweithio ar draws ynysoedd
Prydain ac ar draws ffiniau enwadol.

Maent ar hyn o bryd yn trefnu digwyddiadau ledled y
Deyrnas Unedig, gan gynnwys un yng Nghaerdydd sydd
i’w gynnal ar y 15fed o Fawrth eleni. Thema’r
digwyddiadau fydd, ‘A Right to Food? Beyond
Foodbanks?’ Diben y digwyddiadau yw gweld a yw’n
bosib creu ymgyrch yn 2016 er mwyn rhoi diwedd ar
dlodi bwyd a newyn yn y Deyrnas Unedig. Gobeithia
rhai o weithwyr y Cyfundeb fynychu’r cyfarfod hwn. 

Daw hyn wedi i nifer o elusennau ac ymgyrchoedd fel Church
Action on Poverty, Oxfam, y ‘Sustainable Food Cities Network’,
Trussell Trust, y ‘Feeding Britain Inquiry’, a’r ‘Fabian
Commission on Food and Poverty’, alw am fwy o ymdrech ar
ran llywodraeth San Steffan a llywodraeth leol i herio’r
broblem. 

Mae deunydd Cymraeg ar gael ar wefan y Cyfundeb.
Mae hanesion, cyflwyniadau ac adnoddau i’n galluogi
i gynnal gwasanaeth yn ein capeli ar gael yno. 

Dr. Carys Moseley, 
Swyddog Adran Eglwys a Chymdeithas

Cefnogi’r ymgyrch am yr hawl i gael digon o fwyd

‘Mae Duw yn parhau i dywallt
Ei gariad ar Port Talbot’

I lawer o bobl rhyw le i ‘fynd o’r tu arall heibio iddo’ ar yr M4 ydy tref
ddiwydiannol Port Talbot. Clywsom am dorri swyddi yng ngwaith dur
TATA yn ddiweddar. Ac efallai y byddem wedi disgwyl clywed am
newyddion digalon yn dod o’r fath amgylchiadau. Nid yw yn sefyllfa
rwydd i weithio ynddi. Clywsom am waith Bethan Davies fel
Gweithwraig Cristnogol, ac y mae llawer o bethau i galonogi ac i herio.

Cefnogaeth a chefnogwyr y banc bwyd

(parhad ar dudalen 2)



Alcoholiaeth
Dydw i ddim yn llwyrymwrthodwr a dwi
ddim yn dweud hynny o gywilydd nac
ymffrost, dim ond yn mynegi ffaith. Bu
amser wrth gwrs pan na allwn fod yn
flaenor heb imi arwyddo’r datganiad i
ymwrthod, bu amser hefyd cofiwch pan
adewid cwrw yn y tª capel ar gyfer y
pregethwr. Do, bu alcohol yn issue
erioed.

Dwi ddim yn sifir iawn erbyn hyn sawl
gweinidog yn ein henwad ni ac enwadau
eraill sy’n llwyrymwrthodwyr, a dwi ddim
yn gweld ei fod yn fater o bwys gwybod
chwaith. Y mae’n fater anodd iawn deddfu
arno. Am bob adnod sy’n condemnio diod
gadarn yn y Beibl, fe gewch un sy’n ei
gymeradwyo, nid llai Paul – ‘cymer
ychydig win at dy stumog’ meddai wrth
Timotheus. Ac wrth gwrs fe drodd Crist y
dfir yn win yn y briodas enwog honno y
cyfeirir ati mor aml.

Rwy’n ddigon hen i gofio pregethau
dirwest a nosweithiau arbennig pan
ganolbwyntid ar felltith y ddiod, a
phregethwyr megis y Parch Lefi Jones,
Carrog yn mynd o gwmpas i bregethu
barn. Bellach tawelwch sy’n teyrnasu. Ni
chlywais fawr sôn am y ddiod mewn
pregethau yn ystod y deugain mlynedd
diwethaf a bod yn onest. Ac mae hynny’n
fy mhoeni, achos mae yna wahaniaeth
rhwng peidio bod yn llwyrymwrthodwr a
bod yn yfwr trwm, cyson, y math o yfed
sy’n dwyn ei broblemau personol a
meddygol. Y mae ein diwylliant diweddar
yn cefnogi os nad yn ysgogi yfed trwm,
ond tawel yw’r pulpud ar y mater.

Nodaf enghraifft neu ddwy o ddirywiad y
sefyllfa. Yn Eisteddfod y Bala yn 1997
daeth alcohol i’r maes am y tro cynta,
(Maes B), ac yr oeddwn yn cefnogi’r
penderfyniad am amryw resymau, yn
bennaf am ei fod yn ymgais i gadw’n
hieuenctid rhag crwydro’r heolydd a
ffyrdd peryglus i chwilio am ddiod. Yna rai
blynyddoedd wedyn daeth i’r maes ei hun
ac roedd terfyn pendant iddo yno, yn
ardal y bwyd yn unig. Rai blynyddoedd yn
ddiweddarach gwelais rai’n crwydro’r
maes yn cario peintiau, a’r llynedd am y
tro cynta ddwy ferch ifanc yn yfed eu
peintiau yn y pafiliwn o bobman. Wedi eu
cuddio wrth ddod i mewn sifir o fod, ond
yno yr oedden nhw. Beth fydd y cam
nesa sgwn i? Rhaid i awdurdodau’r
eisteddfod gau y drws yna yn o sydyn
greda i. Mi wnes i wrthwynebu diod ar
faes Eisteddfod yr Urdd am, yn un peth,
yr union reswm yna, ac rwy’n dal i gredu

ei fod yn benderfyniad anghywir ei
ganiatáu ym mhrifwyl ein hieuenctid.

Enghraifft arall o fynd dros ben llestri yw
Undeb Rygbi Cymru yn caniatáu yfed yn
y maes cenedlaethol er mawr anghysur
ac anhwylustod i bawb arall. Nid af i yno
bellach i dalu £80 am y pleser o godi ac
eistedd bob yn ail fel jac yn y bocs. Ac
mae grisiau’r stadiwm yn llifo o gwrw ar
ddiwedd pob gêm ac yn beryg bywyd.
Dylid ei ganiatáu yn unig yn y bariau.
Ond oes rhywun yn malio? Dyna’r drwg
efo alcohol, mae’r rhai sy’n ei werthu a’r
rhai sy’n ei yfed yn mynd dros ben llestri.
Allwch chi ddim cynnal gig yng Nghymru
gyda’r bandiau gorau heb far achos ddaw
neb iddo! O fod yn rhan bleserus o fywyd
ac o fwyd, fe aeth yn anghenraid, ac yn
hynny y mae peryg. Mae’n gyfaill da ond
yn elyn peryglus dros ben fel y gfiyr
llawer sy wedi ac yn diodde o
alcoholiaeth. Mae mawr angen
cymedroldeb yn ein cymdeithas erbyn
hyn.

Weinidogion ydych chi’n malio? 
‘Llefara broffwyd!”

Elfyn Pritchard, Cefnddwysarn
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‘Mae Duw yn parhau i
dywallt Ei gariad ar Port

Talbot’ (parhad)

Nid oes ofod yma i sôn am holl
amrywiaeth ein gwaith. Ond mae
tystiolaeth fod y gwaith a’r capel yn
fendith i’r rhai sy’n helpu yng nghyd a’r
rhai rydym yn helpu!

Mae’r cyfle i fod yn Weithiwr Cristnogol
ym Mhort Talbot wedi newid fy mywyd i
yn gyfan gwbl.

Rwyf wedi mwynhau gweld Duw yn
trawsnewid unigolion o flaen fy llygaid-
rhai oedd â phroblemau alcohol yn troi i
ffwrdd o’u caethiwed, rhai di gartref yn
dod o hyd i lety a’r sawl sydd wedi mynd
heb fwyd yn mwynhau pryd twym gyda ni
yn wythnosol.

Gweledigaeth a Heriau

Yn anffodus mae yna ofidion oherwydd
cyflwr adeilad Carmel. Mae’r to yn
gollwng yn wael ac felly wedi creu lot o
broblemau i ni. Rwy’n gofidio os nad yw’r
trafferthion niferus yn cael sylw prydlon
bydd y Capel yn rhy beryglus i fod ar
agor. 

Mae gweledigaeth enfawr gen i am y
capel hwn a’r dyfodol ac rwyf yn barod
iawn i geisio am grant neu archwilio
unrhyw help sydd ar gael am do newydd
i’r capel anhygoel yma.

Beth sydd yn becso fi yn fawr iawn, yw
bod rhaid i ni ddelio gyda hyn er mwyn i
ni barhau i fod yr unig Gapel o fewn yr
ardal sydd yn cydweithio gyda’r gymuned
gyfan i wella a safio bywydau trigolion
ein tref.

Gweddïwch gyda ni am ddiogelwch y
gwaith i’r dyfodol.

O Gefn Gwlad

Wikimedia.com

Prun yw’r dre, pentre’ neu ddinas fwya’
‘Beiblaidd’ yng Nghymru?

Cyhoeddi canlyniadau ymchwil a wnaed
gan Gymdeithas y Beibl yn yr Amerig
sbardunodd y fath ymholi. Oherwydd er i
Chattanooga yn Tennesee gael ei
anrhydeddu yng nghân enwog Glen
Miller, (y Chattanooga Choo Choo,1941)
perthyn ei anrhydedd heddiw i resymau
mwy sylweddol na’r ‘Choo Choo’
mydryddol! 

Cyhoeddwyd mai Chattanooga yw’r dre
mwyaf ‘beiblaidd’ yn yr Amerig. Holwyd
dros 65,000 o bobl UDA. Yn ôl yr
ymchwil, Chattanooga oedd yn ennill y
wobr am y ddinas lle’r oedd ei thrigolion
yn rhoi’r mwyaf o le i’r Beibl yn eu
bywydau bob dydd. 

Hwn oedd y trydydd tro mewn pedair
blynedd i’r ddinas ennill y clod! 

Yn ôl yr ymchwil roedd o leiaf 52% o
boblogaeth y ddinas yn agor, ac yn
darllen eu Beibl, yn wythnosol. Roedd
dinasoedd fel Montgomery, Alabama

yn ail gyda 51%. O ddiddordeb
cymdeithasegol efallai yw’r ffaith fod y 10
dinas oedd uchaf ar y rhestr i gyd yn
nhaleithiau’r De. Yn ninasoedd taleithiau’r
Gogledd Ddwyrain, o gwmpas Efrog
Newydd, roedd tua 10% yn darllen eu
Beibl yn wythnosol.

Ac felly, dyma ddechrau holi. 

Os bydde ni’n cynnal arolwg tebyg yng
Nghymru, pa bentref neu ardal fyddai’n
dod i’r brig? A tybed, beth fyddai’r
cyfartaledd hwnnw?

Ac un cwestiwn arall. Y fyddai’r ffaith fod
yna nifer o ddarllenwyr y Goleuad yn
dilyn y rhestr o ddarlleniadau dyddiol o’r
Salmau yn gwyro’r ystadegau?

Darlleniadau’r wythnos hon.

Dydd 1 – Salm 22: 1-5 
Dydd 2 – Salm 22: 6-11 
Dydd 3 – Salm 22: 12-18 
Dydd 4 – Salm 22: 19-26 
Dydd 5 – Salm 22: 25-31 
Dydd 6 – Salm 23: 1-6 
Dydd 7 – Salm 24: 1-10 

Ymwelwch â gwefan
Eglwys Bresbyteraidd Cymru:

www.ebcpcw.org.uk



Wythnos 3
22–8 Chwefror

Addysg

Dydd Llun, 22

Er bod 91% o blant y byd sy’n datblygu
wedi cofrestru mewn ysgol gynradd, mae
57 miliwn o blant yn parhau i fod heb
addysg ar draws y byd.

Rhowch £1 am bob aelod o’ch teulu
sydd wedi derbyn addysg uwchradd.

Dydd Mawrth, 23

Er bod cydraddoldeb rhyw wedi gwella
yn Afghanistan, 16% o ferched yn unig
sydd mewn gwaith a llai na 6% wedi cael
addysg uwchradd.

Gweddïwch dros ferched y byd sydd
heb yr hawl sylfaenol hwn.

Dydd Mercher, 24

Mae bron i 250,000 o blant o dan bump
oed yn Nigeria yn marw o falaria bob
blwyddyn. Ffocws ein hapêl Nadolig
oedd ein gwaith yn hyfforddi cymunedau
yno i atal y salwch.

Ewch i christianaid.org.uk/Christmas i
ddarllen mwy.

Dydd Iau, 25

Tlodi yw’r rhwystr mwyaf i addysg. Er
bod addysg gynradd am ddim mewn nifer
o wledydd sy’n datblygu mae cost dillad
ysgol a llyfrau yn atal teuluoedd rhag
anfon eu plant i’r ysgol.

Rhowch 30c am bob arholiad a
wnaethoch chi ei basio yn yr ysgol.

Dydd Gwener, 26

Oes gennych chi anifeiliaid anwes
gartref? Mae nifer o deuluoedd
Bangladesh yn cadw mwydod. Dydyn
nhw ddim yn ciwt iawn ond maent yn
helpu i deuluoedd ffynnu.

Am fwy o wybodaeth am ein
hadnoddau i blant ar gyfer Wythnos
Cymorth Cristnogol, ewch i
caweek.org/worms

Penwythnos, 27 a 28

Roedd Forwara yn cael trafferth i gael dau
ben llinyn ynghyd nes iddi gael
hyfforddiant sut i wneud compost. Mae’n
defnyddio mwydod i greu compost da er
mwyn tyfu cnydau gwell. Dywed, ‘Rwyf
wrth fy modd pan fydd eraill yn dod ataf
am hyfforddiant. Caf rannu gwybodaeth
fydd o help mawr iddynt.’

Rhowch 50c am bob medr sydd
gennych y gallech ei drosglwyddo i
eraill.
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Cyfra dy fendithion
Teithiwch drwy’r Grawys gyda Chymorth Cristnogol

Am 7.30 o’r gloch, nos Wener,
26 Chwefror, yng Nghanolfan Morlan,
Aberystwyth, bydd cyfle i weld
perfformiad theatrig hunangofiannol un-
dyn sy’n trafod rhyfela gan ddefnyddio
adar angau a lladd o bell.
Owl Young yw’r awdur a’r

perfformiwr. Mae’n aelod o’r Bring Your
Own Theatre Collective a ffurfiwyd yn
2014 gan dri o raddedigion a ffrindiau o
Brifysgol Chichester. Mae’r tri – Jordan
Guilfoy-Richards, Andrew Woods ac Owl
Young – yn cyfuno’r diwylliannol, y
gwleidyddol a’r academaidd i greu gwaith
aml ddisgyblaethol safonol. Gydag
amrediad o dechnegau ac arddulliau,
maent wedi creu perfformiadau sy’n
amrywio o theatr draddodiadol a
gweithdai i bobl ifanc i ddarlithoedd
perfformiadol a gosod weithiau, gan
annog cynulleidfa oedd newydd i
ryngweithio gyda chelfyddyd a
pherfformiad.
Dywedodd Owl Young: “Mae fy

ngwaith yn wleidyddol, hunangofiannol,
ffraeth a sinematig. Mae gennyf
ddiddordeb yn yr ofn sy’n rhan o’n
bywydau, a sut caiff yr ofn hwnnw ei
wasgaru. Rwy’n gwybod fy mod i’n rhan
o’r broblem ond rwy’n dal i chwilio am
ateb. Rwy’n hoffi creu perfformiadau lle
gall pobl o gig a gwaed gwrdd â
chymeriadau dychmygol a chael sgwrs go
iawn.”
Yn 2015, fe’i dewiswyd gan Camden

People’s Theatre i ddatblygu’r prosiect
Iron M.A.M. fel rhan o’u rhaglen nodedig
Starting Blocks ar gyfer perfformiadau
newydd; fe aeth ymlaen i ennill gwobr –
Toast of Plymouth Fringe Festival Award
2015.

Ysbrydolwyd Iron M.A.M. (neu
‘Military Aged Male’) gan y ffilmiau Iron
Man. Iron Man 3 oedd un o lwyddiannau
mawr 2013, yn arbennig felly ymysg pobl
18–29 oed, sef y bobl a ddiffinnir gan
lywodraeth y Deyrnas Unedig fel pobl
sydd ‘o oed milwrol’: y peilotiaid a’r
targedau mewn rhyfel adar angau go
iawn.
Mae Owl yn perthyn i’r grfip hwn; nid

yw’n filwr, ond mae’n mwynhau chwarae
gemau fideo, ac yn dipyn o geek a dweud
y gwir. Bu’n pendroni am hyn. Wrth iddo
edrych yn ôl dros ei blentyndod ac
ystyried y cyswllt rhwng ‘bod yn ddyn’,
technoleg a rhyfela, mae’n sylweddoli
bod un cwestiwn yn codi na ellir ei osgoi:
a fyddai e’n defnyddio aderyn angau?
Rhwng chwarae gyda milwyr tegan a

rheoli’r sioe yn ddi-wifr trwy reolydd ei
PlayStation, mae Owl yn crynhoi
blwyddyn o ymchwil mewn awr o
berfformiad unigryw a gwefreiddiol.
Mae’r perfformiad hwn yn

Aberystwyth yn rhan o raglen
digwyddiadau Morlan ar gyfer 2016.
Dywedodd Carol Jenkins, Rheolwr
Morlan: “Nod Morlan wrth drefnu
digwyddiadau yw codi ymwybyddiaeth o
faterion gwahanol – yn ymwneud â ffydd,
heddwch, hawliau dynol, ac ati. Yn aml,
ceisir defnyddio gwahanol fathau o
gelfyddyd i wneud hynny. Mae Iron
M.A.M. yn ffitio’r rhaglen yn berffaith
felly; mae’n gwneud i bobl feddwl am
adar angau a’u heffaith, ond hefyd yn rhoi
profiad theatrig cyffrous ac arloesol.”

Dim ond £4 yw pris tocyn, sydd ar gael o
swyddfa Morlan (01970 617996).

Carol Jenkins

Iron M.A.M. yn dod i Morlan Eglwysi Wesleaidd
yn galw am foicot 

Mae grfip o’r enw’r Methodist Tax
Network yn galw am foicotio cwmni
Cadbury. Ymateb yr oeddynt i adroddiad
oedd yn awgrymu nad oedd Mondelez
UK, y cwmni sy’n berchen ar Cadbury,
wedi talu unrhyw dreth gorfforaethol yn
2014/15.
Ym mis Rhagfyr adroddodd y

Financial Times a’r Guardian nad oedd y
cwmni wedi talu unrhyw dreth
gorfforaethol o gwbl, er i Mondolez UK
wneud elw o dros £96 miliwn drwy
nwyddau Cadbury yn unig. Roedd
ganddynt strwythur ‘treth-effeithiol’ oedd
yn caniatáu hyn. Ymatebodd y cwmni
drwy ddweud eu bod yn talu trethi yn ôl
gofynion y wlad yr oeddynt yn masnachu
ynddi. Yn ychwanegol at hyn, meddent,
roeddynt wedi buddsoddi £200m yn
ystod y pum mlynedd diwethaf ac yn
cyfrannu dros £1.06 biliwn i’r economi.
Mae’r grfip ymgyrchu’n dadlau nad

yw Mondelez UK yn cyflawni eu
cyfrifoldeb cymdeithasol wrth osgoi talu
trethi ym Mhrydain. Nid ydynt, meddent,
yn cyfrannu i’r isadeiledd sy’n caniatáu
iddynt ffynnu fel cwmni, ac nid yw hyn
yn gydnaws ag ethos Cadbury yn y
gorffennol. 
Yn ogystal â chynnal protest yn

Bourneville, mae’r grfip ymgyrchu’n
galw ar brynwyr wyau Pasg eleni i osgoi
prynu nwyddau Cadbury yn gyfan gwbl.
Dylent hefyd ysgrifennu at y cwmni i
egluro pam nad ydynt yn prynu eu
nwyddau, ac yn lle hynny eu bod yn
prynu wyau siocled Masnach Deg – yn
ystod cyfnod y Pasg a hefyd yn y
dyfodol. 



Dydd Sadwrn, 30 Ionawr, yng
Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin
cynhaliwyd cystadlaethau pêl-droed a
phêl-rwyd ysgolion Sul a chlybiau
Cristnogol sir Gaerfyrddin. Mae’r
digwyddiad hwn bob amser yn achlysur
pwysig yng nghalendr yr ysgolion Sul, ac
unwaith eto eleni daeth timoedd o bob
rhan o’r sir ynghyd i gymryd rhan.
Cafwyd cystadlu brwd a llawer o hwyl.
Ffordd ddelfrydol felly o ddechrau
blwyddyn newydd o weithgareddau
cyffrous ar gyfer yr ysgolion Sul a’r
clybiau Cristnogol.

Dyma’r timoedd a fu’n fuddugol ar y
dydd:

Pêl-droed: Cynradd
1af: Priordy, Caerfyrddin 
2ail: Tabernacl, Caerfyrddin

Pêl-rwyd: Cynradd
1af: Tabernacl, Caerfyrddin / Clwb Hwyl
Taf

2ail: Siloam, Pontargothi / Amor,
Llanfynydd / Clwb G.I.G. Caerfyrddin /
Penuel Caerfyrddin / Clwb Fi a Fe
Llanarthne (tîm ar y cyd)

Pêl-droed: Uwchradd
1af: Bethlehem, Pwll-trap / Tabernacl,
Hendy-gwyn ar Daf
2ail: Hope–Siloh, Pontarddulais

Pêl-rwyd: Uwchradd
1af: Hope–Siloh, Pontarddulais 
2ail: Hope–Siloh, Pontarddulais

Llongyfarchiadau i’r timoedd uchod ac i
bawb gymerodd ran, gan gyfrannu at
ddiwrnod arbennig iawn ym mhrofiad
plant ac ieuenctid ysgolion Sul a chlybiau
Cristnogol sir Gâr.

(Am ragor o luniau, gweler gwefan
M.I.C – www.micsirgar.org).
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CHWARAEON MENTER IEUENCTID CRISTNOGOL (M.I.C.)

Tîm pêl-droed cynradd y Priordy,
Caerfyrddin

(Buddugwyr Pêl-droed: Cynradd)

Tîm ar y cyd rhwng Tabernacl,
Caerfyrddin, a Chlwb Hwyl Taf Sanclêr

(Buddugwyr Pêl-rwyd: Cynradd)

Tîm pêl-rwyd uwchradd Hope–Siloh, Pontarddulais (Buddugwyr Pêl-rwyd Uwchradd)

Tîm ar y cyd rhwng y Tabernacl,
Hendy-gwyn ar Daf, a Bethlehem

Pwll-trap
(Buddugwyr Pêl-droed: Uwchradd)

Cân Llyfrau’r Beibl
Ydych chi wedi clywed cân sy’n cynnwys
holl lyfrau’r Beibl ynddi yn Gymraeg o’r
blaen? 
Mae Cass Meurig wedi ysgrifenu hon ar

gyfer llyfr newydd o ganeuon Cristnogol,
sef Canu Clod, a fydd yn cael ei gyhoeddi
ar 1 Mawrth eleni.
Dyma’r geiriau:

Cân llyfrau’r Beibl

(alaw: Llwyn Onn)

Mae Genesis, Exodus, yna Lefiticus, 
Numeri, Deut’ronomium a Josua’n ei dro,
y Barnwyr, Ruth, Samuel, Brenhinoedd a’r

Cronicl,
Esra a Nehemeia ac Esther a Job.
Yna’r Salmau a’r Diarhebion, Pregethwr a

Chaniad Solomon,
Eseia a Jeremeia, Galarnad mor drist,
Eseciel a Daniel, Hosea a Joel,
ac Amos ac Obadeia a Jona, gwael dyst.
Dyma Micha a Nahum nesa,
a Habacuc a Seffaneia,
a Haggai a Sechareia a Malachi’n cloi;
a dyma holl lyfrau’r Hen Destament,

ffrindiau,
ymlaen heibio i’r Apocryffa awn heb

ymdroi!

(alaw: Gwªr Harlech)

Mathew, Marc a Luc heb ysbaid,
Ioan, Actau a Rhufeiniaid;
yna mae Corinthiaid a Galatiaid ar eu hyd,
Effesiaid a Philipiaid, Colosiaid,

Thesaloniaid,
Timotheus a Titus a Philemon a Hebreaid;
drwy’r llythyrau ola ar ras,
sef Iago, Pedr, Ioan, Jwdas,
heb anghofio am Ddatguddiad: dyna’r

Beibl i gyd!
Cass Meurig Thomas



Elusen Gristnogol sy’n credu bod addysg
yn hawl sylfaenol yw TLG (transforming
lives for good). Mae’n credu y gall yr
eglwys, drwy fod yn gymuned ofalgar,
gariadus, wneud gwahaniaeth drwy ddod
â gobaith i’r plant hynny sy’n cael
trafferth yn yr ysgol.
Mae TLG yn anelu at ddarparu ail gyfle

i bob plentyn a pherson ifanc ac yn
gwneud hyn mewn dwy ffordd: drwy eu
canolfannau addysg (cefnogi plant sydd
wedi’u gwahardd o’r ysgol neu sydd
mewn sefyllfa o argyfwng yn eu haddysg)
a thrwy raglen Ymyrraeth Gynnar.

Ymyrraeth Gynnar
Po gynharaf y gallwn gefnogi’r plentyn
a’r teulu, y mwyaf fydd yr effaith bositif
ar ddyfodol y plentyn, gan leihau’r perygl
y bydd yn cael ei wahardd yn
ddiweddarach.

Mae TLG, mewn partneriaeth ag eglwysi
lleol, yn hyfforddi gwirfoddolwyr, ac yn
darparu adnoddau ar eu cyfer, i fynd i
mewn i ysgolion cynradd ac uwchradd i
fentora plant drwy gyfnod o broblemau
sydd yn aml y tu hwnt i‘w rheolaeth, fel
chwalfa deuluol a bwlio.

1 Hyfforddwr, 1 Awr, 1 Plentyn
Trwy gael un hyfforddwr yn treulio un
awr yr wythnos gydag un plentyn (am o
leiaf un flwyddyn), mae TLG wedi gweld
enghreifftiau o effaith ddramatig ar fywyd
plentyn. Mae pob plentyn yn cael amser a
sylw unigol i‘w helpu i wybod sut i
ystyried a gwella ei ymddygiad a dal i
fyny â’r addysg a gollwyd. Drwy ymestyn
eu perthynas gyda’r plentyn, mae’r
gwirfoddolwyr hefyd yn datblygu
perthynas gyda’r teuluoedd ac yn cynnig
cymorth ychwanegol iddynt. Oherwydd
bod yr ymrwymiad yn golygu gweithio
gydag un plentyn am un awr yr wythnos
yn unig, gall y rhaglen weithio i
amrywiaeth o bobl sydd ag ychydig o
amser yn rhydd, ac mae TLG yn gweld
nifer sylweddol o bobl yn dewis
gwirfoddoli oherwydd y gallant roi o leiaf
un awr yr wythnos o’u hamser. Mae TLG
yn darparu’r adnoddau a fydd yn helpu i
adeiladu perthynas ag ysgol lle bo angen,
ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i sicrhau

rhaglen effeithiol. Mae hyn yn galluogi’r
gwirfoddolwyr i deimlo’n hyderus yn
ystod yr awr o hyfforddi. 

O ganlyniad, mae ein canolfannau
Ymyrraeth Gynnar ar hyn o bryd yn
gweld 70% o blant yn teimlo’n fwy
cadarnhaol am yr ysgol, 76% yn gwella’u
hymddygiad, a 70–80% o blant yn
cyrraedd eu targedau addysgol mewn
rhifedd a llythrennedd, wrth i’r plant
ddatblygu agwedd well tuag at ddysgu.

Dyma brofiad Ben, yn ôl ei fam
(Elizabeth):

“Fe wnaethon ni fabwysiadu Ben pan
oedd yn 18 mis oed. Roedd yn straen o’r
dechrau. Dywedwyd wrthym fod ei
broblemau’n deillio o faterion dwys cyn i
ni ei fabwysiadu. Pan fyddai Ben yn taro
plant eraill, doedd e ddim yn gwneud
hynny am ei fod eisiau eu brifo nhw;
roedd yn ysu am gael sylw. Ar y ffordd
i’w nôl o’r ysgol, byddwn yn teimlo’n sâl
yn gorfforol. Pan oedd Ben yn y dosbarth
derbyn, roedd yr ysgol yn bygwth ei
wahardd os nad oedd ei ymddygiad yn
gwella. Roedd hyn yn dorcalonnus.
Doedd gen i ddim syniad beth i’w wneud
i newid y sefyllfa. Felly, pan gynigiwyd
cefnogaeth bersonol un-i-un i Ben, fe
wnaethon ni neidio at y cyfle. Mae
Ymyrraeth Gynnar wedi bod yn fendith.
Mae’n wyrth gweld sut mae’n delio â
dicter ac yn datrys problemau yn awr. Am
y tro cyntaf gallaf weld golau ar ben y
twnnel. Dywedodd yr athro sydd wedi ei
adnabod hiraf ac ar ei waethaf wrthyf,
“Mae e’n blentyn hollol wahanol. Mae’r
newid yn hollol anhygoel.”

TLG yng Nghymru 
Ar hyn o bryd mae gan TLG bump o
ganolfannau Ymyrraeth Gynnar yng
Nghymru, ac ers penodi Arweinydd
Rhanbarthol i Gymru yn ddiweddar, mae

llawer mwy o eglwysi’n ystyried bod yn
bartneriaid gyda TLG. Drwy weithio
mewn partneriaeth gydag eglwysi o bob
maint ac enwad, mae gan TLG
weledigaeth i sefydlu canolfannau
Ymyrraeth Cynnar ledled Cymru, fel bod
plant a theuluoedd yn cael eu trawsnewid
wrth i eglwysi estyn allan i wasanaethu eu
cymunedau gyda neges o obaith. Ar hyn o
bryd dim ond yn Saesneg mae’r adnoddau
a’r deunyddiau ar gael, ond gobeithiwn eu
cyfieithu i‘r Gymraeg cyn gynted ag y
gallwn, fel y gellir darparu rhaglen
lwyddiannus ar draws Cymru.

Cyswllt
Byddai TLG yn falch iawn o glywed
gennych:
•  os byddech yn barod i gefnogi plant
sy’n ei chael yn anodd yn yr ysgol;

• os hoffech i’ch eglwys fod yn bartner
efo TLG fel y gallech estyn allan i‘r
gymuned;

• os hoffech gael gwybodaeth bellach am
waith TLG, neu fod yn bartner gweddi
neu’n “Rhoddwr Gobaith”. 

Arweinydd Rhanbarthol i Gymru
Huw Ellis
Ebost – huw.ellis@tlg.org.uk
Ffôn 07962 223124
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TLG – Trawsnewid Bywydau am y Gorau

Dechrau Canu
Dechrau Canmol
Sul, 21 Chwefror, 7.00 y.h.

Hefyd, 24 Chwefror am 1.30 y.h.

Daw’r canu o Gapel Salem,
Llangennech a chawn berfformiadau
gan y soprano ifanc Jessica Robinson
yn ogystal â disgyblion Ysgol
Gynradd Llangennech (a enillodd
gystadleuaeth Côr Ysgol y Flwyddyn
Songs of Praise yn ddiweddar).
Cawn gwmni’r cyn-brifathro Desmond
Jones, sydd wedi dysgu nifer o
chwaraewyr rygbi amlwg!



Ar 18fed Ionawr fe gyhoeddwyd y byddai
750 o swyddi’n cael eu colli yng ngwaith
dur Tata yn Aberafan. Mae’r cwmni’n
cyflogi tua 4,000 o bobl ar hyn o bryd,
gyda llawer rhagor mewn gwaith sy’n
ddibynnol neu’n gysylltiedig â’r gwaith
dur. Mae’r nifer hwn yn llawer llai nag
ydoedd yn y gorffennol, pan oedd tua
17,000 yn gweithio yno, ond mae’n dal yn
ergyd drom i dref Port Talbot a’r
cymunedau oddi amgylch. Er i Tata
ddweud eu bod yn gobeithio y bydd
colli’r swyddi hyn yn sicrhau dyfodol y
gwaith, ni ellir gwarantu hynny. Mae’n
ymddangos fod dyfodol y gweithfeydd
dur a’r diwydiant dur cyfan yn ne Cymru
yn ansicr iawn. 
Meddai Chris Gray, Arolygydd

Cylchdaith Fethodistaidd Castell-nedd
Port Talbot, “Fe fydd staff Cylchdaith
Castell-nedd Port Talbot, mewn ymgyng -
horiad â’r Parch. Rick Hayes, caplan
rhan-amser gwaith dur Aberafan, nawr yn
rhan o dîm o bobl fydd yn fodlon gwrando
ar y sawl sydd angen siarad â rhywun am
ei sefyllfa. Hyd yma, nid oes unrhyw
weithwyr wedi clywed eu bod wedi eu
dewis i golli eu swyddi, ond pan ddaw’r
amser hwnnw fe fydd yr angen am
glustiau i wrando, cefnogaeth a chymorth

i’r rhai y mae eu dyfodol bellach mor
ansicr.”
Yn ôl y Canon Nigel Cahill, rheithor

Aberafan, mae pobl ledled y fwrdeistref
sirol yn ofni y bydd rhagor o swyddi’n
cael eu colli. Dywedodd, “Mae’n
drychinebus fod y gymuned yn colli
cynifer o swyddi gan un o gyflogwyr
mwyaf yr ardal. Mae yna bryder mawr am
yr effaith ar gontractwyr Tata yn yr ardal,
ac mae pobl hefyd yn poeni y collir rhagor
o swyddi yn y dyfodol. Mae ein heglwysi
ni yno i gefnogi a helpu pawb sydd wedi
eu heffeithio, naill ai drwy weddi neu
drwy ddulliau ymarferol megis cyngor
ynghylch dyledion.” 
Dywedodd David Wilbourne, Esgob

Cynorthwyol Llandaf, ar ran yr Eglwys
yng Nghymru, “Rydym yn annog
Llywodraeth Cymru i wneud popeth
posibl i sicrhau dyfodol y diwydiant dur a
hefyd i weithredu i gefnogi’r gweithwyr
hynny fydd yn colli eu swyddi.” 
Mewn ymateb i alwadau o’r fath, fe

ofynnodd Prif Weinidog Cymru i’r
Gweinidog dros yr Economi, Gwyddon -
iaeth a Thrafnidiaeth gadeirio tasglu lefel
uchel i gefnogi’r gweithwyr a effeithiwyd
gan gyhoeddiad Tata. Cyfarfu’r tasglu am
y tro cyntaf ar 20fed Ionawr ac eto ar 1af

Chwefror, a gwnaed datganiad i’r
Cynulliad gan y Gweinidog ar 2il
Chwefror. Mae gwaith y tasglu yn anodd
oherwydd y gyd-berthynas gymhleth sy’n
bodoli rhwng polisïau Cymreig,
Prydeinig ac Ewropeaidd. Er enghraifft,
Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am
ardrethi busnes, ond fe gyfyngir ar ei
gallu i’w newid gan reolau Ewropeaidd ar
gymorth gwladol. Mae cwmnïau Cymreig
yn derbyn 55% o wariant caffael o dan
bolisi Llywodraeth Cymru, ond
Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy’n
ariannu llawer o brosiectau mawr lle ceir
defnydd helaeth o ddur. Gellir cael
manylion pellach am y materion hyn
mewn blog cynhwysfawr gan Gareth
Thomas o Wasanaeth Ymchwil y
Cynulliad Cenedlaethol: https://pigion.
wordpress.com/2016/01/21/dur-yng-
n g h ym r u - c ym o r t h - p o s i b l - g a n -
lywodraeth-cymru/.

(O Fwletin Polisi Cytûn, Chwefror 2016)

ETHOLIADAU 2016 
Cofiwch fod gan Cytûn dudalen benodol
ar gyfer etholiadau’r Cynulliad ym
mis Mai:
www.cytun.org.uk/etholiadau2016 
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Dyma rai syniadau sydd eisoes wedi dod
i law i hyrwyddo Beibl Byw:

Annog pobl i ddarllen y Beibl mewn
blwyddyn drwy lansio cynlluniau darllen y
Beibl mewn blwyddyn ar ffurf Ap.

Rhoi’r Beibl yn rhodd – annog person ifanc
mewn eglwys i roi copi yn rhodd i ffrind na
fyddai’n darllen y Beibl fel arfer, ac annog
pobl mewn eglwysi lle nad oes plant fel
arfer i feddwl i bwy y medren nhw roi copi
o’r Beibl yn rhodd.

Cwrs y Beibl – ar gael yn Gymraeg! Beth
am gynnal y cwrs wyth wythnos adeiladol
hwn yn eich eglwys chi yn ystod 2016?

Diwrnod y Llyfr (3 Mawrth) – gellir annog
plant i wisgo fel eu hoff gymeriad o’r Beibl.

Adeg y Pasg a’r Nadolig gellid meddwl sut
i rannu darlleniadau neges y gwyliau hyn
mewn gwahanol ffyrdd.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am … ?
Gall gwahanol elusennau Cristnogol baratoi
adnoddau neu gynnal cyfarfodydd sy’n
rhannu’r hyn sydd gan y Beibl i’w ddweud
am eu maes arbenigol nhw, e.e. newyn,
tlodi, cyfiawnder, heddwch, yr amgylchfyd,
y teulu, a llawer mwy.

Oes yna ddigon o ddewis o Feiblau yn ein
pulpudau ac at ddefnydd yr Ysgol Sul – gan
gynnwys y tri fersiwn Cymraeg?

Gellir annog pobl i rannu eu hoff adnodau
ar y cyfryngau cymdeithasol – gyda nodyn
cryno yn dweud pam.

Gellir tynnu llun ohonoch yn darllen y
Beibl mewn lle diddorol, e.e. darllen
Dameg yr Heuwr mewn cae o ªd!

Mae cyfle i gydweithio ag ysgolion cynradd
ac uwchradd lleol drwy gyflwyno copïau o
beibl.net neu beibl.net: 365 o Storïau o’r
Beibl (y Beibl lliw) yn rhodd iddynt.

Oes yna garchar, ysbytai, gwestai neu
gartrefi henoed yn yr ardal a fyddai’n
gwerthfawrogi derbyn copi o’r Beibl? 

Beth am y llyfrgell lleol? Gellid cyflwyno
copïau o’r Beibl a llyfrau Cristnogol eraill
yn rhodd iddi.

Beth am gynnal ymgyrchoedd yn
canolbwyntio ar oedrannau gwahanol gan
gynnwys y selogion a phobl y tu allan i’r
eglwys?

Beth am gynnal marathon darllen y Beibl
neu hanner marathon darllen y Testament
Newydd a chodi arian at achos da? Os yw’r
bobl ifanc am aros i fyny drwy’r nos, beth
am eu noddi i ddarllen beibl.net: 365 o
Storïau o’r Beibl? Fe ddylai hyn gymryd
tua 12 awr.

Beth am golofn fisol yn y papur bro lleol?
Falle y cewch gyfle i ddweud gair ar y
cyfryngau – ar radio lleol neu hyd yn oed ar
Radio Cymru ac S4C!

Beth am ddiwrnod hwyl i blant, yn eu
cyflwyno i holl thema’r Beibl? Mae comic
Stori Fawr Duw, a’r ffilm sy’n mynd gydag
ef (ar gael am ddim ar wefan
www.ysgolsul.com) yn fan hwylus i
gychwyn.

Cofiwch rannu eich syniadau chi hefyd. 

Rhannwch nhw ar dudalen Facebook Beibl
Byw.

Aled, Arfon a Christine

EGLWYSI A’R LLYWODRAETH YN YMATEB I ARGYFWNG Y DIWYDIANT DUR 

Beibl Byw 2016

E-bost Golygydd 
Y PEDAIR TUDALEN

Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion,
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.

pedair.tudalen@gmail.com



Lee ydw i, a fi ydi
Gweinidog
Eglwysi
Presbyteraidd
Dyffryn Taf,
Caerdydd. 
Yn aml iawn,
bydd pobl yn
gofyn i mi sut
mae rhywun yn
mynd o’i
chwmpas hi i fod
yn Weinidog, neu’n arweinydd eglwys? 

Fel arfer, y dybiaeth ydi bod rhaid i rywun
fod yn hynod glyfar a mynd i brifysgol am
sawl blwyddyn- ond mi fedra i dystio nad
felly y mae pethau o gwbl! Mae’n sifir
bod sawl ffordd wahanol o gael eich
paratoi ar gyfer gweinidogaeth. Ond yn fy
achos i dechreuodd fy niddordeb a’m
hyfforddiant trwy ymaelodi yn Rhaglen
Genhadol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mi ddois i yn Gristion yn 16, ac erbyn fy
mhen blwydd yn 18, ro’n i’n arwain
gwaith ieuenctid a myfyrwyr yn fy eglwys
leol, ac yn helpu i redeg yr Undeb
Gristnogol yn fy ysgol, ac yna yn
ddiweddarach yn y Brifysgol. Fodd
bynnag, daeth y profiad cyntaf o

‘weinidogaeth’ i’m rhan trwy’r Rhaglen
Genhadol, wrth dderbyn y cyfle i weithio
ochr yn ochr gyda gweinidog profiadol, yn
dysgu oddi wrtho a’i helpu yn ei eglwysi:
arwain clybiau ieuenctid ac astudiaethau
Beiblaidd, ymweld â phobl ar lefel un i un
ac ymweliadau ysbyty, trefnu
digwyddiadau a gweithgareddau i estyn
allan i’r gymuned, a phregethu a dysgu
yn ystod gwasanaethau ar y Sul.

Daeth cyfle hefyd i fyfyrio ar yr hyn yr
oeddwn yn ei wneud wrth imi ddilyn dau
gwrs dysgu o bell ar Ddiwinyddiaeth a
Chenhadaeth Gristnogol. Roedd y
cyrsiau’n hynod o ddefnyddiol wrth
ddatblygu fy ngwybodaeth am y Beibl a’m
dealltwriaeth am ystyr arweinyddiaeth yn
yr eglwys.

Wedi cwblhau’r flwyddyn gychwynnol
honno, ro’n i wedyn yn gymwys i fynd i
WEST (Ysgol Ddiwinyddol Efengylaidd
Cymru) am ddwy flynedd bellach o
hyfforddiant diwinyddol ffurfiol. Diwedd y
cwrs oedd graddio mewn MA mewn
Arweinyddiaeth Eglwysig Gyfoes.

Dwi’n hynod ddiolchgar am y cyfleoedd a
ges i ar y Rhaglen Genhadol, a byddwn
yn annog y llwybr hwn ar gyfer unrhyw
un, beth bynnag fo’u hoed, sydd am dyfu
yn eu dealltwriaeth o’r Beibl a
chenhadaeth, ac am ddarganfod a fyddai
arweinyddiaeth eglwysig yn addas ar eu
cyfer nhw.

Lee Dutfield

Golygydd: Os ydych am wybod mwy am
y Rhaglen Genhadol cofiwch ddanfon
e-bost at yr ysgrifennydd cyffredinol.
Tybed a oes yna rywrai o blith eich pobl
ifanc a fyddai’n fodlon ystyried treulio
ychydig o amser ar y Rhaglen Genhadol?
Beth am eu hannog, a beth am chwilio
am gyfleoedd newydd yn ein capeli i
feithrin arweinwyr y dyfodol?
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Yr Athro Alan Sell
Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth
yr Athro Alan P.F. Sell nos Sul, Chwefror
7fed, yn bedwar ugain oed. Daeth i
Gadair Diwinyddiaeth ac Athroniaeth
Crefydd yn y Coleg Diwinyddol,
Aberystwyth, yn1992 wedi gyrfa faith ac
egniol mewn gofalaethau gyda’r
Annibynwyr yn Lloegr ac yna mewn
sefydliadau addysgol uwch yn Lloegr a
Chanada yn ogystal â gweithredu fel
Ysgrifennydd Diwinyddol Cyngor
Bydeang yr Eglwysi Diwygiedig yn
Genefa. Fe’i ordeiniwyd yn 1959 yn
weinidog yn Sedbergh, Cumbria, gan
symud yn 1964 i ofalu am eglwysi yng
nghylch Caerwrangon. Yn 1968
apwyntiwyd ef yn ddarlithydd yng
Ngholeg Addysg y West Midlands yn
Walsall, ac yn y cyfnod yno o bymtheng
mlynedd y cafwyd gwir ddechreuad ar y
llifeiriant o gyhoeddiadau a ddaeth o’i
ysgrifbin hyd at ddiwedd ei oes. Yn 1983
aeth i swydd allweddol yn y cylchoedd
eciwmenaidd gan gyfrannu o’r safbwynt
diwygiedig at drafodaethau rhwng y
gwahanol brif draddodiadau Cristnogol
ar faterion eglwysig a diwinyddol sy’n
aml yn ein rhannu. Wedi pedair blynedd
yn Genefa fe’i etholwyd i Gadair ym
Mhrifysgol Calgary, Canada,ac oddi yno
y daeth yn Athro i’r Coleg Diwinyddol.

Yn y cyfnod o naw mlynedd y bu gyda ni
cyfrannodd yn ddiarbed i ddysg a
hyfforddiant y myfyrwyr, gan gynnwys
nifer fawr o’n gweinidogion, ac yn
arbennig bu’n frwd ei anogaeth a’i
gynorthwy i lawer i ymestyn eu
hastudiaethau diwinyddol wedi iddynt
adael y Coleg wrth ddilyn llwybrau
ymchwil. Creodd ganolfan i hybu’r

gweithgarwch hwn a sefydlodd gyfres o
ddarlithoedd cyhoeddus gan roi’r cyfle
inni glywed diwinyddion o fri o bell ac
agos yn traethu yn y Coleg. Parhaodd â’i
gysylltiadau diwinyddol ar draws y byd a
darlithiai’n gyson yn arbennig yn yr Unol
Daleithiau, yng Nghanada ac yn
Hwngari. Fe’i anrhydeddwyd â graddau
er anrhydedd gan sefydliadau yn y dair
gwlad hyn. Dyfarnwyd iddo hefyd radd
Doethur mewn Diwinyddiaeth gan y
Brifysgol lle derbyniodd ei addysg
gynnar, sef Manceinion, ar sail ei
gyhoeddiadau ym maes diwinyddiaeth
ac athroniaeth crefydd. Wedi ymddeol yn
2001 dychwelodd i Loegr gan ymsefydlu
gyda’i briod, Dr.Karen Sell, yn Milton
Keynes a pharhau i gyfrannu’n helaeth
at fywyd a gwaith yr Eglwys Unedig
Ddiwygiedig hyd y diwedd, fel y
tystiolaetha Clerc y Synod lleol mewn
teyrnged iddo.

Cyhoeddodd yn helaeth ac yn sicr
anodd yw meddwl am unrhyw ysgolhaig
a oedd yn fwy gwybodus nag ef yn holl
rychwant hanes diwinyddiaeth ac
athroniaeth crefydd o gyfnod y Diwygiad
Protestannaidd hyd heddiw. Pleser
digymysg oedd bod yn ei gwmni rhadlon
a derbyn o’i gefnogaeth a’i garedigrwydd
am gynifer o flynyddoedd.
Cydymdeimlwn fel Cyfundeb yn ddiffuant
iawn â’i briod, Karen (hithau’n ddoethur
mewn hyfforddiant lleisiol cerddorol), a’i
blant.

Bydd Gwasanaeth i Ddiolch am yr
Efengyl ar achlysur marwolaeth Alan Sell
yn cael ei gynnal yn Eglwys Christ the
Cornerstone, Milton Keynes, ddydd Iau,
3ydd Mawrth, am 2.15 o’r gloch y
pnawn.

John Tudno Williams.

Gwelsom yr wythnos diwethaf fod yna bump o gyfleoedd ar hyn o bryd i bobl
ifanc fagu profiad a phrofi natur galwad Duw ar eu bywydau. Dyma brofiad
Parch Lee Dutfield, Caerdydd o ddilyn agoriadau a gafodd drwy’r Rhaglen
Genhadol.

Ar ôl dros ddeugain mlynedd o
wasanaeth ffyddlon i Eglwys
Bresbyteraidd Cymru, a deg o’r rheini
fel ysgrifenydd y Bwrdd Pensiynau,
byddaf eleni yn derbyn llai na punt yr
wythnos o godiad yn fy mhensiwn
cyfundebol. 

Gwerthfawrogaf yn fawr y fath haelioni.
Yn sicr ni allaf gwyno gan y bydd rhai
o’n pensiynwyr hynaf yn derbyn yr un
geiniog goch o godiad yn eu pensiwn. 

Ni feddyliais erioed y byddai Cameron
yn gofalu yn well na’r Cyfundeb am ein
pensiynwyr. O leiaf y mae ef yn
sylweddoli fod costau byw yr hynaf o
fewn ein cymdeithas yn llawer uwch
na’r gweddill, gan eu bod yn gorfod
dibynnu gymaint ar eraill i’w
cynorthwyo yn eu henaint. 

Byddaf i fy hunan cyn hir yn naw deg
mlwydd oed. Does ond gobeithio y
bydd y Cyfundeb wedi gweld y goleuni
cyn hynny. 

Gyda theimladau dwys,

Thomas Roberts (Parch)

Taro’r
Post
Annwyl Olygydd,

Magu profiad drwy’r Rhaglen Genhadol



WYTHNOS NESAF – PWY YW…?

Zika
Bu llawer o sôn yn y newyddion yn
ddiweddar am effeithiau’r clefyd Zika yn
Asia, yn Ne’r Amerig, ac yn arbennig ym
Mrasil.

Clefyd ydyw
sy’n cael ei
drosglwyddo
gan fosgito.
Ac er nad
yw’n
beryglus i
oedolion, mae effeithiau Zika ar fabanod
heb eu geni yn ddifaol. Mae’r aflwydd yn
effeithio’n arbennig ar ymennydd
plant yn y groth ac mae babanod sy’n
cael eu geni gydag effeithiau Zika

gyda ymennydd sydd heb ddatblygu’n
llawn.

Nid oes frechiad ar gael i ddiogelu
mamau a phlant. Ac nid oes amheuaeth
mae mamau mewn ardaloedd tlawd sy’n
cael eu heffeithio fwyaf.

Ond sut mae trin y babanod heb eu geni.

Mae llywydd Cynghrair Bedyddwyr Brasil
wedi awgrymu y byddai’r eglwys yn barod
i ystyried priodoldeb erthyliadau ar gyfer
gwragedd beichiog oedd yn dal y firws
Zika. 

Ar hyn o bryd mae erthylu’n
anghyfreithlon ym Mrasil. 
Ond mae’r lleisiau sy’n galw ar y
llywdoraeth i newid y gyfraith fel y medr
gwragedd beichiog sy’n dal y firws gael
erthyliad yn fwy llafar o ddydd i ddydd. 

Ymateb i’r galw cynyddol hwn oedd
llywydd Cynghrair y Bedyddwyr. Mae
gwragedd tlawd sy’n dal yr aflwy eisoes
yn chwilio am ffyrdd anghyfreithilon a
pheryglus i ddwyn eu beichiogrwydd i
ben. 

Nid yw’r Eglwys Anglicanaidd ym Mrasil
wedi dod i unrhyw benderfyniad am y dull
hwn o drin babanod yn y groth sydd wedi
eu effeithio gan Zika. Mae’r Eglwys
Gatholig Rufeinig wedi glynu wrth ei
safiad o blaid bywyd ar waetha’r firws a’i
effeithiau.

Tybed pa gyngor fyddai aelodau Eglwys
Bresbyteraidd Cymru’n ei roi i wragedd
oedd yn wynebu amgylchiadau o’r fath?
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Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b.
at y Parch. Ddr. R. Watcyn James, 94 Heol Penygarn,
Tycroes, Rhydaman SA18 3PF.
e-bost: goleuad@ebcpcw.org.uk
Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn,
Lôn Ddewi, Caernarfon, Gwynedd LL55 1ER. 
(01286) 672018. e-bost: goleuad@btconnect.com

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr
o angenrheidrwydd yn farn y golygydd na’r Gymanfa
Gyffredinol.

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac
argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon. Cofrestrwyd
yn y Swyddfa Bost fel Newyddiadur.
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CALENDR Y GOLEUAD
Henaduriaeth Arfon. Caeathro, Dydd
Mawrth, Chwefror 23ain, am 1.30 y
prynhawn. Pwyllgor Gwaith yr
Henaduriaeth yn Ystafell Seilo, Nos
Wener, Chwefror 12fed am 6.30 o’r
gloch. 

Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd
Penfro. Ebrill 20fed am 1.30.
Tabernacl, Tyddewi.

Uchod gwelir dau o swyddogion newydd Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy gyda’r ddau
sydd bellach wedi ymddeol. Cynhaliwyd yr Henaduriaeth yng Nghapel Heol Scotland,
Llanrwst, prynhawn Dydd Mercher, Ionawr 19eg, 2016. 

O’r chwith:- Y Parchedig William Davies, yr Ysgrifennydd newydd; Mr. Gwyn Roberts,
Cyn-Llywydd; Y Parchedig Eric Greene, y Llywydd newydd a’r Parchedig R. J. Owen
Griffiths, Cyn-Ysgrifennydd.

HENADURIAETH CONWY A DYFRDWY
Cyfarfod yr Henaduriaeth

Nôl yn Awst 1994 daeth yn gyfreithlon i
archfarchnadoedd a siopau eraill agor ar
y Sul. Erbyn heddiw dyma’r drefn sydd yn
normal bellach. 

Ac i’n plant a’n pobl ifanc prin y medrant
ddychmygu gweld pob siop ar gau ar y
Sul.

Ond mae’r llywodraeth yn San Steffan am
wthio’r ffiniau ymhellach eto trwy drafod y
posibilrwydd o ymestyn oriau agor ar y
Sul. 

Yn ôl pôl piniwn diweddar mae mwyafrif
poblogaeth Prydain o blaid estyn oriau
agor siopau ar y Sul. Bwriad y

llywodraeth yw rhoi rhyddid i awdurdodau
lleol i ddewis eu polisi eu hunain yn y
mater hwn. 

Heb gynnwys y rhai oedd heb ddod i farn
roedd pôl gan You Gov yn dweud fod
48% y boblogaeth yn gefnogol i’r bwriad
o ganiatáu i siopau mawr aros ar agor yn
hirach. 

Yn ôl y llywodraeth byddai caniatáu i
siopau mawrion aros ar agor yn hwy ar y
Sul yn rhoi hwb angenrheidiol i werthiant
nwyddau ar y Stryd Fawr. Roedd 58% yn
mynegi consýrn y byddai effaith hyn ar
siopau bychan lleol yn andwyol iawn.

Gwrthwynebir y bwriad gan Undebau
Llafur a chan eglwysi. 

Canfyddiad diddorol, ac arwyddocaol
arall efallai o’r pôl oedd hyn. Er bod bron i
hanner y boblogaeth yn frwd eu
cefnogaeth roedd yr un nifer (48%) hefyd
yn credu y byddai’r datblygiad yn andwyol
i fywyd teuluol ac i fywydau gweithwyr
mewn siopau.

Beth tybed yw barn darllenwyr y
Goleuad? Gadewch i ni wybod beth yr
ydych yn credu dylai safbwynt
Eglwys Bresbyteraidd Cymru fod ar y
mater.

Estyn Oriau Agor Siopau ar y Sul

wikicommons


