
Mae genedigaeth
baban i’n byd yn
newid ein byd.
Ac yn sicr mae
dyfodiad Iesu,
Tywysog
Tangnefedd i’n byd
yn hollti hanes yn
ddau. 

Mae ‘Genedigaeth
Iesu’ yn un o
themâu mwyaf
cyson a’r darluniau
mwyaf a beintiwyd
ar gynfas yn hanes
y byd celf.

I mi fel artist, mae
gwaith Piero della
Francesca,
‘Yr Enedigaeth’
sydd i’w weld yn yr
Oriel Genedlaethol
yn Llundain, yn
gampwaith unigryw.
Yn ôl pob golwg
cwblhawyd y gwaith
tua 1470 yn yr
Eidal.

Wrth edrych a
chraffu ar y gwaith
mae yn lonyddwch
yno, ac mae un o’r
bugeiliaid yn estyn
ei fraich tua’r
nefoedd (h.y. yr
awyr las) tuag at y
seren sydd yn
arwain y ffordd i’r
Doethion. Mae’r
asyn a’r fuwch (y
gwartheg) yn y cefndir. Ceir pump o
angylion, heb adenydd, yn canu ‘Cân yr
Angylion.’ Dyma negeswyr nefolaidd wrth
y crud. Craffwn i sylwi ar sut mae Piero’n
darlunio’r cerrig yn y stabl yn grefftus
iawn, gyda chwyn a gwair yn tyfu o’r
nenfwd.

Gwelir Joseff yn eistedd ar gyfrwy i’r dde
o’r darlun heb roi fawr o sylw i’r ‘Mab a

roddwyd.’  Mae yna dri aderyn yn y llun,
sef pioden ar y to a dau Deiliwr Llundain
i’r chwith ar waelod y darlun.

Mae’r tirlun o Fethlehem a’r afon fach yn
ymdroelli yn y cefndir yn amlwg wedi ei
baentio o amgylch Umbria, yn yr Eidal,
ardal Piero. Nid oes yna bobl yn y
cefndir, na chychod ar yr afon.
Mae’n cyfleu’r syniad na sylwodd

neb am ddyfodiad
Mab y Dyn ond
yr angylion, y
bugeiliaid a’r
doethion.

Mae Piero hefyd yn
ei bortread o’r stabl
dlawd yn ein arwain
i feddwl pwy fydde
wedi meddwl fod
Gwaredwr y Byd
wed dod yn y ffordd
y daeth.

Byddem wedi
disgwyl iddo gael ei
eni mewn plasdy, nid
mewn stabl; yn y brif
ddinas, nid pentre
ddiarffordd; o dras a
phwysigrwydd
aristocrataidd nid yn
fab y saer. Byddem
yn disgwyl i
ddigwyddiad mor
dyngedfennol
gael lle ym
Mhenawdau’r
Newyddion, ond ni
sylwodd neb- dim
ond teithwyr o bell,
bugeiliaid di-nod ac
angylion!

Dyma ryfeddod yn
wir. Ac mae Piero
della Francesca’n
cyfleu rhyfeddod a
syndod wrth iddo
ddarlunio Mair,
mam yr Iesu’n rhoi
ei mantell iddo.

Ond wrth iddi benlinio o’i flaen mae
breichiau’r plentyn yn estyn tuag at
Mair i dderbyn ei haddoliad, i estyn ei
gysur.

Cawn ninnau hefyd ein gwahodd i blygu
wrth y Crist sy’n estyn ei freichiau o’r
crud.

Eifion Davies,
Pontarddulais
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‘Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni
... a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd’



Yn ôl arbenigwyr ym maes meddygaeth a
gwyddoniaeth, prin medr person byw am
fwy na 3 diwrnod heb ddfir. 
Ac er nad oes yr un ohonom wedi

gorfod profi hyn yn bersonol, mae pob un
ohonom yn gyfarwydd â bod yn sychedig
– yn enwedig ar ôl taith gerdded egnïol
neu trip siopa! ‘Da ni’n gwybod yn iawn
allwn ni ddim byw heb ddfir, mae ein
cyrff angen dfir er mwyn gweithio’n iawn. 
Does dim rhyfedd felly, fod y Beibl yn

cynnwys llawer o gyfeiriadau at ddfir fel
tarddiad bywyd a chynhaliaeth bywyd a

hynny er mwyn ein helpu i ddeall drwy’r
darluniau mai Duw yw tarddiad bywyd a
chynhaliwr bywyd yn ei holl lawnder,
bywyd tragwyddol.
Eleni, dewiswyd dau gyfeiriad

Beiblaidd am ddfir gan y Chwiorydd yn
destun, neu’n thema i’n gweithgareddau;
hanes y wraig o Samaria o Ioan 4 a’r
adnodau yma o Eseia 12:3,

Mewn llawenydd fe dynnwch ddfir o
ffynhonnau iachawdwriaeth.

Dwi’n siwr eich bod yn gyfarwydd â
hanes y wraig amheus yna a gafodd
sgwrs ddiwinyddol, ddwys gyda’r Iesu
wrth ffynnon Jacob. Aeth at y ffynnon i
nôl dfir er mwyn torri syched a’i galluogi i
gyflawni tasgau’r dydd – aeth o’r ffynnon
wedi derbyn cynnig gan y Meseia ei hun i
gymryd ‘dfir bywiol’ a oedd yn tarddu i
fywyd tragwyddol. 
Mor aml dwi’n teimlo fy mod yn fodlon

treulio cymaint o egni ac ymdrech yn
mynd ar ôl pethau sydd ddim ond yn
cyrraedd anghenion tymhorol (faint o
ymdrech oedd paratoi at y Nadolig yn

eich tª chi, er enghraifft?).
Drwy ein hastudiaethau o’r Dfir Bywiol

rydym yn ceisio ail-asesu y gwerth rydym
yn rhoi ar ‘bethau’r byd’ a ‘phethau
ysbrydol,’ a hynny drwy treulio amser yn
ystyried beth mae Iesu’n ei gynnig i ni –
heddiw. Mae’r hanes hefyd yn gosod her
o’n blaen fel Cristnogion, wrth inni
ystyried ein rôl ni i wneud yn sifir fod
pobl yn clywed cynnig Iesu heddiw.
Gobeithiwn y cewch fendith a her wrth

ddefnyddio’r Astudiaethau. Maent ar
gael i’w lawrlwytho o wefan
www.rhaglendorcas.com
neu trwy gysylltu â Sarah Morris,
(sarahdorcas1@gmail.com) neu, Carys
Davies (carys.davies@ebcpcw.org.uk)

Cofiwch hefyd am y Gwasanaeth sydd
wedi cael ei baratoi ar ein thema. Mae’n
addas ar gyfer cyfarfod chwiorydd, ond
beth am ei ddefnyddio ar y Sul, efallai
pan nad oes gennych bregethwr, neu ar
gyfer cyfarfod wythnosol? Mae copïau ar
gael gan Sarah a Carys.

Sarah Morris
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Dfir Bywiol
Mewn

llawenydd
fe dynnwch
ddŵr o
ffynhonnau
iachawdwriaeth 

Eseia 12:3

Cyfres o 3 Astudiaeth Feiblaidd ar
Thema Is Bwyllgor y Chwiorydd 2016

Yn ôl rhywun oedd yn ei adnabod yn dda
dyn ‘pur o galon’ oedd William Meurig
Williams. 

Rydym yn ffodus iawn fod Meurig wedi
adrodd ei hanes mewn dwy gyfrol a
gyhoeddodd ef ei hun, sef Dannadd y
Gelyn a Berlin Exploit. Er nad oedd yn un
am ganu ei gloch ei hun, roedd yn amlwg
yn awyddus i rannu ei brofiadau ag eraill.

Fe aned Meurig ar Fehefin 11 1922, mewn
fferm fechan yng Nghaeau Gleision,
Rhiwlas, yr ieuengaf o dri.

Yn bedair ar ddeg oed, fe ymunodd gyda
chwmni yng Nghaernarfon fel prentis saer.
Yn ystod ei gyfnod gyda’r cwmni, byddai’n
beicio o Riwlas i’w waith bob dydd. O
ganlyniad, pan ymunodd â’r fyddin yn
1941, roedd yn ddyn ifanc heini iawn.
Ymunodd Meurig â’r ‘15th Scottish Infantry
Division’ a bu iddo dreulio ei gyfnod
hyfforddi yn ucheldir yr Alban.

Bu ei gyfnod yn y fyddin yn un anodd ac
fe wasanaethodd yn Ffrainc, Gwlad Belg,
Yr Iseldiroedd a’r Almaen. Roedd yn un o’r
rhai cyntaf i gyrraedd Berlin yn 1945 ac yn
un o’r rhai cyntaf i dystio i erchylltra’r
gwersyll crynhoi.

Fel athletwr brwd, cafodd ei ymweliad â’r
Reichsportfeld, sef y meysydd chwaraeon
a adeiladwyd gan Hitler ar gyfer gemau
Olympaidd 1936, effaith fawr arno.
Cysgodd yn y stadiwm enfawr o dan
fainc goncrit wrth ymyl y trac lle’r
enillodd ei arwr, Jesse Owens, ei bedair
medal aur.

Wedi ei helyntion yn y fyddin, dychwelodd
i Gymru, ac i’w annwyl gynefin. Fe
briododd ei annwyl Eluned yn 1951, a bu’r
ddau’n byw yn gytûn a bodlon ym Mangor
hyd y diwedd. 

Roedd yr Wyddfa yn her iddo bob bore
Sul. Roedd yn cychwyn tua’r copa am
ddau o’r gloch y bore. Ar un achlysur, ac
er mwyn codi arian at gapel Tfir Gwyn,
Bangor, fe redodd i fyny bum gwaith mewn
pedair awr ar ddeg!

Ar ôl iddo ymddeol o’i waith gydag
Awdurdod Ysbytai Gwynedd,
penderfynodd, gyda chefnogaeth eraill,
sefydlu cangen o’r Samariaid ym Mangor.
Aeth ati’n frwdfrydig i addasu’r adeilad a
roddwyd iddynt yn ddi-rent.

Er mor nodedig yw’r hyn a gyflawnodd fel
milwr ac athletwr, heb os ei gyfraniad
arbennig fel dyngarwr sy’n haeddu’r sylw
pennaf. Roedd ei gariad yn gwbl
ddiamodol, heb ffiniau gwlad, na chrefydd,
na hil, na lliw. 

Yn 1995, yn 73 mlwydd oed,
penderfynodd fynd i Groatia i gynorthwyo’r
rhai oedd mewn angen mawr yn dilyn
pedair blynedd o ryfela ffyrnig. Gydag o ar
y daith, aeth â miloedd o’i arian, camera,
pasbort, ei Destament Newydd a ‘bron dim
byd arall’. 

Yn agos at bentref Makarska yn ne
Croatia, roedd gwersyll i ffoaduriaid. Pan
gyrhaeddodd, roedd golygfa ‘frawychus,
truenus ac erchyll’ yn ei wynebu. 

Mae ei ddisgrifiadau o’r gwersyll yn rhai
graffig a chignoeth: ‘yma yn yr hen gytiau
hyn, a adeiladwyd dros 50 mlynedd yn ôl,
pob un tua’r un maint â gwarchodfa bws,
roedd wyth person yn rhannu eu bywyd,
yn byw ac yn cysgu. Nid oedd dim
carthffosiaeth iawn, a olygai fod carthion
yn llifo lle’r oedd plant yn chwarae ac yn
byw.’

Ond yng nghanol yr holl erchylltra, fe
ganfu Meurig y cariad oedd wastad yn ei
gynnal. Ar ôl rhai dyddiau yn y gwersyll,
llwyddodd Meurig i brynu bwyd ar y
farchnad ddu mewn pentref cyfagos.
Roedd o wedi llwyddo yn ei nod, ond yn
bellach yn flinedig ac yn sâl, meddai, ‘er fy
henaint, roeddwn yn Gymro i’r carn ac yn
benderfynol o ddal ati’.

Wrth iddo hedfan adre dros yr Alpau, aeth
ei feddyliau’n ôl at gyfnod 1940-1946 a’r
cwestiwn ‘A oedd eich taith yn wirioneddol
angenrheidiol?’ Iddo fo, roedd y rhai a fu’n
garcharorion yn y gwersyll am dros bedair
blynedd ‘yn frodyr a chwiorydd i ni.’

Alwyn Llwyd

Hanes Dyn Hynod: William Meurig Williams (1922-2012)

Yr enwog, Reichsportfeld, lle enillodd
Jesse Owens ei fedalau



Comisiwn y Crist Byw
Mathew 28: 16-20; Ioan 21: 1-19

Ewch, gan hynny, a gwnewch
ddisgyblion o’r holl genhedloedd, gan
eu bedyddio yn enw’r Tad a’r Mab a’r
Ysbryd Glân (Mathew 28:19).

Ystrydeb yw dweud fod Cymru ei hunan
bellach yn faes cenhadol. Fe ellir deall, i
raddau felly, pam mae rhai pobl yn
arswydo ein bod yn ffwdanu o gwbl â
chenhadu mewn gwledydd tramor, a
chymaint o angen cenhadu yma, adref, yn
ein cymunedau lleol. Rhaid dweud ar
unwaith nad cenadaethau – gartref a
thramor – sydd yna, ond y genhadaeth,
ein cenhadaeth. Calon ein ffydd yw ei
chenhadaeth; heb ei chenhadaeth mae’r
Eglwys Gristnogol yn debyg i grfip heb
gitâr, neu fôr heb donnau. 

Pam cenhadu? ’Rydym yn cenhadu’n fyd-
eang am fod cariad Duw yn gariad byd-
eang. Cariad i bawb yw ei gariad Ef –
plant Duw ydym i gyd. Hanfod
cenhadaeth iach yw rhannu cariad Duw â
phawb gan orfodi neb.

Ewch, meddai Iesu. I ble? I’r holl fyd.
Oherwydd i’r Cristnogion cynnar fynnu
cael ufuddhau i’r anogaeth honno,
lledodd y sôn am gariad Duw yng Nghrist
y tu hwnt i Jerwsalem a Galilea. Deallodd
y Cristnogion cyntaf fod ganddynt neges
i’r holl fyd, ac yr ydym ni yma o
ganlyniad i’w parodrwydd hwy i
genhadu. 

Ewch, meddai Iesu. Pam? Awn i’r holl
fyd i sôn am gariad Duw, i gynnig cysur a
chynhaliaeth Efengyl – newyddion da –
Iesu Grist. Ein gwaith yw lledu cariad
Duw. Yr amcan wrth genhadu yw sôn am
gariad Duw, ac mae hynny’n waith i bawb
ohonom. Mae pawb ohonom yn

weinidogion, pawb ohonom yn genhadon.
Gwaith i bawb yw sôn am gariad Duw,
mae i bawb ohonom, o’r ieuengaf i’r
hynaf, eu rhan yn y gwaith mawr o newid
y byd er gwell.

Dywed rhai pobl na ddylai’r Eglwys
ymyrryd mewn problemau gwleidyddol a
chymdeithasol. Gallwn ddiolch i Dduw
heddiw na chymerodd cenhadon y ffydd
safbwynt felly, ac efallai fod
gwleidyddiaeth a diwylliant ein gwlad yn
y cyflwr y maent heddiw yn union
oherwydd bod Cristnogion wedi ymwadu
â hwynt. Rhaid wrth Eglwys sydd yn
gydwybod i’r byd – yn glust i glywed ei
lais, yn llygaid i weld ei angen, yn ddwylo
i rwymo’i ddoluriau. 

Ewch, meddai Iesu. Sut? Nid ydym
bellach yn cenhadu. ’Rydym yn llawer
rhy barod i fodloni ar ddistadledd
crefyddol, i gadw’n proffes o’r golwg, os
nad i ymddiheuro amdani. Mae ein
methiant i genhadu i’w briodoli i raddau
helaeth iawn i’r ffaith nad ydym yn
ymwybodol o’n hadnoddau, ond efallai
fod sôn am adnoddau yn gamarweiniol.
Dylid sôn yn hytrach am adnodd.

Gan Dduw daw’r anogaeth i genhadu, a
Duw yw’r adnodd at genhadu. Ai iawn
tybed yw sôn am Dduw fel adnodd? Gan
Iesu ddaw’r syniad: Gofynnwch, ac fe
roddir i chwi … (Mathew 7:7). Beth
bynnag a ofynnwch yn fy enw i, fe’i
gwnaf, er mwyn i’r Tad gael ei
ogoneddu … (Ioan 14:13). Mesur ein
crefydd yw ein parodrwydd i dderbyn o
nerth Duw; derbyn cyn lleied yw ein
trafferth fawr. Ni fu cenhadu erioed heb ei
anawsterau, ac y mae problemau arbennig
yn wynebu ein cenhadaeth heddiw. 

Mae Duw o’n plaid. Ei nerth ef yw’r
adnodd mawr at y gwaith. Ein tueddiad

weithiau yw ymboeni am adnoddau heb
gofio’r Adnodd. Duw sydd o’n plaid, ei
nerth ef yw’r adnodd mawr, wedi’r cyfan,
fel y dywedodd Paul: O ystyried hyn oll,
beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom,
pwy sydd yn ein herbyn? (Rhufeiniaid
8:31).

Adnodau i’ch sylw:

• Marc 16:14-18
• Actau 2:38,41,42
• Effesiaid 1:19-22
• Hebreaid 13:5b
• 1 Pedr 3:22

I ysgogi trafodaeth:

1. Ai hawdd i’r disgyblion oedd
ufuddhau i’r comisiwn mawr?

2. Ai hawdd i ni yw ufuddhau i’r
comisiwn mawr?

3. Heb genhadaeth yn olew, fe saif
peiriant yr eglwys.
Trafodwch.
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MAES LLAFUR YR YSGOL SUL
Seiliedig ar Dehongli Bywyd Iesu gan Elfed ap Nefydd Roberts

gan y Parchedig Owain Llyr Evans

Dechrau Canu
Dechrau Canmol
Sul, 14 Chwefror, 7.00 y.h.

Hefyd, 17 Chwefror am 1.30 y.h.

Ymunwch â ni o Gapel y Tabernacl ym
Mhen-y-bont ar Ogwr ar gyfer
Cymanfa Ganu. Yr arweinydd yw Iwan
Guy gyda Huw Tregelles Williams ar yr
organ. Yn ogystal â chlywed rhai o’n
hoff emynau, cawn ddeuawd hyfryd o
waith Mendelssohn yng nghwmni’r
soprano Gail Pearson a’r tenor ifanc,
Robert Lewis.

Salem Cefncymerau

Pryd fuoch chi yn Salem ddiwethaf?
Ydych chi erioed wedi bod yno? Ie, yr
enwog Salem Cefncymerau a Siân
Owen a’i siôl!

Beth am drefnu pererindod? Mae yna
wasanaethau yno’n gyson ar b’nawn
Sul. Neu gallwch drefnu eich
gwasanaeth eich hunain a chael tipyn
o hanes y lle a’r llun yn y fargen!

Mae croeso i chi ffonio Catrin a Leusa
Richards ar 01341-241291 i wneud
trefniadau. Rydym yn edrych ymlaen i
glywed gennych.PALU CELWYDDAU!

‘Celwydd Golau’ oedd dan sylw
aelodau Cymdeithas PAWB
(Presbyter iaid, Annibynwyr,
Wesleaid a Bedyddwyr) yn
Llandudno’n ddiweddar dan ofal
Dafydd Rees Roberts, y cyn
Weinidog a welir yn eistedd ar y
gadair yn dal rhaw!
Pam rhaw? Wel, palu celwyddau

y bu’r panel o dri am tuag awr!
Anodd credu bod gweinidog  yn

annog tri blaenor parchus yr Hen
Gorff (wel, meddan nhw!) i raffu
celwyddau, sef Oliver Roberts,
Trefor Lewis ac Evan Wyn Evans,
Dyma noson hwyliog iawn!

Gareth Pritchard



Cafodd y Thomas Jones hwn ei eni yn
Rhaeadr Gwy, Gorffennaf 17, 1819, yn fab i
deulu cysurus ei fyd. Roedd ei dad, John
Jones, yn berchen ar waith gwlanen. Bu
farw ei fam pan oedd Thomas yn bump oed.
Daeth tro byd ar y diwydiant gwlanen a
syrthiodd John Jones i iselder ysbryd. Bu
farw yn 1829 gan adael Thomas (yn ddeg
oed) a’i frawd hªn yn amddifad. Aeth y
bechgyn i fyw gyda’u tad-cu ar fferm Cae
Newydd yn yr un ardal ac aeth Thomas i’r
ysgol hyd nes iddo gyrraedd deuddeg oed.
Danfonwyd ef i Lanwrtyd fel prentis at Mr
Winstone, gwlanwr yn y dref, lle cafodd y
bachgen ei drin fel mab a’i fagu ymhlith y
Methodistiaid Calfinaidd. Yn 1831
gadawodd y dref fechan i ddilyn ei frawd i’r
maes glo ym Mrynmawr. Yno y trodd ei
gefn ar ei fagwraeth a throi mewn byd arall
yng nghwmni glowyr ifainc eraill. Wyth
mlynedd wedyn, yn 1839, symudodd i
Lanelli ac ailymuno â’r Methodistiaid, gan
fynd o gwmpas yr ardal i siarad am
ddirwest. Dechreuodd bregethu gyda’r
Methodistiaid ond troes at yr Annibynwyr
yn 1841 gan na fedrai dderbyn pob un o’u
herthyglau ffydd. Ymunodd ag academi
Rhyd-y-bont hyd nes i Thomas Roberts,
gweinidog eglwys Gynulleidfaol Saesneg
Llanelli, agor ysgol yn 1843 ac aeth yno. Fel
myfyriwr cafodd ei benodi yn
gynorthwyydd i’r Parch. David Rees,
gweinidog Capel Als. Wedyn, yn 1841, ac
yntau’n 23 oed, derbyniodd alwad i fod yn
weinidog cyntaf ar Gapel y Bryn, Llanelli.
Wyth deg o aelodau oedd gan yr eglwys ar y
pryd. “Llafuriodd yma gyda derbyniad
cyffredinol, ynghyd â dilyn yr ysgol am
flwyddyn.” Ymhen blwyddyn, a’i gwrs
hyfforddi ar ben, symudodd i eglwysi Tabor
a Hermon, ger Llandeilo, “Bu Mr. Jones yn
llwyddiannus hyd y flwyddyn 1850, pryd y
symudodd i Libanus, Treforys.” 
Eglwys Libanus, Treforys, oedd

rhagflaenydd y Tabernacl. Yn ystod ei
gyfnod yno “y daeth y lle i enwogrwydd
cenedlaethol”. Ymhlith diaconiaid yr
eglwys y pryd hynny oedd John Jones
Jenkins, un o brif ddiwydianwyr y fro ac
aelod seneddol Bwrdeistrefi Caerfyrddin
(Arglwydd Glantawe), a William Williams,
gwneuth urwr copr mwya’r byd ar un adeg
ac aelod seneddol Rhanbarth Abertawe neu
Fwrdeistrefi Abertawe (sef ardal Treforys, a
hen fwrdeistrefi Casllwchwr, Castell-nedd,
Aberafan a Chynffig). 
Pan symudodd y gynulleidfa Gymraeg i’r

Tabernacl, meddiannwyd Libanus gan
gynulleidfa Saesneg ac arhosodd William
Williams yno, tra bod John Jones Jenkins
wedi ymaelodi yn Eglwys Saesneg Walter

Road, Abertawe, cyn iddo droi at yr Eglwys
Wladol. Yn ystod y cyfnod hwn daeth
Thomas Jones yn gyfeillgar â’r Parch.
Charles Short (1822–1894), Sais o Swydd
Henffordd, gweinidog ar un o eglwysi
Saesneg Abertawe, a chafodd ei gyflwyno
ganddo i gynulleidfaoedd Saesneg. Daeth
yn enwog fel darlithydd yn ogystal â
phregethwr. Ymhlith y teitlau mwyaf
poblogaidd yr oedd The Elevation of the
Working Man, Mahomet a John Williams o
Erromanga.
Canlyniad hynny i gyd oedd iddo

dderbyn gwahoddiad i Eglwys yr Albany,
Frederick Street, ger Regents Park yn 1858.
Mor llwyddiannus fu ei weinidogaeth yno
fel ag yr aeth y capel rhy fach a symudodd i
Gapel Bedford, Oakley Square, capel oedd â
lle i 1,200. Llanwodd y capel â'i bregethu ac
roedd y gynulleidfa yn cynnwys pobl enwog
o fyd arlunio, ysgrifennu a busnes, heb
anghofio nifer o bregethwyr enwog. Ym -
hlith yr ymwelwyr yr oedd Matthew Arnold
a John Stuart Mill. Roedd y bardd Robert
Browning yn ffyddlon iawn a daeth ef a’r
gweinidog yn ffrindiau mawr. Golygwyd
cyfrol o’i bregethau, The Divine Order and
other Sermons and Addresses, gan ei fab
Brynmor, gyda chyflwyniad gan Browning. 
Ym mis Chwefror 1851, sef yn ystod ei

gyfnod yn Nhreforys, priododd Jane, merch
John Jones o Ddowlais, gafodd ei
mabwysiadu gan ei hewythr David Jones,
wedi i’w thad farw. Dathlwyd yr achlysur
hapus yng nghapel Libanus. Ganwyd iddynt
un ferch a phump o feibion.
Bu farw Jane yn Llundain yn 1867.

Roedd hynny’n ergyd mawr i’w gfir. Tair
blynedd wedyn priododd Annie Howell yng
Nghapel Bedford gyda gweinidogion y
Tabernacl a Libanus, Treforys, yn
gwasanaethu. Yn ôl cyfrifiad 1871 cafodd
Annie ei geni yn Llanbedr Felfre, Sir
Benfro, ar Ionawr 24, 1832. Roedd yn
fedrus yn y Gymraeg a’r Saesneg. Hetwraig
oedd hi yn ôl ei galwedigaeth, yn byw yn yr
YWCA yn Great Marlborough Street. Felly,
mae’n bur debyg i’r gweinidog briodi aelod
o’i gynulleidfa. Y mae yna reswm i gredu
iddi golli ei rhieni yn ifanc iawn. Disgrifir hi
yng nghyfrifiad 1901 fel gwraig weddw, yn
byw yn 46 Bryn Road, Abertawe, ac yn
hunangynhaliol. Bu farw ar Chwefror 5,
1912.
Erbyn 1870 roedd ei weinidogaeth

feichus yn dechrau dweud arno ac yr oedd
Thomas Charles yn falch i dderbyn galwad
yn ôl i Abertawe, y tro hwn i fod y
gweinidog cyntaf ar eglwys Saesneg
newydd Walter Road, a sefydlwyd yn 1865
gan Dr Rees, Ebeneser, a rhai o’r aelodau, a

Syr John Jones Jenkins, gynt o Libanus,
Treforys, ymhlith ei diaconiaid. Yn fuan
iawn daeth y capel newydd yn gyrchfan i
Annibynwyr mwyaf cefnog yr ardal, Cymry
a Saeson fel ei gilydd. Tyfodd yr achos
mewn rhif a bri yn gyflym iawn ac etholwyd
ei gweinidog i gadair Undeb Cynulleidfaol
Lloegr a Chymru yn 1871. 
Ni fu llawer o wella ar ei iechyd yn ystod

y cyfnod llewyrchus hwn ac yn 1877
hwyliodd i Awstralia, gan dderbyn galwad i
Eglwys Collins Street, Melbourne, gan fawr
hyderu y byddai’r fordaith hir o les i’w
gyflwr. Cafodd ei groesawu i Melbourne
“fel angel Duw”. Yn ystod ei weinidogaeth
tyfodd yr eglwys i’w haelodaeth fwyaf
erioed ac anrhydeddwyd ef gan Annibynwyr
y dalaith wrth ei ethol i gadair Undeb a
Chenhadaeth Gynulleidfaol Fictoria.
Camgymeriad ganddo oedd disgwyl
gwellhad mewn eglwys ddinesig brysur a
phenderfynodd ar ddiwedd tair blynedd
ddychwelyd i Abertawe “i orffwys a marw”.
Mawr iawn fu’r disgwyl amdano yn

Abertawe a mawr y croeso yn ôl i’r dref.
Erbyn hyn yr oedd gan Eglwys Walter Road
weinidog arall, sef y Parchedig Daniel
Bloomfield James, brodor o Sir Fynwy, fu’n
weinidog ar Eglwys East Hill, Wandsworth.
Digon llwyddiannus fu ei weinidogaeth yn
Abertawe cyn i Thomas Jones ddychwelyd
ond yn fuan “daeth ryw elfen o
ddrwgdybiaeth i mewn”. Canlyniad hynny,
yn ôl Dr John Thomas, Lerpwl, oedd i
Bloomfield James a hanner y gynulleidfa
ymadael a chodi capel Sant Paul, Abertawe,
yn 1883. Cytuna’r Surman Index fod
Eglwys Sant Paul wedi ei ffurfio yn 1883 o
dan weinidogaeth y Parchedig Daniel
Lindon Parkyn ond bod Daniel Bloomfield
James wedi derbyn galwad i Addiscombe,
Surrey, yn y flwyddyn honno. 
Yr hyn sy’n glir yw bod eglwys Walter

Road wedi ei gadael mewn cyflwr drwg.
Perswadiwyd Thomas Jones i ddychwelyd
fel ei gweinidog yn 1881 ond ymdrech fawr
iddo oedd ceisio cyflawni ei ddyletswyddau.
Penodwyd y Parchedig Evan Jenkins i gyd-
weithio ag ef a daliodd i bregethu hyd at
bythefnos cyn ei farwolaeth. Bu Thomas
Jones farw o lid yr ysgyfaint ar Fehefin
1882. Claddwyd ef ym mynwent Dan-y-
graig, St Thomas, Abertawe, gyda’i wraig
gyntaf. Daeth torfeydd i’w angladd. Cafwyd
anerchiadau yng Nghapel Walter Road
gan Dr Thomas Rees, Ebeneser, a’r
Dr Alexander Hannay, Ysgrifennydd
Cyffredinol Undeb Cynulleidfaol Lloegr a
Chymru, a gweinyddwyd yn y fynwent gan
hen gyfaill, Archddiacon Llandaf. Wrth
ysgrifennu amdano, soniodd Dr John
Thomas am “y fath restr hir o ddynion
enwog fel pregethwyr seraffaidd … ond
ohonynt oll ni chyfododd un i boblogrwydd
mwy na’r ‘areithiwr huawdl’ THOMAS
JONES”. Cafodd Thomas Jones sylw hefyd
ym mhapur The Times, lle croniclwyd
enwau tri phregethwr mwyaf Lloegr, sef
Esgob Rhydychen, Dr Wilberforce, y
Weslead Dr. Morley Punshon, a Thomas
Jones, Capel Bedford.

(i’w barhau)
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Mae'r erthygl hon yn ymwneud â’r Parch. Thomas Jones. Enw digon syml – ond pa
un? Gweinidog gyda’r Annibynwyr! Y trafferth yw bod gan fynegai Charles Surman –
sef mynegai o holl weinidogion yr Annibynwyr Cymraeg a Saesneg 45 Thomas Jones
a 39 arall o Thomas Jones gydag enw canol. Pa un felly? Thomas Jones, y soniwyd
am ei ddawn fel pregethwr o fri gan Dr Thomas, Lerpwl, mewn naw tudalen a hanner
yng nghyfrol olaf Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru.

Y PARCHEDIG THOMAS JONES
(Rhan 1)  gan Y Parchedig Ivor Rees



Nid bob dydd mae rhywun yn derbyn
gwahoddiad i gael te yn Nhª’r Arglwyddi.
Ond dyna ges i gan y Farwnes Tanni
Grey-Thompson yn ddiweddar, ac mi
oedd y sgons a’r brechdanau (heb
grwstyn, wrth gwrs) yn hyfryd.
Mi oedd yna bwrpas difrifol y tu cefn

i’r gwahoddiad hwn hefyd. Roedd
Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, a
Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
yn awyddus i fudiadau gwirfoddol sy’n
gweithio yng Nghymru ond â’u pencadlys
yn Lloegr ddeall yr angen am gynnal
gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg yng
Nghymru. Roeddent yn amau fod
swyddfeydd llawer o’r mudiadau hyn yng
Nghymru yn wynebu talcen caled wrth
geisio perswadio’u meistri yn Llundain o
bwysigrwydd hyn. Felly, dyma’r te yn
abwyd i’w denu i glywed!
Roedd teras Tª’r Arglwyddi dan ei

sang, ac fe gafwyd cyflwyniadau
gwerthfawr a chyfle i holi ac ateb. Y
cyflwyniad pwysicaf, efallai, oedd
hwnnw gan Lynda Thomas, Prif
Weithredwraig Macmillan. Cafodd ei
magu yng Nghymru a’i haddysgu trwy
gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Llanhari.

Ond bu’n byw yn Lloegr ers
blynyddoedd. Penderfynodd siarad â ni yn
Gymraeg, er mwyn iddi hi deimlo yr un
mor anghyfforddus â’r Cymry Cymraeg
hynny sy’n clywed eu diagnosis cancr
trwy gyfrwng y Saesneg. Fel y dywedodd,
mae’n deall Cymraeg yn iawn – ond nid
yw bellach yn gyfforddus yn yr iaith.
Mae’n deall felly sut mae Cymry
Cymraeg sy’n deall Saesneg yn iawn yn
teimlo’n anghyfforddus wrth drafod
rhywbeth pwysig yn y Saesneg.
Mae’n dda gen i ddweud fod nifer o’r

eglwysi trawsffiniol wedi eu cynrychioli –
sylwais i ar Fyddin yr Iachawdwriaeth, yr
Eglwys Ddiwygiedig Unedig a’r Eglwys
Fethodistaidd, ond fe ddichon fod yna
fwy. Mae’r hen batrwm o gynnal capeli
Cymraeg yn “yr ardaloedd Cymraeg” a
chapeli Saesneg yn “yr ardaloedd di-
Gymraeg” yn gwbl anghynaladwy
bellach. Gwyddom fod Cymry Cymraeg
yn lleifarif bychan yn llawer o bentrefi’r
hen ‘Fro Gymraeg’. Ar y llaw arall, mae
eu niferoedd yn codi yn y dwyrain, a
chyfartaledd oedran y Cymry Cymraeg yn
gostwng. Mae llawer o’r Cymry Cymraeg
yn perthyn i deuluoedd cymysg eu hiaith,

ac os ydynt am gydaddoli, ni fydd capel
cwbl Gymraeg yn cwrdd â’r angen. Ond
ni fydd capel cwbl Saesneg yn gallu
gwneud chwaith.
Nid oedd amser yn Nhª’r Arglwyddi i

drafod yr her arbennig yna. Ond mae yna
barodrwydd ymysg rhai yn yr enwadau
trawsffiniol i ddechrau gweld fod
ganddynt gyfrifoldeb tuag at Gymry
Cymraeg o fewn yr ardaloedd lle maen
nhw’n gweinidogaethu. Wedi’r cyfan, fe
fu’r holl enwadau hyn yn danfon
cenhadon dramor ers cenedlaethau, gan
fynnu yn gyntaf eu bod yn dysgu iaith neu
ieithoedd y wlad yr oeddynt yn mynd
iddi. Mae’r Eglwys Fethodistaidd eisoes
wedi dechrau gwneud hynny ac mae rhai
o’i gweinidogion wedi dysgu’r Gymraeg
yn rhugl. Tybed a ddaeth yr amser i agor
deialog newydd rhwng yr enwadau, nid
am strwythurau eglwysig ond am iaith
eglwysig?
Fe’n sicrhawyd y byddai’r Comis -

iynydd Iaith wrth ei bodd yn cynorthwyo
unrhyw fudiad gyda’r dasg honno os
oes gennym yr ewyllys i wneud.

Gethin Rhys
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Mudiadau gwirfoddol Prydeinig am ddefnyddio’r Gymraeg

Aled Lewis Evans – Llwybrau Llon -
yddwch: Teithiau myfyrgar ar hyd a lled
Cymru. Llandysul: Gwasg Gomer, 2015.
£12.99

Mae ’na, yn naturiol felly, ardaloedd yng
Nghymru a thu hwnt, sy’n apelio i ni
unigolion am wahanol resymau, a dydi
Aled Lewis Evans ddim yn eithriad yn
hynny o beth drwy gyfrwng cyfrol liwgar,
atyniadol, lawn lluniau sy’n mynd â ni i’r
mannau hynny sydd wedi ac yn parhau i
chwarae rhan ganolog yn ei fywyd.
Ceir yn y gyfrol benodau llawn

ar bedair ar ddeg o’r cyfryw ardaloedd,
a rhai tra gwahanol i’w gilydd hefyd,
a dyma nhw: Y Bermo, Maldwyn,
Lerpwl, Arfordir De-orllewin Cymru,
Maelor Saesneg, Bro Gfiyr, Sir y Fflint
a Chilgwri, Llandudno, Dyffryn

Llangollen, Dyffryn Gwy Uchaf,
Ardal Llandrillo-yn-Rhos, De-ddwyrain
Cymru, Ynysoedd Mon a’r Ynys
Sanctaidd a’r ‘Wrecsam decaf …’
Cloddiodd Aled yn ddwfn i hanes yr

ardaloedd hyn mewn dull myfyrgar, cwbl
nodweddiadol ohono’i hun dd’wedwn i,
ac er i mi wybod (neu feddwl i mi wybod)
am rai o’r ardaloedd, dysgais gryn dipyn
mwy o ddarllen y gyfrol hon.
Nid llyfr hanes yn unig mohono

chwaith, ond llyfr llawn o gyfeiriadau at
atyniadau heddiw, ac ni ellid wrth well lle
na’r Bermo wrth gyfeirio at hyn – tref
annwyl iawn, gyda llaw, i’r awdur a’i
deulu gan i’w daid gael ei fagu yno, ac i’w
frawd yng nghyfraith, R. W. Jones,
weinidogaethu yno am flynyddoedd. Pe
gwthid fi i gornel a gofyn i mi pa ran o’r
llyfr fyddai’n apelio ataf fi’n bersonol,
atebwn mai’r bennod ar y Bermo fyddai
honno, a hynny oherwydd y stori ryfeddol
am Mari Jones a chapel a golau Egryn, ac
wrth gwrs, y Prifardd John Evans, taid

Aled, yn rhan o gyffro’r ‘Digwyddiad’
anhygoel hwnnw yng Nghapel Egryn yn
ystod Diwygiad 1904–1905. Y mae
storïau a hanesion eraill yng nghrombil y
llyfr sy’n addysgiadol a diddorol.
Coron ar y cyfan ydi iaith gyfoethog,

lengar yr awdur. Nid iaith drom, stiff, ddi-
symud mohoni chwaith, ond un fyw a
chwbl gywir. Teimlaf weithiau, gwaetha’r
modd, fod gormod o lyfrau’n ymddangos
o’r wasg yn gyffredinol nad oes caboli
digonol wedi bod ar ansawdd yr iaith, ac
fel un a ystyria gywirdeb iaith
ysgrifenedig yn bwysig eithriadol,
sgoria’r gyfrol hon yn uchel iawn.
Dyma Aled yr hanesydd, y llenor a’r

bardd, yr ymchwilydd, ac Aled y dyn a’i
draed ar y ddaear yn cyflwyno i ni drysor
o gyfrol o Wasg Gomer am y pris
rhesymol o £12.99. Prynwch hi – chewch
chi ddim eich siomi, a diolch amdani.

Iwan Llewelyn
Borth-y-Gest.

Adolygiad



Tybed a wyddoch chi pa ynys yw’r fwyaf
yn y Caribî? Yr ateb? Ciwba. Mae wedi’i
lleoli yng ngheg Gwlff Mecsico. Mae ei
dinasoedd hynaf yn dyddio’n ôl i’r unfed
ganrif ar bymtheg a’i phrifddinas yw
Havana.
Cewch gyfle i ddysgu mwy am yr ynys

hon – ei thirwedd a’i hanes, ei
chyfundrefnau iechyd ac addysg, ei
diwylliant a’i chymdeithas ynghyd â
safle’r ferch yno – trwy gyfrwng yr oedfa
arbennig a baratowyd gan wragedd Ciwba
ar gyfer Dydd Gweddi Byd-eang y
Chwiorydd sydd i’w gynnal ddydd
Gwener, 4 Mawrth, eleni. Cyfieithwyd yr
oedfa i fwy na 60 o ieithoedd gan
gynnwys y Gymraeg ac edrychwn ymlaen
eleni eto at ymuno â gwragedd ar hyd a
lled y byd mewn gweddi dan arweiniad
chwiorydd Ciwba.
Plant a theuluoedd ifanc sy’n cael y prif

sylw yn oedfa Dydd Gweddi 2016. Awn
gyda chwiorydd Ciwba i ystyried yn
weddigar a myfyrgar le’r teulu, ac i
edrych ar blant trwy lygaid Iesu, a’u
gweld nid fel plant yn unig ond fel pobl

Dduw. I Iesu, mae’r bobl a’r pethau
mwyaf annisgwyl yn gyfryngau ffydd,
gobaith a chariad.
Efallai yr hoffech fanteisio ar y cyfle i

osod baner neu flodau o Giwba yn eich
capel neu’ch eglwys a chwarae ychydig o
gerddoriaeth yr ynys cyn yr oedfa. Mae
CD o ganeuon Ciwba ynghyd â
chyflwyniad PowerPoint ar gael i’ch
cynorthwyo.
Ymhlith y symboliaeth sydd yn y llun

arbennig o waith Ruth Mariet Tureba
Castro ar glawr rhaglen dydd gweddi
eleni mae drws agored sy’n symbol o
undod a chydweithio. Mae Dydd Gweddi
Byd-eang y Chwiorydd yn gyfle
ardderchog i ni wneud yr union bethau
hyn, sef dod ynghyd i gydweithio a
chydweddïo. 
Pan fydd y dydd yn gwawrio yng

Nghymru ar fore Gwener, 4 Mawrth
2016, bydd miliynau o bobl eisioes wedi
addoli gyda phobl Ciwba gan gychwyn
gyda’r oedfaon cyntaf yn Samoa. Rydym
yn rhan o don enfawr o weddi a fydd yn
cofleidio’r byd nes cynnal yr oedfaon olaf

wrth i’r haul fachlud yn Samoa. Dyna
wefr yw bod â rhan yn y fath ddigwyddiad
byd-eang. Cofiwch fod yn rhan ohono.

Beti-Wyn James
Swyddog Cyhoeddusrwydd
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DERBYNIWCH BLANT, DERBYNIWCH FI
Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd 2016

Ddechrau mis Hydref 1914 cafodd bron i
gant o ffoaduriaid o Wlad Belg groeso
twymgalon gan bobl ardal Aberystwyth
a’u llochesu yn y dref a’r pentrefi o
gwmpas. Yn ôl yr adroddiadau yn y
Cambrian News ar y pryd roedd
athrawon, cerddorion ac arlunwyr
proffesiynol o fri yn eu plith: ‘It is stated
that the adults are distinguished
professional teachers, musicians, and
painters of a high station in life.’ Un o’r
rheiny oedd y fiolinydd Nicolas Laoureux
a oedd yn dysgu yn y Conservatoire
Cerdd ym Mrwsel ac yn uchel ei barch am
ddatblygu techneg chwarae’r offeryn. 
Mae’n amlwg oddi wrh y papurau

newydd fod cerddoriaeth wedi bod yn
bwysig iawn yn ystod eu harhosiad yma,
gyda nifer o gyngherddau wedi eu cynnal
yn y gwahanol gymunedau a’r bobl leol
a’r Belgiaid yn cymryd rhan. Ar
16 Chwefror 1916 tro Capel y Garn
oedd hi i gynnal ‘Evening Concert’ i godi
arian at Ysbyty’r Groes Goch yn
Aberystwyth. Yn ffodus mae rhaglen y
noson honno ar gof a chadw. Roedd yr
achlysur yn nodedig, nid yn unig am
gynnwys y rhaglen a’r artistiaid ond hefyd
am anerchiad y bardd a’r newyddiadurwr
Dewi Morgan, a roddodd air o ddiolch yn
yr iaith Ffrangeg, un o nifer o ieithoedd a
ddysgodd iddo’i hun.
Erbyn hyn mae ffoaduriaid gyda ni eto,

ond o Syria y tro hwn. Felly, ar
16 Chwefror 2016, bydd Cyngerdd

Hwyrol yn cael ei gynnal yng Nghapel y
Garn unwaith eto, o dan nawdd y prosiect
Cofio a Myfyrio. Sefydlwyd y Prosiect
gan gapeli ac eglwysi yng ngogledd
Ceredigion, a threfnwyd arddangosfa
gynhwysfawr yn hydref 2014 yn cofnodi
effeithiau’r Rhyfel Mawr ar yr ardal.
Union ganrif ar ôl cyngerdd 1916, bydd

rhaglen o ganu, adrodd ac eitemau
offerynnol yn adlewyrchu rhaglen y

noson gyntaf honno, gyda nifer o
artistiaid lleol yn cymryd rhan. Bydd Dr
Rhian Davies, Cyfarwyddwraig Gfiyl
Gregynog, yn ymuno â ni hefyd i ddweud
gair am y cerddorion alltud hynny. Mae
hyn yn hynod briodol gan fod y
chwiorydd Davies, Gregynog, ymhlith y
rhai a fu’n allweddol yn trefnu lloches i’r
Belgiaid yng nghanolbarth Cymru. Bydd
Siôn Meredith hefyd yn sôn am
ymdrechion cymdeithasau elusennol i
liniaru dioddefaint pobl sy’n byw yng
nghysgod rhyfel heddiw. Bydd casgliad
yn cael ei wneud tuag at apêl y
ffoaduriaid, drwy gyfrwng y Groes Goch.
Dywedodd y Parchedig Wyn Morris,

Gweinidog Capel y Garn: “Yn dilyn y
cyfle a gafwyd gan yr arddangosfa
ychydig yn ôl, mae nodi’r cyngerdd
hanesyddol hwn nid yn unig yn ein
galluogi i ystyried a myfyrio ynghylch
effeithiau erchyll rhyfel mewn nifer o
wahanol ffyrdd ond mae hefyd yn hynod
berthnasol i’n cyfnod ni a’n byd ni
heddiw. Estynnir croeso cynnes i bawb i’r
cyngerdd, a fydd yn dechrau am 7.30 o’r
gloch.” 

COFIO CANMLWYDDIANT CYNGERDD
ARBENNIG YNG NGHAPEL Y GARN

GOLYGYDD
Y PEDAIR TUDALEN

Dr Carys Moseley,
19 Hardwick Court, Llandaf,

Caerdydd CF5 2LB. 
E-bost: pedair.tudalen@gmail.com

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



Pwy sydd heb sylwi ar dwf aruthrol
Tsieina yn ystod yr ugain mlynedd
diwethaf a’r ffordd y daeth y genedl
niferus honno yn ail economi mwya’r
byd?

Ger ei arfordir ceir Ynys Taiwan sydd â
phoblogaeth o oddeutu 23 miliwn o bobl-
bron i wyth gwaith yn fwy na Chymru. Er
hyn mae cysgod Tsieina a’i grym yn
bwrw dros gefnfor Taiwan yn ddyddiol. 

Derbyniwyd gan Eglwys Bresbyteraidd
Cymru (EBC) neges o ddiolch gan y
Parch Tin Bun-Jin, Llywydd Gymanfa
Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Taiwan
(EBT) a’r Parch Lyim Hong-Tiong ei
Ysgrifennydd Cyffredinol.

Roedd EBT am ddiolch am weddïau ei
phartneriaid yn ystod yr etholiadau
diweddar ar yr ynys. Mae Eglwys
Bresbyteraidd Cymru’n cael ei chynnwys
ymhlith y partneriaid hynny trwy ein
cysylltiad gyda Chyngor Cenhadaeth
Byd-eang (CWM). 

Cynhwysir crynodeb o’r llythyr isod.

‘Bydded i Taiwan fod yn genedl sydd wedi
ei fendithio gan Dduw’

‘Mae Eglwys Bresbyteraidd Taiwan yn
diolch i Dduw fod pobl Taiwan wedi
ysgrifennu pennod newydd yn hanes
Taiwan gan iddynt fynegi eu hawliau
democrataidd trwy fwrw eu pleidlais ar
16 Ionawr 2016. Etholwyd y wraig gyntaf i
fod yn arlywydd ganddynt, sef Dr Tsai
Ing-Wen...Mae EBT yn llongyfarch yr
Arlywydd Tsai ar ei hetholiad a phlaid y
DPP ar eu llwyddiant. Mae EBT hefyd
wedi edmygu cyfraniad pobl ifanc yn yr
ymgyrch etholiadol wrth iddynt gynnig eu
hunain fel ymgeiswyr....

‘Mae EBT yn fodlon iawn bod y DPP a’r
Arlywydd Tsai wedi cael ei ethol, ac er
bod EBT wedi bod yn ysbrydoliaeth i
greu’r DPP yn 1986, ac wedi bod yn
bartner creadigol byth oddi ar hynny, mae
EBT yn ail ddatgan ei Gyffes Ffydd bod
rhaid iddi “ymgorffori cariad a dioddefaint
a bod yn arwydd o obaith.” Rhaid i’r
eglwys fod yn gydwybod i’r genedl ar
sail yr Ysgrythur a’i ffydd Gristnogol, i
garu trugaredd, i gynnal cyfiawnder ac i
rodio’n ostyngedig gyda Duw.’ (Micha 6:8)

Wrth gydnabod bod heriau aruthrol yn
wynebu’r llywodraeth roedd EBT am ‘alw
ar yr Arlywydd Tsai i gyflawni ei
haddewid y byddai ei Harlywyddiaeth yn
agored ac yn atebol’, ac y byddai’n barod
i gydweithio gyda phleidiau eraill er
sicrhau diwygio’r cyfansoddiad a’r
economi.’

Er bod perthynas Taiwan gyda Tsieina yn
ddyrys, roedd yr eglwys yn ‘cymeradwyo
argyhoeddiad sylfaenol Arlywydd Tsai
mai ewyllys pobl Taiwan ddylai fod yn
sylfaen i’r berthynas gyda Tsieina.’ 

Ni ddylid ailadrodd camgymeriad y
llywodraeth flaenorol.

Cytuna EBT gyda rhagdybiaeth yr
Arlwydd Tsai bod gan ‘y ddwy ochr i
Gulfor Taiwan gyfrifoldeb i ganfod dull o
weithredu sy’n boddhau’r ddwy blaid trwy
gydweithio gyda pharch ac urddas i’r
ddwy blaid...’

‘Y mae’r mudiad ecwmenaidd yn
ymwybodol bod EBT wedi galw yn 1977
ar i Taiwan fod yn genedl annibynnol.
Mae hyn yn fater o gyfiawnder a hawliau
dynol sylfaenol. Mae’r eglwys yn parhau i
gredu bod gan dau ddeg tri miliwn o bobl
Taiwan yr hawl i ganfod ei rôl yn y
gymuned rhyngwladol.

‘Thema EBT ar gyfer ei chenhadaeth yn
2016-17 yw “Dysgwch gan Grist a bod yn
gytûn a gwasanaethu Duw mewn
ffyddlondeb ac mewn gostyngeiddrwydd.”
Galwodd yr Arlywydd Tsai ar i’w
chefnogwyr fod yn ostyngedig. Mae EBT
yn addunedu fod yn ffyddlon i’r
genhadaeth a gafodd yn Taiwan, trwy
wasanaethu ei phobl gyda
gostyngeiddrwydd, a thrwy fod yn arwydd
o obaith i’r genedl. 

A wnewch chi, os gwelwch yn dda
barhau i weddïo dros ein dyfodol a thros
bobl Taiwan.

Y mae’n rhaid i bob un ymostwng i’r
awdurdodau sy’n ben. Oherwydd nid oes
awdurdod heb i Dduw ei sefydlu.
Rhufeiniaid 13:1

Y mae fy enaid yn mawrygu yr Arglwydd,
a gorfoleddodd fy ysbryd yn Nuw, fy
Ngwaredwr…oherwydd gwnaeth yr hwn
sydd nerthol bethau mawr i mi a
sanctaidd yw ei enw ef; y mae ei
drugaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i’r
rhai sydd yn ei ofni ef. Luc 1:47,49.’

Wedi derbyn llythyr mor hyderus o Taiwan
dyma holi Carys Humphreys sy’n

gweithio yn swyddfeydd EBT am ei
hymateb hi. 

‘Does dim rhaid egluro fod Taiwan yn
agos i fy nghalon – ond hyd yn oed pe
byddai ddim, mae y sefyllfa yma yn gwbl
anheg. Yr wythnos aeth heibio fe
wyddoch fod etholiadau wedi cymeryd lle
yma a bod yr Arlywydd sydd wedi ei
dewis yn wraig. Hwn yw’r tro cyntaf i gael
merch yn Arlywydd! Daeth llawer o eiriau
cynnes i gyfarch y wlad. Roedd yn gam
mawr arall i wlad oedd dan drefn Milwrol
hyd at 1987 (dim ond yn 29 o
flynyddoedd yn ol sefydlwyd gwrthbliad
gyntaf DPP)

OND faint ohonoch sydd yn sylweddoli
fod Taiwan yn “amddifad” yn y byd
rhyngwladol – nid yw Taiwan yn cael ei
chydnabod fel gwlad a chenedl. NID yw
Taiwan yn cael bod yn aleod o’r
Cenedloedd Unedig na Mudiad Iechyd y
Byd, a dim yn cael defnyddio ei enw
mewn cystadlaethau rhyngwladol e.e.
mabolgampau.

Felly os gwelwch yn dda cymerwch funud
i edrych ar hwn a gobeithio teimlwch y
gallwch arwyddo a rhannu hwn efo eraill.
Petition: Recognise Taiwan as a country
https://petition.parliament.uk/petitions/
118713
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Neges o Taiwan

Colli’n Aelod Hynaf
Ar 13 Ionawr, yng Nghartref Willow Hall,
Caernarfon, bu farw Kitty Roberts a hithau
newydd ddathlu’i phen-blwydd yn106. Roedd hi’n
weddw i’r diweddar Barchedig J. D. Roberts ac
felly yr hoffai hi gael ei chofio. Bu’r ddau, fel ei
gilydd, yn gwasanaethu eglwysi yn ardaloedd
Rhoshirwaun a Rhydlios yn Llªn, Blaenau
Ffestiniog a Waunfawr yn Arfon cyn ymddeol i
Gaernarfon yn 1976 Bu’n eithriadol o weithgar a
chynorthwyol yn yr eglwysi lle bu’i gfir yn bugeilio,
yn gefnogol i weithgareddau’r enwad ac i
ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol y
bröydd lle bu’r ddau’n byw. Wedi’u hymddeoliad,
bu’n aelod gwerthfawr o eglwys Seilo, Caernarfon,
am yn agos i 40 mlynedd. Serch profedigaethau, roedd hi’n un ddiwyro’i chred a
chanddi ffydd gadarn. Hunan ddiwylliedig oedd hi ond yn ddarllenwraig eang, yn fedrus
mewn amrywiol gyfeiriadau ac iddi anwyldeb mawr. Roedd ei chof yn loyw i’r diwedd
un a derbyniodd gopi o’r Goleuad yr wythnos bu hi farw. 
Mrs Roberts oedd aelod hynaf cynllun pensiwn Eglwys Bresbysteraidd Cymru

Harri Parri

Llun: Gwenda Richards



WYTHNOS NESAF – PROFI GALWAD?

Coleg Trefeca yw canolfan
hyfforddiant lleyg a
chynadledda Eglwys
Bresbyteraidd Cymru. Mae’n
le gwych yng nghanol
harddwch Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog i fynd o’r
neilltu, i encilio, er mwyn
mynd yn ôl wedi eich
adnewyddu.

Fel y gwªr holl aelodau
Eglwys Bresbyteraidd Cymru mae i
Drefeca le pwysig yn ein hanes. Trefeca
oedd cartref Howell Harris (1714-1773),
arweinydd dylanwadol y Diwygiad
Methodistaidd yng Nghymru a chyfoeswr
Methodistaidd amlwg eraill megis Daniel
Rowland, William Williams Pantycelyn,
George Whitefield a John a Charles
Wesley.
Agorwyd ‘amgueddfa’ fechan sy’n
cynnwys gwybodaeth am y Deffroad
Mawr ac mae llu o arteffactau
hanesyddol diddorol i’w gweld.
Os nad ydych wedi ei gweld eisoes, beth
am drefnu taith o’ch capel i ymweld â’r
ganolfan i ddysgu am gyfoeth ein
treftadaeth ac i ailddarganfod gwefr wrth
gofio beth mae Duw wedi ei wneud yn
ein hanes.

Heddiw, daw llawer o bobl o amryw
draddodiadau Cristnogol, i Drefeca ar
gyfer hyfforddiant, cynadleddau, adfywiad
ysbrydol ac encil.

Fe allwch ganfod newyddion amdanom
ac am ein cyrsiau wrth edrych ar ein
tudalen we. Byddwn hefyd, trwy gydol y

flwyddyn yn gadael i chi wybod, trwy
dudalennau’r Goleuad, am rai
digwyddiadau o bwys, am gyrsiau, am
wahanol fathau o encil fydd yn cael eu
cynnal yma.

Yr ydym yn ceisio cynnig arlwy amrywiol
o ran themâu ein cyrsiau. Ond mae pob
rhyddid i chi drefnu cyrsiau fydd o
ddiddordeb neu o fudd a defnyddioldeb
i’ch aelodau chi.  

Dewch, os nad ydych wedi bod yma
erioed, a dewch eto os buoch chi yma
sawl tro cyn hyn! Yr un fydd y croeso.

Os hoffech ddod cofiwch gysylltu, yn
ddiymdroi, â ni yma yn Nhrefeca. 

Neu beth am drefnu cwrs, neu encil, neu
beth am drefnu diwrnod yn Nhrefeca i’ch
capel ddod atom am ymweliad neu i weld
yr arddangosfa?

Cofiwch, gysylltu efo ni drwy ffonio 01874
711423 neu trwy e-bostio:
colegtrefeca@ebcpcw.org.uk
Byddwn wrth ein boddau yn eich
croesawu

Richard Castle
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Gwahoddiad i Drefeca

Ar ddydd Sadwrn 23 Ionawr cafodd Mererid Mair Williams, sy’n weithiwr Cristnogol
Cymuned Eglwys Gymunedol Noddfa, Caernarfon ei hordeinio a’i sefydlu i gyd-
weinidogaethu gyda’i thad, y Parch Ronald Williams, yn Eglwys Salem, capel yr
Annibynwyr, Caernarfon. 

Roedd hwn yn ddatblygiad naturiol meddai i’r hyn y bu’n ei wneud am naw mlynedd yn
Noddfa. Bydd Mererid yn parhau i weithio yn Noddfa am bedwar diwrnod ac am
ddiwrnod yn Salem. 

Dymunwn y bydd bendith Duw yn gorffwys arni wrth iddi ehangu ei gwasanaeth.

Llongyfarchiadau i’r Parch. Mererid Mair Williams

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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Cydymdeimlad
Eglwys Bresbyteraidd Cymru â’r
Parch. Ddr. Barry Morgan,
Archesgob Cymru

‘Gyda gofid y bu inni ddeall am
farwolaeth Mrs Hilary Morgan, gwraig y
Parchedig Dr Barry Morgan, Archesgob
yr Eglwys yng Nghymru. Yr ydym am
estyn ein cydymdeimlad cywiraf ag ef a
gweddill y teulu, gan ddymuno Duw’n
rhwydd iddynt yn y storm hon.’

Parch. Dr Elwyn Richards
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol

A dyma restr darlleniadau’r
wythnos hon o’r Salmau

Dydd 1 – Salm 16 
Dydd 2 – Salm 17:1-6 
Dydd 3 – Salm 17:7-15 
Dydd 4 – Salm 18:1-6 
Dydd 5 – Salm 18:7-19 
Dydd 6 – Salm 18:20-30 
Dydd 7 – Salm 18:31-45 

CALENDR Y GOLEUAD
Henaduriaeth Trefaldwyn. Cilgant,
Y Drenewydd. Dydd Sadwrn, Chwefror
6ed, am 1.30.

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.


