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Dyddiadur WAW
(Wraig a Wahoddwyd!)
Dwi ’di dweud yn aml na fyddwn i am
ymweld â’r India. Mae’n bell i ffwrdd. A
dwi ddim yn hoffi cyri! Ond bu’n rhaid i’r
cyfan newid pan gododd y posibilrwydd
o ymweld â Mizoram gyda Brian. Roedd
anawsterau wrth geisio sicrhau visa ac
felly wnaethon ni’n gorau i beidio ag
egseitio’n ormodol hyd nes y byddai’r
cyfan mewn trefn. Unwaith y cafodd yr
anawsterau eu gorchfygu fe ddechreuon
ni fynd yn gyffrous wrth feddwl am y
daith, a hefyd ychydig bach yn
bryderus.

Dim ond 350 oedd yno! Ond eglurodd
bod llawer wedi mynd i gyfarfodydd y
Synod.
Roedd gennym berthynas hwyliog
gydag Albert, a hynny am fod ei chwaer
Rebecca yn weithwraig Gristnogol yn y
Gymuned ym Mhenrhys, y Rhondda.
Roedd materion busnes y Synod mor
ddiddorol, neu mor anniddorol â llawer
o’n cyfarfodydd ni! Diolch byth, doedd
dim rhaid i ni aros yno ar gyfer bob
sesiwn. Cawsom y fraint o ymweld â
nifer o lefydd hynod o ddiddorol yn ardal
Durtlang sydd yn uwch i fyny’r mynydd
nag Aizawl.

Mae’r cysylltiadau sydd rhwng Cymru a
Mizoram yn werthfawr iawn ac felly
roedd yn fraint ac yn
gyfrifoldeb i ni gael
cynrychioli EBC yng
nghyfarfodydd y
Synod yn Aizawl.
Dywedwyd wrthym o
flaen llaw y caem ein
croesawu’n gynnes
oherwydd ein bod yn
Bresbyteriaid o
Gymru.
Ond hyd yn oed
wedyn roedd realiti’r
croeso a gawsom yn
eithriadol o hael.
Wedi i bobl
ddarganfod ein bod
yn dod o Gymru, hyd
yn oed pan nad
oeddem mewn
cyfarfod yn y capeli, byddent yn ein
cyfarch gyda gwên gynnes ac yn
ysgwyd ein llaw yn groesawgar. Mae
enw ‘Eglwys Bresbyteraidd Cymru’ yn
adnabyddus drwy’r ddinas i gyd.

Yn ein taith gyntaf cawsom gyfle i
ymweld ag Ysbyty’r Synod – ysbyty a
sefydlwyd yn wreiddiol gan genhadon o
Gymru. Wnaeth y diolch diffuant i’r rhai
a aeth yno o Gymru ynghyd â diolch y
bobl am gefnogaeth barhaol EBC i ni
deimlo’n ostyngedig iawn. Ein braint ni
oedd cael ein trochi yn eu gogoniant
hwy!

Mae capeli Aizawl yn fawr iawn ac y
mae llawer yn eu mynychu – roedd dros
1,000 yn bresennol yng nghyfarfodydd y
Synod a hyd yn oed mwy o bobl yn
bresennol yn yr oedfaon hwyrol.

Cawsom ymweld â chartref Grace
House lle mae pobl sy’n dioddef o HIV
yn cael eu trin, yn ogystal â’r Cartref i
blant Amddifad. Hwn, yn ôl yr hyn a
ddywedwyd wrthym yw’r cartref gofal

Daeth Albert, a oedd yn warchodwr i ni,
yn gyfaill da ac fe aeth a ni i’w eglwys
leol ar y nos Sadwrn. Ymddiheurodd am
y niferoedd bychan oedd yn bresennol.
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gorau yn Mizoram – a’r cartref glanaf
hefyd!
Yn ystod ein hail ymweliad a Durtlang –
ac mae’r golygfeydd a geir yno yn
syfrdanol – cawsom gyfle i ymweld â’r
Coleg Diwinyddol, a’r Rescue Home,
man lle mae pobl sy’n gaeth i gyffuriau
yn cael eu trin.
Mae’r cartref yn gofalu am hyd at 50 o
bobl, ac am fod y rhaglen yno mor
llwyddiannus y mae yna restr o bobl
sy’n aros am gael eu trin. Ymdrechant i
drin y person cyflawn – yn gorff,
meddwl ac ysbryd – a phan wnaethon
ni gyrraedd roedd
pawb yn cymryd
rhan mewn
gwasanaeth o
addoliad anffurfiol.
Dim ond un peth
negyddol sydd i’w
ddweud am ein
hymweliad ag
Aizawl. A hynny
oedd bod y traffig
yno yn eithriadol o
drwm. A gan nad
oedd unrhyw fath o
bafin yn agos i’n
llety nid oedd
cerdded i lefydd
yn opsiwn. Ond
sicrhaodd Albert
a’r gyrrwr tacsi
ifanc ein bod yn
cael ein cludo i bobman fel tywysogion
ar daith.
Ar ryw olwg roedd eu gwasanaethau’n
debyg iawn i’n hoedfaon ni, ond mae
gan y capeli lle o’i blaenau i alluogi
pobl i ddawnsio cyn y gwasanaeth ac
weithiau yn ystod rhai o’r emynau.
Roeddwn wrth fy modd gyda hyn. Ond
wnes i ddim llwyddo i berswadio Brian i
ymuno’n y dawnsio.
Roedd yn wirioneddol braf cael ymweld
â gwlad newydd fel gwestai ac nid fel
(parhad ar dudalen 2)
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Dyddiadur WAW

(parhad o dudalen 1)

teithiwr cyffredin. Cawsom gyfle i gael cipolwg ar fywydau
pobl Mizoram. Wrth ddychwelyd adre rwy’n teimlo bod gan
eu hymrwymiad i’w teuluoedd ai cyfeillion ag i’r Iesu llawer i
ddysgu i ni.
Chefais i erioed dynnu gymaint o luniau. Nid oherwydd pwy
oeddem ni y tynnwyd yr holl luniau ond oherwydd yr eglwys
yr oeddem yn ei chynrychioli.
Roedd yn brofiad bythgofiadwy, ac rwy’n sobor o falch o fod
wedi cael y cyfle i gael bod yn WAW i Lywydd y Gymanfa
Gyffredinol.
A gyda llaw, fu ddim rhaid i mi fwyta llawer o gyri yn ystod fy
ymweliad am fod bwyd Tsieineaidd yn fwy poblogaidd yn
Mizoram!
Beryl Matthews

Dolig yn Nhawe a Nedd

Daeth cynulleidfa dda ynghyd i Gapel y Tabernacl,
Ystradgynlais, ar brynhawn Sul, 9 Rhagfyr ar gyfer
gwasanaeth carolau i ddosbarth Tawe/Nedd. Trefnwyd y
cyfarfod gan Rhodri Phillips, Hybwr Cenhadol y dosbarth.
Yn ogystal â charolau Cymraeg a Saesneg, cafwyd
darlleniadau a gweddïau gan gynrychiolwyr o eglwysi’r
dosbarth. Braf oedd cael cyfraniadau gan blant yr eglwysi
hefyd. Cyn diweddu, rhoddwyd neges addas gan Rhodri.
Darparwyd lluniaeth hyfryd gan wragedd y Tabernacl ar ôl yr
oedfa, a nododd pawb mor braf oedd dod ynghyd a rhannu
cymdeithas. Gobeithir y bydd hwn yn ddigwyddiad blynyddol,
gyda phawb yn cwrdd yn y gwahanol gapeli.
Eleri Sparnon Jones, Tabernacl Resolfen

Adnoddau i’ch capel chi?

Ionawr 11, 2019

Ceisio’r Arglwydd
Fe fydd Cristnogion
Uniongred yn dathlu
eu Blwyddyn Newydd
ar y 14 o Ionawr yn
ôl ein calendrau
Gorllewinol ni.
A phriodol yw cynnwys
addasiad o weddi o
Eglwys Uniongred
Syria sy’n ein hannog i
adnabod ac i
gydnabod yr Arglwydd
a’i wasanaethu
oherwydd ei gariad a’i
serch tuag atom.
A phan gofiwn am
drybini a dioddefaint y
wlad honno mae’r
dyheadau a gynhwysir
yn y weddi’n fwy
rhyfeddol fyth.

O Dad Sanctaidd
Duw pob ddoe, pob heddiw a phob yfory a ddaw i’n rhan.
Canmolwn Di am dy fawredd anghymharol,
Diolchwn am y flwyddyn a fu, a diolchwn am y flwyddyn a
ddaw.
Arglwydd, cynorthwya ni yn ystod Dy Flwyddyn Newydd
Di
i bryderu llai ac i lawenhau mwy…
Gan ddysgu ein plant i lawenhau – trwy chwerthin gyda
nhw
Gan ddysgu eraill i garu – trwy eu caru
Gan wybod pan ddaeth Mab Duw i stabl ym Methlehem
iddo ddod i’n daear
– Fel y byddai’n Emaniwel – Yn Dduw gyda ni,
– Fel y medrwn drwyddo ddod i’th adnabod – er mwyn i
ninnau rannu ei gariad ag eraill.
Ein Tad, cynorthwya ni i weld cân dy serch tuag atom ym
mhob machlud,
Yng nghân aderyn y to,
I glywed dy lais yn atgofion melys hynafgwyr, ym
mharablu afieithus a breuddwydion ein plant.
Tiwnia ni i glywed harmonïau cân dy greadigaeth Di
Er mwyn dod i dy adnabod yn well bob dydd.
Ry’n ni’n gorfoleddu yn y byd a greaist mewn cariad ac a
brynaist trwy dy gariad.
Diolch am fyw i weld blwyddyn newydd a’r cyfleoedd a
ddaw o’i herwydd.
Gweddïwn am heddwch, am oleuni a gobaith er mwyn i ni
eu rhannu ag eraill.
Maddau i ni am fethu Dy ddilyn yn ystod y flwyddyn a
aeth heibio
Rhown i ti’r hyn na fedrwn ei newid neu ei adfer o’n
gorffennol.
Yr ydym am gamu i’r flwyddyn hon gan wybod y byddi’n
ein harwain.

Beth sy’n digwydd yn ein gwahanol ganolfannau? A beth yw’r
gwaith ’ma sy wedi ei wneud yn Nhrefeca? Mae ffilm fer wedi
ei chynhyrchu am waith Trefeca i’n galluogi i werthfawrogi’r
adnoddau sydd gennym yno ac i ddiolch i Dduw am ei
weithgarwch yn ein plith.
Ewch i vimeo.com/297893634 i ddangos y ffilm yn eich capel.

Derbyniwn Dy rodd o flwyddyn arall gan lawenhau yn yr
hyn sydd o’n blaen
A phwyso arnat Ti i’n harwain i wneud Dy Ewyllys.
Gweddïwn hyn yn enw Iesu,
Amen.
Addasiad o weddi o Eglwys Uniongred Syria

