
Yn ôl y Salmydd, wrth iddo gyhoeddi
Penarglwyddiaeth yr Hollalluog fel
creawdwr a chynhaliwr popeth sy’n bod,
‘Eiddo’r Arglwydd yw’r ddaear a’i
chyflawnder y byd ac a breswylia
ynddo…

Mae’r Beibl ei hun yn cychwyn gyda
disgrifiad barddonol o sut y daeth y
greadigaeth i fod a disgrifiad a safle’r
ddynoliaeth o’i mewn, ynghyd â
disgrifiad o’r cyfrifoldeb a ymddiriedwyd
i’n gofal gan yr Arglwydd Dduw. 

Bron na ellir dweud fod y gwahanol
fathau o berthynas sy’n dilyn fel
canlyniad i’r disgrifiadau a geir yn y
penodau agoriadol hyn yn cael eu
hesbonio yng ngweddill yr Ysgrythurau.

Amaethyddiaeth a’r Beibl

Mae’n wir fod y rhan fwyaf o’r hyn a
welwn yn y Beibl yn adlewyrchu
rhagdybiaethau cymdeithas
amaethyddol cyn-ddiwydiannol. Dyna a

welwn yn gefnlen i’r hanesion a geir
ynddo. Defnyddiodd Iesu ddamhegion i
ddysgu ei wrandawyr ac yn aml fe
ddefnyddiodd ddarluniau a delweddau
oedd yn rhagdybio bod dealltwriaeth
gyffredin ymhlith ei wrandawyr am sut
yr oedd y greadigaeth yn gweithio ac yn
effeithio ar fywyd bob dydd. Roedd y
ddysgeidiaeth yn rhagdybio hefyd bod
gan ei wrandawyr gyswllt clos gydag
arferion amaethyddol ei ddydd.

Amaethyddiaeth a Chymdeithas
Gyfoes

Dwy fil o flynyddoedd yn ddiweddarach
mae llawer ohonom yn byw mewn cyd-
destun dinesig, mewn diwylliant lle nad
yw’r cysylltiadau gydag amaeth mor
uniongyrchol ac amlwg. Y dieithrwch
hwnnw sy’n cynnig sylfaen i’r chwedl
oesol nad yw plant ganol dinas yn
gwybod o ble y daw’r llaeth (llefrith) y
maent yn ei yfed  heblaw am y ffaith ei
fod yn dod o’r archfarchnad leol! 

Efallai bod y sylweddoliad bod cig yn
dod o greadur a gafodd ei ladd gan
gigydd wedi cynyddu wrth i fwy o bobl
yn ystod y blynyddoedd diwethaf
ddewis bod yn llysieuwyr. Efallai bod
chwedlau am ‘blant y ddinas’ yn codi
rhyw wen gam ar ein gwefusau. Ond y
mae’r stori yn cynrychioli’r pellhau
cynyddol sydd rhwng bwytawyr y
cynnyrch a’r rhai sy’n cynhyrchu.

Dulliau amaethu a grym
archfarchnadoedd

Gwelwyd hefyd gyfnewidiadau aruthrol
mewn dulliau amaethyddol yn ystod yr
hanner can mlynedd diwethaf,
newidiadau sy’n adlewyrchu nod
cymdeithas yn gyffredinol i sicrhau
‘bwyd rhad.’ 

Pan oeddwn i’n ystyried y mater
ymhellach mae’n rhyfedd meddwl bod
rhai mathau o ddfir potel a werthir yn
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

Yn ystod y Gymanfa Gyffredinol a gynhaliwyd yng Nghapel y
Groes, Wrecsam cyflwynwyd siec o £203,000 i Apêl Corwynt
Cariad a Chymorth Cristnogol. Roedd y cynrychiolwyr o’r wahanol
Adrannau, Sasiynau a Henaduriaethau oedd yn cynrychioli
gwahanol ganghennau Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn falch o
gael cyflwyno’r rhodd. A derbyniwyd y rhodd yn llawen gan Mari
McNeil, Cymorth Cristnogol. Gweddïwn dros bobl ynysoedd y
Philipinas. A byddwn, fel enwad yn falch o wybod i’r dyfodol sut

mae’n rhoddion, ffrwyth ein gweithgarwch ni ar lawr gwlad Cymru
wedi cael ei ddefnyddio mewn gwahanol brosiectau.

Wrth feddwl am gyfraniad aelodau Eglwys Bresbyteraidd Cymru
i’r Apêl daeth geiriau Lesslie Newbegin i’n meddwl. 

‘Yr efengyl yw bod y Gair wedi dod yn gnawd.
Mae gweithredoedd heb eiriau yn fud,
ac mae’r gair heb weithredoedd yn wag.’

Eiddo’r Arglwydd…a Sioe Llanelwedd

Apêl Corwynt Cariad

(parhad ar dudalen 8)



WYTHNOS NESAF – TAITH TYWYS METHODISTIAETH CAERDYDD

ein siopau yn ddrutach i’w prynu na
llaeth (llefrith) a bod yr hyn a dalwn
am gig a llysiau, yn aml yn rhatach na’r
hyn a gostiodd i’w cynhyrchu. 

Er hyn nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn
cysidro am foment sut y cynhyrchir, na
sut y cyrhaeddodd y bwyd a fwytânt yn
eu siopau. Faint ohonom sydd wedi
meddwl am y ‘milltiroedd bwyd’ sydd
ynghlwm wrth bopeth a fwytawn? Mae
mudiad Masnach Deg wedi bod yn
llwyddiannus iawn yng Nghymru, ond
nifer gymharol fach o nwyddau sy’n
cwrdd â gofynion y label hwn. 

Mae’n parhau i fod yn fater o bwys
heddiw, a cheir digon o dystiolaeth sy’n
cadarnhau bod archfarchnadoedd yn
defnyddio eu grym i wasgu ar
gynhyrchwyr, yn lleol ac yn fyd-eang,
er mwyn torri prisiau. Mae hyn yn
anorfod yn deillio ar nifer o ganlyniadau
heriol i amaethyddiaeth. 

Y sioe fawr

Mae Sioe Amaethyddol Frenhinol
Cymru, yn ôl gwefan y Gymdeithas yn
ddigwyddiad sy’n ‘binacl’ yn y flwyddyn
amaethyddol ac yn cynnig ‘amrywiaeth
galeidosgopaidd o weithgareddau sy’n
cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth,
crefftau, chwaraeon cefn gwlad, pentref
Chwaraeon a rhaglen 12 awr o
adloniant cyffrous’.

Yn sicr mae’n ffenest siop i’r byd cael
gweld beth sy’n digwydd yn
amaethyddiaeth Cymru. Ond tybed a
ydyw yn portreadu heriau go iawn
bywydau amaethyddol a chefn gwlad
Cymru wyneb yn wyneb ag argyfwng
Brecsit? Beth bynnag fydd ei ffurf
mae’n anorfod y bydd yn dwysáu’r
heriau mae amaethwyr eisoes yn ei
wynebu. Beth bynnag fydd ei

ganlyniadau, y ffermydd bychain, sy’n
ffurfio canran go sylweddol o
gymunedau cefn gwlad Cymru fydd
yn gorfod wynebu’r beichiau
ychwanegol.

Y Beibl ag amaethyddiaeth

Beth yw ystyr hyn oll i ni sydd am alw
ein hunain yn ddilynwyr i Iesu Grist?
Un peth yw dweud mai eiddo’r
Arglwydd yw’r byd a’r hyn sy’n trigo
ynddo, ond cwestiwn arall yw a ydym
ni yn stiwardiaid ffyddlon o’i
greadigaeth?

Yr amgylchedd

Mae’n ddiddorol nodi mai ‘plastic’ oedd
Gair y Flwyddyn gan blant. 

Mae’n debyg bod plastig wedi derbyn y
sylw a gafodd oherwydd i raglenni
bywyd gwyllt, a gyflwynwyd gan David
Attenborough, dynnu ein sylw at ei
ddrwg effeithiau. Daethom wyneb yn
wyneb a chanlyniadau dinistriol ac
andwyol plastig sy’n cael ei ddefnyddio
a’i daflu gennym ac yn cael effaith
andwyol ar greaduriaid amrywiol yn y
môr. Y drwg yw nad ydym, boed yn
bobl ifanc neu’n bobl hªn, yn ystyried
beth yw effeithiau na chanlyniadau ein
gweithredoedd. 

Mae pobl yn cael eu dylanwadu gan
sloganau neu ddywediadau bachog
gor-syml heb bwyllo i ystyried eu
harwyddocâd. 

Twf technoleg ac adnabod y gwir

Mewn cymdeithas sydd trwy ei allu
technolegol a thrwy’r we a chwmnïau
fel Wikipedia neu Google yn medru
casglu a didoli gwybodaeth a dysg
miloedd o flynyddoedd gyda chlic bys,
mae’n ymddangos fel ei fod yn mynd

yn fwyfwy anodd medru gwahaniaethu
rhwng y gwir a’r gau. Y duedd yw i bobl
ddechrau rhagdybio mai’r rhai sy’n
bloeddio uchaf a hiraf yw’r rhai fydd yn
cael eu credu yn y pen draw. 

A oes dewis?

I Gristnogion nid yw ymwneud â’r
pynciau hyn yn opsiwn. Yr ydym yn
canlyn Un sy’n mynnu mai Ef ei hun
yw’r Ffordd, y Gwirionedd a’r Bywyd. 

Bydd miloedd lawer yn heidio i
Lanelwedd gan obeithio am dywydd
ffafriol ac i ddathlu’r hyn sy’n dda am
amaethyddiaeth yng Nghymru. 

OND. 

Mae’r ffordd y caiff ein bwyd ei
gynhyrchu, y modd yr ydym yn
ecsploetio’r ddaear a gweithwyr ar
draws y byd yn rhywbeth sydd angen i
ni ystyried a myfyrio arno, fel y medrwn
fwyta’n iach ac yn ddoeth i’r dyfodol!

Robert Bebb, Llanidloes
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‘Eiddo’r Arglwydd y ddaear a’i llawnder, y byd a’r rhai sy’n byw ynddo’
Salmau 24:1-2 BCND

Eiddo’r Arglwydd (parhad o dudalen 1)

gyfarwydd i mi ar y cyfan ond eto,
roedd pob peth yn newydd trwy lygaid
David Griffiths. Cefais fy nghyffwrdd yn
fawr wrth ddarllen y llyfr – cyffyrddiad y
galon a chyffyrddiad y dychymyg…

Ond cefais fy mhlesio hefyd i feddwl
bod y llyfr wedi ei gyfieithu i iaith
Madagascar, yr iaith Falagaseg, o’r
diwedd … a bod fersiwn newydd yn
Saesneg hefyd yn mynd i alluogu
llawer o bobl i gael eu hysbrydoli gan y
merthyron gogoneddus rheiny o’r
diwedd.

Fy marn i yw ei fod yn brofiad arbennig
i ddyfalbarhau i ddarllen trwy y llyfr
hwn, ac rwy felly yn ei gymeradwyo i
bawb o ddarllenwyr y Goleuad! 

Eleri Edwards

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b.
at y Parch. Ddr. R. Watcyn James, Eryl, Capel Bangor,
Aberystwyth SY23 3LZ.
e-bost: goleuad@ebcpcw.org.uk
Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn,
Tª Cadnant, Parth 2, Lôn Hen Felin, Stad Ddiwydiannol
Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD.
(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.

29

9 770017 170003

I S S N  0 0 1 7 - 1 7 0 0

Hanes Madagascar
(parhad)
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