
Os ydych chi’n hoffi’r ffaith ai peidio, yn
gefnogol iddo neu beidio, os ydych yn
Ddemocrat neu’n cefnogi’r blaid
Weriniaethol, y gwir yw hyn – ar yr
20fed o Ionawr 2017 bydd Donald
Trump yn dod yn Arlywydd ar wlad fwya’
bwerus y byd.

Tra bydd rhai yn gyffrous wrth iddynt
ystyried y newidiadau a addawyd
ganddo mae llawer o bobl yn pryderu go
iawn am union natur rhai o’r newidiadau
sydd ymhlyg yn ei eiriau.

Achosion Pryder

Mae’r addewid a wnaed ganddo i
wahardd Mwslemiaid, er enghraifft,
yn ymddangos fel pe bai’n mynd yn
gwbl groes i’r Diwygiad Cyntaf i’r
Cyfansoddiad sy’n sicrhau rhyddid
mynegiant a rhyddid crefyddol i
ddinasyddion yr Unol Daleithiau.
Mae’r bygythiad i hel miliynau o bobl
sydd heb y dogfennau priodol a’u
teuluoedd allan o’r wlad eisoes yn
creu pryder, ofn a dryswch i
deuluoedd. 

Mae llawer yn bryderus y byddant yn
colli eu gofal iechyd sylfaenol os bydd
Trump yn datgymalu’r gwasanaeth ar ei
ddiwrnod cyntaf mewn grym. 

Mi wn fod llawer o gwyno yng Nghymru
am ddiffygion y Gwasanaeth Iechyd
Cenedlaethol; ond dychmygwch fod
ymhlith y rhai sy’n methu a fforddio talu
o gwbl am driniaeth. Mae llawer sy’n
dioddef o afiechydon difrifol yn wynebu

colli popeth a feddant er mwyn talu am
driniaeth. 

Mae’n ymddangos i lawer y bydd y bobl
sy’n dlawd neu sydd eisoes ar ymylon
cymdeithas yn cael eu gwthio ymhellach
i’r ymylon o dan weinyddiaeth Trump tra
bydd biliwnyddion – ac y mae yna nifer
arwyddocaol ohonynt yn ei Gabinet – yn
derbyn manteision treth i gynorthwyo eu
busnesau. A chanlyniad hyn fydd bod y
bwlch rhwng y cyfoethog a’r tlawd yn
lledu’n aruthrol. 

Mae’r ffordd mae’n sôn am arteithio
carcharorion yn ogystal â’i fod yn groen
denau iawn wrth iddo ymateb i unrhyw
feirniadaeth ohono’i hun yn achosi
pryder mawr ymhlith y mwyafrif o
Americanwyr wrth iddynt feddwl am y
Llywodraeth newydd. A chofiwch fod 3
miliwn o bobl yn fwy o bobl wedi
pleidleisio dros Mrs Clinton nag a
wnaethant dros Trump.

Ymateb Cristnogion?

Sut felly mae Cristnogion wedi ymateb
i’r bleidlais? 

Yr ateb yw, wrth gwrs, bod ymatebion
pobl yn gymysg. 

Pleidleisiodd rhai o’i blaid am ei fod yn
eu tyb nhw y lleiaf o ddau ddrwg.
Pleidleisiodd eraill yn ei erbyn am ei fod
yn eu tyb y lleiaf o ddau ddrwg! 

Ac o amgylch penderfyniad y
pleidleiswyr canfyddir eil-liwiau

anniffiniol ar yr un llaw a safbwyntiau
eglur iawn ar y llaw arall. 

Yn y diwedd pleidleisiodd 81% o
bobl efengylaidd gwyn o blaid Trump
a hwy a enillodd y dydd iddo. Am ba
reswm bynnag cafodd eu barn am yr
Oruchaf Lys, rhyddid crefyddol, yr
angen i ddelio gyda Moslemiaid eu
cymysgu gyda’u hatgasedd
gwaelodol yn erbyn Hillary Clinton-
helynt ei e-byst, ei gfir, ei sefydliad-
yn wir unrhyw beth oedd a wnelo
unrhyw beth gyda Hillary Clinton ei
hun!

Cafodd cred sylfaenol pobl efengylaidd
am lwyr lygriad y ddynolryw ei
ymgnawdoli dros dro yn y cyn
Ysgrifennydd Gwladol a chyn wraig yr
Arlywydd! 

Ond cafodd ‘meddwl agored’ a
thawedogrwydd y Cristnogion a fu’n
gweiddi ar bennau eu tai efengylaidd
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Beth allwn ei ddisgwyl?

Llun gan Gage Skidmore ar wikimedia.com

Ysgol Sul Newydd Dyffryn Ceiriog
Ym mis Ionawr 2016, sefydlwyd Ysgol Sul newydd yn Nyffryn
Ceiriog ar y cyd rhwng Capeli Bedyddwyr Ainon, Dolywern;
Seion, Glyn Ceiriog; a chapel Presbyteraidd Soar, Glyn Ceiriog. 
Bu’r plant yn cyfarfod yn rheolaidd ar Sul cyntaf y mis gan
ymuno â’r gynulleidfa am ran gyntaf y gwasanaeth ac yna mynd
i’r festri am sesiwn o ddysgu a hwyl.

Ar Hydref 9fed, cyflwynodd y plant eu Gwasanaeth
Diolchgarwch cyntaf. Bu’r plant yn brysur yn paratoi
darlleniadau ac emynau a, gyda chymorth Powerpoint, cafwyd
gwasanaeth difyr ar y thema “Taith y Dorth”.

Ar fore Sul y 18fed o Ragfyr cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig
Undebol yn Ainon, Dolywern. Am y tro cyntaf ers rhai
blynyddoedd cafwyd perfformiad arbennig o ddrama’r geni gyda
phob plentyn yn gwneud ei ran yn ardderchog. Yn ogystal

cafwyd darlleniadau o farddoniaeth ac eitemau cerddorol gan yr
oedolion. Roedd yn brofiad bendithiol i gael gwasanaeth teuluol
fel hyn ar adeg y Nadolig. 

Bethan Mair Jones

(parhad ar dudalen 2)



Sut allwn ni fod yn fwy o
fendith i’n Cymunedau?
(parhad)

Gwelsom yr wythnos diwethaf sut
dechreuwyd cymdeithas Panad Deg
yn Chwilog a hefyd sut yr aethpwyd
ati i hybu gweithgarwch ar y cyd gan

gynnwys pacio bocsys yn llawn o
anrhegion i blant dramor. Y tro hwn
cawn gyfle i ddysgu ymhellach am
ddatblygiad y gwaith gan ddechrau
gyda’r cyswllt efo

Ysgol Chwilog

Er bod Ysgol Sul gymharol
lwyddiannus yn y pentref, roeddwn yn
ymwybodol nad pawb o blant yr ardal
fyddai yn troi i mewn atom ar fore Sul –
ac fel pob ardal arall, mae yna bethau
eraill fel rygbi a bale yn denu rhai, yn
hytrach na’r Ysgol Sul. Roedd cael
cysylltiad gyda’r ysgol felly yn bwysig,
ac yn ogystal; a chynnal gwasanaethau
yn yr ysgol a gweithredu fel

llywodraethwr. Rydym wedi cyd-weithio
ar nifer o fentrau ar y cyd, lle mae’r
ysgol wedi dod atom ni. Bob blwyddyn
fe gynhelir gwasanaeth carolau’r ysgol
yn y capel, ynghyd â seremoni gadael
blwyddyn 6, pryd y cyflwynir Beiblau a
chopi o Y Cam Nesa i’r plant. Bydd
plant yr ysgol hefyd yn ymuno â ni yn
Panad Deg dwy neu dair gwaith y
flwyddyn, i ganu a pherfformio, ar
achlysur Plant mewn Angen ac i
ddangos eu heitemau Eisteddfod yr
Urdd. Rydym yn ffodus o gydweithio
hapus iawn rhwng yr ysgol a’r eglwysi,
ac ar hyn o bryd yn ystyried sefydlu
Agor y Llyfr yn wythnosol.

Clwb CIC

Ar gyfer rhai dros 10 oed sefydlwyd
clwb ieuenctid ar gyfer y pentref, ar y
cyd efo Pencaenewydd. Bu yn ffordd
eto o ddal cysylltiad efo plant yr Ysgol
Sul wedi iddynt fynd i’r ysgol uwchradd,
ond hefyd yn ffordd o gyfarfod rhai
ieuenctid o’r newydd, a oedd yn hapus
i ddod atom am awr a hanner ar nos
Fercher, i fwynhau gemau ac
astudiaeth. Dros y blynyddoedd
diwethaf mae cael cydweithio efo
Trobwynt wedi bob yn fendith, a daw
Andrew Settatree atom bob yn ail
wythnos. Wrth i ni ail gychwyn ym mis
Medi diwethaf roedd 17 o ieuenctid
wedi ymuno gyda CIC am y tymor, ac
rydym yn ddiolchgar am y cyfle i
weithio gyda nhw.

(Gallwch ddarganfod rhagor am waith
Trobwynt o ddilyn y ddolen ganlynol:
https://trobwynt.wordpress.com/

Ymrwymiad Gwirfoddolwyr

Fel gyda phob ymdrech mae
gwirfoddolwyr yn allweddol, ac wrth
nodi’r cynlluniau uchod, mae pob un
ohonynt yn ddibynnol ar griw gweithgar
sy’n fodlon rhoi o’u hamser i ofalu am y
mentrau.

Wedi dweud hynny, maent yn
gynlluniau syml iawn, ac sydd o fewn
cyrraedd y rhan fwyaf o’n heglwysi ni.

Aled Davies,
gweinidog bro Chwilog a’r cyffiniau
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am Bill Clinton fel y ‘gfir a gafodd ei
ddal mewn godineb’ ac am ymffrost
rhywiol ‘locker room’ Trump yn codi
amheuon hefyd. 

Rwy’n bradychu fy safbwynt pan
ddwedaf fy mod yn teimlo tristwch,
cywilydd a galar am hyn. 

Ar hyd y blynyddoedd roeddwn yn
labelu fy naliadau ffydd fel rhai
‘efengylaidd’. Teimlaf bellach bod yn
rhaid i mi chwilio am enw amgen i
‘efengylaidd’ yn yr Unol Daleithiau gan
fod y safbwynt wedi cael ei uniaethu
gyda daliadau gwleidyddol arbennig.
Efallai erbyn hyn ei fod yn ddigon i
ddweud fy mod yn ‘Gristion.’ 

Gobaith?

Ond mae llygedyn o obaith. A sail y
gobaith hwnnw yw hyn. Er bod yr
Arlywydd Trump yn fir aml ei eiriau nid
yw’n fir sy’n cadw’n fanwl atynt. Y
mae’n eu haddasu’n barhaol ac mae’n
ymddangos ei fod ar brydiau yn gwrth
ddweud ei hun. Mae ei eiriau’n fynych
yn gyffredinol yn rhethregol yn
defnyddio gormodiaith. Mae’n crwydro’n
rhwydd oddi ar ei drywydd yn ystod ei
anerchiadau ac mae’n ymddangos ei
fod yn dweud beth mae’r dorf am ei

glywed wrth fwynhau’r sylw a gaiff a’r
gymeradwyaeth a dderbynia. Fe allwch
dynnu seren o fyd y teledu oddi ar
lwyfan y sioe ond ni all Trump wadu’r
hyn ydyw; ef yw’r seren teledu realiti
arlywyddol cyntaf. Yn 2017 llwyfan y
sioe yw Unol Daleithiau’r Amerig, ac yn
ei feddwl ei hun ef ei hun yw seren y
sioe.

Ac mi rydw i, ymhlith eraill, yn gobeithio
na fydd yn cadw ei holl addewidion.

Cawn weld wedi’r 20fed Ionawr!

Kevin Adams, Boston

Beth allwn ei ddisgwyl?
(parhad o dudalen 1)

Gwahoddiad ac anogaeth i weddïo

Oedfa dechrau’r flwyddyn

Cynhelir dydd o weddi yn Nhrefeca ar yr
ail o Chwefror.

Byddwn yn cyfarfod rhwng 11:00 a 3:00 y
pnawn. 

A chofiwch, os ydych chi am archebu cinio
dylech gysylltu’n uniongyrchol gyda Choleg
Trefeca.

Byddem yn gwerthfawrogi hefyd cael syniad
o flaen llaw os ydych chi’n bwriadu dod i
weddïo efo ni.

Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Hedd Morgan ar hedd@ebcpcw.org.uk.
Neu gallwch ffonio’r Swyddfa ganolog yng Nghaerdydd ar 02920 627 465.


