
Croeso twymgalon Sir Gâr fydd yn
croesawu ymwelwyr â Sioe Amaethyddol
Frenhinol Cymru 2017, Sir Gâr, Sir nawdd
2017. 

“Pe doi Myrddin y canrifoedd 
nôl i gerdded llwybrau’r oesoedd 
hyd y bryniau a’r aberoedd 
Gwelai ardd ar lawr y glyn – yn tyfu, 
A gweld Teifi’n Emlyn, 
Gweld Gwendraeth a gweld traethau,
gweld y môr a gweld mwy nag enwau.” 

(Tudur Dylan Jones)

Sir o ddyffrynnoedd breision a
mynyddoedd ac uchel diroedd
ysblennydd. Sir ym mlwyddyn
Chwedlau, sydd yn fwrlwm
chwedlau Llyn y Fan Fach,
Meddygon Myddfai a’r Dewin
Myrddin. Sir sydd wedi tystio i
newidiadau mawr- fel y
dywediad, “Amser sy’n gwyrdroi
tirlun bywyd”. Sir Gâr, Sir laeth
Cymru, fel ei hadnabyddir, oedd
yn brolio pedair ffatri laeth yn
diwallu anghenion twf
poblogaeth gyda llaeth
maethlon, caws a menyn.
Bellach un ffatri sydd ar ôl, gyda nifer y
ffermydd a’r ffermwyr wedi gostwng, er
mai’r un yw erwau’r tir. Ffermydd bychain
wedi darfod a ffermydd wedi cynyddu
mewn maint, o erwau a buches. Fel
dywedodd Iesu, “codwch eich llygaid ac
edrychwch ar y meysydd, oherwydd y
maent yn wyn ac yn barod i’w cynaeafu.
Eisoes y mae’r medelwr yn derbyn ei dâl
ac yn casglu ffrwyth i fywyd tragwyddol, ac
felly bydd yr heuwr a’r medelwr yn
cydlawenhau.” Yn hyn o beth y mae’r
dywediad yn wir. “Y mae un yn hau ac un
arall yn medi. Anfonais chwi i fedi
cynhaeaf nad ydych wedi llafurio amdano.
Eraill sydd wedi llafurio a chwithau wedi
cerdded i mewn i’w llafur”.

Yng nghampws amaethyddol Gelli Aur,
Coleg Sir Gâr, mae nifer y myfyrwyr sy’n
astudio amaeth yn fwy nag erioed. 

Beth a geisiai llanc o’r wlad?
Torri cfiys fel cfiys ei Dad. 

Mae hynny yn wir i ni fel teulu gyda’r
chweched genhedlaeth am droi tir y
Gwndwn. Diwrnod graddio Coleg Sir Gâr,
geiriau o anogaeth a lefarwyd gan Is-
ganghellor Prifysgol Cymru, Y Drindod

Dewi Sant, “Safwch dros yr hyn chi’n
credu ynddo, ewch allan i wneud eich
marc.” 

Mae ein ffermwyr ieuainc yn barod i
wynebu heriau’r dyfodol, Brexit a’r holl
ansicrwydd yn ei sgil; a fydd yna
gymorthdaliadau i gefnogi’r diwydiant? A
fydd cwsmeriaid yn barod i dalu am
gynnyrch o’r safon uchaf? Pa ofynion a
rheolau traws gydymffurfio fydd i’w
cyfarfod? Sefyll ar eu traed a chael eu
cyfri mae ffermwyr am ei wneud. Agwedd
bositif sydd gan ffermwyr da, gwladgarwyr

da, a dinasyddion da. Ac am wneud eu
marc gan gyd-droedio i chwilio
marchnadoedd newydd, cyfarfod â
gofynion cwsmeriaid, i agor drysau
newydd, gan wybod eu bônt yn cerdded i
mewn i lafur ein cyndeidiau. Ac eto mae
am dorri ei gwªs ei hun, i fwydo twf
poblogaeth, a gofalu am ein hamgylchedd;
i fod yn stiwardiaid ffyddlon o’r cread a
roed ar fenthyg i ni o law Duw, y Crëwr Ei
hun.

Parch Ganon Eileen Davies
Offeiriad ac Amaethwraig! 

Mae popeth a fenthycwn i’w ddychwelyd
yn yr un cyflwr a fenthycwyd.

Gwaith band un dyn i raddau helaeth yw
ffermio heddiw – amaethu erwau lawer
gan 100 “horsepower” nid â cheffyl.
Partner mewn swydd llawn amser i geisio
cael dau benllinyn ynghyd. Colli cwmni a
chymdeithas. Unigrwydd. Oriau hirfaith..
Cadwyn wan o etifeddion. 

A oes lle i’r Eglwys ymateb ym mywyd
cefn gwlad, a ydy’r Eglwys yn barod i
wynebu’r heriai a’r newidiadau? Drwy
gymdeithas Tir Dewi a sefydlwyd yn

Esgobaeth Tª Ddewi yn
benodol i gynorthwyo
ffermwyr, estynnwn glust i
wrando, estynnwn law o
gyfeiriad, gan wireddu geiriau’r
Salmydd, “Cymorth hawdd i’w
gael mewn cyfyngder”.
Troediodd yr Iesu’r caeau, y
mynyddoedd, ar lan llynnoedd,
fel y dywedodd “Boed i’ch
goleuni chwithau lewyrchu ger
bron dynion, nes iddynt weld
eich gweithredoedd da chwi,”
a dyna’r her i bob Cristion, a

“gogoneddu eich Tad yr Hwn sydd yn y
nefoedd.”

Drwy ffydd ceir gobaith, a’r cyfan wedi ei
amgylchynu â chariad di-ffael ein
Harglwydd Iesu Grist.

Trwy gydol y Sioe Fawr medrwn glodfori a
diolch i Dduw, gyda Gwasanaeth ar y nos
Sul yn cychwyn y Sioe, yn Eglwys y
Santes Fair, Llanfair ym Muallt am 6:00
y.h., ac yna i Foliant y Maes yn y Sied
Gneifio am 7.45yh. Mae Pabell yr Eglwys
drwy gydol y Sioe yn estyn croeso i
sgwrsio dros gwpaned, a chyfle i gyfarfod
ffrindiiau hen a newydd.

Y Sioe Frenhinol, ffenest siop diwydiant
amaeth ar ei orau, llinach bridio sy’n
olrhain blynyddoedd lawer o ddyfnder
gwaed, cerdded i mewn i’w llafur hwy. 

Ydyn, mae geiriau Dic yr Hendre yn Awdl
y Cynhaeaf mor wir heddiw ag erioed

“Tra bo dynoliaeth fe fydd amaethu, 
A chyw hen linach yn ei holynu, 
A thra bo gaeaf bydd cynaeafu 
A byw greadur tra bo gwerydu, 
Bydd ffrwythlonder tra pery – haul a gwlith, 
Yn wyn o wenith rhag ein newynu.”
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EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

“Tra bo dynoliaeth fe fydd amaethu”
Cynhelir y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd yn ystod yr wythnos nesaf. A braf yw cael croesawu cyfraniad i dudalennau’r
Goleuad gan y Parch Canon Eileen Davies, Llanllwni, yn dathlu gobaith a chyfraniad Sir Gaerfyrddin i fyd amaeth!


