
Ym mhob oes bron mae yna frwydr.
Cystadleuaeth a gwrthdaro o’n mewn ac
oddi fewn i’n heglwysi a’n cymdeithas.
Pwy sydd Dduw mewn gwirionedd? Ai’r
Arglwydd neu Baal (neu pa enw bynnag
yr hoffech ei roi iddo). Rhwng yr Arglwydd
neu rhwng ffug dduwiau ffrwythlondeb
pob oes? Pa un ohonynt sy’n cynnig y
ddêl orau am yr aberth lleiaf i ni?

Crochlefain duwiau’n hoes

Byddai modd i sylwebydd diduedd
ddadlau’n rhwydd bod ein byd cyfoes
ni wedi syrthio, dros ei phen a’i
chlustiau, mewn cariad gyda duw
ffrwythlondeb ein hoes. Nid Baal
mohono mwyach. Ei enw newydd yw
“Y Farchnad”. 

Yn ôl ein harweinwyr mae gan y
farchnad allu i reoli a rheoleiddio
popeth! Darwiniaeth gyfalafol ar waith
mewn bywyd bob dydd. Ac oddi fewn i
reolau caeth y farchnad bydd y cry bob
amser yn concro’r gwan. A bydd gwisg
y farchnad rydd yn defnyddio iaith
sydd bob amser yn ddeniadol ac yn
effeithiol. Ac i’r rhai sy’n ei wasanaethu
mae’r addewid – dilynwch fi a’m ffyrdd ac
fe gewch oroesi a hyd yn oed llwyddo.

Cost gwasanaethu eilun y Farchnad?

Ond cofiwn. Fel ym mhob oes nid yw
Baal yn rhannu’i freintiau gyda’r rhai nad
ydynt yn fodlon aberthu iddo. A lle mae’r
farchnad yn rheoli does dim lle i’r rhai
nad ydynt yn cyfrannu’n llawn i’r cyfoeth y
mae’n ei fynnu’n aberth gennym. Lle mae
eilunod y fasnach rydd yn rheoli (sef y
delwau ffug y talwn ein gwrogaeth iddynt

o’n gwirfodd) nid oes gan y greadigaeth
na chymdeithas yr hawl i wrthsefyll grym
ei gyfoeth na gwrthwynebu’r pris mae’n ei
fynnu. Rheibir y ddaear. Difethir
teuluoedd a chymdeithas. Newidir
dibenion addysg ac ymchwil.
(Gellid dadlau nad diben addysgol sydd
i brifysgol mwyach ond buddsoddiad
masnachol er mwyn sicrhau gwell 
gyrfa). 

Ond mae’r farchnad bob amser yn
iawn! 

A lle mae’r farchnad rydd yn awdurdodi,
bydd yr anghenus bob amser yn
drafferth, yr oedrannus bob amser yn
faich, y ffaeledig bob amser yn dreth ar
ein hadnoddau. 

“Diogi” meddai’r farchnad sy’n rhwystro’r
rhai na allant weithio oherwydd afiechyd
neu wendid.

“Iaith leiafrifol?” – baich diangen a chost

ychwanegol sy’n costio gormod i’w
gynnal, meddai’r farchnad anoddefgar. 

A beth am bris diogelwch tlodion mewn
bloc o fflatiau yn Llundain? 

Neu beth os yw rhywun am werthu eu
corff fel tâl am lety? 

Y gwir plaen yw hyn. Lle mae’r farchnad
yn frenin a duwiau ffrwythlondeb (o ba
enw bynnag) yn cael eu gwasanaethu, ni

fydd cyfiawnder, na gofal na
thrugaredd, na rhyddid na heddwch
yn ffynnu. 

A chwestiwn go ddifrifol i Gristnogion
yng Nghymru heddiw yw’r cwestiwn
herfeiddiol hwn. A ydym ninnau wedi
troi’n syncretiaid ymarferol gan addoli
duw “llwyddiant materol” hwn – hyd
yn oed os yr ydym mewn enw yn
cydnabod hawl yr Arglwydd arnom? 

O Gymru! O fewn ein ffiniau gwelwn
foethusrwydd a thlodi, gormodedd a
chynni anghyfiawn. Clywn bob dydd
gri’r rhai sy’n pryderu am ddiogelwch
eu plant a chlywn ymffrost glwth
beilchion byd. Clywn bryder y rhai
sydd heb ddim.. Clywn bryder y rhai

sy’n ofni colli eu cyfoeth. Ar y gorwel mae
tensiynau rhyngwladol, Syria, Gogledd
Corea a’r Amerig a Rwsia. Clywn leisiau
croch yn bygwth rhyfel ar bob llaw. (Duw
a’n gwaredo rhag gwau y dilyw tân!). Ac
yn ein tir mwyach, yn y trai a’r cefnu
mawr, lle allwn ni droi er mwyn clywed
gair yr Arglwydd yn ffres i’n dydd? 

Trawyd ein henwadau a’n cynulleidfaoedd
gan falltod; beth os symudir o’r tir
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Llef ddistaw fain

“Dewch i’r dyfroedd, 
bob un y mae syched arno…”

Pwmp
Dfir
Ynni’r
Haul

Un o gryfderau Cymorth Cristnogol yw’r gallu i weithio drwy bartneriaid
lleol yn rhai o ynysoedd mwyaf anghysbell y Pilipinau gan gyrraedd
cymunedau na fyddent yn derbyn unrhyw gymorth fel arall. Yr ynys leiaf
lle mae ICODE’n gweithio yw Isle de Cana. Gellir cerdded o’i amgylch
mewn rhyw chwarter awr. Darparwyd canolfan ynni haul a phwmp dfir
sy’n defnyddio ynni’r haul i drigolion yr ynys. Cyn iddynt gael y pwmp
dfir byddai pobl Isla de Cana’n gorfod teithio mewn cwch i’r tir mawr
neu ynys gyfagos i brynu twr potel ac er mwyn golchi eu dillad. Yn aml
byddent yn gorfod teithio drwy stormydd pan oedd tonnau’n uchel.
Bellach mae gan yr ynys gyflenwad o ddfir glân eu hunain. Mae pobl
yn gallu dod i lenwi eu caniau dfir gyda dfir sydd wedi ei hidlo ar gyfer
ei yfed – neu ddfir heb ei drin ar gyfer golchi dillad ac ymolchi. 

Pan fyddwch yn agor y tap heddiw, beth am ryfeddu at y dfir croyw
glân sy’n llifo ohono mor hawdd – a diolch am gyfle i estyn yr un math
o ryfeddod i ynys Cana gan droi’r dfir yn win i fywydau’r gymuned yno!

Anna Jane Evans

(parhad ar dudalen 2)



Dwi ddim yn gwybod os yw’n rhywbeth
arbennig i Orllewin Cymru, neu i’r
gymuned wledig amaethyddol, ond mae
pryd o “chips” ar “Y Green” yn Llansteffan
yn rhywbeth arbennig ar nos Sul!

Cyfle i deuluoedd ifanc gael chwarae ar y
traeth, pryd o fwyd o’r lle bwyd yn y maes
parcio, a falle hufen iâ i roi clo perffaith i’r
dydd a’r penwythnos. Mae hefyd cynulliad
o oedolion, yn ffermwyr wedi ymddeol,
pobol sydd wedi bod i oedfaon ac ambell i
weinidog yn ymgynnull hefyd. Cael trafod
yr hyn sydd wedi digwydd ar hyd yr
wythnos. Rhai yn mynd o gar i gar, tra bo
eraill yn eistedd ar y meinciau ac yn y
rhoi’r byd yn ei le. Ambell waith gallwch
weld Caneuon Ffydd, ond hyd yma dwi
ddim wedi clywed un emyn!

Ond i fi mae Llansteffan yn cynnig hyd yn
oed mwy na hyn, cyfle i gael llonyddwch,
amser i feddwl, a chyfle i edrych nôl ar

beth a fu a rhoi trefn ar y gwaith sydd i
ddod.

Mae’n draeth hir gyda golygfeydd draw ar
draws yr aber i bentref Glanyfferi,
gydag ambell i drên i’w weld yn mynd

heibio ar ei daith rhwng Caerfyrddin a
Llanelli.

Y peth sy’n gwneud Llansteffan yn
arbennig i fi yw’r cyfle i gerdded y traeth
tuag at Bae Scot, ac yna i weithio’n ffordd
trwy’r allt tuag at y castell ac yn ôl i’r maes
parcio.

Mae’r traeth mawr yn le perffaith i
gerdded, chwarae pêl a phob math o
chwarae, ond i fi, y traeth tawel arall
rownd y gornel yw’r un orau. Sut mae
cyrraedd hwn? Ar ben draw’r maes parcio,
ger y lle bwyd a lle chwarae’r plant mae
llithrfa yn mynd lawr i’r traeth. Dilynwch
hon a daliwch i gerdded i’r dde. Mae’n
rhaid bod y llanw allan er mwyn cerdded
rownd y gornel at y traeth.

Er nad yw’n draeth mawr dydy o byth yn
orlawn; mae llawer llai yn cerdded y ffordd
yma, a gallwch fod ar eich pen eich hunan
yn aml. Cyfle i wrando’r tonnau yn torri ar

y traeth, a’r adar môr yn canu’n braf. Ar un
amser doedd hi ddim mor dawel wrth i
gasglu cocos fod yn ddiwydiant pwysig ar
y traeth yma. Er, dim ond atgofion yw’r
rhain erbyn hyn.

Ar ddiwedd y traeth, mae yna dª braf sy’n
gweld y golygfeydd godidog yma ar
stepen eu drws. Wrth y tª mae yna lwybr
cyhoeddus a nant fechan.

Fel arfer dwi’n gadael y traeth i ddilyn y
llwybr yma a newid amgylchedd. Bron
iawn nad ydyn ni’n newid ein byd yn llwyr,
wrth i’r llwybr fynd trwy’r allt a sfin y dail
a’r adar mân yn cymryd lle’r tonnau. Cyfle
i ymgolli yn y coed a’r blodau a sfin y
nant.

Wrth ddilyn y llwybr, daw cyfle i weld Plas
Llansteffan ar draws y caeau, ac wrth
gwrs, bydd y Castell hynafol yn cadw
golwg arnoch. Lle braf arall i fynd i
gerdded os oes digon o amser gyda chi.

Erbyn hyn mae Llansteffan yn ôl ar y
gorwel a’r maes parcio i’w weld yn glir a
diwedd y daith yn agosáu, gyda phaned,
neu fwy, efallai.

I fi mae’r daith yma yn cynnig lle i ddianc o
holl brysurdeb bywyd. Cyfle i ymdawelu a
sylweddoli mor amwys yw’r prysurdeb i
gymharu ag ysblander y cread sydd o’n
hamgylch. A daw’r adnod i’m cof,
“Fy enaid, bendithia’r ARGLWYDD! O
ARGLWYDD, fy Nuw, rwyt ti mor fawr!
Rwyt wedi dy wisgo ag ysblander ac
urddas.” Salm 104:1

Gall yr holl daith gael ei cherdded mewn
tua 25muned, ond pam rhuthro trwy
ogoniant byd natur?

Llansteffan – gwledd i’r bol, y llygaid a lle
i’r enaid gael llonydd.

Emyr Williams. Tª Hen, Meidrym.
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gyhoeddwyr Gair yr Arglwydd? Beth os
symudir y ganhwyllbren o ganol “gwlad y
diwygiadau”? Beth os difethir
cynulleidfaoedd ar draws y wlad a’n
gadael fel swp o rawnwin mewn gwinllan
a fu gynt yn doreithiog?

Clywn air yr Arglwydd.

Gall y Farchnad na’i werthoedd ein
hachub. Ond fe all gwahoddiad grasol
Duw i’w eglwys ac i’r byd ein trawsffurfio
mewn un munudyn. Ac nid ar sail ein
gallu i dalu, na’n gallu i sefyll, neu’n gallu
i fynnu y canfyddwn y llais sy’n llwyr
chwyldroi ac yn wir ryddhau. Clywn lais
yr Arglwydd. Mae’n llais grasol. Mae’n
llais caredig, yn llais iechyd ac
adnewyddiad i’r eglwys a’r byd. Mae’n
diwallu’n llwyr. Ac o’r bodlonrwydd
helaeth y mae’n ei gynnig y tyf gras ac
iechyd i’r eglwys ac i’r byd.

“Dewch i’r dyfroedd, bob un y mae
syched arno; dewch, er eich bod heb
arian; prynwch a bwytewch. Dewch,
prynwch win a llaeth, heb arian a
heb dâl. Pam y gwariwch arian am yr
hyn nad yw’n fara, a llafurio am yr
hyn nad yw’n digoni? Gwrandewch
arnaf yn astud, a chewch fwyta’r hyn
sydd dda, a mwynhau danteithion.
Gwrandewch arnaf, dewch ataf;
clywch, a byddwch fyw.” (Eseia 55:1-3)

Gol.

Llef ddistaw fain (parhad)

LLE I ENAID GAEL LLONYDD…
Traeth, Chips a Chymdeithas

TAITH GERDDED YN LERPWL DROS
‘CORWYNT CARIAD’ YN CODI DROS £1000

Dros y Blynyddoedd mae nifer o weithgareddau Cymry Lerpwl wedi bod yn
gysylltiedig â Pharc Sefton e.e. Eisteddfod Genedlaethol 1929. Daeth nifer o
aelodau Eglwys Bethel i gymeryd rhan mewn taith gerdded noddedig o amgylch
y Parc er mwyn codi arian i Apêl Corwynt Cariad. Daeth nifer yna i ddymuno dda
i ni am daith hwylus a ddi-anaf. Fe wnaed elw o £1010 oherwydd haelioni yr
aelodau, eu teuluoedd a phobl caredig Lerpwl. Dyma wyrth go iawn.

John Williams


