
Eleni, ar yr ail a’r trydydd o Fai, daw cyfle i Eglwys y Tabernacl
i groesawu Sasiwn y De i dref hynafol Trefdraeth. Tydrath, wrth
gwrs yw’r enw ar dafodiaith y fro am y dref fechan hyfryd a
hynod hon.

Tipyn o hanes a hynodion y fro
Sefydlwyd y dref drwy siarter a gyflwynwyd tua’r flwyddyn 1197
O.C. gan William FitzMartin, arglwydd Normanaidd Cemaes.
Roedd yntau fodd bynnag yn fab yng nghyfraith i’r Arglwydd
Rhys, Tywysog y Deheubarth. Bid a fo am hynny, gellir gweld
castell William ar ben uchaf y dref. Mae rhan ohono’n dª byw
hyd heddiw. 

Trwy gyfrwng y Siarter, trefnwyd y dref yn ei ffurf bresennol a
gellir gweld yr olion canol oesol yn ffurf, a chulni’r strydoedd.
Sefydlwyd marchnad hefyd yn y cyfnod a nifer o freiniau eraill
i’r trigolion sy’n parhau mewn grym hyd heddiw. 

Sefydlu’r Diwygiad Methodistaidd Calfinaidd yn y fro

Tª mawr arall o ddiddordeb yw plasty Llwyngwair. Gwesty a
pharc carafanau ydyw hwn heddiw. Dyma oedd cartref y
Boweniaid gynt, teulu dylanwadol iawn o blaid Methodistiaeth
yn ystod y ddeunawfed ganrif. Rhoddasant groeso i nifer o
Dadau’r Cyfundeb yn eu tro. Arhosodd Howell Harris a Daniel
Rowland yno ar eu teithiau, ac fe geir traddodiad lleol cryf sy’n
nodi’r ystafell lle’r arhosai William Williams, Pantycelyn pan
fyddai ar ymweliad â’r lle. O’r ystafell hon, gallai weld copa
Carn Ingli ar y gorwel. Hen losgfynydd yw hwn, ac fe gwyd yn
dywyll ar brydiau uwchlaw’r fro. Dyma a ddywedir oedd yr
ysbrydoliaeth a symbylodd yr hen Bantycelyn i gyfansoddi’r
emyn cenhadol Saesneg ‘O’er those gloomy hills of darkness’.
Bu’r Boweniaid yn gefnogol hefyd i Howell Davies, apostol Sir
Benfro, David Jones, Llangan, George Whitefield ac yn
arbennig felly John Wesley. Byddai’r olaf yn aros yn Llwyngwair
bob tro ar ei deithiau cenhadol i’r Iwerddon a bu iddo bregethu
yn Eglwysi Nanhyfer a Threfdraeth ar sawl achlysur.

Y Parch David Griffiths ac ymraniad 1811

Un o’r clerigwyr mwyaf diddorol yn y cyfnod oedd David
Griffiths. Roedd yn fab yng nghyfraith i George Bowen,
ysgweier Llwyngwair, gfir a adwaenid fel yr Ymneilltuwr
Eglwysig oherwydd ei dueddiadau Methodistaidd, ei ofal am
drigolion ei ystâd a’i nodded i’r tadau a enwyd uchod. Brodor o
Lanbedr Efelffre yn ne Sir Benfro oedd David Griffiths, a daeth
yn ficer Nanhyfer yn 1783. Bu’n pregethu’n helaeth ledled
Cymru i gynulleidfaoedd y Cyfundeb. Gellir gweld yn Eglwys
Nanhyfer olion moelni capelaidd yr adeilad dan ddylanwad y
tad a’r mab yng nghyfraith hyd heddiw. Roedd y ddau yn hynod
bryderus ynghylch y rhaniad rhwng y Cyfundeb ag Eglwys
Loegr. Felly cododd y ddau gapeli eglwysig yn Nhrefdraeth,
Nanhyfer, Eglwyswrw a Llandudoch ar gyfer y diadelloedd
Cyfundebol yno. Roeddent yn gefnogol i ysgolion cylchynol
Bridget Bevan hefyd.

Mae’n debyg mai un o’r rhesymau a fu ganddynt i gadw at yr
hen drefn oedd effaith glaniad y Ffrancod yn y Sir a’r dymuniad
i osgoi cynnwrf a chwyldro yng Nghymru. Ni welodd George
Bowen ymraniad 1811 gan iddo farw yn ystod y flwyddyn
flaenorol. Ond troes David Griffiths a’r Boweniaid yn gadarn yn
erbyn ordeiniadau 1811. Ni ryddhawyd y pedwar capel at
wasanaeth y Cyfundeb. Gwell fu gan y teulu a’r offeiriad geisio
cynnal y traddodiad Methodistaidd o fewn yr eglwys wladol. Tan
yn gymharol ddiweddar, cadwyd y pedair eglwys o fewn
traddodiad isel-eglwysig y Cymundeb Anglicanaidd. Daw
ambell enw i’r cof o’r adeg yma, sef Dafydd Evans, athro ysgol
ddyddiol a gynhelid yng Nghapel yr Eglwys, a phregethwr
nerthol Methodist Anglicanaidd yn ei ddydd. Serch hynny,
ordeiniwyd ei fab Daniel Evans gan y Cyfundeb, a daeth yn ei
dro yn weinidog llawn amser cyntaf Capel Wystog yn 1838.

Wedi’r ymraniad, adnabuwyd yr hen gapel Methodistaidd yn ôl
yr enw ‘Capel yr Eglwys’ yn hytrach na Neuadd yr Eglwys. Tan
yn weddol ddiweddar, cynhaliwyd dosbarth Ysgol Sul i oedolion
ynddo ac fe gynhelir yno wasanaeth Plygain rhyngenwadol yn
flynyddol am chwech o’r gloch ar fore Nadolig. Defnyddir ef
hefyd yn ystod yr hafau ar gyfer arddangosfeydd crefft lleol o
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Nythle wylofain

Ni all unrhyw un fod wedi edrych ar y
lluniau ar y teledu oedd yn dangos
effaith yr ymosodiadau cemegol ar
drigolion Syria heb ddagrau. Ac i lawer
o bobl nid oedd ymateb Unol
Daleithiau’r Amerig, Prydain a Ffrainc a’i
hysgyrnygu dannedd a’i bomiau a’u
taflegrau difäol yn ymddangos fel
ymateb pwyllog a deallus chwaith. 

Mae’n ymddangos fel pe bai rhyw Gog
ryfelgar wedi dodwy ei wyau maleisus
yn y tir. A pho fwyaf y caff y cyw gog
ysglyfaethus ei fwydo, mwya’n y byd y
bydd ei archwaeth am waed a
chelanedd.

Celu noethni

Am unwaith ni chlywyd y cwestiynu
gwawdlyd am ble roedd Duw yng
nghanol hyn oll i gyd? A’r rheswm
pennaf dros beidio â chodi’r cwestiwn
gan y sinigiaid arferol yw nad cwestiwn
am natur Duw oedd yn y fantol. Beth
oedd yn cael ei dafoli oedd ein natur fel
hil ddynol! I ble aeth urddas, tosturi a
chymdeithas pobl â’i gilydd –
gwerthoedd sy’n hanfodol i feithrin
cymuned a gwerthoedd sy’n caniatáu i
fodau dynol ffynnu? Pan edrychwn ar
hanes diweddar Syria, neu drueni
poblogaeth Gasa neu helbul y Rohingya

heb sôn am greulondebau’r ugeinfed
ganrif mae hanes ei hun yn sgrechian ei
chwestiwn yn ein hwynebau – ‘Pam fod
y ddynoliaeth mor greulon a ffiaidd yn ei
weithredoedd? Oni welwch yn awr mai
ffantasi noeth yw’r gred (a dyfodd yn
eich plith wedi’r Aroleuo) am ddaioni
hanfodol y ddynolryw?’ 

Cyfiawnhau?

Y gwir yw nad oes, ac ni fydd modd i
unrhyw un gyfiawnhau’r defnydd o arfau
cemegol ar unrhyw adeg, mewn unrhyw

achlysur, mewn unrhyw wlad neu am
unrhyw reswm. 

Nid oes wahaniaeth moesol. Dim ots os
mai llywodraeth Syria oedd yn gyfrifol,
fel y mae’r dystiolaeth yn awgrymu, a
hynny gyda gwybodaeth llywodraeth
Rwsia; neu os mai rhyw filisia sy’n
gwrthwynebu’r Arlywydd Assad oedd yn
gyfrifol am y cam. Ni ellir cyfiawnhau’r
fath erchylltra. Byth!

Ymateb i’r cam?

Nid ydym yn dweud nad oedd, mewn
ymateb i’r cam, ‘angen gwneud
rhywbeth!’ Ond ai mwy o fomiau oedd yr
ateb?

(I’w barhau yr wythnos nesaf)
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safon uchel. Mynnwch gyfle i weld yr hen
gapel yn ystod eich ymweliad a’r dref.

Adeiladu’r Tabernacl yn 1815 a
chynnal yr Achos

Wedi iddynt golli eu haddoldy, bu i’r
Methodistiaid Calfinaidd gyfarfod mewn
mannau cyfleus yn y dref. Wedi cynilo a
threfnu at y gwaith am rai blynyddoedd,
llwyddwyd i adeiladu’r capel presennol
yn 1815. 

Bu yno addoliad parhaus am gant a
hanner o flynyddoedd gyda rhai
gweinidogion yn aros yn y cof. Roedd
gan fy niweddar fam yng nghyfraith Elsie
Morgan gof annwyl plentyndod am un
ohonynt, sef y Parch J. W. Matthews.
Roedd hwnnw fel y lleill, wedi llawn
ennill ei barch yn y fro.

Newid Iaith

Erbyn tua diwedd y ganrif ddiwethaf, er

bod llwyddiant ymhlith capeli
Annibynnol a Bedyddiedig Cymraeg y
dref, rhaid oedd cyfaddef fod
cynulleidfa’r Tabernacl yn edwino a
gwanhau. Ond mynegodd nifer o
gapelwyr di-Gymraeg eu dymuniad i
addoli’n Saesneg yn y dref.
Gwahoddwyd hwy i ymaelodi yn y
Tabernacl gan Ysgrifennydd egnïol a
brwdfrydig yr Achos, sef Mr Martin
Lewis. Felly er bod y capel o dan ofal
Sasiwn y De, daeth yn un o rwydwaith
o bedwar i bum capel Saesneg yng
ngwaelod Henaduriaeth Ceredigion a
Gogledd Penfro. Ond er bod yr addoliad
yn Saesneg bellach, gallwch gysylltu’n
hyderus â Martin trwy gyfrwng y
Gymraeg. 

Felly, dewch atom i Dydrath, cewch
weld harddwch y fro a’r harbwr bychan
a mwynhau croeso digymar a llawen yn
ein plith.

Parch Wiliam Owen

Wrth ddathlu Gfiyl y Pasg eleni cawsom gyfle i seiadu yng nghwmni gwahanol Lywyddion y
Cymdeithasfau am ystyr y Pasg i ni fel Cristnogion. Ond wyneb yn wyneb â’r bomio yn Syria
a thensiynau rhyngwladol cynyddol, tybed oes gan y gred yn yr Atgyfodiad rhywbeth i’w

ddweud wrth yr hyn a alwn yn, ‘fywyd go iawn’?

Syria

‘Ni all tywyllwch orchfygu tywyllwch, dim ond y goleuni
fedr wneud hynny. Ni all casineb orchfygu casineb –
dim ond cariad fedr wneud hynny.’ Martin Luther King

Croeso i Sasiwn y De yn Nhrefdraeth (parhad)

SASIWN MÔN
Oedfa Gymun

yn Lôn y Felin, Llangefni
Nos Fawrth, 15 Mai 2018

am 7 o’r gloch
Gwasanaethir gan

Y Parchg Hugh Pritchard B.A.
Llangefni.

Oedfa Bregethu
ym Moreia, Llangefni

Nos Fercher, 16 Mai 2018 
am 7 o’r gloch
Pregethir gan

Y Parchg Christopher Prew B.Th.
Porthmadog.

Croeso cynnes i bawb


