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Golygyddol

Wrth baratoi’r rhifyn hwn, bu newid yn thema gyson ymhlith y sylwebyddion gwleidyddol, 
wrth i nifer o arweinwyr addo newid sylfaenol, a rhai yn croesawu’r newid yn eiddgar 
ac eraill yn ei ofni. Ynghanol y newidiadau rhyngwladol hyn, daeth newid hefyd i ran y 
Cylchgrawn. Fodd bynnag, nid newid anniddig, sur mo hwn. I’r gwrthwyneb, wrth edrych 
yn Ôl mae llawer i ddiolch amdano. A minnau wedi bod yn aelod o’r pwyllgor golygyddol 
diwethaf, byddaf yn cofio’n hir am y gymdeithas arbennig a gawsom yn ein cyfarfodydd, 
ac roedd cyfraniad pwysig Bethan Perry a Dewi George yn rhan bwysig o hyn. Wedi 
dweud hynny, amhosibl peidio â thynnu sylw’n arbennig at ran allweddol y golygydd, 
Steffan Jones, a’i weithgarwch mawr. Tybia rhai, o bosibl, taw mater hawdd yw cynhyrchu 
cylchgrawn Cristnogol Cymraeg bedair gwaith y flwyddyn. Nid yw’r rhain wedi ceisio 
gwneud hynny dros chwe blynedd. Wrth ffarwelio, nododd Steffan fod 190 o bobl wedi 
cyfrannu 600 o erthyglau yn ystod ei gyfnod yn olygydd. Yr hyn na ddywedodd oedd bod 
angen i rywun gysylltu â’r unigolion hynny a’u gwahodd i gyfrannu, angen eu hatgoffa 
wedyn (ac atgoffa rhai fwy nag unwaith) o’u haddewid, angen diolch iddyn nhw 
am wneud, a chwtogi’n sylweddol ar rai o’r cyfraniadau mwyaf amleiriog. Roedd angen 
rhywun i gydlynu’r gwaith cysodi a’r cyfarfodydd pwyllgor rheolaidd. Mae hyn wedi golygu 
oriau o weithio’n hwyr, ac os bu’r Cylchgrawn o fudd i rywrai yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, mae llawer o’r diolch i Steff am hynny. Heb os, cawsom olygydd trefnus dros 
ben a chawn weld a fydd y golygyddion newydd yn llwyddo i ddilyn ei esiampl. Mae’r 
ffaith fod angen dau olygydd yn ei le yn adrodd cyfrolau. Bydd Steff yn parhau i gefnogi’r 
Cylchgrawn, a dymunwn fendith yr Arglwydd arno yn ei weinidogaeth ym Mhontardawe 
mewn achos sy’n agos iawn at galon rhai ohonom.

Wrth ffarwelio â Steffan, rydym hefyd yn dod i ddiwedd cyfnod Rhiain Davies yn 
ddylunydd am resymau iechyd. Llafur cariad fu’r Cylchgrawn i Rhiain dros ddegawdau 
lawer, a hynny ar ben nifer o alwadau eraill, a bu ei phrofiad a’i hynawsedd o gymorth 
mawr i ryw gyw golygydd iaith. Ar Ôl gweithio mor ddygn ers cyhyd, gobeithio y caiff 
Rhiain adferiad corff ac ysbryd a chyfle i fwynhau gyda’r wyrion. 

Yn anorfod, bydd y rhifyn hwn yn deyrnged i’n brawd annwyl, Edmund Owen, a fu 
farw ar 22 Mawrth 2017, ychydig wythnosau ar ôl cyhoeddi ei erthygl olaf yn y 
cylchgrawn hwn. Dros y blynyddoedd mae nifer o bobl wedi cyfrannu i’r Cylchgrawn, 
a braint aruthrol yw cael mynd i mewn i’w llafur nhw. Fodd bynnag, does neb wedi gwneud 
cymaint ag Edmund, yn rhyw fath o olygydd ac is-olygydd ar wahanol adegau ac yn olygydd 
iaith a chyfrannwr (ein hunig golofnydd go iawn) dros ddeugain mlynedd. Afraid dweud y bydd 
bwlch enfawr ar ei ôl, ond rydym yn ddiolchgar dros ben i Dduw am y fendith fu Edmund i 
gynifer ohonom, a gobeithio y bydd rhai o’r ysgrifau yn y rhifyn hwn yn dangos pam. 

Heb Edmund, mae’r Cylchgrawn yn dechrau ar bennod newydd yn ei hanes hir, ac mae’n 
amserol, felly, fod pwyllgor newydd wrth y llyw. Croeso i Cynan yn gyd-olygydd, ac i 
Nathan a Lowri yn aelodau newydd i’r pwyllgor, gydag Aled, Gwynn a minnau’n hen 
stejars. Cofiwch amdanom ni yn eich gweddïau.

Wrth i’r Eisteddfod ddychwelyd i Fôn, da cael cyfle i ystyried hanes gwaith Duw ar 
yr ynys a dysgu rhywbeth am y sefyllfa ysbrydol ar hyn o bryd. Hyfryd hefyd yw cael 
cynnwys cerdd newydd gan y Prifardd Christine James. Llynedd yn yr Eisteddfod, 
gofynnwyd i bobl nodi’r cwestiynau a oedd yn eu poeni nhw, a daeth tri i’r brig: Pwy 
ydw i? Beth sy’n bod ar y byd? Beth sy’n digwydd ar ôl marwolaeth? Yn y rhifyn hwn 
gwahoddwyd gwahanol rai i geisio ateb y cwestiynau hynny. Er bod newid, diolch am 
sefydlogrwydd yr efengyl sydd wedi ei phregethu ac sy’n cael ei phregethu yn yr holl fyd.

Er bod newid, 
diolch am 
sefydlogrwydd 
yr efengyl 
sydd wedi ei 
phregethu ac 
sy’n cael ei 
phregethu yn 
yr holl fyd.



CIPOLWG AR 
GYMRU...

◊ Mini Gwersyll y Bala 
Roedd hi’n fraint cael mynychu’r 
Mini Gwersyll eleni eto – a hynny 
am nifer fawr o resymau. 

Roedd y cyffro o feddwl am weld 
hen ffrindiau wedi dechrau byrlymu 
yn fy meddwl rai wythnosau cynt, ac 
roeddwn yn edrych ymlaen at gwrdd 
â rhai newydd hefyd. Mae hi bob 
amser yn rhwydd setlo wrth gyrraedd 
Bryn-y-groes, ac felly pan gyrhaeddais 
roeddwn yn naturiol yn teimlo’n rhan o 
gymdeithas glòs a hapus. 

Mae dwy wedd i’r Mini Gwersyll, 
sef y wedd gymdeithasol, a’r wedd 
ysbrydol. Mwynheais y gemau 
amrywiol yno, fel tenis bwrdd, a 
gemau yn yr awyr agored. Roeddent 
yn hwyl ac yn gyfeillgar-gystadleuol. 
Cawsom gyfle i fynd i’r dref ac yno 
buom yn ymweld â rhai siopau, 
ynghyd â chwblhau gweithgareddau 
tîm. Erbyn i ni ddychwelyd i Fryn-
y-groes roeddem yn wlyb i’r croen 
oherwydd y glaw, ond roedd hyn yn 
ychwanegu at yr hwyl a’r doniolwch! 
Roeddem yn cael amser rhydd yn 
ystod y dydd rhwng amserau bwyd, 
gemau ac astudiaethau ac roedd hyn 
yn gyfle i ymlacio a dod i adnabod 
ffrindiau yn well fyth. Dros baned a 
siocled poeth gyda’r nos, yn ogystal 
â thros y prydau bwyd blasus a

gawsom yn ystod y gwyliau (roedd 
y pwdinau yn flasus tu hwnt!) buom 
yn chwarae gemau a sgwrsio. Erbyn 
amser gwely, roeddwn yn hapus i gael 
gorwedd ar fy ngwely glân, cyfforddus 
achos roedd y diwrnodau’n llawn 
bwrlwm a chyffro!

O ran y wedd ysbrydol, mwynheais 
anerchiadau Derrick Adams yn fawr – 
roeddent yn pwyntio at Grist a’i groes 
ac y llawn o obaith yr atgyfodiad. 
Teimlaf ei fod wedi llwyddo i 
drosglwyddo’r neges yn syml ac eto 
roeddwn yn gwerthfawrogi dyfnder 
y neges. Roedd yr astudiaethau o 
fewn grwpiau yn ffordd o dawelu ac 
o feddwl am fawredd Duw a’i addoli, 
ac yn gyfle hefyd i rannu a gofyn 
cwestiynau ynglŷn â’r testun neu’n 
gyffredinol. Cefais anogaeth a chysur 
wrth glywed nad oeddwn i ar fy mhen 
fy hun, ond bod eraill yn y grwpiau’n 
rhannu’r un gofidiau ac yn wynebu’r 
un heriau â mi o ddydd i ddydd. 

Gwnaeth un rhan yn arbennig o’r 
neges argraff arnaf ac yn un sydd yn 
realiti ac yn gymorth dyddiol, sef bod 
yr unig hollalluog Dduw yn fy ngharu 
ers cyn dechrau’r byd, a hoffwn rannu 
adnod sydd yn agos at fy nghalon, 
sef ‘Ymlonyddwch, a gwybyddwch 
mai myfi sydd Dduw’  (Salm 46:10).

gan Martha Jones (11 oed)

◊ Gweinidogaethau Newydd 
Mewn rhifyn lle’r ydym yn nodi 
ymadawiad rhai sydd wedi bod 
yn llafurio yn ein plith, da yw cael 
nodi gweinidogaethau newydd. Ar 
1 Mawrth 2017, dechreuodd Roger 
Thomas yn efengylydd gydag 
Eglwys Efengylaidd (Gymraeg) 
Caerfyrddin. Cynhaliwyd cwrdd 
croeso iddo ar 25 Mawrth pan 
bregethodd ei gyfaill Robert 
Thomas o Landrindod ar Ioan 21 
a’r pwysigrwydd o wrando ar Iesu 
wrth gyhoeddi’r efengyl. Eisoes 
mae Roger wedi bod yn dod i 
adnabod nifer o bobl yn y dref. 
Gweddïwn y bydd yr Arglwydd 
yn agor drws i’w dystiolaeth, a 
gobeithiwn gyhoeddi cyfweliad â 
Roger yn y rhifyn nesaf. 

Fis yn ddiweddarach, sefydlwyd 
un o gyfranwyr y Cylchgrawn, 
Adrian Brake yn weinidog Eglwys 
Efengylaidd (Saesneg) Caerfyrddin. 
Dymunwn fendith Duw ar y 
weinidogaeth newydd hon.

Ar yr un Sadwrn (1 Ebrill) sefydlwyd 
un arall o gyfranwyr y Cylchgrawn, 
Trystan Hallam yn weinidog 
Bethel, Tredegar. Roedd y cwrdd 
sefydlu yn gyfarfod hapus gydag 
ymdeimlad o lawenydd a gobaith. 
Esboniodd Trystan fod Duw wedi 
gosod y dref ym Mlaenau Gwent 
ar ei galon yn ystod haf 2016, ar ôl 
iddo glywed am fwriad y gweinidog, 
Steven Carter, i ymddeol. Teimlodd 
faich cynyddol dros yr ardal 
a chadarnhawyd yr alwad trwy 
sgyrsiau ag arweinwyr Bethel ac 
ambell i bregeth arwyddocaol. 
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Dywedodd Clive Jones, un o’r 
henuriaid, fod yr eglwys wedi closio 
at Trystan a Katherine a’r plant yn 
syth a bod y gweinidog newydd 
eisoes wedi dechrau ar ei waith yn 
gynnes a bugeiliol. 

Fe’i cymeradwywyd i’r eglwys gan 
Gwynn Williams ar ran Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg Caerdydd.  
Er 2008 roeddynt fel eglwys wedi 
cael y fraint o gynorthwyo Trystan 
a’i baratoi i’r weinidogaeth, ac er 
eu bod yn naturiol yn siomedig 
o’i golli ef a’i deulu, roeddynt 
yn llawenhau i fedru bendithio 
Tredegar trwy anfon Trystan fel 
gweinidog.

Rhannodd Jonathan Thomas 
(Eglwys Cornerstone, Y Fenni) 
neges bwrpasol o 1 Corinthiaid 
3. Pwysleisiodd, yn gyntaf, 
bwysigrwydd ymwrthod â’r 
demtasiwn i fod yn ‘ddoeth’ 
yng ngolwg y byd, gan ymroi 
i fod yn ‘ffôl i ddod yn ddoeth’ 
trwy gyhoeddi Crist wedi ei 
groeshoelio. Aeth ati wedyn i 
ystyried dau gwestiwn. ‘Pwy sy’n 
tyfu’r Eglwys?’ oedd y cyntaf, 
ac roedd yr ateb yn glir: Duw ei 
hun. Mae’r gweinidog yn hau ac 
yn plannu – ac felly’n deilwng o 
barch – ond Duw yn unig sy’n 
rhoi bywyd. Rhaid pwyso ar Dduw 
felly, ac nid ar y gweinidog. ‘Beth 
sy’n tyfu’r Eglwys?’ oedd yr ail 
gwestiwn ac eto roedd yr ateb 
yn glir: efengyl Iesu Grist. Braint 
a dyletswydd Trystan yw cael 
cyhoeddi’r un neges hon bob Sul. 
Gweddïwn iddo fedru glynu’n 
ffyddlon i’r efengyl o wythnos i 
wythnos.

Cadeiriwyd yr oedfa gan Steven 
Carter a chafwyd darlleniad a 
gweddi gan Emyr James. Roedd 
y croeso a’r lluniaeth gan aelodau 
Bethel yn hyfryd iawn. Gweddïwn 
ar i Dduw fendithio Trystan, 
Kat, Elis a Siwan, a Bethel fel 
eglwys. Boed i Dduw dyfu gardd 
ffrwythlon yn Nhredegar, er ei 
ogoniant.

gan Steffan Jones
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◊ Colli Brawd 
Ar 18 Mawrth 2017 bu farw un o ffigurau hynotaf Cristnogaeth Gymraeg 
ddiweddar, David Ollerton. Sais uniaith a deimlodd faich dros waith 
Duw yng Nghymru ac a ddechreuodd ddysgu’r Gymraeg tra roedd yn 
gweinidogaethu yn Lloegr, bu’n ysbrydolwr ac yn gefn mawr i nifer o 
weinidogion profiadol a newydd, gan sefydlu’r rhwydwaith CymruGyfan i 
helpu gyda’r gwaith o blannu eglwysi yng Nghymru. Gyda diolch am ei sêl 
genhadol, gweddïwn y bydd yr hyn a blannwyd ganddo yn dwyn ffrwyth 
helaeth o dan fendith y nef.

◊ Cofio Williams 
Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau eleni i goffáu trichanmlwyddiant geni 
Williams Pantycelyn, ond efallai mai’r un mwyaf diddorol oedd y diwrnod 
a gynhaliwyd yng Ngholeg Llanymddyfri ar 20 Mai ar thema ‘Perthnasedd 
Pantycelyn’. Cafwyd cyflwyniadau i rai o weithiau Pantycelyn ac wedyn bu 
panel o bobl ifanc yn egluro ym mha ffordd yr oedd Pantycelyn yn berthnasol 
iddyn nhw. Trafodwyd emynau Pantycelyn, ei olwg ar y bywyd Cristnogol, 
gwaith bugeiliol y seiadau, a pheryglon cenfigen, a braf oedd gweld Cristnogion 
o bob oed ac o bob cwr o Gymru yn dod ynghyd ar gyfer yr achlysur.

EGLWYS EFENGYLAIDD ABERYSTWYTH
1967–2017

CYFARFOD DIOLCH

2.30yp, Dydd Sadwrn, 30 Medi 2017
Capel Alfred Place, Aberystwyth

Pregethwr: Gwynn Williams

Croeso cynnes iawn i holl 
gyfeillion yr Eglwys

Manylion tanysgrifio Y CYLCHGRAWN EFENGYLAIDD ar y wefan neu 
drwy gysylltu gyda swyddfa’r Gogledd.



Cest ti 
fagwraeth 

mewn teulu 
Cristnogol ond 

sut y dest ti i 
nabod Iesu Grist yn 

bersonol?

Roeddwn i wastad yn 
ymwybodol nad magwraeth 
Gristnogol oedd yn gwneud 
rhywun yn Gristion. Yn blentyn, 
roedd yna adeg pan oeddwn 
i’n meddwl am bethau Duw 
a chlywed Duw yn siarad â fi 
yn bersonol trwy bregethau. 
Roeddwn i’n gwybod bod 
angen Iesu er mwyn i fi 
gael nabod Duw a stopio 
bod yn elyn iddo. Ond ces i 
flynyddoedd o ansicrwydd. 
Roeddwn i’n tueddu i gael 
fy chwythu lan a lawr gydag 
amgylchiadau ac emosiynau 
yn lle pwyso ar addewidion 
Duw yn y Beibl. Diolch i Dduw 
ei fod yn llawn amynedd! Dwi’n 
dal i dyfu i nabod a mwynhau 
Iesu yn well gan mai perthynas 
â pherson byw ydyw.

MUNUD YNG NGHWMNI:
LOWRI EMLYN

Llenyddiaeth 
Saesneg 
astudiaist ti 
yn y coleg. Pa 
awduron neu 
gyfrolau wyt ti’n 
eu mwynhau?

Dwi wir yn 
hoffi llyfrau sy’n 

ymdrin â diwylliannau 
gwahanol. Mae’n debyg 

mai twrist diog ydw i! 
Ffuglen hanesyddol dwi’n eu 

dewis er mwyn ymlacio. O ran 
barddoniaeth, George Herbert yw 
fy arwr ar hyn o bryd. Ganwyd 
ef ym 1593, ond mae’n mynegi 
gwirioneddau am realiti’r bywyd 
Cristnogol mewn delweddau 
sy’n teimlo’n ffres a pherthnasol 
heddiw. Mae’n amhosib peidio 
â chynhesu at Herbert gan ei 
fod yn siarad mor onest, yn caru 
Iesu, ac o ddifri am ei ddilyn.

Pa lyfrau Cristnogol sydd wedi 
bod o help i ti?

Yn ddiweddar mae The Jesus 
I Never Knew gan Philip Yancey 
wedi bod o help mawr wrth geisio 
dod i nabod Iesu’n well. Mae’n 
trafod geiriau a gweithredoedd 
Iesu Grist yng ngoleuni cyd-
destun hanesyddol a diwylliannol 
yr Efengylau. Mae’n llyfr gweddol 
syml sydd wedi ei ysgrifennu 
mewn arddull bywiog a diddorol, 
ac mae wedi newid y ffordd dwi’n 
darllen yr Efengylau.

Beth arall wyt ti’n hoffi ei wneud 
yn dy amser sbâr?

Potsho! Dwi’n mwynhau 
sgwennu a gwneud crefftau. 
Petawn i’n cael dewis gwneud 
unrhyw beth, mi fyswn yn dewis 
mynd i’r theatr neu gyngerdd – 
o diar, mae hynny’n swnio

braidd yn posh! Ond y trît mwyaf yw 
cael treulio amser yn sgwrsio am 
bob dim gyda ffrindiau (yn enwedig 
os oes bwyd da i’w gael hefyd!).

Fel rhieni i ddau o blant – Elis 
sy’n 4 oed ac Anest sydd yn 2 – 
beth yw’r her sy’n wynebu rhieni 
ifanc heddiw?

Mae’r hyn rydyn ni’n ei ddysgu 
adref am foesau a chred yn 
wahanol iawn i’r hyn fydd Elis ac 
Anest yn ei glywed yn yr ysgol. 
Un her i ni yw sicrhau bod Iesu 
Grist o hyd yn cael ei gynnwys ym 
mhopeth fel pen y teulu; Duw sy’n 
cael y gair olaf. Mae’n rhyddhad 
gallu dweud wrth y plant mai 
dyma mae Duw yn ei ddweud yn 
y Beibl, nid jest barn mam a dad 
yw hwn – dyma ble cawn ein 
hawdurdod.

Dwi ddim yn siŵr am famau eraill, 
ond dwi’n colli amynedd yn hawdd 
iawn ac yn gorfod ymddiheuro 
a gofyn i Dduw am help o 
hyd. Dwi’n meddwl fod peryg i 
gyfryngau fel Faceboook rhoi’r 
argraff bod rhianta yn hawdd ac 
yn hyfryd, gan fod pawb yn rhoi 
lluniau o blant bach glân a thaclus 
yn gwneud gweithgareddau 
rhinweddol gyda’u rhieni arbennig! 
Weithiau mae diwrnod cyfan yn 
mynd heibio yn brwydro i gael 
y plant i wrando ac ufuddhau, 
mae hynny’n gallu bod yn ddiflas 
iawn. Mae bod yn rhiant wedi rhoi 
cipolwg i fi ar amynedd mawr 
Duw gyda’i blant ef!

Beth wyt ti’n ei hoffi fwyaf am 
berthyn i eglwys a beth yw’r 
pethau hynny rwyt ti’n teimlo a 
ddylai newid?

Un o’r pethau gorau am berthyn i 
eglwys yw’r gymdeithas ddofn rhwng 
pobl o bob oed daw o ganlyniad i
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nabod Iesu Grist. Mae treulio 
amser gyda Christnogion, yn 
enwedig er mwyn trafod pethau 
Duw, yn un o’r pethau sy’n rhoi 
llawenydd mawr i fi. Ond dwi’n 
credu fy mod i, a’n bod ni, wir 
angen gweld tywalltiad nerthol o’r 
Ysbryd Glan arnom fel unigolion ac 
fel eglwys. Dyma yw fy ngweddi. 
Dim ond nerth mawr Duw a all ein 
trawsnewid a’n harfogi ar gyfer ei 
addoli a’i wasanaethu.

Beth sydd wedi bod o help i dy 
gadw di’n agos at Iesu Grist 
mewn bywyd prysur?

Cael plant! Efallai fod hynny’n 
swnio’n rhyfedd, ond mae’r 
prysurdeb a’r cyfrifoldeb sydd 
ynghlwm wrth hynny yn fy 
ngwneud yn fwy ymwybodol 
nad ydw i’n gallu gwneud dim 
heb nerth Duw. Pan nad ydw i’n 
cadw fy llygaid ar Iesu dwi’n colli 
persbectif ac mewn peryg o gael 
fy llorio gan gyfrifoldebau a’r hyn 
sy’n digwydd yn y byd o gwmpas. 
Gyda chwmni Crist mae pob dim 
yn fwy melys.

Oes gen ti adnod yr hoffet ei 
rannu? 

‘Yn y flwyddyn y bu farw’r Brenin 
Usseia, gwelais yr ARGLWYDD. Yr 
oedd yn eistedd ar orsedd uchel, 
ddyrchafedig, a godre’i wisg yn 
llenwi’r deml’ (Eseia 6:1). Mae hyn 
yn fy atgoffa bod brenhinoedd 
ac awdurdodau’r byd (yn dda a 
drwg) dros dro yn unig, ond mae 
Un gogoneddus sydd wastad ar 
ei orsedd yn teyrnasu gyda grym 
a chyfiawnder. Dyna newyddion 
da iawn!
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CIPOLWG AR 
AR Y BYD...
Irac: Cafwyd cyfarfod arbennig yn Qaraqosh, gogledd Irac, ar 30 Hydref, 
2016, wrth i griw o Gristnogion gwrdd yn gyhoeddus am y tro cyntaf ers 
dwy flynedd. Qaraqosh oedd y dref fwyaf Cristnogol yn Irac yn 2014, gyda 
95% o’r boblogaeth yn Gristnogion, ond bu’n rhaid iddynt ffoi ar ôl i ISIS 
ymosod a chipio’r dref. Dinistriwyd nifer o’r eglwysi yn ystod ‘teyrnasiad’ 
ISIS, ac mae’n anodd amgyffred â lefel y trais a brofwyd gan y trigolion.
Fe ryddhawyd y ddinas gan filwyr Irac ar 23 Hydref, ac un o’r pethau cyntaf 
a wnaed oedd cynnal cwrdd gweddi yn yr eglwys fwyaf, gyda milwyr 
Cristnogol ac arweinwyr yr eglwys yn bresennol.

Trwy drugaredd, mae gafael ISIS yn llacio drwy’r wlad yn gyffredinol, ond mae 
cryn ansicrwydd am y dyfodol yn dal i fod ymhlith y Cristnogion gyda nifer yn ofni 
erledigaeth gan lywodraeth Irac. Mae cymaint ohonynt wedi gweld 
dinistr a dioddefaint arswydus ac mae hyn wedi gadael ei ôl arnynt. 
Gweddïwn am arweiniad a heddwch iddynt, a rhyddid i ymarfer eu 
ffydd a byw bywydau duwiol mewn heddwch. (www.barnabasfund.org) 

Teledu Lloeren: Mae ffiniau traddodiadol yn aml 
ar gau i genhadon ar draws y byd Arabaidd, ond mae 
Duw ar waith, ac mae’r efengyl yn dal i gyrraedd 
miloedd o bobl bob dydd. O ganlyniad i ddatblygiadau 
technoleg lloeren mae grwpiau fel ‘Arab World Media’ 
(AWM) a ‘Sat7’ yn medru cyrraedd y 21 gwlad Arabaidd 
yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, trwy ddarlledu 
rhaglenni teledu am Iesu Grist a’r efengyl. Mae’r 
ffigyrau ac ystadegau yn galonogol. Er enghraifft, 
lawrlwythwyd 32,803 copi o’r Beibl o wefan ‘AWM’ 
yn 2016, ac mae arweinwyr ‘AWM’ yn derbyn 150 o 
e-byst bob wythnos gan Fwslemiaid sy’n 
awyddus i glywed mwy am Iesu Grist. Yng 
nghanol y trais a dioddefaint maent eisiau 
clywed mwy am yr un a elwir yn Dywysog 
Tangnefedd. (www.awm.org) 

Syria: O ganlyniad i chwe blynedd o ryfela yn Aleppo, mae nifer y Cristnogion 
wedi plymio o 400,000 i 35,000, gyda 20% o’r rheini’n 75+ oed. Cyn y rhyfel 
roedd 134 ysbyty preifat yn Aleppo a 20 ysbyty gwladol, ond 17 ysbyty preifat 
sydd yno erbyn hyn, a 6 ysbyty gwladol. Roedd 4,845 o ddoctoriaid yn 2011; 
700 sydd ar ôl heddiw. Mae wyth eglwys amlwg wedi eu dymchwel. Mae’r 
darlun yn dywyll, ond er gwaethaf hyn, mae Dr Jany Haddad yn ffyddlon 
a chadarnhaol. Mewn 5 mlynedd mae Dr Jany wedi llwyddo sefydlu deg 
gweinidogaeth wahanol i gynorthwyo pobl fwyaf anghenus Aleppo, gan 
gynnwys ymfudwyr o Irac, cleifion, gweddwon, plant a’r henoed. Dywedodd 
‘Armen’, gwraig ddall 82 oed – ‘Roeddwn yn byw yn y tywyllwch am flynyddoedd, 
yn llythrennol ac yn ysbrydol, ac yna’n annisgwyl fe dderbyniais gymorth 
gan Ganolfan Sant Luc (un o ganolfannau Dr Jany). Roeddwn yn dlawd 
ymhob ffordd hefyd, ond nawr mae gen i deulu newydd yn y ganolfan 
a gobaith trwy Iesu.’ (www.barnabasfund.org) 

Deall Arwyddion yr Amserau: 
Cynhadledd Gweinidogion y Bala

9-11 Hydref, 2017
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Teyrnged: 
EDMUND T. OWEN
Gwaith Ysgrifennu

 Golygydd

Gweithredai yn olygydd ar gyfer cyhoeddiadau 
Cymraeg y Mudiad Efengylaidd. Brenda Lewis oedd 
yn bennaf cyfrifol am olygu cyhoeddiadau Saesneg y 
Mudiad, ond gwnaeth Edmund hefyd waith golygyddol 
ar sawl cyhoeddiad Saesneg, a pharhaodd i wneud 
gwaith golygyddol ar gyfrolau Cymraeg a Saesneg 
wedi iddo ‘ymddeol’ yn swyddogol yn 1996. Roedd 
elfennau gweinyddol i’w waith yn olygydd – cysylltu ag

Cymeriad a hoffai’r encilion oedd Edmund Owen, ond gwnaeth gyfraniad hynod bwysig i’r bywyd 
Cristnogol Cymraeg mewn sawl cyfeiriad. Roedd gwedd gyhoeddus i’w gyfraniad, wrth reswm, fel 
gweinidog ac awdur, ond roedd llawer agwedd ar ei gyfraniad a oedd allan o olwg y cyhoedd. Fe’i 
penodwyd yn aelod o staff Mudiad Efengylaidd Cymru yn 1974, ac wedi imi ymuno â’r staff yn 1977 
buom yn cydweithio’n agos nes imi adael y Mudiad yn 1994; yn wir, buom yn rhannu’r un swyddfa 
ym Mryntirion yn ystod y cyfnod hwnnw. Fe fûm felly yn dyst beunyddiol dros flynyddoedd lawer i’w 
gonsýrn mawr dros achos yr efengyl, ei gymwynasgarwch parod, ei ddiwylliant eang, ei ddiwydrwydd 
mawr, ei ffraethineb cynnil, ei bwyll, ei wreiddioldeb, ei ddoniau llenyddol a’i dduwioldeb dwfn. 

Gofynnwyd imi sôn ychydig am ei gyfraniad llenyddol a llunio llyfryddiaeth o’i gyhoeddiadau (sydd ar gael ar wefan 
MEC neu drwy gysylltu gyda’r swyddfa). Hyd y gwelaf, mae’r cyfraniad hwnnw’n syrthio’n fras i dair rhan:

awduron, dylunwyr a gweisg argraffu, paratoi deunydd 
cyhoeddusrwydd, ac yn y blaen – ond treuliodd lawer 
o’i amser yn darllen llawysgrifau a phroflenni, yn 
mireinio’r mynegiant ac yn cywiro gwallau, ac roedd 
ganddo ddawn arbennig i’r cyfeiriad hwnnw: clust dda 
ar gyfer gwella arddull a llygad graff i weld gwallau. 

Rhannai ef a minnau’r gwaith golygyddol, ond yn 
ystod ein cyfnod ni’n dau o gydweithio, mae’n siŵr 
iddo ddarllen popeth a gyhoeddwyd yn y Gymraeg gan 
Wasg Efengylaidd Cymru o leiaf unwaith yn ystod y 

gan Wyn James

Angof
Piau’r bedd yn Llanymddyfri?
Rhyw William Williams, gŵr Mary.
—‘Dewch bobol, mae’n dechrau oeri.’

Piau’r goflech yn Nhalgarth?
Rhyw Howel, rhyw Harris ddiarth.
—‘Gwae fi fyw i weld y gwarth!’

A’r golofn ger y capel?
Curad o’r enw Daniel.
—‘O Dduw, na ddeuai’r awel!’

Enwau yn unig ydynt
I’r llu cyffredin ar hynt;
Ni wyddant hwy mo’u helynt.

O Arglwydd, dychwel eto
Eu bri o’u beddrodau clo,
A’u hefengyl o’i hamdo.
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broses o olygu’r testun neu ddarllen y proflenni. Ef 
oedd Ysgrifennydd Bwrdd Golygyddol Y Cylchgrawn 
Efengylaidd rhwng 1975 a 1980, ac felly gweithredai 
i raddau helaeth fel ei olygydd yn ystod y cyfnod 
hwnnw; ond darllenai broflenni’r Cylchgrawn mewn 
cyfnodau diweddarach hefyd. Ef oedd golygydd 
cyffredinol y gyfres o ddarlleniadau Beiblaidd dyddiol, 
Bara’r Bywyd, y dechreuodd Gwasg Efengylaidd Cymru 
ei chyhoeddi yn 1980, ac ysgrifennodd dair cyfrol yn y 
gyfres honno, ar Lyfr Josua, Efengyl Ioan, ac Epistolau 
Ioan a’r Datguddiad. Gwnaeth gyfraniad golygyddol 
amhrisiadwy hefyd yn achos cyfrolau pwysig megis 
Y Beibl i Blant mewn 365 o Storïau (1991) – y llyfr 

Cymraeg a werthodd orau yn y cyfnod cyn y 
Nadolig yn 1991. Ond ei orchestwaith oedd ei 
waith golygyddol ar yr argraffiad diwygiedig o’r 
cyfieithiad Cymraeg ‘traddodiadol’ o’r Testament 
Newydd, a gyhoeddwyd yn 1991. Treuliodd oriau 
lawer yn cydlynu sylwadau’r paneli o arbenigwyr 
ar y Gymraeg a’r Groeg a gynigiai welliannau i’r 
cyfieithiad. Ef a baratôdd y testun terfynol ar gyfer 
ei gyhoeddi, a dosbarthwyd y cyfieithiad diwygiedig 
hwnnw i filoedd lawer o blant ac eraill gan y 
Gedeoniaid – er enghraifft, dosbarthwyd tua 40,000 
ohonynt i ysgolion yn ystod y deng mlynedd rhwng 
1991 a 2001.

 Cyfieithydd

Cyfieithai Edmund bob math o ddeunyddiau, o 
adroddiadau a chofnodion pwyllgorau i emynau a 
charolau, ac o’r Gymraeg i’r Saesneg yn ogystal ac 
i’r Gymraeg, fel y gwelwn yn achos ei gyfieithiadau 
mydryddol rhagorol o emynau mawr David Charles 
a Phedr Fardd yn Christian Hymns (1977). Roedd 
Edmund yn gyfieithydd tan gamp, fel y dengys ei 
addasiadau nodedig o dair o nofelau C. S. Lewis 
yn y gyfres Chronicles of Narnia. Un o nodweddion 
ysgrifennu C. S. Lewis yw ei arddull glir, ac mae’r 
addasiadau Cymraeg yn adlewyrchu’r gwreiddiol 
yn hynny o beth. Cymreigiodd Edmund y llyfrau yn 
drwyadl wrth eu haddasu. Er enghraifft, mae enw’r 
wlad hud wedi ei newid o ‘Narnia’ i ‘Wernyfed’. Yna, yn 
achos y plant sy’n ymweld â’r wlad hud, trowyd enwau 
tri ohonynt, Peter, Susan a Lucy, yn Rhodri, Meinir a 

Luned (enwau plant ei gyfaill agos, y Parch. Sulwyn 
Jones); ond sylwer bod enw dafad ddu’r teulu wedi 
ei newid o ‘Edmund’ i ‘Edward’ – enghraifft fach o’r 
hiwmor tawel a oedd mor nodweddiadol o Edmund 
Owen. Ond heblaw am newid enwau, llwyddodd 
Edmund i Gymreigio’r llyfrau drwyddynt draw o ran 
arddull a mynegiant. Addasiadau yn hytrach na 
chyfieithiadau llythrennol yw’r fersiynau Cymraeg, heb 
ymdrech i gyfieithu pob iod a thipyn, a bu hynny’n fodd 
nid yn unig i Gymreigio’r arddull ond hefyd i gyflymu 
ac ystwytho rhediad y stori ar adegau. Rhwng popeth, 
mae addasiadau Edmund Owen o lyfrau C. S. Lewis 
cystal pob dim â’r gwreiddiol – bron na ddywedwn 
eu bod yn rhagori ar brydiau. Ac yn ogystal â bod 
yn storïau cyffrous, mae yn y cyfrolau hyn, i’r sawl 
a chanddynt lygad i weld, haenau sy’n rhoi golwg 
alegorïaidd gofiadwy ar lawer agwedd ar y ffydd a’r 
bywyd Cristnogol. Dyma, felly, wledd o ddarllen difyr 
sy’n agor y drws i wleddoedd ysbrydol yn ogystal. 

 Bardd a Llenor

Yn ogystal â’i allu fel golygydd a chyfieithydd, 
roedd gan Edmund y ddawn i ysgrifennu gweithiau 
gwreiddiol. Perthynai i’w waith ffresni a graenusrwydd, 
gwybodaeth eang a dwyster defosiynol. Yr enghraifft 
amlycaf o hynny yw’r gyfres hir o ysgrifau, ‘Arhoswch 
Funud’, yn Y Cylchgrawn Efengylaidd, y casglwyd 61 
ohonynt i’r gyfrol, Blodau Hardd Williams ac Ysgrifau 
Eraill (2014). Trodd ei law hefyd at ysgrifennu am 
hanes yr eglwys, a lluniai farddoniaeth yn ogystal. 
Detholwyd tair o’i gerddi, er enghraifft, i O Gylch y Gair: 
Cyfrol o Gerddi Cristnogol, gol. John Emyr (1987). Un 
o’i gerddi mwyaf trawiadol, yn fy marn i, yw ‘Angof’, 
a gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 1973. Mae’n gerdd 
sy’n adleisio ‘Englynion y Beddau’, cyfres o gerddi 
byrion o’r Oesoedd Canol sy’n coffáu arwyr. Mae’r 
rhan fwyaf o’r rheini’n dair llinell o ran hyd, a

nifer ohonynt yn agor â’r geiriau ‘Piau y bedd …’ Yn 
y gerdd ‘Angof’, cyfeiria Edmund at dri arweinydd 
mawr Diwygiad Methodistaidd y ddeunawfed ganrif, 
Williams Pantycelyn, Howel Harris a Daniel Rowland, 
gan ofidio mai enwau yn unig ydynt bellach i’r rhan 
fwyaf. Roedd hynny yn 1973, a dagrau pethau yw 
bod yr ymwybyddiaeth o’n treftadaeth Gristnogol 
Gymraeg gyfoethog wedi dirywio gymaint dros y 
deugain mlynedd diwethaf fel mai prin bod hyd yn oed 
eu henwau’n gyfarwydd i lawer o bobl Cymru erbyn 
heddiw. Ond erys ergyd y gerdd yr un fath, a phriodol 
yw gorffen y sylwadau hyn trwy ei dyfynnu’n llawn, 
nid yn unig am ei bod yn sôn yn ei phennill cyntaf 
am Williams Pantycelyn, a ninnau’n cofio eleni 300 
mlwyddiant ei eni, ond hefyd am ei bod yn mynegi’n 
groyw ac yn loyw yr hiraeth am lwyddiant yr efengyl 
Gristnogol yn ein gwlad a oedd yn gymaint o fyrdwn 
gan Edmund Owen ac sy’n allwedd i ddeall ei holl 
waith a’i ymroddiad.



GWEINIDOGAETHU 
YN YNYS MÔN

Wrth i’r Eisteddfod ddychwelyd i Ynys Môn, mae’n 
dod i ardal gyfoethog ei hanes Cristnogol. Ond 
beth am y presennol? Diolch i Hywel Meredydd am 
gael sgwrs â Cynan i ddweud rhagor.

Beth wyt ti’n ei wneud ar Ynys Môn?

Er 1980 rwyf wedi cael y fraint o wasanaethu’n 
Weinidog yng Nghapel Cildwrn Llangefni, lle bu 
Christmas Evans yn gweinidogaethu rhwng 1789 a 
1826. Roedd un ar bymtheg ohonom yn frwdfrydig 
i sefydlu Eglwys Efengylaidd Llangefni ac agor yr 
hen gapel a fu’n wag ers dros ganrif. Rwyf hefyd yn 
gweithio ar draws Cymru yn Rheolwr Partneriaethau 
ag Eglwysi i’r elusen Tearfund. Byddaf yn gweithio gyda 
gweinidogion yn bennaf i annog gweddi a chefnogaeth 
ariannol i drigain o wledydd tlawd y byd.
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Sut y gwnest di gyrraedd yno?

Tua diwedd fy nghyfnod yn Ysgol 
Gyfun Rhydfelen roeddwn yn 
ymwybodol o alwad i’r weinidogaeth 
a hynny drwy sefydlu gydag eraill 
eglwys newydd. Daeth y dyhead 
hwn yn bennaf o gofio yn fy 
arddegau fy nhad (y diweddar J. 
Elwyn Davies) yn rhannu gyda fy 
mam nad oedd neb yn ymateb 
nac yn cymryd rhan yn y cyfarfod 
gweddi yn y capel. Fe ddes i’r 
casgliad os nad oedd dyn duwiol 
fel fy nhad yn cael ymateb, go 
brin y byddai dyfodol imi mewn 
enwadaeth gyfundrefnol. Yr un pryd 
roedd galwad Dr Martyn i sefydlu 
eglwysi newydd yn her real iawn.

Astudiais i ddiwinyddiaeth ym 
Mhrifysgol Bangor a Choleg Bala 
Bangor am wyth mlynedd. Profwyd 
bendith sylweddol yng nghanol 
y saithdegau ymhlith y myfyrwyr 
a braint oedd Cadeirio’r Undeb 
Cristnogol yn nwy flynedd gyntaf 
ei fodolaeth. Yn sgil y fendith 
cychwynnwyd Ysgol Sul yn Ebeneser 
ar gyfer myfyrwyr a rhai Cristnogion 
ifanc o Ynys Môn yn mynychu.

Ar y pryd roedd pymtheg yn teithio 
o Ynys Môn i addoli yn Ebeneser 
Bangor ar y Sul a gofynnwyd imi 
arwain cyfarfod gweddi i ystyried 
y posibilrwydd o ddechrau eglwys 
newydd ar Ynys Môn. Ar ôl cyfarfod 
i weddïo am flwyddyn roedd yn 
amlwg inni mai sefydlu eglwys 
newydd oedd dymuniad yr Arglwydd 
ar ein cyfer a gwnaethpwyd cais 
i Gymanfa Bedyddwyr Môn am 
gael defnyddio’r hen gapel. Ers y 
cychwyn rydym yn ddiolchgar iawn i’r 
Bedyddwyr am eu cefnogaeth hael.

A yw pobl yr ynys yn ymwybodol o 
draddodiad Cristnogol yr ynys?

Mae gan Sir Fôn draddodiad 
Cristnogol cyfoethog iawn o gyfnod y 
seintiau cynnar hyd enwogion megis 
John Elias a Christmas Evans yn 
Llangefni a’r diwygiwr Richard Owens 
yn Llangristiolus, ond prin yw’r 
ymwybyddiaeth leol o’r traddodiad. Er 
bod plant yr ysgolion sy’n ymweld â 
Chapel Cildwrn yn mwynhau’r

hanesion, bellach dim ond ymwelwyr 
tramor sy’n dod ar bererindod i agor 
pydewau’r gorffennol am ysbrydoliaeth.

Beth sydd wedi newid yn Ynys Môn?

Mae’r economi leol wedi newid, 
gyda thoriadau yn 
y sector cyhoeddus 
megis swyddi 
mewn llywodraeth 
leol ac addysg. 
Hefyd, er gwaethaf 
buddsoddiad 
sylweddol Amcan 1 
o Ewrop mae lefel 
diweithdra yn uchel. 
Gydag un o bob tri o 
bobl ifanc yr Ynys yn 
gadael mae cynllunio 
gwaith plant a phobl 
ifanc yn gallu bod yn rhwystredig. 

Rwy’n cofio gweinidogaethu yn 
Indiana yr Unol Daleithiau mewn 
ardal ddiwydiannol gyda thair 
cenhedlaeth yn eithaf sefydlog yn 
y capel – teidiau a neiniau, rhieni 
a phlant – roedd gweld yr eglwys 
gyflawn yn addoli yn galondid. 
Gwaetha’r modd mae’n anodd 
gweld hynny yn digwydd yn y Gymru 
wledig gyda thynfa’r dinasoedd 
yn cyfareddu ein pobl ifanc. Mae 
mewnlifiad hefyd wedi cynyddu, 
gyda nifer o Gristnogion o Loegr yn 
symud yma ond heb setlo mewn 
eglwysi lleol. Trist hefyd yw gweld 
cynifer o gapeli ac eglwysi yn cau 
yn gyson. Fedra i ond edmygu 
dygnwch a ffyddlondeb y rhai fu’n 
driw i’w haddoldai, ond bellach mae 
fel petai’r gannwyll yn diffodd o 
bentref i bentref.

Pa fendithion wyt ti wedi’u cael yno?

Mae gweld perthnasedd Gair Duw i 
fywydau pobl ac yn ateb anghenion 
unigolion yn fendith ac yn gymorth 
i gadw ein gobaith yn yr Iesu. 
Rwyf wedi profi ffyddlondeb yr 
Arglwydd er fy aml wendidau ar hyd y 
blynyddoedd. Mae cael myfyrio ac agor 
y Gair yn wythnosol ac arwain cyfarfod 
gweddi, fel y mae ymweld ag aelodau 
a chyfeillion y fro, yn her gyson. 
Fedrai ddim cyfleu mewn geiriau

maint fy ngwerthfawrogiad am 
deyrngarwch y saint ffyddlon am 
bron i ddeugain mlynedd. Bendith 
arall oedd priodi fy ngwraig Carys yn 
1980, magu Bethan Haf a Gwawr 
Esyllt a chael rhieni yng nghyfraith 
arbennig o hael a doeth. Fel beiciwr 

brwd rwy’n mwynhau 
creadigaeth yr 
Arglwydd megis 
golygfeydd 
ysblennydd yr ynys 
ond fel cerddwr 
mynyddoedd cyson 
mae’n rhaid imi 
groesi’r bont i fwynhau 
gogoniannau Eryri!

Pa heriau wyt ti 
wedi’u cael yno?

• Mae dal ati i ddal ati 
bob tro yn her, ac rwyf ond yn medru 
parhau wrth gofio fy mod yng 
Nghrist yn greadigaeth newydd a 
bod y weinidogaeth yn eiddo iddo ef.

• Her arall yw edrych allan i 
wasanaethu cymuned anghenus, 
mae hi bob tro’n haws troi’n 
fewnblyg a hunanol.

• Mae’r ffaith bod nifer helaeth yn croesi 
afon Menai i addoli ar y Sul, pryd y 
gallant fod yn gymaint o gaffaeliad i 
eglwysi’r ynys yn siomedigaeth.

• Dros y blynyddoedd mae’n syndod 
cymaint o Gristnogion sydd wedi dod 
i fyw i’r ynys o bell gan broffwydo 
fod bendith yn siŵr o’u dilyn, ond i’w 
gweld yn eu tro yn cefnu ar y ffydd.

• Mae Cristnogion nad ydyn nhw’n 
dymuno bod yn rhan o eglwys yn 
sialens imi hefyd.

• Rydym yn gapel sy’n darparu 
gwasanaethau yn y ddwy iaith ac 
mae hyn hefyd yn her.

Beth yw dy obeithion di am y 
gwaith ar yr ynys?

Y gwelwn ni fendith a phresenoldeb 
yr Arglwydd eto ar ei bobl ac y caf 
ras i gadw’n ffyddlon a byw yn 
ffrwythlon. Gweddïaf y gallwn ni 
fel aelodau Capel Cildwrn gyrraedd 
allan gyda newyddion da’r efengyl 
yn enillgar ac o dan eneiniad y nef.

‘Rwyf 
wedi profi 
ffyddlondeb 
yr Arglwydd 
er fy aml 
wendidau’
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Y broblem yw ein bod ni’n diffinio 
ein hunain trwy feddwl am ein 
perthynas â phobl eraill, y bobl 
rydym yn eu caru, y pethau sydd 
gennym, neu’r pethau rydym yn eu 
gwneud. Edrychwch ar Job yn yr 
Hen Destament, er enghraifft. Roedd 
Job yn llwyddiannus, yn gyfoethog, 
yn aelod blaenllaw o’r gymuned, 
yn berchen ar dir ac eiddo. Roedd 
hefyd yn dad, yn ŵr, yn ffrind. Ond, 
un ar ôl y llall, cafodd y pethau yma 
eu tynnu oddi wrtho. Bellach roedd 
e’n methu â’i alw ei hun yn ŵr, yn 
dad nac yn berchennog tir. Er hynny, 
trwy ei gwestiynau a’i ymdrechion 
i ddelio â’r hyn oedd wedi digwydd 
iddo, roedd yn gallu dweud ‘gwn 
fod fy amddiffynnwr yn fyw’ (Job 
19:25). Wedi iddo golli popeth, roedd 
yn dal i allu dweud fod ganddo 
amddiffynnwr – neu ‘brynwr’ – Duw 
oedd yn fodlon ei berchenogi, ei 
garu, ei achub.

I ni heddiw ein hunaniaeth, yn y bôn, 
yw pwy ydyn ni yng ngoleuni natur 
Duw, pwy yw Duw, a beth yw ein 
perthynas ag ef.

> Yn Adda
Mae tuedd ddiweddar wedi arwain 
pobl i chwilota ar y rhyngrwyd ac 
mewn archifau er mwyn ceisio 
darganfod i bwy maen nhw’n perthyn. 
Gall rhai fynd yn ôl am genedlaethau, 
gan ddarganfod perthnasau i fod 
yn falch ohonynt (neu ddim mor 
falch ohonynt!). Gall neb fynd yn 
ôl ymhellach nag Adda, y person 
cyntaf i gael ei greu. Am mai ef 
yw’r dyn cyntaf, ef sy’n cynrychioli’r 
ddynoliaeth gyfan. Mae beth oedd yn 
wir am Adda yn wir am bob person 
sydd wedi byw ers hynny.

Rydym yn bobl wedi ein creu. Duw 
sydd wedi ein creu ar ei ddelw, 
a chydag urddas. Rydym yn bobl 
gyfrifol. Gallwn resymu, bod yn 
greadigol, meddwl, caru, a chyflawni 
pethau anhygoel fel bodau dynol.

Ond rydym hefyd yn bobl syrthiedig. 
Cyn gynted ag y gwrthryfelodd Adda 
ac Efa yn erbyn Duw yng ngardd 
Eden, daethon nhw â phechod i’r 
byd. Mae pawb ers hynny wedi 
bod yn bechaduriaid, ac yn methu 
â derbyn Duw yn Frenin. Rydym ni 
hefyd yn gallu gwneud pethau erchyll 
a chreulon. Oherwydd hyn, rydym o 
dan farn Duw – efallai nad yw hyn yn 
rhywbeth yr hoffech chi ei ddweud 
wrth rywun sy’n cael trafferth gyda 
hunan-ddelwedd isel! Ond dyma’r man 
cychwyn. Diolch nad dyma’r diwedd!

> Yng Nghrist
Mae Iesu Grist, Mab Duw, hefyd yn 
cynrychioli pobl. Ef yw’r ‘Adda olaf’. 
Lle methodd Adda mae Iesu wedi 
llwyddo. Roedd ei fywyd yn un o 
ufudd-dod llwyr i Dduw. Dewisodd 
farw dros bechaduriaid, er mwyn 
cymryd y gosb am ein pechodau, 
er mwyn i ni gael maddeuant a chael 
dod yn blant i Dduw. Dyma rywbeth 
i ddweud wrth rywun sy’n cael 
trafferth â hunan-ddelwedd neu fwlio! 
‘Do, carodd Duw y byd gymaint nes 
iddo roi ei unig Fab’ (Ioan 3:16). 
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Sut ydw i’n gweld fy hun? - Sut mae pobl eraill yn fy ngweld? - Beth sy’n fy niffinio? 

Mae’r cwestiynau hyn yn rhan o feddylfryd rhai pobl o ddydd i ddydd. Mae eraill yn bwrw 
ymlaen â’u bywydau heb feddwl ddwywaith am y peth... nes i rywbeth ddigwydd. Bygythiad 
colli gwaith... dod yn rhiant... colli gŵr neu wraig... creisis canol oed... neu rywun yn ei 
arddegau’n ceisio darganfod ble maen nhw’n perthyn. 

Rydyn ni’n werthfawr, mae Duw yn ein 
caru, mae Duw wedi ein hachub!

Os ydym yng Nghrist, rydym yn 
‘greadigaeth newydd’ (2 Cor. 5:17). 
Rydym yn cael ein diffinio gan ein 
perthynas â Duw. Rydym wedi ein 
mabwysiadu yn blant i Dduw. Hyd 
yn oed os nad oes gennym ni ddim 
byd ar ôl yn y byd (fel Job), rydym 
dal yn blant i Dduw.

> Felly...?
Mae yna gymaint o faterion yn 
ymwneud â hunaniaeth a hunan-
ddelwedd heddiw, mae’n amhosibl 
i’r erthygl hon ddelio â phob un. 
Mae’n ymddangos bod cwestiynu 
rhywedd, anorecsia, caethiwed i 
bornograffi, hunan-niweidio a bwlio 
yn dod yn fwy cyffredin o hyd. Dydy 
hunaniaeth ddim yn fater i bobl 
ifanc yn unig – gall ddod ar ffurfiau 
gwahanol, mwy craff, yn hwyrach 
mewn bywyd. Rhieni ag obsesiwn 
â llwyddiant eu plant yn rhannu 
‘moment mam falch’ ar Facebook 
yn ddyddiol; pobl yn ymdrechu i 
gael tai a cheir mwy a gwell; rhai 
sydd eisiau bod yn ‘berson neis’ gall 
pawb ddibynnu arno neu arni.

Does dim diwedd ar y wybodaeth a’r

negeseuon ynglŷn â phwy y dylem 
ni fod, sut y dylem ni edrych, 
beth y dylem ni ei gael. Amcan 
cylchgronau, hysbysebion ac 
arddangosfeydd ffenestri siopau 
yw ein gwneud yn anfodlon â phwy 
ydym ni neu beth sydd gennym.

At beth mae’n rhaid i ni ddychwelyd? 
Pan fyddwn yn cael trafferth â phroblemau 
hunaniaeth, rhaid i ni gyhoeddi 
gwirionedd efengyl Duw i’r sefyllfa.

Duw sydd wedi ein creu – 
‘Ti a greodd fy ymasgaroedd, a’m 
llunio yng nghroth fy mam. Clodforaf 
di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a 
rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd 
yn rhyfeddol’ (Salm 139: 13-14).

Mae Duw yn ein hadnabod ac yn 
gwybod pwy ydym ni yn well nag 
yr ydym ni’n nabod ein hunain – 
‘Yn wir, y mae hyd yn oed pob blewyn 
o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch 
ag ofni; yr ydych yn werth mwy na 
llawer o adar y to’ (Luc 12: 7).

Mae Duw yn ein caru – 
‘Cerais di â chariad diderfyn; am 
hynny parheais yn ffyddlon iti’ (Jer. 31:3).

Mae Duw wedi ein prynu ac wedi 
ein gwneud yn eiddo Iddo – 
‘Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf 
di; galwaf ar dy enw; eiddof fi ydwyt’ 
(Eseia 42: 1).

Mae gennym y fraint o fod yn 
blant i Dduw – 
‘Gwelwch pa fath gariad y mae’r Tad 
wedi ei ddangos tuag atom: cawsom 
ein galw yn blant Duw’ (1 Ioan 3:1).

Rydym yn rhan o deulu Duw – 
‘Peidiwch â gwneud dim o gymhellion 
hunanol nac o ymffrost gwag, ond 
mewn gostyngeiddrwydd bydded 
i bob un ohonoch gyfrif y llall yn 
deilyngach nag ef ei hun’ (Phil. 2: 3).

Mae ein bywydau yn dod â 
gogoniant i Dduw – 
‘Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, 
yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl 
sanctaidd, yn bobl o’r eiddo Duw 
ei hun, i hysbysu gweithredoedd 
ardderchog yr un a’ch galwodd chwi 
allan o dywyllwch i’w ryfeddol oleuni 
ef’ (1 Pedr 2:9).

Mae Duw yn ymhyfrydu ynom ni! –
 ‘... fe orfoledda’n llawen ynot, a’th 
adnewyddu yn ei gariad; llawenycha 
ynot â chân’ (Seff. 3: 17).

Os oes materion y soniwyd 
amdanynt yn yr erthygl hon yn 
effeithio arnoch, mae Duw yn 
gwybod yn barod. Ewch â nhw 
ato ef. Ac ewch â nhw at Gristion 
rydych chi’n ymddiried ynddo – 
gweinidog, arweinydd ieuenctid 
neu aelod teulu efallai. Fel 
aelodau o deulu Duw, gadewch 
i ni weddïo dros ein gilydd ac 
annog ein gilydd â gwirionedd yr 
efengyl.

Y CWESTIYNAU MAWR 

PWY  YDW  I?

gan Deborah Job
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Y MEIRCH 
ADEINIOG 
      Edmund Owen 

Mae emyn Thomas Charles o’r Bala, ‘Dyfais fawr tragwyddol gariad’, 
ymhlith y gorau yn y Gymraeg. Yn un o’r penillion, wele’r dyhead hwn:

O! am gorff, a hwnnw’n rymus,
  I oddef pwys gogoniant Duw, 
Ac i’w foli byth heb dewi, 
  A chydag Ef dragwyddol fyw.

Pa fath gorff fydd gan gredinwyr yn yr atgyfodiad? Dyna’r cwestiwn yn 
1 Corinthiaid 15:35.

gorff fydd y corff atgyfodedig, eto 
fe ellir datgan rhai pethau amdano: 
‘Heuir mewn llygredigaeth, cyfodir 
mewn anllygredigaeth’ (ad. 
42). Mae ein cyrff daearol, sy’n 
dadfeilio a marw, yn wahanol i’r 
cyrff a gawn pan ddown yn fyw 
drachefn, oherwydd ni fydd llygru 
ar y cyrff hynny. Yna, mae ein 
cyrff daearol yn araf ddirywio a 
heneiddio, yn colli eu hoen a’u 
harddwch, ac yn gallu bod yn 
dipyn o embaras weithiau. Ond 
bydd y corff fry yn hardd ac yn 
ddisglair ac ysblennydd: ‘Heuir 
mewn gwaradwydd, cyfodir mewn 
gogoniant’ (ad. 43). Yn awr, cyrff 
eiddil sydd gennym, yn blino’n 
hawdd, ond yn yr atgyfodiad 
bydd ein cyrff newydd yn llawn 
nerth (ad. 43). Ar hyn o bryd, 
cyrff ‘anianol’ sydd gennym, ond 
pan ddigwydd y dadebru mawr 
byddant yn ‘ysbrydol’, goruwch 
anian, yn oruwchnaturiol (ad. 43-4).

Hadau 
Mewn ateb i’r cwestiwn fe’n dygir 
i ddechrau i fyd yr hadau. ‘A’r hyn yr 
wyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, 
ond gronyn noeth, o wenith efallai, 
neu o ryw rawn arall. Ond Duw, yn ôl 
ei ewyllys ei hun, sydd yn rhoi corff 
iddo, i bob un o’r hadau ei gorff ei 
hun’ (ad. 37-8). Os heuir hadau letys, 
fe geir clwstwr o ddail gwyrdd sy’n 
calonni’n braf; os plennir had blodyn 
yr haul, wele droedfeddi o goesyn tal 
â phlât melyn ar ei dop. Yr awgrym 
cryf yw y bydd corff yr atgyfodiad yn 
syfrdanol wahanol i’n cyrff presennol, 
fel y mae cnwd yr hedyn yn edrych yn 
dra annhebyg i’r hedyn ei hun, er bod y 
ddau o’r un hanfod, o’r un rhywogaeth.

Cnawd
Yna, sonia Paul am y gwahanol fathau 
o ‘gnawd’ (ad. 39). Nid yr un yw pob

cnawd: mae gwahaniaeth rhwng 
cnawd dynion, cnawd anifeiliaid, 
cnawd adar a chnawd pysgod. Yr 
awgrym amlwg eto yw y bydd y math 
o gyrff fydd gennym yn yr atgyfodiad 
yn fath, neu’n gnawd, tra gwahanol 
i’r cyrff sydd gennym yn awr, ac 
wedi eu haddasu’n berffaith ar gyfer 
eu hamgylchfyd newydd. Mae Paul 
yn mynd yn ei flaen i sôn am gyrff 
nefol a chyrff daearol, ffurfiau yn y 
gofod a ffurfiau ar y blaned hon, gan 
bwysleisio eto y gwahaniaeth sy’n 
perthyn iddynt (ad. 40).

Gogoniant anllygredig 
Wedi cyfeirio fel hyn at hadau, ac at 
amrywiol fathau o gnawd a ffurfiau 
nefol, mae’r apostol yn cysylltu’r cyfan 
â’i bwnc: ‘Felly hefyd y bydd gyda golwg 
ar atgyfodiad y meirw’ (ad. 42). Yna 
mae’n dychwelyd at eglureb yr hadau. 
Er na ellir dweud yn union sut
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ond rhoi corff newydd, casyn newydd 
fflam i’n personoliaeth. Fe danlinellir 
y pwynt hwn pan ddywedir beth 
ddigwydd i’r rhai fydd ar dir y byw yn 
yr ailddyfodiad (ad. 51-2). Fe newidir 
eu cyrff hwythau, a hynny ‘mewn 
eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad 
yr utgorn diwethaf’. Nid oes lle i’r hen 
gorff am eiliad yn y tragwyddolfyd, 
na dim tebyg iddo. Fe fydd y saint - y 
meirw a’r rhai byw - yn eu cael eu 
hunain mewn stad o fodolaeth y tu 
hwnt i’w dychymyg yn llwyr, mewn 
ffurfiau newydd sbon. 

Y dyn o’r nef 
Yn ddiwethaf oll, mae Paul yn tynnu 
ein sylw at yr Ysgrythur, ac yn sôn 
am Adda a Christ (ad. 45-9). Megis 
y mae ein cyrff presennol sydd o’r 
llwch yn debyg i’r ‘dyn o’r llwch’, 
Adda, bydd ein cyrff yn y gogoniant 
ar ddelw’r ‘dyn o’r nef’, yn debyg 
i gorff gogoneddus Crist. Yr un 
gwirionedd a geir yn ei epistol at y 
Philipiaid: ‘Bydd ef yn gweddnewid 
ein corff iselwael ni, ac yn ei wneud 
yn unffurf â’i gorff gogoneddus ef’ 
(Phil. 3:21). 

Y pwynt mawr yw y bydd ein cyrff 
yn wahanol iawn yn y byd arall. 
Mae Paul yn crynhoi ei ymresymu 
drwy egluro: ‘Hyn yr wyf yn ei olygu, 
gyfeillion: ni all cig a gwaed etifeddu 
teyrnas Dduw, ac ni all llygredigaeth 
etifeddu anllygredigaeth’ (ad. 50). Nid 
adfer yr hen gorff o gig a gwaed a’i 
adnewyddu a wneir yn yr atgyfodiad,

Mae C. S. Lewis, yn ei lyfr Miracles, yn cymharu’r cyrff a gaiff 

eu rhoi i ni â meirch adeiniog, disglair, yn aros amdanom yn 

ddiamynedd, ac yn chwythu ffroen a phystylad yn stablau’r 

Brenin. Un dydd, meddai, cawn farchogaeth y meirch hyn. 

A dyna garlamu fydd wedyn!
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Bu Edmund yn weinidog, yn athro ysgol, yn yrrwr 
lori laeth, yn bregethwr, yn arweinydd seiat a mwy. 
Ond roedd ei gyfraniad mwyaf, efallai, yn un nad 
oedd llawer yn ei weld, sef y blynyddoedd o lafurio 
cyson i Fudiad Efengylaidd Cymru ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr. Yno y defnyddiwyd y doniau ieithyddol, yr 
wybodaeth a chariad at iaith a neges yr efengyl, i’r 
eithaf. Pan ddechreues i weithio yn y swyddfa ym 
Mryntirion roedd Edmund yn hanner pendroni a 
ddylai gael ei gyfrifiadur ei hun. Hyd hynny roedd 
wedi bod yn defnyddio pen a phensil a phapur. Ond 
wedi ystyried – yn ddwys – cario mlaen wnaeth e i 
weithio yn y dull traddodiadol.

Roedd ganddo lygad a chanfyddiad arbennig i 
nodi camgymeriadau mewn teipysgrif, neu gywiro 
Cymraeg trwsgl. Roedd e wrth ei fodd yn cael 
teipysgrif o lyfr i’w golygu ac yna llunio mynegai 
cyflawn i’r llyfr – gwaith y byddai llawer ohonon ni yn 
methu â’i wneud, a gwaith y byddai llawer yn syrffedu 
arno. Ond roedd Edmund wrth ei fodd yng nghanol 
pentyrrau anniben o lyfrau wrth ei ddesg yn y cornel. 
Ni fyddai llawer o gyhoeddiadau’r Mudiad wedi gweld 
golau ddydd o gwbl oni bai am ei lafur a’i allu. Fe oedd 
golygydd cyffredinol y gyfres ar lyfrau’r Beibl, Bara’r 
Bywyd, gan gyfrannu tua chwe chyfrol ei hun. 

Yn ogystal pan oedd galw am gyfieithu o’r Saesneg 
fe elwid ar Edmund, a dangosodd ei ddawn arbennig 
wrth gyfieithu rhai o lyfrau Narnia C. S. Lewis. 
Cafodd y rhain ganmoliaeth gan feirniaid llenyddol a 
ieithyddol. Ac mae ei gyfieithiadau ym myd yr emyn 
yn glasuron yn ogystal. 

Fel y gwyddai ei ffrindiau a’i gydweithwyr roedd ei 
dafod yn ei foch yn aml. Dywedodd wrthyf unwaith 
mai un o’i hoff bethau oedd gweld brychau iaith yng 
ngwaith ysgrifenedig rhywun arall. Dau beth doedd 
e ddim yn eu hoffi, meddai, oedd gweld gwallau yn ei 
waith ef ei hun a chodi yn gynnar yn bore! 

Doedd Edmund ddim yn ddyn pwyllgor ond roedd 
yn fwy na pharod i gyfrannu i gynnwys a chywirdeb 
iaith y Cylchgrawn. Soniais o’r blaen am ei gyfraniad 
i’r gyfres hir, ‘Arhoswch funud’ yn y Cylchgrawn. 
Unwaith eto dywedodd yn bryfoclyd wrtha i mai 
dim ond un gwyn oedd wedi dod i fewn am y gyfres 
erioed, a hynny oedd na ddylid ei galw yn ‘Arhoswch 
funud’ gan fod hynny yn rhy fyr. Dylai fod yn 
‘Arhoswch awr neu ddwy’. 

Doedd neb mwy balch na minnau – er i mi adael 
gwaith y Mudiad ers sawl blwyddyn – i weld casgliad 
o’r erthyglau hynny dros y blynyddoedd yn y Cylchgrawn 
yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr, Blodau Hardd Williams 
ac ysgrifau eraill yn 2014. Cyfrol yw hon sy’n cwmpasu 
cymaint o agweddau ar y bywyd Cristnogol. Ceir 
dehongliad gwreiddiol yn aml o hen wirionedd ac 
mae gwybodaeth gyffredinol Edmwnd yn ogystal â’i 
wybodaeth Feiblaidd yn syndod. Cawn sioc ambell 
waith wrth iddo esbonio gwirionedd oesol mewn ffordd 
newydd. Yn y gyfrol mae cyfres sy’n trafod problemau 
pechod. Wrth sôn am ffyddlondeb Duw yn maddau 
ein pechod, dywed Edmund yn feiddgar, ‘Yn wir, pe na 
byddai’n maddau, gellid dweud y byddai ei golled ef yn 
fwy na’n colled ni, er mor ddirfawr fuasai honno. Collem 
ni ein gobaith: fe gollai ef ei gymeriad. Dyna pam y 
dywedir yn Eseia (43:25), ‘Myfi, myfi yw yr hwn a ddilea 
dy gamweddau er fy mwyn fy hun’, sef er mwyn ei enw 
a’i gymeriad fel un y gellir llwyr ymddiried ynddo’ (t. 178). 
Mae’n gorffen y darn hwnnw i ddyfynnu pennill ei hoff 
Williams, ‘Mae ei ffyddlondeb fel y môr’ gan orffen gyda 
‘A’i drugareddau hyfryd sy’n / Dragywydd yn parhau’.   

Wedi prynu copi gofynnais iddo ei lofnodi. Roedd e’n 
synnu fy mod yn gofyn y fath beth. A’r cyfan wnaeth 
ei roi lawr oedd ‘Oddi wrth Edmwnd’. Oherwydd, er 
ei alluoedd, person diymhongar iawn oedd e. Yn aml 
roedd e’n anfodlon ar yr hyn oedd wedi ei gyflawni er 
bod hynny yn well na allai unrhyw un arall ei wneud. 
Doedd dim brolio yn rhan o’i gyfansoddiad. 

Ac yng ngwaith y Mudiad roedd e’n troi ei law at 
bopeth – yn wir ble bynnag oedd yr angen, yno roedd 
Edmwnd. Ddwywaith y flwyddyn am flynyddoedd 
byddai Edmwnd yn gwisgo jeans. Y dydd pan fyddai 
yn huro fan fawr ac yn dod â llyfrau a’r offer i faes yr 
Eisteddfod Genedlaethol, a’r dydd Sadwrn canlynol 
pan fyddai yn dod i dynnu’r cyfan i lawr a’u dychwelyd 
i Fryntirion. Ond y pryd hynny – er y jeans, byddai yn 
dal i wisgo tei! Ni welais i e heb honno erioed! 

Teyrnged: 
EDMUND T. OWEN
Cyfaill a Chydweithiwr

‘dangosodd ei ddawn 
arbennig wrth gyfieithu 
rhai o lyfrau Narnia 
C. S. Lewis.’
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Ys dywedodd Gwynn Williams, pan oedd yn cyflwyno rhodd 
i Edmund wrth iddo orffen ei waith cyflogedig i’r Mudiad yn 
1996, ‘Fel un o staff y Mudiad rwy wedi gweld Edmund Owen 
yn gwneud popeth – ond rhedeg!’ Ac wrth feddwl am Edmund 
yn y cyswllt hwnnw alla i ddim llai na meddwl am adnod 5 yn 
Philipiaid 4 yng nghyfieithiad William Morgan, ‘Bydded eich 
arafwch yn hysbys i bob dyn.’ Mewn cyfieithiadau a fersiynau 
diweddarach cyfieithir y gair ‘arafwch’ fel ‘hynawsedd’ neu 
‘garedigrwydd’. Felly, os nad oedd yn enwog am redeg, nid 
araf oedd Edmwnd ond hynaws a charedig. Gallaf dystio yn bersonol i hynny. Gallai ei gydweithwyr dystio i hynny, 
a gallai Mair Jones yn sicr (Mair Mudiad – sy heb fod yn dda iawn ei hwyl) dystio i hynny dros flynyddoedd o 
gydweithio agos. Edmund a’i bensil a’i bapur, Mair wrthi yn gosod mewn print, ac Edmwnd yn golygu a chywiro 
hynny. A’r cyfan mewn ysbryd hynaws.

Cawsom, fel cwmni yn y Seiat yng nghartref Howie ac Eira Jones yn Llanedi, 
y fraint o gael Edmund yn ein harwain am nifer o flynyddoedd. Wrth ddathlu 
ei ben-blwydd yn 70 oed rhannodd â ni ei fod wedi gofyn i’r Arglwydd, os yn 
ei ewyllys, roi 10 mlynedd arall iddo i’w wasanaethu. Cafodd ei ddymuniad. 
Diolchwn i’r Arglwydd am y tosturi hwnnw. 

Hoffai Edmund gyfeirio yn joclyd o bryd i’w gilydd nad oedd ganddo gymar. 
Ond rhannodd gyda mi fwy nag unwaith yn y blynyddoedd hynny wrth 
deithio i Fryntirion ei hoffter a’i edmygedd o eneth yn y Gogledd – 
Beti Wyn Roberts. Ceisiais ei gynghori i gymryd camau pendant y pryd 
hynny, ond yn hyn – fel ymhopeth arall – doedd Edmwnd ddim am ruthro!

Wrth arwain ein Seiat olaf cyn mynd i’r Gogledd i sicrhau’r uniad â Beti 
Wyn dewisodd yn destun Diarhebion 5: 5 – 6 ‘Ymddiried yn llwyr yn yr 
Arglwydd, a phaid â dibynnu ar dy ddeall dy hun. Cydnabydda ef yn dy holl 
ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau’n union.’ 

Fel enghraifft o’r egwyddor honno ar waith trodd at hanes Ruth a Boas yn 
cydnabod Duw ac yntau yn hyfforddi eu llwybrau. Ar ben hynny, meddai Edmund, 
(ac rwy’n sicr roedd yna wên fach ar ei wefusau) ‘Symudodd Duw bob rhwystr ac 
mae Ruth a Boas yn priodi’. A dyna a ddigwyddodd i Beti ac Edmund. 
Rhoddwyd i Edmund ei ddeng mlynedd ychwanegol, a rhoddwyd 
iddo hefyd gymar y bu’n dyheu amdani. 

Diolch Beti am eich 
gofal a chysured yr 
Arglwydd chi yn eich 
hiraeth. Mae Edmund 
bellach yn blasu’r 
trugareddau sy’n 
dragywydd yn parhau. 
A chysur mawr, mawr 
yw hynny.

‘er ei alluoedd, 
person diymhongar 

iawn oedd e’

gan Peter Hallam
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‘Pam mae rhaid i bobl ddioddef?’ 
Dyna gwestiwn a holir yn aml. Ac 

yna ‘pam mae Duw yn caniatáu 
dioddefaint yn y byd?’

Pan welwn ni ddioddefaint, mae’n naturiol i 
ni holi ble mae Duw yn hyn. Gan fod cymaint 

o anghyfiawnder yn y byd, bydd nifer yn amau 
bodolaeth Duw cyfiawn a thrugarog. Hynny yw, pe 

byddai Duw cyfiawn a hollalluog yn bod, byddai dim 
rhyfeloedd, a byddai pawb yn cael digon o fwyd a 

dŵr glân. Byddai Duw wedi dileu salwch a difa poen.

BETH 
SY’N 

BOD AR 
Y BYD?

Y CWESTIYNAU MAWR 

Syria
Ffoadur deg oed o Syria yw Ahed. Roedd o a’i deulu’n cael 

eu bomio bod dydd, a gwelai ddinistr yn barhaus. Gwelodd 
adeiladau’n dymchwel wrth ymyl ei gartref, cyn bod ei dŷ 

yntau’n cael ei ddinistrio. Bellach mae o a’i deulu wedi cael 
lloches yn Libanus, lle mae mwy na 1.25 miliwn o Syriaid wedi 

ffoi, eu hanner nhw yn blant. Dyw bywyd ddim yn fêl i gyd yn 
Libanus, ond o leia mae heddwch yno. Mae’r ffoaduriaid mewn 

lle anodd, heb ddigon o arian i fyw. Gwlad fach yw Libanus, a 
ffoaduriaid o Syria yw un rhan o dair o’r boblogaeth.

Ond mae Cristnogion yn gwneud gwahaniaeth yno. Mae 
partner y mudiad dyngarol Tearfund, Heart for Lebanon, yn trefnu 

i Gristnogion rannu parseli bwyd a phecynnau hylendid.  Heb y 
pecynnau hyn byddai llawer o deuluoedd yn brin o arian i roi digon o 

fwyd maethlon i’w plant bob wythnos. 

Mae rhai ffoaduriaid o Syria hefyd wedi ymsefydlu yng Nghymru, 
gan gynnwys ein cymuned ni yn Aberystwyth. Fel teulu, rydym wedi 

ei hystyried yn fraint cael dod i’w hadnabod, a chael y cyfle i gynnig 
cyfeillgarwch a chroeso iddyn nhw. Fe welwn ni hynny yn rhan o’n 

cyfrifoldeb fel Cristnogion i ddangos cariad Duw i bobl sydd wedi ffoi 
rhag rhyfel i wlad ddieithr. Dw i ddim yn honni am eiliad mai Cristnogion 

yw’r unig rai i wneud hyn yn Aberystwyth. Ond fe gredwn ni fod Duw yn 
galw arnon ni i fendithio’r ffoaduriaid, a chodi pontydd a chreu cytgord gyda 

nhw fel Mwslemiaid. 
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Malawi

Mae Malawi’n wlad dlawd sy’n wynebu heriau anferth  
er gwaethaf blynyddoedd o waith datblygu. Mae 
archfarchnadoedd ym Mhrydain sy’n gwneud mwy o 
arian na chenedl gyfan Malawi!

Mae prinder bwyd difrifol yn dwyn bywyd oddi ar Sylvia, 
sy’n byw mewn pentref nepell o Lyn Malawi. Mae 
goroesi o ddydd i ddydd yn un frwydr barhaus. Pam 
nad yw pethau wedi gwella i Sylvia? Mae achosion tlodi 
a phrinder bwyd yn gymhleth, ond yn sicr mae’r newid 
yn yr hinsawdd – o ganlyniad i weithgarwch dyn – yn 
cael effaith fawr ar Sylvia a miloedd o deuluoedd eraill 
ym Malawi. Yr eironi yw mai ein ffordd ni o fyw yn y 
gorllewin cyfoethog sy’n bennaf gyfrifol am y newid yn 
yr hinsawdd, ond pobl dlawd fel Sylvia ym Malawi sy’n 
dioddef yr effeithiau.

Yn fyd-eang mae un o bob naw o bobl (795 miliwn) yn 
dioddef o brinder bwyd a diffyg maeth yn sgil y newid yn 
yr hinsawdd. Mae hynny’n welliant ar un o bob wyth yn 
2013, ond mae ffordd bell iawn i fynd.

Bwyd – rhywbeth dw i’n ei fwynhau ac yn cael digonedd 
os nad gormodedd ohono. Mae’n rhaid i ni fwyta i fyw, a 
bwyta’n faethlon i fyw yn dda. Mae rhywbeth mawr o’i

BETH 
SY’N 

BOD AR 
Y BYD?

Beth mae bywyd ar ei orau yn ei olygu? 
Nid yn unig lawnder o fwyd a diod, ond hefyd y gobaith 
ysbrydol sy’n dod wrth dderbyn Crist yn Arglwydd ar ein 
bywydau. Gwybod bod Iesu’n ein caru ni ac yn cynnig 
bywyd tragwyddol i ni. 

O ystyried, felly, bod cymaint yn bod ar y byd, sut mae 
Cristnogion yn esbonio eu ffydd mewn Duw hollalluog a 
chyfiawn sy’n caru’r byd? 

Mae Duw wedi rhoi rhyddid ewyllys i ni – rhyddid i garu 
a derbyn Duw a rhyddid i wrthod Duw. Nid yw Duw yn 
ein gorfodi i fyw yn gyfiawn ac yn gwbl anhunanol, 
ond gan nad yw’r byd cyfan wedi ymroi i leddfu ac 
arbed dioddefaint pobl eraill, mae dioddefaint yn 
parhau. 

Yr hyn a wnaeth Duw oedd torri i mewn i’r cylch 
dioddefaint drwy anfon ei Fab Iesu Grist i ddangos 
i ni’r ffordd i fyw ac i fynd i’r groes drosom ni, i 
gymryd arno ef ddicter Duw yn erbyn pechod ac 
anghyfiawnder. Mi wnaeth o gymryd y dioddefaint 
arno ei hun.

Felly mae Duw yn galw arnon ni drwy Iesu i garu a 
gwasanaethu. 

Ac mae llyfr y Datguddiad yn rhoi addewid i ni am fyd lle 
na fydd galar na phoen, pan fyddwn ni gyda Duw mewn 
tragwyddoldeb.

le bod cymaint o bobl y byd mor brin o fwyd yn ein hoes 
dechnolegol lle ceir cynnydd a llewyrch ar bob llaw. 

Ond mae’r rhod wedi troi i rai ym Malawi. Mae Polly’n 
byw rhyw awr oddi wrth Sylvia mewn pentref arall ym 
Malawi, ac mae hi wedi cael cnydau da ers dwy flynedd. 

Beth sydd wedi gwneud y gwahaniaeth? Eglwysi lleol. 
Mae partner lleol Tearfund, Assemblies of God Care, yn 
cefnogi pobl fel Polly i wella’r ffordd o gynhyrchu bwyd 
drwy ddull o’r enw Foundations in Farming. Defnyddir 
mulch a thail organig i gadw’r pridd a’r dŵr, ac mae 
hynny’n arwain at gnydau mwy ffrwythlon. O’r herwydd,  
mae Polly’n llai dibynnol ar gymorth bwyd pan fydd 
prinder glaw. Mae’r eglwys leol yn allweddol i’r llwyddiant 
hwn gan eu bod nhw’n trefnu hyfforddiant cymunedol. 

Mae bywyd Polly wedi gwella oherwydd bod pobl mewn 
eglwysi lleol yn ymateb i alwad Duw i gynnal y tlawd. 
Dywedodd Iesu ei hun ei fod wedi dod er mwyn i bobl 
gael bywyd yn ei holl gyflawnder. (‘Dw i wedi dod i roi 
bywyd i bobl, a hwnnw’n fywyd ar ei orau.’ (Ioan 10: 
10 – www.beibl.net)). Nid yw Duw yn hapus i weld 
dioddefaint, ac mae’n gweithio drwy ei ddilynwyr 
mewn eglwysi lleol i ofalu bod pobl yn cael y cyfle 
i fyw bywyd ar ei orau.

Beth gallwn ni ei wneud yn 
ymarferol?
• Gweddïo dros elusennau fel Tearfund sy’n 
trawsnewid bywydau pobl drwy eglwysi lleol;

• Cefnogi mudiadau sy’n dod â chymorth 
ymarferol a gobaith ysbrydol i gymunedau 
tlawd – ac annog eraill i gefnogi hefyd;

• Ymgyrchu er mwyn taclo tlodi, e.e. y 
newid yn yr hinsawdd;

• Gweithredu’n ymarferol, e.e. drwy 
wirfoddoli i brosiect cymunedol, neu 
groesawu ffoaduriaid;

• Ystyried y ffordd rydyn ni’n byw, 
ac effaith hynny ar bobl eraill ar 
draws y byd. 

Ceir rhagor o 
wybodaeth ar 
www.tearfund.org

gan Siôn Meredith 

Siaradwr ar ran Tearfund 
ac Warden yn Eglwys y 
Santes Fair, Aberystwyth



Wrth i Eglwys Efengylaidd Aberystwyth ddathlu’r hanner 
cant, bydd cyfle hefyd i gofio’r arloeswyr ac un o’r rhain 
yw gweinidog cyntaf yr eglwys, Gordon Macdonald, 
a fu farw yn gynharach eleni. Treuliodd Gordon gyda 
chefnogaeth ddiysgog a gweddigar Rina ei wraig ei 
fywyd yn hyrwyddo’r dystiolaeth yng Nghymru, yn 
weinidog gyda’r Wesleiaid i ddechrau ac wedyn am 
ddeng mlynedd ar hugain yn Aberystwyth, bu hefyd yn 
gynorthwydd i J Elwyn Davies gyda gwaith y Mudiad 
Efengylaidd yn y Gogledd am gyfnod yn y 1960au. Dyn 
o argyhoeddiadau cryf, diflino a diarbed ei wasanaeth, 
a oedd hefyd yn meddu ar dynerwch mawr fel y 
gwelwyd yn ei ymdrechion dros flynyddoedd lawer i 
galonogi’r saint mewn nifer o seiadau bach. Roedd elfen 
ysgolheigaidd i’w gyfraniad hefyd trwy ei aelodaeth o’r 
pwyllgor a fu’n diwygio’r Beibl Cymraeg Newydd. Er 
bod nifer yn ei adnabod a’i barchu am ei weinidogaeth 
gyhoeddus, cafodd eraill ei weld ar yr aelwyd, ac yma 
cyhoeddir y deyrnged a draddododd ei fab, Emyr, yn 
angladd Gordon ddydd Iau 23 Mawrth yng Nghapel 
y Morfa, Aberystwyth. Ymddangosodd y deyrnged 
yn wreiddiol yng nghylchgrawn Eglwys Efengylaidd 
Aberystwyth, Cwlwm.
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Teyrnged: 
GORDON MACDONALD
1932 – 2017

gan Emyr Macdonald

‘Roedd Mam a Dad 
yn byw blaenoriaethau 
Duw yn eu bywydau 
beunyddiol.’



Ganwyd a magwyd Dad yn ardal Cilgwri ar ochr arall 
y Mersi o Lerpwl. Roedd ei rieni wedi symud yno o 
bentrefi Gwaenysgor a Llanasa ger Prestatyn i weithio. 
Yn ystod y rhyfel dychwelodd i Waenysgor fel faciwî i 
aros gydag aelodau o’i deulu. Gadawodd yr ysgol yn 
14 a dilyn ei dad, a oedd yn friciwr, i’r byd adeiladu, a 
hyfforddi i fod yn syrfëwr meintiau yn Lerpwl.

Pan oedd yn ddeunaw cafodd flwyddyn a newidiodd ei 
fywyd. Daeth Dad i ffydd bersonol yn yr Arglwydd Iesu 
Grist, yr hwn y byddai yn ei garu a’i ddilyn am weddill 
ei oes. Hefyd, cyfarfu ag athrawes hardd o Gaernarfon, 
Rina Jones, oedd yn dysgu 50 o blant pedair blwydd 
oed mewn ysgol gynradd mewn ardal dlawd o Benbedw. 
Daeth y ddau i garu ei gilydd yn ddwfn dros weddill eu 
bywyd, ac i ofalu am bobl Dduw a’u caru ar draws ein 
gwlad. Yr un flwyddyn, dechreuodd Dad deimlo Duw 
yn ei alw i fod yn weinidog yng Nghymru. Bu cyfnod 
o ddysgu Cymraeg wedyn ac astudio yng Ngholeg y 
Wesleaid yn Handsworth, Birmingham.  

Dechreuodd Mam a Dad eu bywyd priodasol yn Aberdaron 
ar Benrhyn Llŷn yn 1958 lle gofalai Dad am ei eglwys 
gyntaf, ac yna am bum mlynedd yn Ystumtuen yn y 
bryniau uwchlaw Aberystwyth, heb drydan na dŵr yn 
y tŷ am y ddwy flynedd gyntaf. Roedd bywyd yno yn 
waith caled gyda dau o blant ifanc, yn gorfod cario dŵr 
o ffynnon a choginio ar gylch nwy Calor. Yn dilyn dwy 
flynedd yng Nghomins-coch yn sir Drefaldwyn, teimlai 
Dad yr alwad i gychwyn, ynghyd â phedwar teulu arall, 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg Aberystwyth yn 1967, 50 
mlynedd yn ôl i’r Hydref yma.

Roedd nifer o weinidogion o wahanol enwadau yn 
rhan o’r Mudiad Efengylaidd ac yn ffrindiau agos i Dad 
dros flynyddoedd. Byddai’n dod yn ôl o gynhadledd 
gweinidogion wedi ei galonogi mewn llawer ffordd. Ein 
cof ni fel plant ar y pryd oedd Dad yn ceisio ail-ddweud 
jôcs roedd wedi eu clywed ac yn methu oherwydd ei fod 
yn chwerthin gormod a dagrau’n llifo lawr ei ruddiau. 
Roedd gan y gweinidogion ofal ymarferol dros ei gilydd. 
Doedd gan Elwyn Davies fawr o ddiddordeb mewn pethau 
mecanyddol, ac wrth iddo adael, byddai Dad yn mynd o 
gwmpas y car i wneud yn siŵr fod y teiars ac ati yn iawn. 

Gair byr am y llun yma ohono, a oedd hefyd ar glawr 
taflen y gwasanaeth, sy’n ffefryn gennym ni fel teulu, 
gan ei fod yn crynhoi personoliaeth a gwaith oes 
Dad. Pan oeddwn i’n fyfyriwr a Ruth yn y chweched 
dosbarth, roedd y ddau ohonom wedi sylwi ar ddafad 
yn y cae o flaen ein tŷ yn cysgodi dan y clawdd ac yn 
rhoi genedigaeth i ddau oen bach. Ugain munud yn 
ddiweddarach sylwodd Ruth mai dim ond un oen oedd 
yno a meddyliodd y ddau ohonom tybed a oedd yr oen 
arall wedi rolio trwy’r clawdd. Aeth Dad i mewn i’r cae 
nesaf,  dod o hyd i’r oen a’i gario yn ôl, ac ar ôl tynnu’r llun 
hwn, ei osod yn ôl gyda’r fam. Roedd yn hyfryd gweld y 
fam yn araf arogli’r oen cyn penderfynu ei dderbyn yn ôl.

Ar gyfnodau, brwydrai Dad yn erbyn llesgedd difrifol, 
na wnaeth meddygon fyth ei esbonio’n foddhaol. 
Dau o atgofion plentyn am ein gwyliau fel teulu oedd 
dechreuadau araf Dad i’r diwrnod, gyda Ruth ifanc yn 
trydar ‘Come on ’te’, a Mam yn llwyddo’n wych i gadw 
pawb yn hapus! Rydym hefyd yn cofio’r daith adref, a 
fyddai’n cychwyn gyda Mam a Dad yn trafod a oedd 
yna gredinwyr unig yn byw yn agos. Byddai’r daith yn 
un igam-ogam wrth i ni ymweld â dau neu dri chartref 
ar y ffordd. Roedd nifer o gredinwyr ynysig ym mhraidd 
gwasgaredig Dad, nad ydynt gyda ni bellach, ond a oedd 
yn wirioneddol ddiolchgar am ei ymweliadau achlysurol.

Hoffwn grynhoi’r gair hwn o ddiolch am fywyd Dad gyda 
chwestiwn a ofynnodd ffrind i mi dros ddeng mlynedd yn 
ôl: ‘Beth roeddwn i’n ei werthfawrogi fwyaf am gael tad 
a oedd yn weinidog?’ Roedd hwn yn un o’r cwestiynau 
hynny sy’n peri i ddyn oedi am eiliad i feddwl cyn ei ateb. 
Yna dywedais fod yna ddau beth a safai allan i mi:

1.  Gweld newyddion da yr Arglwydd Iesu yn cael ei fyw 
allan o ddydd i ddydd o flaen eich llygaid yn ystod fy 
mlynyddoedd ffurfiannol. Mai bywyd Iesu, ei farwolaeth 
yn ein lle a’i atgyfodiad yw’r unig obaith i bob un – yng 
Nghanolbarth Cymru ac ar draws y byd. Bod hwn yn 
fater o fywyd a marwolaeth – a ffocws bywyd i’w fyw er 
ei fwyn, a gydag ef, mewn diolchgarwch.

2.  Gweld ym mywydau fy rhieni o ddydd i ddydd fod 
pobl i’w caru ac i ofalu amdanynt yn ddwfn. Mae pobl 
Dduw yn werthfawr – ac i’w gweld fel mae Iesu yn eu 
gweld a’u caru – hyd yn oed ar yr adegau pan fyddant 
yn gwneud bywyd ychydig yn anodd.

Roedd Mam a Dad yn unedig yn y blaenoriaethau 
hyn mewn bywyd – ac fe hoffwn gymryd y cyfle hwn 
i ddiolch yn gyhoeddus i Mam amdanynt. O’r nifer o 
hanesion am Dad ry’n ni wedi eu clywed gan wahanol 
bobl dros yr wythnos neu ddwy diwethaf, credaf fod yna 
nifer yma ac mewn llawer lle sydd yr un mor ddiolchgar 
am y ffordd roedd Mam a Dad yn byw blaenoriaethau 
Duw yn eu bywydau beunyddiol. 

Mae’r un priodoleddau wedi bod yn amlwg dros y 
deunaw mis diwethaf, pan oedd praidd Dad, y rhan 
fwyaf o’r amser, yn un wraig werthfawr iawn yn y cartref 
acw yng Nghomins-coch. Yr un gofal tyner a chariadus, 
yn cymryd yn siriol at goginio, rhywbeth nad oedd wedi 
ei wneud erioed o’r blaen.

Ar ddiwedd mis Tachwedd, es i gyda Dad pan 
oedd yn pregethu, dwi’n meddwl y tro olaf yng 
nghapeli cefn gwlad Ceredigion, ym Mhennant 
a Llan-non. Yr un oedd ei bwyslais, bod angen 
i ni i gyd ddod i gydnabod ein gwendid gerbron 
Duw ac ymddiried ein bywyd i’w Fab Iesu Grist a 
ddaeth i’n byd i farw yn ein lle. 
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MAWRION MÔN
Taith ynglŷn â hanes Cristnogaeth ym mro Eisteddfod Ynys Môn, Bodedern

Bodedern
Cychwynnwn ein taith ym Modedern, o flaen Soar, capel y Wesleaid, Stryd Wesley 
(LL65 3TD). Yma dechreuodd y ‘sblit’ cyntaf yn hanes Wesleaid Cymru. Ar y pryd nid oedd 
hawl gan bregethwyr lleol yr enwad bregethu tu allan i’w cylchdaith eu hunain. Teimlai 
rhai ohonynt eu bod ar drugaredd y gweinidogion, a bod cyllid yr enwad wedi ei ganoli ar 
gynnal y gweinidogion yn lle cael ei ddefnyddio i hybu twf y mudiad. Ar 6 Hydref 1831, yma 
yn Soar, llofnodwyd datganiad gan saith o bregethwyr lleol Môn a Chaernarfon yn nodi eu 
bod yn ystyried trefn y Wesleaid yn anysgrythurol. Diarddelwyd y saith a ffurfiasant grŵp o 
Fethodistiaid Wesleaidd annibynnol – ‘Y Wesle Bach’ ar lafar gwlad. Erbyn 1835 cyfanswm 
yr aelodaeth yn eu heglwysi yng Nghymru a Lerpwl oedd 475, ond ni bu llwyddiant 
parhaol iddynt. Yr achos yn Soar, Bodedern, oedd un o’r rhai olaf i barhau’n annibynnol; 
dychwelodd at y Wesleaid yn 1904.

Caergybi
Pen y daith ar yr A55 yw Caergybi, wrth gwrs. Mae Eglwys 
Gybi (LL65 1HG) wedi ei hadeiladu o fewn muriau’r hen gaer 
Rufeinig. Fe’i sefydlwyd gan Cybi (fl. OC 550), gŵr o Gernyw 
yn wreiddiol, mae’n debyg. Mae ei enw hefyd yn gysylltiedig ag 
eglwysi Llangybi (Llŷn), Llangybi (Ceredigion), a Llangybi-ar-Wysg 
(Gwent), ac mae’n bosibl iawn iddo dreulio amser yn cenhadu yn Iwerddon.

Ychydig strydoedd i’r de-orllewin o’r eglwys, rhwng Heol Edmund a Heol Upper 
Baptist, mae Bethel, capel y Bedyddwyr (LL65 1SA). Yma yn 1824 y galwyd 
William Morgan (1801–72) yn weinidog. Yr oedd yn hanu o Drefdraeth, 
sir Benfro. Ef oedd y gweinidog sefydlog cyntaf i’w ordeinio gan y Bedyddwyr 
ym Môn a bu yma am bron hanner can mlynedd. Christmas Evans a’i hordeiniodd, ac ef hefyd a 
bregethodd yn y gwasanaeth ordeinio. ‘Yr oedd William Morgan i fyny â John Elias mewn gallu a 
dawn, er nad oedd yn rhagori arno,’ oedd sylw Robert Jones, Llanllyfni. ‘Brithir [ei] lyfrau preifat,’ 
meddai’r Dr Tom Richards, ‘â myfyrdodau nid annhebyg i feddyliau sobr difrifddwys y Piwritaniaid 
Philip Henry a Henry Maurice.’ Ef, yn 1839, a ysgrifennodd y cofiant cyntaf i Christmas Evans, gan 
gyflwyno elw’r llyfr i Mary, ail wraig a gweddw ei ffrind. Daeth C. H. Spurgeon i bregethu ar ei 
wahoddiad ym mis Medi 1860 gan ddigio’r Wesleaid lleol â’i Galfiniaeth gref, ond fe drefnodd 
Spurgeon hefyd bum swllt yr wythnos o gronfa Bedyddwyr Lloegr i Mary. Cysondeb y Ffydd, clamp o lyfr 
diwinyddol, oedd campwaith llenyddol Morgan. Bu pedwar o’i bum plentyn farw yn eu hugeiniau.

Llangristiolus
Ychydig i’r de o Langefni ar hyd yr A5114, fe welwn Eglwys Gristiolus (LL77 7YE) yn union ar y chwith. Yn y fynwent, 
wrth ben eithaf wal yr eglwys, yr un ochr â’r porth, mae colofn yn nodi bedd Richard Owen (1839–87), ‘Y Diwygiwr’. Fe’i 
ganed yn y plwyf a bu’n byw ym Mhentraeth, yr ochr draw i Langefni. Ychydig iawn o addysg a gafodd, ac fe bregethai’n 
syml ac yn uniongyrchol. Ond cymaint oedd ei ddifrifwch a’i ysbryd gweddigar fel y bu amryw o adfywiadau lleol ledled 
Cymru o dan ei weinidogaeth o 1873 hyd 1884. Y casgliad y daeth y Prifathro T. C. Edwards iddo, wrth ysgrifennu rhagair 
i’w gofiant yn 1889, oedd: Ein perygl presennol fel cenedl ydyw mawrygu addysg a diwylliant ar draul anghofio fod Ysbryd Duw 
yn cyfrannu doniau yn yr eglwys yn ôl ei ewyllys ei hun.

gan John Aaron a Gwyn Davies

(Mae’r ffigyrau mewn cromfachau yn dangos y codau post agosaf. Gallant fod ganllath neu fwy i ffwrdd o’r safleoedd y cyfeirir atynt.)
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Bro Llangefni ac Anghydffurfiaeth gynnar 
Bu Anghydffurfiaeth yn hir cyn cael gafael ar Fôn. Hi, ynghyd â Meirionnydd, oedd fwyaf ffyddlon i’r Eglwys Wladol o holl 
siroedd Cymru. Gwrthodai dderbyn unrhyw bregethwr Anghydffurfiol a fentrai yno. Mae John Hughes, hanesydd cynnar y 
Methodistiaid, yn awgrymu mai yn ardal Llangefni y gwelwyd yr her gyntaf i awdurdod yr Eglwys:

Tua’r flwyddyn 1730, sef tua chwe blynedd cyn i Harris a Rowland dorri allan yn y Deheubarth, dechreuodd rhyw gyffro dirgelaidd 
ym meddyliau meibion Thomas Pritchard o’r Tŷ Gwyn [ym mhlwyf Heneglwys] yn agos i Langefni. Cynhyrchwyd y cyffro hwn trwy 
ddarllen y Beibl, a thrwy sylwi ar ei gynwysiad.

O 1730 ymlaen, yn ôl y traddodiad, byddai aelodau’r teulu yn hwylio ar draws y Fenai ac yn ymuno ag Annibynwyr Capel 
             Helyg, Eifionydd, i addoli. Mae Tŷ-gwyn (LL77 7PQ) wrth ochr cronfa ddŵr Llyn Cefni, tua milltir i’r gorllewin o 
  Langefni. Wedi priodi, symudodd meibion y teulu i ffermdai Trefollwyn, Bwlch-y-fen-bentir, a Cherrigceinwen, 
    i gyd o fewn  milltir neu ddwy i’w hen gartref. (Mae’r pedair fferm i’w gweld ar fap ‘Landranger’ yr 
              Arolwg Ordnans.) Cafodd Methodistiaeth gynnar Môn groeso ar yr aelwydydd hyn maes o law.

            Yn 1742 daeth William Prichard (1702–73) o Langybi, Llŷn, i fyw i Benmynydd (dwy filltir i’r dwyrain 
       o Langefni). Symudodd wedyn i Landdaniel-fab, ac yna i ffermdy Clwchdernog yn Llanddeusant 
       (tair milltir i’r gogledd o Fodedern) o 1749 tan ei farwolaeth. Roedd yn Eglwyswr pan ddaeth i’r 
            ynys, ond eisoes wedi profi tröedigaeth ac yn ffrindiau â’r Parch. Lewis Rees, Llanbryn-mair. 
           Ef oedd arloeswr Annibyniaeth Môn, a chafodd ei erlid yn ffyrnig ac yn gyson. Mae ei fedd ym 
          mynwent capel Ebenezer, Rhos-meirch, Llangefni, (LL77 7NJ) ar y B5411, a cheir cofeb iddo o 
              fewn y capel. Rhos-meirch yw mam-eglwys Anghydffurfiaeth
                           y sir. Cododd William Prichard y capel cyntaf ar y safle yn  
                    1749. Bu Benjamin Jones (1756–1823), y gŵr y bu ei bregeth 
                yn Llanfyllin yn 1796 yn achos argyhoeddi Ann Griffiths, yn  
         weinidog yma o 1784 i 1789, ac yn  y festri mae pulpud o eiddo 
                       John Elias a ddaeth yma o hen gapel Dinas Llangefni.

       Methodistiaeth gynnar

             Yn 1741, ysgrifennodd Howel Harris yn ei ddyddiadur: ‘Teimlais y fath 
                 gariad a thosturi atynt yng Ngogledd Cymru ac yn arbennig sir Fôn lle ni 
         bu neb a lle mae tywyllwch eithaf, a theimlais fy hun yn barod i fyned a byw a 
     marw yn eu mysg yno a chipio eu heneidiau o uffern.’ Ond nid Harris gafodd y 
    fraint o fod y cyntaf i gyflwyno’r Adfywiad Methodistaidd i’r ynys. Daeth Richard William 
                 Dafydd (fl. 1740–52) o Landyfaelog, sir Gâr, ar daith yma yn 1740/1. 

          ‘Safai i fyny wrth Groes Arthur, ym mhlwyf Mechell; ond ni chafodd nemawr lonyddwch. 
         Ymgasglodd llu o erlidwyr i’r lle… rhuthrasant ar y pregethwr, fel pe gwnaethasai ryw anferth o 
       ddrwg iddynt, gan ei faeddu yn ddidrugaredd.’  

       Ymhen amser daeth Llangefni yn ganolfan i’r Methodistiaid a’r Bedyddwyr ar yr ynys. Dyma lle roedd 
  cartrefi dau ‘esgob’ yr enwadau hynny, John Elias a Christmas Evans. Mae eu bywydau ill dau, fel prif 
                          bregethwyr eu henwadau, yn ddigon cyfarwydd. Trwy eu gweinidogaeth plannwyd dros ddeugain eglwys yn y sir. 

 Christmas Evans (1766–1838) ddaeth yma gyntaf, yn 1791. Bu’n byw yn nhŷ capel Capel Cildwrn (LL77 7NN). 
Mae cofeb iddo ar y wal a bedd ei wraig gyntaf, Catherine, yn y fynwent. Gadawodd yr ynys yn 1826 pan dderbyniodd 
alwad gan gapel Tonyfelin, Caerffili. Yn 1897 adeiladwyd Capel Penuel (LL77 7EF), ar gornel Stryd y Cae a Ffordd Glandŵr 
yng nghanol Llangefni, yn gapel coffa iddo. Daeth y gofeb i Christmas Evans o fewn yr adeilad o gapel Cildwrn.

Llanfellech, yn rhan ogleddol yr ynys, oedd cartref cyntaf John Elias (1774–1841) yn y sir, o 1799 i 1828, ond daeth i’r 
‘Fron’, Llangefni, ar ôl ei ail briodas yn 1830, ac yma y bu am weddill ei oes. Mae’r ‘Fron’ yn dŷ preifat oddi ar Lôn Fron 
(LL77 7HB), lôn ar y chwith cyn cyrraedd pont rheilffordd ar yr A5114 ar y ffordd i mewn i Langefni. Mae cofeb i John Elias 
ar wal y tŷ. Wedi pasio dan y bont, mae Moriah (MC), Capel Coffa John Elias, ar y dde (LL77 7WY).
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O ffwrnais awen

i Ania Lili, wedi gweld casgliad Prifysgol 
Harvard o blanhigion gwydr 

Carwn ddangos iti’r breuder hwn:
harddwch creu o ffwrnais 
awen dyn â dwylo’i grefft; 
dawn efelychu roddodd fod
i batrwm pob un petal prin,
tryloywder lliw, gosodiad dail, 
cyn clymu gwreiddiau blêr
y cannoedd rywogaethau.

Carwn ddangos iti’r harddwch hwn:
trefn tymhorau’n saff am dro
mewn gardd o gasys gwydr, 
blagur, blodau, ffrwythau, had,
yn ffrwydrad byw ail Eden
dan gysgod y gorchymyn 
a gawsom oll i’w gwarchod
(er ein gwaethaf) hyd y diwedd.

A charwn ddangos iti hefyd ’rhain,
a dysgu iti hwiangerddi’u henwau:
Lili’r Wyddfa, Heboglys Eryri –
a Radur, Cerddinen Darren Fach 
a’r Gerddinen Gymreig ... dysgu iti
gân eu tanio, Ania Lili, ac alaw 
eu twf yn ein tir – rhag i’w gwydr
hwythau chwalu’n ulw yn y man.

   Y Prifardd Christine James
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POBL Y BEIBL
IOAN FEDYDDIWR

Dyn unigryw oedd Ioan Fedyddiwr. Bwytâi fwyd rhyfedd a 
gwisgai ddillad hynod. Tyrrai pobl ato i’r anialwch i wrando 
ar ei neges chwyldroadaol.

Egyr y Testament Newydd gydag Ioan Fedyddiwr yn 
galw ar y bobl i edifarhau am eu pechodau (Mathew 3:2). 
Uniaethodd ei hunan â’r llais oedd yn galw am baratoi 
ffordd i’r Arglwydd (Eseia 40:3). Gwyddai fod ganddo neges 
arbennig i’w chyhoeddi ac felly glynodd yn unplyg wrthi.

Safai Ioan y tu allan i’r sefydliad crefyddol parchus. Ond 
hyd yn oed wrth i’r bobl dyrru ato i’w bedyddio am faddeuant 
pechodau, fe’u cyfeiriai hwy y tu hwnt i’w hunan at “Oen Duw” 
(Ioan 1:29). Cyfrwng y neges oedd Ioan ac nid y neges ei hun.

Yn rhinwedd ei waith yn bedyddio’r edifeiriol daeth yn 
syndod i Ioan bod Iesu yn ceisio bedydd. Nid oedd gan 
Iesu bechod i edifarhau amdano ac felly nid oedd angen ei 
fedyddio. Ond mae Iesu yn uniaethu Ei Hun â’r ddynoliaeth 
y mae wedi dod i farw drosti (Mathew 3:15).

Parthed gwaith gwaredigol Duw fe welwn fod Ioan 
Fedyddiwr yn dwyn tystiolaeth i ddwyfoldeb Iesu. Yn y 
Bedydd mae Duw y Tad yn cymeradwyo’i Fab wrth i’r 
Ysbryd Glân ddisgyn ar Iesu (Mathew 3:16-17). Iesu yw y 
Duw-ddyn perffaith sy’n Waredwr cymwys i ni.

Cryfderau
→ Rhagflaenydd y Meseia → Pregethwr dewr
→ Dyn digyfaddawd

Gwendidau
→ Amheuodd Feseianaeth Iesu pan oedd yn y carchar

Gwersi
→ Nid yw Duw’n addo bywyd rhwydd i’w weision
→ Mae sefyll dros y gwir yn costio’n ddrud

Ffeithiau
→ Lleoliad: Jwdea  → Gwaith: Proffwyd
→ Cyfoeswyr: Herod a Herodias  → Perthnasau: 
Tad – Sachareias; mam – Elisabeth; cefnder – Iesu 
→ Mae’r enw ‘Ioan’ yn golygu ‘Mae’r Arglwydd yn raslon’

Adnodau
Eseia 40:3; Malachi 4:5-6; Mathew 3:1-12, 11:2-15, 14:1-12, 
16:14 a 21:23-7; Luc 1:5-25, 57-80;  Actau 1:5,22 a 13:24-5

Peter Davies

gair yn ei le
gan Rhian Williams

Ar Draws
1.        Y dreth drom yn peri rhoi bywyd dros gred (9).
6.         ___, dacw’r fan, a dacw’r pren
           Yr hoeliwyd arno Dywysog nen.’ (W.W.) (3).
8.       ‘O! Dwed am yr ____, ___, ______’r euoca’,
           A’r ffynnon wna’r Ethiop yn wyn fel yr eira.’ (D.C.) (4, 2’1, 6).
9.       Cŵn sy’n dal dy sach (5).
10.    ‘Craig _______ mewn tymhestloedd
          Craig a ddeil yng ngrym y lli.’ (S.J.G) (7).
11.    Bustach yn neidio yn wyllt (6).
13.    A yw llaw Ted fel llwy fawr? (6).
16.    Cwacio gwyllt ynghylch Robin yn canu fel brân (7).
18.    Cael rhan o bris y tebot yn ôl am gnwd o’r rhandir (5).
20.    ‘Y mae’r doeth yn trysori deall, ond dwyn _______ __
           ____ a wna siarad ffôl’ (Diarhebion) (7, 2, 4).
22.     ‘Fel na chaffo’r pechod atgas
           ___ a tharth y pydew mawr’ (W.W.) (3).
23.     ‘Ofn yr Arglwydd yw dechrau _________’ (Diarhebion) (9).

I Lawr
1.       Yr adeg a’r flwyddyn i ddechrau meddwl am iechyd (3).
2.       O gwmpas fel tôn gron (5).
3.       Treulio y mis yno yn meddwl i ti dy hun (7).
4.       Gwraig yn gwneud tro ac agosáu (6).
5.       Gwaedd fel od yn codi (5).
6.        ‘____ ___ sydd yn y dyfroedd
           A’i lwybrau oll yn gudd’ (D.C.) (4, 3).
7.       ‘Ti ______ ___ at y morgrugyn, a sylwa ar ei ffordd a 
           bydd ddoeth’ (Diarhebion) (6, 3).
9.        Cawdel Mac yn gwneud i’m syrthio (4, 5).
12.     Mae Nora deg yn gallu bod yn greadur pigog (7).
14.     Eglura fod Eusebia yn rhifo am yn ail (7).
15.     Cylch y cyfamod (6).
17.     Teflir un o eira nid ei marchogaeth (5).
19.     Dim lle i symud nac anadlu (5).
21.     Cywasgu’r sylwebaeth yn union (3).

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11 12 13 14

15

16 17 18 19

20 21

22

Croesair ‘Gair yn ei le’- Dylid anfon yr atebion at Rebecca Gethin, 
MEC, Swyddfa’r Gogledd, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, 

LL57 2EU, cyn 1af  Awst, 2017. Bydd yr ateb cywir cyntaf a 
dderbynir yn derbyn tocyn llyfr gwerth £10.
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BETH SY’N 
DIGWYDD AR ÔL 
MARWOLAETH?
‘Dim byd! Mae’r galon yn stopio curo, mae’r ymennydd yn darfod a dwi’n peidio â bodoli. Job done! Dyna yw 
marwolaeth. Does dim byd mwy na hynny.’ Dyma hyd y gwelaf i yw safbwynt llawer o bobl erbyn hyn yn ein 
cymdeithas. Mae marwolaeth gorfforol yn golygu diwedd terfynol ar ein bodolaeth yn unigolion ac mae’r 
cyfryngau torfol ar y cyfan yn hyrwyddo’r ddealltwriaeth hon. Eto, rwy’n siŵr bod y mwyafrif o bobl yn ystod eu 
hoes wedi gofyn y cwestiwn a oes rhywbeth ar ôl marwolaeth? Ers dyddiau cynnar dynoliaeth y mae pobl wedi 
bod yn ymgodymu â’r cwestiwn hwn ac mae amrywiaeth y crefyddau yn tystio i hyn. Mae’r Hindŵ yn gobeithio 
ymgolli yn Nirfana ac mae Islam yn cyfeirio at Jannah fel paradwys dragwyddol. Ond beth mae Cristnogaeth 
yn ei ddysgu?

Y CWESTIYNAU MAWR 

Marwolaeth

Dywed y Beibl ein bod wedi ein creu 
ar gyfer byw bywyd mewn perthynas 
gariadus a diddarfod â Duw. Dyna 
beth oedd bwriad Duw o’r cychwyn. 
Creaduriaid tragwyddol yw pob un 
ohonom. Ond fe ddaeth amgylchiadau 
gan chwalu’r ddelfryd honno a daeth 
marwolaeth. Ysgrifennodd Paul gan 
ddweud fel hyn, 

‘Y mae pechod yn talu cyflog, sef 
marwolaeth’ (Rhuf. 6: 23). 

Ond beth mae hyn yn ei olygu? Cawn 
yr ateb yn llyfr Genesis. Yn Genesis 
pennod 3 fe gawn hanes Adda ac 
Efa yn anufuddhau i Dduw gan 
dorri’r unig orchymyn yr oedd wedi ei

 roi iddynt. Dywedodd Duw,
‘ni chei fwyta o bren gwybodaeth 
da a drwg, oherwydd y dydd y 
bwytei ohono byddi’n sicr o farw’ 
(Genesis 2: 17).

O ganlyniad i dorri’r gorchymyn 
daeth pechod i’r byd gan lygru 
popeth. Chwalwyd y berthynas 
rhwng Duw a phobl ac fe ddaeth 
marwolaeth. Felly, yn rhesymol, 
er mwyn dileu marwolaeth mae’n 
rhaid ymdrin â’r pechod sydd wedi 
ei achosi. Dyma’n union y mae Duw 
yn ei gariad wedi ei wneud trwy 
Iesu Grist. Daeth Duw i’r byd ym 
mherson ei Fab Iesu ac yr oedd ef 
yn gwbl berffaith. Dywedodd Ioan 
Fedyddiwr pan welodd Iesu,

‘Edrychwch!; meddai, ‘Dacw Oen 
Duw, yr un sy’n cymryd pechod y 
byd i ffwrdd’ (Ioan 1: 29).  

A dyna yn union wnaeth yr Iesu, aeth 
i’r afael â’r pechod sy’n ein gwahanu 
oddi wrth Dduw ac sy’n peri ein 
bod yn marw. Yn ystod ei fywyd 
cyflawnodd Iesu Gyfraith Duw yn 
berffaith ar ein rhan ni; ar y groes 
cymerodd ein pechodau aflan arno 
ef ei hun gan gael ei gosbi yn ein lle a 
hefyd derbyniodd lid Duw’r Tad ar ein 
rhan. Yna, gan fod Iesu yn berffaith 
nid oedd gan farwolaeth hawl arno 
ac felly fe atgyfododd gan drechu 
angau. Yn sgil hyn, mae’r efengyl yn 
gwahodd pawb i gredu yn Iesu yn 
Waredwr. Trwy gredu fe gawn

gan Alun Tudur
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faddeuant, bywyd newydd a bywyd 
tragwyddol. Mae un o adnodau 
enwocaf y Beibl yn crynhoi hyn yn 
daclus,

‘Do carodd Duw y byd gymaint 
nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn 
i bob un sy’n credu ynddo ef 
beidio â mynd i ddistryw ond cael 
bywyd tragwyddol. Oherwydd nid 
i gondemnio’r byd yr anfonodd 
Duw ei Fab i’r byd, ond er mwyn 
i’r byd gael ei achub trwyddo ef. 
Nid yw neb sy’n credu ynddo 
ef yn cael ei gondemnio, ond y 
mae’r sawl nad yw’n credu wedi 
ei gondemnio eisoes, oherwydd 
ei fod heb gredu yn enw unig Fab 
Duw’ (Ioan 3: 16 – 18).

Yma yn gryno cawn yr ateb i’r 
cwestiwn beth sy’n digwydd 
ar ôl marwolaeth? Os ydym yn 
credu yn Iesu fe gawn fywyd 
tragwyddol. Os nad ydym yn 
credu ynddo rydym yn mynd i 
ddistryw.

Bywyd Tragwyddol

Anogaeth i gredu yn Iesu sydd 
yma, dyma un o negeseuon 
mawr Cristnogaeth. Credwch yn 
Iesu oherwydd bod eich tynged 
dragwyddol yn dibynnu ar eich 
ymateb iddo. Iesu yw’r unig 
ffordd i fywyd tragwyddol, nid 
oes ffordd arall. Dywedodd Iesu 
wrth Martha,  

‘Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd. 
Pwy bynnag sy’n credu ynof fi, er 
iddo farw, fe fydd byw; a phob un 
sy’n byw ac yn credu ynof fi, ni 
bydd marw byth. A wyt ti’n credu 
hyn?’ (Ioan 11: 25,26).

Dyma newyddion syfrdanol, 
rhyfeddol a bendigedig, mae 
Iesu’n dod â bywyd tragwyddol 
a thrwyddo ef mae pawb sy’n 
ymddiried ynddo yn concro 
marwolaeth.

‘Mwy na choncwerwyr yw,
Holl etifeddion gras
Ar allu Uffern cnawd a byd
A gallu angau glas.’
  -Richard Jones

Ond beth yw bywyd tragwyddol? 
Bywyd gyda Duw yn y canol, bywyd 
diddarfod heb bechod nac effeithiau 
pechod fel afiechyd a rhyfel.  Mae 
rhai disgrifiadau o’r nefoedd yn y 
Beibl yn anodd eu deall oherwydd eu 
bod yn defnyddio geirfa symbolaidd. 
Un o’r disgrifiadau hyn yw’r un yn 
Natguddiad 21. Ond y mae un o 
ddulliau’r Beibl o ddisgrifio’r nefoedd 
yn hawdd iawn i’w ddeall, oherwydd 
nefoedd yw bod gyda’r Iesu. Un tro 
siaradai’r Iesu â’i ddisgyblion pan 
oeddent yn amlwg yn pryderu am y 
dyfodol, a dywedodd wrthynt, 

‘Ac os af a pharatoi lle i chwi, fe 
ddof yn ôl, a’ch cymryd chwi ataf 
fy hun, er mwyn i chwithau fod 
lle’r wyf fi’ (Ioan 14: 3).

Mae hwn yn osodiad mor hyfryd ac 
yn llawn sicrwydd. ‘Yn y nefoedd, 
fe fyddwch chi gyda Mi.’ Wedi  
marwolaeth gorfforol fe fydd pawb 
sy’n credu yn Iesu yn ei gwmni ef. 
Yn ei weddi fawr cyn y croeshoelio, 
dywedodd rywbeth tebyg.  

‘O Dad, am y rhai yr wyt ti wedi eu 
rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt 
hwy fod gyda mi lle’r wyf fi’ (Ioan 
17: 24). 

Dywedodd Iesu wrth y lleidr a 
gredodd ar y groes, 

‘Yn wir, rwy’n dweud wrthyt, 
heddiw byddi gyda mi ym 
Mharadwys’ (Luc 23: 43). 

Yn y nefoedd byddwn ni gyda Iesu 
(gweler Datguddiad 21: 23).

Distryw

Os ydym yn cael bywyd tragwyddol 
trwy gredu ynddo, beth sy’n digwydd 
ar ôl marwolaeth os nad ydym yn 
credu ynddo? Wrth gyfeirio at ystyr 
y gair ‘marwolaeth’ yn Genesis 2: 
17, dywed Thomas Charles o’r Bala 
hyn yn yr Hyfforddwr: ‘Beth sydd i ni 
ddeall wrth y farwolaeth hon?
1. Marwolaeth ysbrydol yr enaid, sef 
ein hymadawiad llwyr oddi wrth Dduw.  

‘Bu adeg pan oeddech chwithau 
yn feirw yn eich camweddau a’ch 
pechodau’ Eff. 2: 1; Ioan 5: 24.

2. Marwolaeth naturiol, sef 
ysgariad y corff a’r enaid oddi wrth 
ei gilydd dros amser: 

‘Ac yn gymaint ag y gosodwyd i 
ddynion eu bod i farw un waith, a 
bod barn yn dilyn hynny’ (Heb. 9:27). 

3. Marwolaeth dragwyddol, sef yr 
hyn oll a ddioddefir mewn corff ac 
enaid am bechod i dragwyddoldeb, 
Rhuf. 3:23; Dat. 21:8.

Distryw (Ioan 3:16) yw marwolaeth 
dragwyddol fel y rhybuddiodd Iesu, e.e., 
dameg y dyn cyfoethog a Lasarus yn 
Luc 16: 19 a’r darn ingol ym Mathew 
25. Yma cawn ddarlun o’r Arglwydd yn 
didoli’r defaid a’r geifr. Mae’r defaid dan 
fendith y Tad yn etifeddu’r deyrnas a 
baratowyd ar eu cyfer (ad. 34). Mae’r 
geifr yn mynd i gosb dragwyddol (ad. 
46). Nid yw’r Beibl yn manylu llawer am 
y cyflwr hwn ond fe geir gweledigaeth 
frawychus yn Natguddiad 14: 9 - 11.

Wrth ein rhybuddio fel hyn y mae 
Iesu am ein hannog ni i gredu ac 
ymddiried yn llwyr ac yn gyfan gwbl 
ynddo. Ynddo ef a thrwyddo ef yn 
unig y mae bywyd tragwyddol i’w 
gael. Yr wyt ti wedi dy greu gan Dduw 
ar gyfer tragwyddoldeb. Ble rwyt ti 
yn sefyll heddiw mewn perthynas 
â Duw? A wyt ti yn credu yn Iesu fel 
Gwaredwr? Rho dy fywyd iddo.
Darllen pellach
Mathew 24 a 25; Ioan 11: 1- 44; 20; 
1 Corinthiaid 15.
Tough Topics 2, Sam Storms,  
Christian Focus.
Heaven and Hell, Edward Donnelly, 
Banner of Truth. 

Wrth ein 
rhybuddio fel hyn 
y mae Iesu am ein 
hannog ni i gredu 
ac ymddiried yn 
llwyr ac yn gyfan 
gwbl ynddo
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-  Er 1964 roedd seiat efengylaidd 
Gymraeg yn cwrdd yn Aberystwyth 
ar aelwyd Bobi a Beti Jones, ac yn 
1967 gofynnwyd i Gordon ei harwain 
a cheisio sefydlu seiadau eraill. 
Roedd yn naturiol iddo symud i gylch 
Aberystwyth, felly, ond ble byddai ef 
a’i deulu’n addoli ar y Sul?

Sefydlu eglwys

Dyna gefndir y cyfarfod hwnnw 
ym Mehefin 1967. Yn annibynnol 
ar ei gilydd roedd y pedwar gŵr 
– a’u gwragedd – mewn cryn 
wewyr ynghylch eu perthynas â’u 
henwadau. Buont yn gweddïo’n daer 
felly am arweiniad. Ar ddiwedd y 
cyfarfod roedd y pedwar yn gytûn 
mai ewyllys Duw oedd iddynt 
sefydlu eglwys anenwadol – yr 
eglwys Gymraeg gyntaf o’i math 
ers blynyddoedd maith. Cynhaliwyd 
oedfa gyntaf Eglwys Efengylaidd 
Aberystwyth ddydd Sul, 1 Hydref 
1967, yn adeilad y YWCA yn 
Rhodfa’r Gogledd. 

Symudodd Keith a Rhiain Lewis i 
Aberystwyth yn ystod haf 1967, a’u 
cysylltu eu hunain â’r eglwys newydd. 
Ond cododd gwrthwynebiad go 
fileinig yn fuan. Cafwyd sylwadau 
negyddol onid beirniadol yn y wasg, 
a bu ambell weinidog yn hallt ei 
feirniadaeth o’r eglwys. 

Serch hynny, o dipyn i beth daeth eraill 
– heb le yma i’w henwi – yn aelodau

Annibynnwr o wyddonydd oedd 
Ieuan Jones, ond teimlai’n fwyfwy 
anfodlon nad oedd Gair Duw yn cael 
ei bregethu yn y capel a fynychai. 
Athro ysgol ac aelod gyda’r Hen 
Gorff oedd John Ifor Jones: 
roedd wedi dod i ffydd bersonol 
yn Iesu Grist dan weinidogaeth 
Vernon Higham, ond bellach 
daeth gweinidog arall nad oedd 
yn pregethu’r wir efengyl. Ffarmwr 
oedd William Morgan; roedd yr 
Ysbryd Glân wedi bod yn delio’n 
uniongyrchol ag ef, ac er ei fod yn 
flaenor gyda’r Hen Gorff roedd wedi 
bod yn mynychu dosbarth beiblaidd 
dan arweiniad gweinidog Wesle yn 
y cylch. 

Gordon Macdonald

Gordon Macdonald oedd y 
gweinidog hwnnw, ac ef oedd y 
pedwerydd gŵr yn y cyfarfod. Yn 
enedigol o Bebington, ger Lerpwl, 
daeth yn Gristion yn ei arddegau. 
Fe’i hordeiniwyd yn weinidog 
gyda’r Eglwys Fethodistaidd, a 
bu’n gwasanaethu cylchdeithiau 
Aberdaron, Ystumtuen, a Chomins 
Coch. Erbyn haf 1967, fodd bynnag, 
roedd mewn cryn anesmwythyd:

-  Yn groes i ddaliadau ei enwad, 
credai fod iachawdwriaeth yn deillio 
nid o ‘ewyllys rydd’ pechadur ond o 
sofraniaeth rasol Duw, ac mai 
bedydd credinwyr sy’n gyson â’r 
Testament Newydd. 

-  Roedd disgwyl iddo dderbyn pobl 
ifainc yn gyflawn aelodau, er ei fod 
ef – a hwythau – yn gwybod yn 
iawn nad oeddynt yn proffesu ffydd 
achubol yn Iesu Grist.

-  Dyma gyfnod bwrlwm 
eciwmenaidd, gyda llawer o sôn am 
uno’r enwadau (gan gynnwys uno’r 
Eglwys Fethodistaidd ag Eglwys 
Loegr). Roedd Gordon yn galaru 
fod y brwdfrydedd hwn yn dewis 
anwybyddu dysgeidiaeth feiblaidd 
ynghylch cwestiynau sylfaenol, e.e. 
beth yw gwir Gristion? beth yw gwir 
eglwys?  

-  Wrth ddarllen y Beibl a gwrando 
ar weinidogaeth Horace Jones, 
Llandudno, fe’i hargyhoeddwyd 
mai’r ymateb cywir i gyfeiliornad 
diwinyddol a moesol amlwg o fewn 
yr eglwys oedd ymwahanu oddi 
wrthi: ‘Ciliwch, ciliwch, ewch allan oddi 
yno, na chyffwrddwch â dim halogedig’ 
(Eseia 52:11). Nid rhywbeth 
negyddol yn unig mo hyn. Yn Hydref 
1966 roedd Dr Martyn Lloyd-Jones 
wedi traddodi anerchiad nodedig 
– a dadleuol – yn galw ar bobl 
efengylaidd i ddod at ei gilydd mewn 
cydweithrediad cadarnhaol.

EGLWYS 
EFENGYLAIDD 

ABERYSTWYTH

gan Gwyn Davies

Yn gynnar ym mis 
Mehefin 1967 – union 
hanner can mlynedd 
yn ôl – daeth pedwar 
gŵr at ei gilydd yn 
Aberystwyth i weddïo 
am arweiniad.

YN 50 OED
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o’r gynulleidfa, gan gyfoethogi ei
bywyd a’i thystiolaeth. Gwelwyd 
deffroad bach ymhlith myfyrwyr 
Cymraeg yng Ngholeg Aberystwyth, 
a’r rheini’n llifo i’r oedfaon. Yn wir,
erbyn 1974 roedd adeilad y YWCA’n
rhy gyfyng, a symudwyd i Aelwyd yr 
Urdd yn Ffordd Llanbadarn.  

Newidiadau

Er i Gordon brofi cyfnodau o salwch 
ar hyd y blynyddoedd, llwyddodd 
i weinidogaethu’n ffyddlon hyd 
nes iddo ymddeol yn 1997 – 30 
mlynedd wedi sefydlu’r eglwys. 
Amhosibl mesur dyled yr eglwys 
iddo ef a Rina ei wraig. 

Gwahoddwyd Ifan Mason Davies, 
brodor o Goginan, i lenwi’r bwlch a 
adawyd gan Gordon (er i Gordon a 
Rina aros yn aelodau ffyddlon o’r 
gynulleidfa). Roedd Ifan wedi treulio’r 
cyfnod 1977–86 yn gynorthwywr 
i Gordon, cyn mynd yn weinidog i 
Aberteifi. Cychwynnodd Ifan ar ei 
waith yn 1997, yn cael ei gynorthwyo 
gan Anne ei wraig.

Yna, yn 2001, penderfynodd yr Urdd 
werthu adeilad yr Aelwyd, a symudodd 
yr eglwys i Saron, Llanbadarn Fawr, 
gyda chydweithrediad caredig 
swyddogion y capel hwnnw. 

Pan gyrhaeddodd oedran ymddeol 
yn 2005, cyhoeddodd Ifan ei fod 
am sefyll o’r neilltu a rhoi mwy o’i 
amser i waith efengylu (er iddo

cenhadon mewn gwledydd eraill 
(gan gynnwys ar hyn o bryd aelod 
o’r gynulleidfa ac un arall a fu yma 
yn y brifysgol). 

Ddoe, heddiw, yfory

Yn groes i gyhuddiadau ar y dechrau
ac wedyn, nid yw’r eglwys erioed 
wedi tybio ei bod mewn unrhyw 
ffordd ‘uwchlaw’ eglwysi enwadol. 
Yn wir, dros y blynyddoedd mae hi 
wedi ymdrechu i ffurfio cysylltiadau 
iach â chynulleidfaoedd eraill tu 
mewn a thu allan i’r enwadau, a 
chefnogi pregethwyr efengylaidd ym
mhob math o sefyllfaoedd amrywiol. 

Nid yw’r eglwys chwaith wedi 
honni bod yn berffaith. Profwyd 
siomedigaethau, ac er i nifer 
calonogol ddod at Grist ni welwyd 
tröedigaethau lu. Fel y cyhoeddodd 
poster tu allan i’r adeilad yn 
ddiweddar, ‘Pechaduriaid sy’n addoli 
yma’. Ond pechaduriaid ydynt sydd 
wedi eu hachub drwy ras Duw, a’u 
dyhead yw tystiolaethu i efengyl 
Iesu Grist er mwyn i ragor ddod i 
afael y cadw. 

Yr hyn oedd wrth wraidd sefydlu’r 
eglwys oedd dyhead i gael 
cynulleidfa lle roedd Gair Duw yn 
cael ei barchu a’i bregethu yn ei 
gyflawnder – peth prin yn y Gymru 
Gymraeg yn 1967. Yr un yw ei nod 
heddiw. O’r cychwyn pwysleisiwyd 
mai Iesu Grist yw Pen yr eglwys 
(Effesiaid 1:22-23; 5:23). Iddo ef, 
felly, y mae’r eglwys yn atebol. 

Mae nifer o’r to hŷn bellach wedi 
marw – gan gynnwys Gordon ym 
mis Mawrth eleni – ac eraill mewn 
gwth o oedran. Ond at Iesu Grist, 
nid at arweinwyr dynol, y mae’r 
eglwys yn edrych am gymorth a 
bendith i’r dyfodol. 

I ddathlu pen-blwydd yr eglwys yn 
25 oed, cyflwynwyd plât i Gordon a 
Rina a’r geiriau hyn arno: ‘Hyd yma 
y cynorthwyodd yr Arglwydd nyni’ (1 
Samuel 7:12). Wrth iddi agosáu at 
ei phen-blwydd yn hanner cant, mae 
hi’n hyderu y bydd Iesu Grist yn ei 
chynorthwyo eto, doed a ddelo. 

ef ac Anne hwythau aros yn y 
gynulleidfa). Gwahoddwyd Derrick 
Adams, yn wreiddiol o Lanelli ond 
ar y pryd yn weinidog Capel Fron, 
Penrhyndeudraeth, i gymryd ei le, a 
chychwynnodd ar ei waith yn 2007. 
Mae ef – a’i wraig Llio – ‘yma o hyd’!

Gweithgarwch

Dros y blynyddoedd mae’r eglwys 
wedi cynnal a chefnogi amrywiaeth 
eang o weithgareddau – nifer o 
seiadau lleol; tystiolaeth mewn 
ffeiriau a sioeau; oedfaon mewn 
cartrefi henoed; darpariaeth i blant a 
phobl ifainc mewn ysgol Sul, yn ystod 
yr wythnos, ac mewn ysgolion lleol; 
swperau a barbeciwiau efengylu; a 
chyfarfodydd i ddysgwyr. 

Cafwyd cysylltiad hynod werthfawr 
â chenedlaethau o fyfyrwyr. Mae 
rhai wedi aros yn Aberystwyth gan 
gyfrannu i fywyd y gynulleidfa, ond 
ceisiwyd hefyd fod yn feithrinfa 
ysbrydol i bawb ohonynt – gan 
gynnwys nifer o weinidogion – a’u 
paratoi ar gyfer gwasanaethu Crist 
mewn mannau eraill.

O’r cychwyn mae’r eglwys wedi 
bod yn awyddus iawn i gefnogi 
ymdrechion cenhadol. Yng 
Nghymru mae wedi cyfrannu at 
waith Mudiad Efengylaidd Cymru 
– gan gynnwys y dystiolaeth yn 
yr Eisteddfod – UCCF, a’r trelar 
efengylu. Mae hefyd wedi cefnogi 
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Wrth imi ysgrifennu’r erthygl hon mae hi’n ddiwedd mis Chwefror ac mae’r tywydd yn 
erchyll! Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai gwlyb a thywyll yma yn y Gogledd...
O! am weld yr haul!

Mae bywyd yn gallu bod fel yna i nifer ohonom â chyfnodau tywyll ac anodd yn dod ar ein traws ni i gyd o dro i 
dro gan guddio haul mwynhad a hapusrwydd o’n bywydau. I rai bydd y cyfnodau yn weddol fyr, ond i eraill gall 
amgylchiadau megis salwch neu broblem yn y teulu fod yn rhywbeth llawer mwy hirdymor. 

Sut, felly, mae’r Cristion i ymateb i’r adegau hyn?

MEGIS 
DILYW

GAIR O’R 
SWYDDFA

Efallai mai lle da i gychwyn yw drwy 
gofio nad yw Duw yn ddyledwr i neb. 
Rwy’n synnu’n aml wrth nodi dicter 
pobl sy’n honni nad ydynt yn credu 
yn Nuw wrth iddynt ymateb iddo â’u 
problemau. Fel pobl sy’n byw mewn 
byd syrthiedig rydym yn sicr yn mynd 
i wynebu problemau a chyfnodau 
anodd a does gan yr un ohonom yr 
hawl i ddisgwyl dim gan Dduw (yn 
enwedig gan ein bod wedi byw ein 
bywyd mewn gwrthryfel yn ei erbyn). 
Er mai dyma lle’r ydym i gychwyn, 
diolch byth nad dyma’r diwedd. 
Fel Cristnogion medrwn ddal at y 
gwirioneddau canlynol sydd wedi bod 
yn gymorth i mi yn ddiweddar.  

 Sofraniaeth a phŵer Duw 

Mae’r Beibl yn nodi’n glir fod pob dim o dan reolaeth Duw – nid yw 
dim yn digwydd heb iddo benodi’r cyfan. Mae’n hollol bwerus ac yn 
rheoli pob elfen o’r cosmos gan gynnwys ein bywydau ni. Fel y dywed 
Jeremeia:

Pwy a all orchymyn i unrhyw beth ddigwydd heb i’r Arglwydd ei drefnu? 
Onid o enau’r Goruchaf y daw drwg a da? (Galarnad 3:37-38)

Nid yw hyn golygu nad oes gennym ni gyfrifoldeb am y penderfyniadau 
yr ydym yn eu gwneud ac wrth gwrs, ni all Duw bechu na gwneud drwg, 
ond peidiwch â’ch twyllo – Duw sydd y tu ôl i bob dim sy’n digwydd i 
chi. Golyga hyn fod pa bynnag sefyllfa y ffeindiwn ein hunan ynddi wedi 
ei pharatoi gan Dduw ar ein cyfer. Nid yw Duw wedi anghofio amdanom 
nac yn gwneud camgymeriad os ffeindiwn ein hunan mewn sefyllfa 
anodd neu gyfnod tywyll – mae e wedi penodi’r cyfan. Mae hyn yn 
gysur i’r Cristion ac yn rhoi urddas wrth i ni wynebu anawsterau.

gan Steffan Job

GRAS A 
CHARIAD
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Ond 

rhaid 
plymio’n 

ddyfnach eto 
er mwyn deall mwy 

a chael cymorth.

 Doethineb a daioni Duw 

Mae pŵer yn y dwylo anghywir 
yn beth peryglus. Diddorol nodi’r 
nerfusrwydd sydd yn y byd ar 
hyn o bryd wrth ystyried fod 
gymaint o bŵer yn nwylo Trump 
a Putin – trasiedi o’r mwyaf 
fyddai i bob un ohonom pe bai ein 
bywydau yn nwylo un o’r ddau yna. 
Ond wrth inni ystyried sofraniaeth 
a phŵer Duw rhaid cofio ei fod 
wedi’i briodi a doethineb a daioni 
fel y dywed Paul: 

O ddyfnder cyfoeth Duw, a’i 
ddoethineb a’i wybodaeth! Mor 
anchwiliadwy ei farnedigaethau, 
mor anolrheiniadwy ei ffyrdd! 
Oherwydd, “Pwy a adnabu feddwl 
yr Arglwydd? Pwy a fu’n ei gynghori 
ef? (Rhufeiniaid 11: 33-34)

arnom a’i law 
dyner yn gweithio 

ynom. Mae’r Beibl yn 
llawn addewidion gan Dduw 
i’w blant – ac mae pob un yn 
wir. Dyw e ddim yn addo bywyd 
hawdd, yn wir mae Duw yn 
defnyddio cyfnodau anodd i’n 
trawsnewid yn debycach i’w 
fab, ond fel y dywed yr emyn 
Cymraeg...mae’r afael sicraf fry. 

Mae cymaint mwy y gallem ei 
ddweud ond gadewch imi orffen 
drwy ofyn sut mae hi arnoch 
chi heddiw? A yw’r cymylau yn 
cronni uwch eich pen a bywyd i’w 
weld yn anodd? 

Byddwch yn hyderus eich bod 
chi lle’r ydych i fod – nid hap a 
damwain yw eich sefyllfa. 

Byddwch yn sicr fod Duw yn 
ddoeth a’i fod yn gweithredu yn 
eich sefyllfa. 

A byddwch yn sicr ei fod yn eich 
caru â chariad angerddol a bod 
ei ofal drosoch yn absoliwt.

Nid oes gan y Cristion fwledi aur 
sy’n cael gwared ar amseroedd 
anodd y byd yma, ond mae yna 
atebion sy’n real, sy’n mynd i graidd 
y broblem. Medrwn gael ein llenwi 
â gobaith oherwydd ryw ddydd 
bydd ein Tad cariadus yn sychu 
pob deigryn o’n llygaid, ac ni fydd 
marwolaeth mwyach, na galar na 
llefain na phoen. Bydd y pethau 
cyntaf wedi mynd heibio...ac fe 
gawn dreulio gweddill amser gyda’n 
Harglwydd Iesu. Diolch iddo.

Wrth ystyried ein 
sefyllfa anodd mae’n 
gymorth a chysur i wybod 

fod Duw yn ddoeth a’i fod yn 
gweithio pob dim er ei ogoniant 
ef ei hun. Yn ein sefyllfa lle nad 
ydym yn gweld y darlun cyflawn, 
medrwn gymryd cysur ein bod yn 
rhan o rywbeth llawer mwy – yn 
rhan o gynllun Duw, ac mae Duw 
yn dda, fydd e byth yn ein trin 
yn annheg. Gall hyn ein helpu i 
symud ymlaen i weithio er ei fwyn 
gan roi pwrpas i’n dioddefaint.

Ond nid Duw sy’n ein defnyddio 
er ei ogoniant ei hun fel teyrn 
creulon yw ein Duw ni.

 Cariad Duw 

Dyma efallai’r gwirionedd mwyaf 
pwerus sy’n ein helpu wrth inni 
wynebu sefyllfaoedd anodd. Mae 
geiriau Paul yn ein llorio eto: 

Yr wyf yn gwbl sicr na all nac 
angau nac einioes, nac angylion 
na thywysogaethau, na’r presennol 
na’r dyfodol, na grymusterau nac 
uchelderau na dyfnderau, na dim 
arall a grëwyd, ein gwahanu ni oddi 
wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu 
ein Harglwydd (Rhufeiniad 8:38-39).

Mae Duw yn ein caru! Golyga 
hyn y medrwn fod yn sicr fod 
y sefyllfa yr ydym ynddi ar hyn 
o bryd mewn rhyw ffordd yn 
mynd i fod er ein lles. Er efallai 
nad ydym yn medru gweld un 
llygedyn o obaith yn y cyfan – 
rydym yn sicr fod Duw a’i lygad

Bydd y pethau 
cyntaf wedi mynd heibio...ac fe gawn dreulio gweddill 

amser gyda’n 
Harglwydd Iesu. 

Diolch iddo.



Mawrha yr Arglwydd, f’enaid cân
     A llawenha’n wastadol;
Fy Nuw, fy iachawdwriaeth rad;
     Fy Ngheidwad yn dragwyddol.

Edrych a wnaeth ar ddinod wedd
     Fy ngwaeledd, heb un dirmyg;
Holl genedlaethau’r byd yn grwn
    A’m geilw’n wynfydedig.

Cans sanct, galluog yw Duw’r ne’,
  Efe a wnaeth im fawredd;
A’r rhai a’i hofnant o lwyr-fryd
   Yn hyfryd cânt drugaredd.

Darostwng wnaeth y beilchion rai,
  O’u heisteddfâu, fe’u tynnodd;
Yr isel radd, â’i allu mawr,
  O lwch y llawr fe’u cododd.

Y tlawd newynog, Ef o’i fodd
   A’u llanwodd â bendithion;
A’r rhai goludog, hwy ni chânt,
   Ac ymaith ânt yn weigion.

Cofio’i addewid wna yr Iôn,
  Tra ffyddlon yw yr Arglwydd;
Trugarog yw Efe, a’n porth,
  Ein cymorth yn dragywydd.

Y ‘Magnificat’ – mydryddiad Edmund T. Owen
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