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GAIR GAN Y GWEINIDOG

hoddwyd cant y cant o ymdrech i adennill gwell cefnogaeth i Moliant y Plant a
Moliant yr Ifanc a gynhaliwyd ar y trydydd Sul o Fehefin, ac fe wnaeth hynny
tipyn o wahaniaeth i bresenoldeb y plant yn y bore. Ond, sylwer, dim ond un
ifanc o’n plith a ddaeth yn yr hwyr, a thri o Fethania. Hyderwn y bydd pethau’n well y
flwyddyn nesaf ar y 3ydd Sul o Fai. Gelynion pennaf y Sul hwn a’r Suliau eraill yw’r
rhai sy’n lladrata ein plant a’n hieuenctid oddi wrthym.
Onid ydyw’n amser i ni atgoffa trefnwyr twrnamentau pêl droed ac ati, bod yna 167 o
oriau eraill mewn wythnos? Pam, felly, eu bod yn lladrata ein plant o’r unig awr mewn
wythnos y gofynnir am eu presenoldeb? Y mae dechrau ymarferion am 11 y bore yn
gwbl annheg â’r athrawon Ysgol Sul, ac yn dangos pa mor farus yw’r lladron hyn.
Nid lladrata ond rhoi yn ddiarbed a di-rwgnach a wnaeth y Dr Iorweth Morris, a
wasanaethodd fel blaenor am dros 52 o flynyddoedd hyd ei ymddeoliad yn ddiweddar,
ar sail ei iechyd. Anfesuradwy yw ein dyled iddo am gysegru ei allu a’i amser i
wasanaethu ei Arglwydd yn drwyadl, yn dawel a bonheddig, nid yn unig ym Merea,
ond hefyd fel Trysorydd yr Henaduriaeth am flynddoedd lawer. Diolch o waelod calon
iddo. Yr un yw ein diolch hefyd i a Mr John M. Griffith a Mr Arwyn Evans am eu holl
waith hwythau. Efallai ichi sylwi eu bod wedi ymddeol o fod yn gyhoeddwyr ar y Sul,
gwaith y bu iddyn nhw ei gyflawni gyda sêl ac urddas am flynyddoedd maith.
Cydymdeimlwn â theulu’r ddiweddar Hilda Jones, Glan Menai gynt, ond a
ymgartrefodd ers blynyddoedd yng nghartref Ceris Newydd. Anfonwn, hefyd, ein
cofion atoch chi sy’n methu dilyn y gwersyll am amryw o resymau.
Llongyfarchwn pawb a fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn y Bala, a
llongyfarchwn bawb a raddiodd o’r Colegau eleni. Llongyfarchwn Ffion a Joan Lluis
draw ar Ynys Mallorca, ar enedigeth eu cyntaf anedig, sef Mali Glwys, ac hefyd
Bethan Pegler a Steffan Morel Morgan ar eu priodas. Pob bendith ichi oll i’r dyfodol.
Diolch fod ambell un ohonoch yn gofyn cwestiynau am ddyfodol yr Ofalaeth wedi fy
ymddeoliad. Yn naturiol mae gan yr Henaduriaeth a’r Sasiwn lais yn y dyfodol hwnnw,
ond beth am yr Ofalaeth ei hun? Mae’n dawel iawn ar hyn o bryd, gyda diwedd Medi’n
agosau’n gyflym.
Pob bendith i bawb ohonoch,
Eric Jones
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THOMAS CHARLES (1755-1814)
ATHRO AC YSGOGYDD

D

Y PA R C H E D I G D D R . H U W J O H N H U G H E S

yma ymgais i roi galwyn mewn
gwniadur! Eleni cofiwn a diolchwn
am gyfraniad Thomas Charles a fu
farw ar y 5ed o Hydref 1814, naw diwrnod
cyn ei ben-blwydd yn 59 oed. Ymdrechodd y
gŵr hwn, a fagwyd ym mhlwyf Llanfihangel
Abercywyn, sir Gaerfyrddin ac a addysgwyd
yn Academi Caerfyrddin a Choleg Iesu,
Rhydychen i ddeffro, ysgogi ac addysgu ei
genedl.
Tra roedd yn Rhydychen cododd ei babell
gyda chyfeillion o dueddiadau efengylaidd
ac ymwelai’n gyson â John Newton yn
Olney. Ar ôl treulio pum mlynedd helbulus
yn gwasanaethu’r Eglwys Sefydledig
yng Ngwlad yr Haf dychwelodd i Gymru ym 1783 ac i’r Bala. Yn Awst y
flwyddyn honno priododd â Sally Jones, ac ymhen llai na blwyddyn ymunodd â’r
Methodistiaid yn y dref honno. Aeth ati ar ei union i ddysgu plant y Bala i ddarllen
a chateceisio ac ym 1785 agorodd ysgol ddyddiol ar eu cyfer at gynllun ysgolion
cylchynol Griffith Jones, Llanddowror (1683-1761).
Nid oes dyddiad pendant ar gyfer dechreuadau’r ysgolion Sul ond gellir tybio
iddynt ddatblygu’n raddol yn niwedd y 1780’au ac iddynt garlamu ymlaen yn y
degawd olaf. Erbyn hynny roedd athrawon wedi eu hyfforddi, cyfarpar addas ar eu
cyfer a Charles ei hun yn asiant i Gymdeithas yr Ysgolion Sul yng Nghymru (1798)
a bu cymorth ariannol y Gymdeithas yn hwb enfawr.
Athro wrth reddf oedd Charles ac yn ganolog i’w holl weithgaredd oedd, ‘lles
eich eneidiau anfarwol’. Atebolrwydd pob Cristion yn Nydd y Farn oedd sail ei
athrawiaeth addysg. Gyda’i athroniaeth ar dir cadarn Ysgrythurol aeth ati gyda
brwdfrydedd a dyfalbarhad i ledaenu ei ysgolion. Dewisai ei ardaloedd yn ofalus
gan bennu athrawon fyddai’n gweddu i ardal. Byddai’n ymweld â’r ysgolion yn
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gyson gan hyfforddi’r athrawon ar lawr y dosbarth. Dysgu plant a phobl i ddarllen
a deall y Beibl oedd nod gyntaf yr ysgol Sul. Dyrchafodd y Gymraeg a rhoddodd le
teilwng iddi yn addysg y disgyblion. Yn ddelfrydol, dylai’r ysgol Sul gynnwys chwe
dosbarth, gyda mwyafrif o ddwsin ymhob dosbarth a’r dynion i ddysgu bechgyn
a merched ‘er gweddeidd-dra’ i ddysgu genethod. O’r ysgolion hyn yr esblygodd
yr ysgolion Sul a’u nodwedd amlycaf oedd datblygiad y dosbarthiadau i oedolion.
Mewn sawl ardal byddai’r teulu cyfan yn derbyn hyfforddiant.
Yn negawd cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg sefydlwyd Cymanfaoedd lle
deuai ysgolion Sul o wahanol ardaloedd at ei gilydd i gynnal diwrnod o uchel
ŵyl. Hynodrwydd y cyfarfodydd hyn oedd eu trefnusrwydd, eu brwdfrydedd a’u
cenhadaeth yn y gwahanol ardaloedd.
Er iddo wynebu cryn wrthwynebiad gan yr Eglwys Sefydledig, yr Ymneilltuwyr
a’i enwad ei hun ymlaen yr aeth gan y gwyddai ei fod yn offeryn yn llaw Duw a bod
ganddo dasg i’w chyflawni.
Cofiwn amdano, diolchwn am ei frwdfrydedd ac efelychwn ei ymroddiad llwyr.

Y LLAWLYFR DIOGELWCH
YMWELIAD JULIE EDWARDS I EGLURO’R LLAWLYFR
DIOGELWCH NEWYDD

A

r nos Iau y 5ed o Fehefin daeth
Cyfarwyddwr ac Hyfforddwr y panel
dioglewch cyd-enwadol (Presbyteriaid
-Annibynnwyr a Bedyddwyr) atom yr holl ffordd
o’r Bala i gyflwyno’r llawlyfr newydd pwysig sy’n
ymwneud â diogelwch ein plant, a’r rhai bregus
yn ein plith. Diolch fod dros 40 o flaenoriaid
ac athrawon Ysgol Sul ein Henaduriaeth wedi
cyrraedd y cyfarfod. Siom enfawr oedd gweld cyn
lleied o’n Gofalaeth ni yn bresennol.
Y mae copi o’r Llawlyfr newydd ar gael yn y
swyddfa, ac annogir pob blaenor, athro ysgol Sul ac arweinwyr clybiau ieuenctid
i’w ddarllen.
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PRIODAS IDDEWIG

D

GWENNO PRITCHARD

dechrau Tachwedd y llynedd, mi es i ac aelodau eraill o’r teulu i Lundain i
ddathlu priodas fy nith, Ceri. Roedd y briodas yn cael ei chynnal ar Ddydd
Sul, Tachwedd 10fed, a’r rheswm am hynny oedd mai priodas Iddewig
oedd hi. Cynhaliwyd y briodas yn y Synagog yn St John’s Wood, gan fod mam y
priodfab yn athrawes yn yr ysgol sydd ynghlwm a’r Synagog.

Yn llun gwelir y pâr priodasol, nesaf atynt mae rhieni’r briodferch, yna rhieni’r
priodfab, ac yna dau dyst sydd yn ffrindiau i’r pâr priodasol.
Ym mlaen y llun mae’r Rabbi, un ohonynt yn gefnder i’r priodfab.

Cyn y gwasanaeth priodasol, fe roedd y priodfab, neu’r “ chatan,” yn derbyn y
gwesteion gwrwyaidd mewn un ystafell, a’r briodferch, neu’r “kallah”, yn derbyn
y gwesteion benywaidd mewn ystafell arall. Yna fe roedd y gwesteion yn mynd
i mewn i’r brif ystafell, neu’r capel, y merched ar y dde, a’r dynion ar y chwith.
Roedd yr ystafell yma yn un hardd iawn, gyda lle i gannoedd o bobl eistedd ynddi.
Cyn dod i mewn i’r capel, fe roedd y priodfab, gyda aelodau o’i deulu, a
ffrindiau, yn mynd at y briodferch, ac yn rhoi y gorchudd, neu’r “veil” dros ei
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wyneb, i gofio fel y gwnaeth Rebecca cyn priodi Isaac. Roedd hyn i ddangos
fod yr enaid a chymeriad yn bwysicach nac edrychiad allanol. Yna fe fyddai’r
priodfab, a’i rieni yndod i mewn i’r capel ar y chwith, a’r briodferch a’i rhieni
yn dilyn ar y dde. Roedd y seremoni briodasol yn cael ei chynnal o dan math o
ganopi, a elwir yn “chuppah”.
Yn y llun gwelir y
pâr priodasol, Ceri ac
Ian. Nesaf attynt mae
rhieni’r briodferch,
yna rhieni’r priodfab,
ac yna dau dyst sydd
yn ffrindiau i’r pâr
priodasol.Ym mlaen y
llun mae’r Rabbi, un
ohonynt yn gefnder i’r
priodfab.
I ddechrau’r seremoni
ceir cwpanaid o win
ac fe fydd y priodfab
Y Pâr Priodasol, Ceri ac Ian.
yn rhoi y fodrwy ar fys
cyntaf llaw dde y briodferch. Dyma’r prif ddigwyddiad. Yna darllenir y cytundeb
priodasol, ac fe’i arwyddir gan y ddau dyst. I ddilyn ceir cwpanaid arall o win,
ac fe fydd y briodferch yn cerdded o amgylch y priodfab saith gwaith, i gofio am
saith diwrnod y creu. I ddiweddu’r gwasanaeth, rhoddir gwydr ar y llawr, ac fe
fydd y priodfab yn ei sathru, i gofio am ddinistr y deml yn Jeriwsalem, ac yna fe
arwyddir y cytundeb priodasol sifil.
Ar ddiwedd y seremoni, fe fydd y pâr priodasol yn mynd i ystafell ar eu pen eu
hunain, i fyfyrio, ac i gael rhywbeth i fwyta, gan eu bod wedi ymprydio y diwrnod
hwnnw. Ar yr un pryd fe fydd y gwesteion yn cael ychydig o fwyd hefyd.
I ddiweddu’r achlysur ceir y wledd briodasol. Rhwng bob cwrs byddai’r
gwesteion yn codi i ddawnsio, y merched un ochr i sgrin a’r dynion yr ochr arall,
gyda’r dynion yn codi’r priodfab, a’r briodferch, uwchlaw’r sgrin, bob hyn a
hyn. Yna ceir yr areithiau, ac i orffen fe fydd y pâr priodasol yn arwain pawb i
ddawnsio gyda’i gilydd.
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CYMORTH CRISTNOGOL 2014

D

JOHN WYNN JONES

iolch i bawb a fu yn ymdrechu dros achos Cymorth Cristnogol. Cafwyd y
casgliad gorau eto ar ddechrau’r wythnos drwy ymdrech y Cinio Cynnil
yn Berea Newydd gyda swm o dros £650 yn dod i law a rhan fwyaf o’r
rhoddwyr hefyd wedi llenwi y ffurflen Rodd Gymorth felly cawsom 25% gan y
dreth Incwm yn ychwanegol.
Diolch i’r rhai hynny a wirfoddolodd am y tro cyntaf
i fynd o amgylch i gyro y drysau. Yn eu mysg oedd
Wendy Davies sydd ers misoedd bellach wedi cael ei
chyflogi fel glanhawr ein capel. Fe gymeron fel Capel
rai strydoedd ychwanegol at ein cyfrifoldeb eleni o
achos bod Eglwys Dewi Sant wedi cau a diolch i gynaelodau am ddal i wirfoddoli.

CYFANSWM

£2050.67

Cafwyd profiad diddorol gan lawer i un a aeth o amgylch ac aelod yn adrodd
ei bod wedi curo y drws yma sawl gwaith yn y gorffennol gyda’r ymateb cyson
“Charity begins at home!” Eto eleni fe gurwyd y drws ac fe ddaeth aelod arall
o’r teulu i ymateb ac fe roddodd gyfraniad yn yr amlen yn ddi-ffwdan. Yndi mae
profiadau fel yna yn gwneud y gwaith werth chweil.
Hoffwn ddiolch unwaith
yn rhagor ar ran Astra
Thomas a minnau i bawb
a fu yn mynd o ddrws
i ddrws ond hefyd am
haelioni pobol Bangor tua’r
achos yma sydd yn gwneud
gwaith mor ardderchog
mewn ardaloedd tlotaf ein
byd.
Cyfanswm yr holl
ymdrechion yn y capel yma
eleni oedd £2050.67.

Merched y Cinio Cynnil
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MWY O ENWAU LLEOL
GLENDA CARR

A

PORTHAETHWY

wn ar draws Afon Menai y tro hwn i Borthaethwy. Bu’n rhaid i’r hen
enw hwn ymladd i oroesi ar un adeg rhag iddo gael ei drechu gan yr
enw diweddarach Saesneg. Dyna’r cyfnod pan oedd yn well gan bobl
gyfeirio at Portdinorwic, Llanfair P.G. a Menai Bridge nag at Y Felinheli,
Llanfairpwll a Phorthaethwy. Ond mae Porthaethwy yn hen enw. Ceir cofnod
ohono ym mhapurau’r Penrhyn yn archifau’r Brifysgol fel porthaythoy yn 1413 a
Porthaythwy yn 1505.
Er mai’r bont yw prif nodwedd Porthaethwy heddiw, yr oedd yr un mor enwog a
phwysig ers talwm oherwydd mai yno yr oedd un o brif groesfannau Afon Menai.
Clywsom ddigon o sôn am y fferi, ac am y gwartheg yn cael eu gyrru i nofio ar
draws y dŵr gan mai yma y mae’r afon ar ei chulaf. Ond yr oedd yma borthladd
a chroesfan ganrifoedd lawer yn ôl a ddefnyddid gan y llwyth a oedd yn byw
yn y rhan hon o Ynys Môn. Enw’r llwyth hwnnw oedd Daethwy. Gwelir eu hôl
yn gliriach yn yr enw Dindaethwy. Ystyr yr enw hwnnw yw din, sef caer neu
gadarnle’r Daethwy. Daeth Dindaethwy yn ddiweddarach yn enw ar y cwmwd ac
fe’i camsillefir yn aml fel Tindaethwy.
Yr oedd yn naturiol i’r llwyth gyfeirio at eu porth fel Porth Ddaethwy. Ond
mae’n anodd dweud yr enw Porth Ddaethwy heb i’r th ar ddiwedd Porth a’r dd
ar dechrau Ddaethwy gyfuno yn un sain a rhoi Porthaethwy. Anghofiwyd yr enw
gwreiddiol a thybiwyd mai porth + Aethwy oedd yma. Dechreuwyd defnyddio
Aethwy fel enw annibynnol, er na fu’r fath enw erioed. Aethwy oedd yr enw
a roddodd Sir Fôn ar y dosbarth gwledig lleol yn 1894, ac fe’i defnyddir hyd
heddiw mewn enwau tai, megis Bryn Aethwy, ac enw Ysgol Glan Aethwy. Neuadd
Aethwy hefyd oedd enw un o neuaddau’r Coleg Normal gynt, a ddaeth wedyn
yn gartref i Ganolfan Bedwyr am gyfnod. Mae’n werth cofio mai’r hen lwyth
brodorol Daethwy sydd yn cuddio yn yr enwau hyn.

COFIWCH AM DUDALENNAU BEREA NEWYDD AR Y GWEFANNAU!

www.gofalaethbangor.org / www.henaduriaetharfon.org
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Y GORNEL WEDDI
MEDDWL GYDA PHOB PETH
gweddi gan Carl Burk

Dduw annwyl, gwna i mi feddwl
am yr hyn yr ydw i’n ei wneud
gyda fy meddwl,
gyda fy nghorff,
gyda fy arferion,
gyda fy astudiaethau,
gyda fy ffrinidau,
gyda fy ngobeithion,
gyda fy rheini,
gyda fy ffydd,
gyda bywyd.

SEIBIANT HAEDDIANOL

M

M O D L E N LY N C H

ae gŵyliau cerddorol wedi dod yn ffasiynol iawn dros y ddau ddegawd
diwethaf ‘ma gyda miloedd yn tyrru iddynt bob haf. Un o’r gŵyliau
mwyaf mae’n debyg yw Gŵyl Glastonbury, gŵyl o synnau, lliw, mwd
a llawer mwy. Tydi hi ddim yn wyl i’r gwangalon hyd y gwela i! Ond nepell o
Glastonbury y mae yna Ŵyl arall yn cael ei chynnal pob mis Awst, ‘The Rest
Festival’. Does na ddim ciwio hir ar linnell ffon na phanig gwyllt i gael tocyn i
ymweld a’r ŵyl hon. Fe’i disgrifir fel gŵyl i lonyddu’r corff a’r enaid, gŵyl sy’n
tawelu’r meddwl ac yn cau allan dwndwr y byd. Mae’r ddwy wyl hon, er yn dra
gwahanol, ill dwy yn canolbwyntio ar egnion positif sy’n adfywio a rhyddhau’r
enaid. Ac wrth i wyliau’r ysgol agosau bydd pobl ymhobman yn cymryd gwyliau
gan chwilio am eu horig o ‘seibiant haeddiannol’ fydd yn eu llonyddu a’u tawelu
cyn ail afael ym mhrysurdeb bywyd. Gadewch i ninnau ganolbwyntio ar yr egnion
positif hynny mewn bywyd a’u cario gyda ni, nid am wythnos pob blwyddyn fel
yn hanes y gwyliau cerddorol tymhorol, ond trwy gydol y flwyddyn ac ymhob
agwedd o’n bywyd.
Mwynhewch y gwyliau a’ch seibiant haeddiannol!
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O BENRHOS I BATAGONIA
SARA WILIAM

Hoffwn ddiolch o waelod calon i bawb gyfrannodd
mewn unrhyw ffordd i’r Bore Coffi yng Nghapel Berea
Newydd fore Sadwrn Mai 3ydd i gefnogi fy ymgyrch i
gasglu arian ar gyfer fy nhaith gyda Urdd Gobaith Cymru
i Batagonia ym mis Hydref eleni; rwy’n gwerthfawrogi
eich cefnogaeth yn arw. Roedd llawer o fynd ar y
cacennau ac rwy’n falch o ddweud fod y cyfanswm dros
£300.00.
Rwyf bellach yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr antur
sydd o fy mlaen.
Diolch yn fawr iawn

CORNEL CODI GWÊN
G LY N L L O Y D J O N E S

Gwyddel yn rhoi £100 yn llaw’r ffarmwr i dalu am ful.
“Mi ddoi a fo draw i ti fory” meddai’r ffarmwr.
Yn anffodusu bu farw’r mul dros nos tra oedd y ffarmwr yn
y dafarn yn gwario’r £100 !
“Paid a phoeni, mi gymrai’r mul fel mae o” meddai’r
Patrick.
“Be goblyn wnei di hefo mul marw?” gofynnodd y ffarmwr.
“Dwi ‘di cael syniad” meddai Patrick “ Mi welai di cyn hir.”



Ymhen y mis, tarodd y ddau ar eu gilydd eto.
“Be wnes di hefo’r mul?” oedd cwestiwn cynta’r ffarmwr.
“Mi rafflais i o am £2 y tocyn.” meddai Patrick.
“Ond ‘doedd pobl ddim yn cwyno?” holodd y ffarmwr.
“Wel, dim ond yr un a ennillodd, ac mi rois i £2 yn ol iddo fo a dal i wneud elw o
£848! “ meddai Patrick.
Dyna i chi be di mentergarwch !!
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PICNIC, PLANT, A’R PIER

P

D E LY T H O S W Y

ICNIC AR Y LAWNT – dyna gafwyd, yn gyfle i gymdeithasu cyn
mynd i mewn i’r Gadeirlan ar gyfer gwasanaeth o ddathlu’r Pentecost.
‘Penblwydd yr eglwys Gristnogol’, efo cyfeillion o wahanol eglwysi
Bangor – y capeli Cymraeg i gyd, a’r amrywiol eglwysi Saesneg – Bedyddwyr,
Crynwyr, Pabyddion, Methodistiaid, Pentecostaliaid. Cafwyd neges gan
arweinydd Canolfan Ffald y Brenin yn Sir Benfro, canolfan Gristnogol lle mae
gwaith yr Ysbryd Glan i’w weld heddiw, a bobl o bob cyfandir yn dod yna i
rannu’r profiadau.
‘Y CAM NESA’ - Diwedd tymor ysgol, a bydd cannoedd o blant lleol yn
gadael eu hysgol gynradd am yr ‘ysgol fawr.’ Eleni eto mae Cytun yn ymweld
ag ysgolion cynradd Bangor, ac yn dosbarthu llyfryn i bob plentyn sy’n
wynebu’r cam mawr yma. Cyfle ydi hyn i’r eglwys yn lleol ddymuno’n dda
i’r plant, a chyfle i ni weddio drostyn nhw. Maent yn wynebu’r byd mawr a
gwerthoedd amrywiol – am y tro cyntaf efallai. Bydd John Wynn yn mynd i
Ysgol y Garnedd ar ein rhan.
CANU AR Y PIER - Bydd digwyddiad nesaf Cytun 3pm pnawn Sul 27ain
Gorffennaf ar ben draw’r Pier, ble bydd canu emynau a chyflwyniadau
amrywiol a drama, a hufen ia wrth gwrs. Y llynedd roedd yn bnawn Sul
chwilboeth – gobeithio cawn dywydd braf eto eleni. Gwahoddwyd un o bob
eglwys i ddewis eu hoff emyn – ar ran Berea, mae Mrs Mona Chambers wedi
dewis ‘Distewch, cans mae presenoldeb Crist.. gerllaw’.
Dw i’n mwynhau digwyddiadau Cytun – maent fel arfer
yn fwy bywiog na’r addoliad yr arferwn gael ar y Sul,
ac maent yn ddigwyddiadau cyfeillgar – dyna’r bwriad
wedi’r cyfan, ydi cymysgu efo bobl brwdfrydig o gapeli
gwahanol, canghennau gwahanol o ‘deulu’ yr eglwys.
Ac wrth gwrs mae’n lles weithio mentro tu allan i’n
pedwar wal diogel.
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GEIRIAU O WERTHFAWROGIAD
A friend and I visited your church recently as part
of a precious few days we were able to spend together.
We had been singing in the car our favourite hymn.
When we sat down in the church on Sunday, it was
most moving to find that ‘How Great Thou Art’ was
the first tune you played. It moved us to tears.
Thank you for the beauty of that moment & for your
playing throughout the service.
With best wishes
Ruth

GŴYL PEN TYMOR
Cafwyd Gŵyl Pen Tymor lwyddiannus ar y Sul cyntaf o Orffennaf o dan
arweiniad y Gweindiog.
O gofio fod Cwpan y Byd yn Brasil, roedd y plant wrth eu bodd gyda'r thema
‘MAE BOD YN BEL-DROEDIWR DA FEL BOD YN GRISTION DA’. Mae
angen hyfforddiant, bod yn perthyn i dim a pharchu’r rheolau.
Yna cafwyd picnic gerllaw Meini'r Orsedd. (Gweler llun ar y clawr cefn). Diolch
o galon i athrawon yr Ysgol Sul am eu holl waith drwy gydol y flwyddyn a aeth
heibio. Edrychir ymlaen am y trip Ysgol Sul (Wele’r Digwyddiadur).
13

SUL MOLIANT Y PLANT
A’R IFANC

F

ANWEN EDWARDS

ore Sul, y 15fed o Fehefin, cynhaliwyd Moliant y Plant. Ymunodd
cynulleidfa o gapel Bethania, Y Felinheli a chapel Jerusalem: Eglwys
Unedig Bethesda gyda Berea Newydd. Gyda’r capel dan ei sang roedd
pawb yn awyddus i ganu mawl dan arweiniad a chyfeiliant medrus Dafydd Wyn.
Agorwyd y moliant gydag eitem a baratowyd gan Ysgol Sul Berea Newydd
yn dilyn thema Cariad Iesu Grist. Cafwyd darlleniadau ac eitemau cerddorol.
Roedd yn braf gweld wynebau’r plant lleiaf yn canu’r emyn ‘Cariad Iesu Grist’
a ‘Phwy wnaeth y Sêr Uwchben?’ - ffefryn mae’n rhaid gan y rhai bach am mai
dyna ganodd griw capel Bethania hefyd fel eitem unigol! Cafwyd perfformiad
teimladwy iawn gan Lois Gwiliam o’r emyn ‘Dyro Dy Gariad i’n Clymu’. Roedd
gan gapel Jerusalem yn eitem cofiadwy gyda chymysgedd o unigolion yn canu
penillion a’r cytgan mewn harmoni o’r emyn bywiog ‘Moliant Iesu Grist’.
Da iawn bawb!
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Cafwyd gwledd o ganu gan bawb o emynau cyfarwydd fel ‘Diolch iti Iôr’,
‘Cofia bob amser, cofia bob tro’, ‘Hedd sy’n llifo fel yr afon’, a rhai llai
cyfarwydd fel ‘Pwysa di’, ‘Molwn Ef am Gymru’, a gorffen gyda ffefryn arall y
plant lleiaf, ‘Braf yw bwyta’.
Rhwng yr emynau gwobrwyid y plant am eu llafur cof. Gwnaed ymdrech fawr
eleni i ennyn gwell cefnogaeth a gwobrwyid mwy o blant eleni na llynedd. Rhaid
diolch i Dr Gwilym Roberts am wrando ar waith y plant a pharatoi’r tystysgrifau
a’r gwobrau, hefyd i’r rhieni ac i’r athrawon ysgol Sul am hyfforddi’r plant.
Roedd y plant wedi dotio a derbyn sticer wyneb hapus! Hydrewn bydd Moliant y
Plant 2015 yr un mor llwyddiannus.

G

lywsoch chi’r corau o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala yn canu
geiriau Dod ar fy mhen i gerddoriaeth Mari Pritchard?

Cawsom y wefr nos Sul, Mehefin 15fed ym Moliant yr Ifanc o glywed côr
Mari ei hun yn ei chanu dan arweiniad y gyfansoddwraig. Rhan o’r côr oedd
wedi croesi’r bont i ddod yma, ond roedden’ nhw’n canu â’u holl calon ac yn
cynhyrchu sain oedd yn ein gwefreiddio ni i gyd.
Dr. Owain Edwards o Goleg y Bala roddodd anerchiad yn tynnu gwersi o stori
Sacheus mewn ffordd ffres ac addas iawn i’r gynulleidfa oedd yn bresennol.
Ar noson braf llanwyd ein calonnau â Moliant i Dduw ac erys y gwasanaeth yn
hir yn y cof. Coron ar Sul o foli.

MASNACH DEG

Cofiwch bob amser ein bod wedi cytuno fel eglwys i ymrwymo
i Fasnach Deg, felly cofiwn ddefnyddio cynnyrch Masnach Deg,
megis coffi, siwgr a bisgedi, yn ein holl gyfarfodydd.
15

RHYFEL 1914-1918

D

A R F O N E VA N S

yma ni ar drothwy cofio am ddechrau y Rhyfel. Cofio am gamgymeriadau
di ri ein harweinwyr ar y pryd. Cofio am newid mewn agweddau y
werin bobl. Cofio am gamgymeriadau arweinwyr crefyddol yn sgil
digwyddiadau ymhell i ffwrdd. Bu’n drychinebus i Ymneilltuaeth yng Nghymru.
Beth aeth allan o’i le yn ystod y cyfnod cythryblus yna ag oes yna wersi i ni
heddiw?. Rhaid i ni ddysgu oddiwrth ein hanes neu byddwn yn ail adrodd yr un
camgymeriadau.
Pan dorrodd y Rhyfel allan yr oedd rhai arweinwyr crefyddol yn gofyn ar ein
bechgyn ieuainc i beidio a mynd i’r gad, tra yr oedd eraill yn yn eu cefnogi nhw
i ymuno. Yn barod yr oedd ein harweinwyr crefyddol boed yn wenidogion neu
blaenoriaid yn rhanedig. Pa wers oedd hynny i fechgyn yn eu harddegau. Yn
enwedig pan welwyd bod y ddwy ochr mor benstiff yn eu daliadau. Yr oedd
dadrithiad efo safiad ein harweinwyr crefyddol yn anochel, yn enwedig fel
dywedodd Harry Patch yn y rhaglen deledu “The Last Tommy”. Cofiwn ei eiriau
“There were no atheists in the trenches!”.
Pan oedd gwir angen am ymgeleddu gan y bechgyn a’u teuluoedd yr oedd nifer
fawr o’n harweinwyr crefyddol yn rhy brysur yn condemnio naill a’r llall. Yr
oedd geiriau Crist yn angof “Na fernoch fel na’ch bernir”. Y mae y geiriau mor
wir heddiw ag oeddynt yr adeg hynny. Pe bai bachgen neu eneth o Eglwys Berea
Newydd heddiw yn dweud eu bod am ymuno yn y Lluoedd Arfog. Ystyriwch yn
ofalus eich ymateb, bydd y teulu angen eich cefnogaeth gan wybod eich bod am
eu hymgeleddu ym mhob ystyr ac agwedd.
Fe gofiwch yn amser y Rhufeiniaid ym Mhalesteina yr oedd deddf ar gael, yn
rhoi hawl ar filwr Rhufeinig, gorfodi unigolyn i gario ei becyn am filltir. Geiriau
Crist oedd i’r Cristion ei helpu i gario am filltir arall. Y mae’n debyg bod y
Selotiaid yn condemnio Iesu Grist am helpu y gyfundrefn militaraidd Rhufeinig.
Hwyrach mae gweld unigolyn mewn trafferthion oedd Iesu Grist ac angen ei
ymgeleddu. Y mae’r cwestiwn yn un rhaid i bob un ohonom ni ei ateb, yn ein
calonnau, boed hen ac ieuanc, mewn byd sydd llawn mor gythryblus ag oedd yn
1914.
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Achlusur derbyn 6 o bobl ifanc ardderchog yn gyflawn aelodau, sef Elen, Nel, Robin,
Maredydd, Llewelyn, Cai, Testun llawenydd pellach oedd cael croesawu mam Llewelyn
hefyd yn aelod o’r eglwys, sef Emily Glyn.

Derbyn dwy ifanc yn Abergwyngregyn sef Llio Owen ac Emily Davies
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SALM AC EMYN
		

SALM		

EMYN

Medi

7

100

Lois William

139

Llio Eurgain

14

1

Owain Edwards

780

Eleri Roberts

21

8

Gwen Roberts

788

Rhys Robers

28

29

Iolo Evans Jones

399

Alys McCann

5

67

Owain Jones

373

Dewi Jones

12

29

Carwyn Sion

681

Ela Vaughan

19

23

Siwan Huw Williams

148

Efa Huw Williams

Hydref

			

Hanner Tymor

DIOLCH YN FAWR am eich cyfraniad.
Os ydyw plentyn neu deulu’n newid Sul gyda rhywun arall,
hysbyser Kathy - kathy.sion@btinternet.com neu 364957. Diolch

SYLWER
Cyfeiriad ebost newydd y capel yw capelberea@gmail.com
BETH YW EICH BARN? A ddylid symud oedfa’r hwyr o’r capel i’r festri ?
E-bostiwch eich ymatebion i’r capel neu eu rhoi yn y blwch sydd yn y cyntedd.

OS AM GYFRANNU I’R RHIFYN NESAF O ICHTHUS, YNA GALLWCH:
➽ EI YRRU I 4 GOLEUFRYN, PENRHOSGARNEDD LL57 2LY
➽ neu GYRRWCH E-BOST AT gdeiniol@hotmail.com neu I’R CAPEL
I GYRRAEDD ERBYN Y 1af O HYDREF OS GWELWCH YN DDA
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Y DIGWYDDIADUR
GORFFENNAF
Prynhawn Sul Gorffennaf yr 27ain am 3 o’r gloch
MAWL WRTH Y PIER - trefnir gan CYTUN
MEDI
Medi’r 6ed TRIP YSGOL SUL (y dydd Sadwrn cyntaf ar ôl i’r ysgol ail
ddechrau).
Bydd trip yr ysgol Sul eleni yn mynd i Sw Bae Colwyn.
Byddwn yn cyfarfod yno am 10, er mwyn i bawb gael mynediad gyda’i gilydd am
bris gostyngol.
Mae’r capel yn talu’r gost mynediad o £5.90 ar gyfer y plant, ond fe fydd angen i
oedolion dalu £8.20 eu hunain. Prisiau yn ddibynnol ar grŵp o 15 yn mynd i’r sŵ,
fel arall £9.95 a £7.50. Plant dan 3 am ddim.
Rhowch eich enwau a blaendal o £5 yr un i bob oedolyn i Peredur neu Nia
erbyn Awst 15fed os gwelwch yn dda. (afallon4@hotmail.com)
Medi’r 6ed BORE COFFI TRAIDCRAFT, Penuel, rhwng 10.00 a 12.00
Medi’r 7fed Yr Ysgol Sul yn ail ddechrau am 10 y bore, yn y Gwasanaeth.
HYDREF
Hydref 4ydd BORE COFFI TRAIDCRAFT, Penuel, rhwng 10.00 a 12.00
Hydref 19eg SUL DIOLCHAGRWCH
Sylwer ar adeg hanner tymor yr Hydref, bydd Sul cyntaf y gwyliau’n Sul
gorffwys ond ail ddechreuir ar y Sul CYN i’r ysgol ddyddiol ail ddechrau.
RHAGFYR
Rhagfyr 21ain SUL GWASANAETHAU NADOLIG
IONAWR
Sul, Ionawr 11eg Yn Ionawr ail ddechreuir yr Ysgol Sul WEDI i’r ysgol ail agor
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Rhai o’r plant yn mwynhau picnic gerllaw Meini’r Orsedd, yn dilyn yr Ŵyl Pen Tymor

