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yn ôl i'r caPel ar fore sul
o’r diwedd, llawenydd yw dweud ein bod yn gallu ailddechrau cynnal 

oedfaon yn y capel ar foreau sul. felly bydd oedfa’n cael ei chynnal yn y 
capel am 10.00am ar 2 Mai ac ar bob sul wedi hynny, yn ddibynnol ar y 
sefyllfa o ran y coronafeirws a’r canllawiau cyfredol. byddwn yn dilyn y 

canllawiau arferol ynghylch pellter cymdeithasol, hylendid ac awyru.
Os bydd unrhyw newid yn y trefniadau byddwn yn siŵr o roi gwybod i chi. 
a byddwn yn parhau i wneud ein gorau i gadw mewn cysylltiad gyda’n holl 
aelodau a chyfeillion drwy e-bost, llythyr a ffôn er mwyn eich diweddaru fel 

bo’r angen.

GWASANAETHAU’R SUL AM 
10.00AM
Mai 2  Gweinidog
Mai 9  Y Parchg Cledwyn  
 Williams
Mai 16  Oedfa Cymorth  
 Cristnogol
Mai 23  Gweinidog 
 (Sul y  Pentecost)
Mai 30  Y Parchg Anna Jane  
 Evans
Mehefin 6  Gweinidog
Mehefin 13
Mehefin 20  Gweinidog
Mehefin 27  Y Parchg Eric Jones
Gorffennaf 4 Gweinidog
Gorffennaf 11 Y Parchg 
 D. Andrew Jones
Gorffennaf 18 Gweinidog
Gorffennaf 25 Y Parchg Megan  
 Williams

YR YSGOL SUL A’R CLYBIAU
Byddwn yn parhau i gadw mewn 
cysylltiad efo’r teuluoedd er mwyn eu 
diweddaru am drefniadau’r Ysgol Sul 
a’r clybiau.

OEDFA’R HWYR AR Y FFÔN
Er nad ydym yn cynnal oedfa’r hwyr 
yn y capel ar hyn o bryd, byddwn yn 
parhau i gynnal oedfa ar y ffôn am 
5.30pm bob dydd Sul.
Gallwch ymuno fel hyn:
- Deialu 0333 0164 757
- Bydd llais yn eich croesawu i 
‘WhyPay’ ac yn gofyn am eich ‘room 
number followed by the hash key’, sef: 
29520135#
- Yna bydd y llais yn gofyn am eich 
‘pin followed by the hash key’, sef: 
9653#

E-BOST BOB SUL
Byddwn yn parhau i anfon e-bost bob 
Sul at yr aelodau hynny sydd wedi 
rhoi caniatâd i ni gysylltu â hwy drwy 
lenwi’r ffurflen Rheoliadau Cyffredinol 
Diogelwch Data (GDPR). Os nad 
ydych yn derbyn e-bost a myfyrdod y 
Sul anfonwch air, os gwelwch yn dda, 
at elwyn.richards@ebcpcw.cymru

Mwy o wybodaeth ar dudalen 5



Ar ôl gaeaf gwlyb ac ystormus 
daeth y gwanwyn i’n llonni 
a da fu gweld y dydd yn 
ymestyn a’r ddaear yn glasu. 

Daeth addewid am fywyd newydd i’n 
gerddi gyda’r cennin pedr a’r briallu a 
chyn bo hir daw’r gog i ganu.

Yng ngogledd-ddwyrain India yn 2016 y 
clywais i y gog ddiwethaf. Daw yno pan 
fydd yr amaethwyr yn paratoi i blannu 
eu cnydau, a dywedir bod ei deunod 
diddiwedd yn galw’r gweithwyr i’r 
caeau.

Cyfnod yr ailgydio a’r ailgychwyn yw’r 
gwanwyn ym myd natur, a dyma gyfnod 
y Pasg hefyd.

Eleni bu’n rhaid inni ddathlu’r wŷl heb 
ddod ynghyd yn y capel, ond cafwyd tair 
oedfa deulu i’r Ofalaeth ar Zoom – un ar 
Sul y Blodau, un arall ar ddydd Gwener 
y Groglith a’r drydedd ar Sul y Pasg. 
Diolch i Owain am ddweud gair wrth y 
plant a chrynhoi’r teuluoedd, ac i bawb a 
gymerodd ran. Atgoffwyd ni unwaith eto 
o benllanw stori fawr y Ffydd a’i neges 
am gariad yn trechu casineb, a bywyd 
yn cael y gorau ar angau.

Eleni, wedi blwyddyn o bandemig, 
roeddem angen clywed y neges honno:

Nid arglwyddiaetha angau mwy 
ar deulu’r ffydd, gwaredir hwy; 
y blaenffrwyth hardd yw Mab y Dyn, 

mae’r bywyd ynddo ef ei hun: 
rhown fawl ar gân i’r uchel Dduw,
mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw.

W. Rhys Nicholas, 1914–96

Gobeithio i neges y Pasg ddod ag 
ysbrydoliaeth i bawb ohonom. Bu’n 
flwyddyn anodd iawn ar sawl aelwyd 
oherwydd afiechyd, profedigaeth, 
pwysau gwaith a gofal, pryder am 
anwyliaid, ansicrwydd economaidd ac 
unigrwydd. Parhaodd yr aflwydd yn hwy 
o lawer na’r disgwyl gan effeithio ar 
bawb a phopeth, ac er bod llawer iawn 
ohonom bellach wedi cael y brechlyn ni 
ddaw bywyd yn ôl i drefn ar fyrder.

Y gamp, felly, fydd dal ati, dal i gadw 
ein hunain a’n gilydd yn ddiogel wrth i’r 
cyfyngiadau lacio, a dal i ofalu am ein 
gilydd. 

Anfonwn ein cofion yn arbennig at 
bawb sydd mewn cartref neu ysbyty, yn 
enwedig lle nad oes modd cael cyswllt 
cyson â theulu a chyfeillion. Meddyliwn 
hefyd am yr aelwydydd lle cafwyd 
profedigaeth a chydymdeimlwn â phawb 
sydd mewn galar. Gweddïwn am iddynt 
gael profi cynhaliaeth a chysur y Crist 
atgyfodedig.

Gyda golwg ar y dyfodol, rydym yn 
edrych ymlaen at ddychwelyd i’r capel 
ar gyfer oedfa fore Sul ddechrau Mai, 
gan barhau i gynnal y gwasanaeth ar 
y ffôn yn y prynhawn. Diolch i bawb 
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sydd wedi cadw olwynion yr Achos i 
droi yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. 
Addasodd athrawon yr ysgol Sul eu 
gweithgarwch er mwyn defnyddio 
Zoom, bu’r clybiau hefyd yn cyfarfod 
yn rhithiol, a bu’r swyddogion yn gofalu 
am drefniadau’r eglwys a’r adeiladau yn 
ôl eu harfer.

O dipyn i beth daw cyfle i ailafael yn 
ein holl weithgareddau, a’r gamp wrth 
wneud hynny fydd rhoi ar waith wersi’r 
pandemig a pheidio â llithro yn ôl i’r 
hen rigolau.

Gweddi
O Dduw, sydd gyda ni ym mhob newid,
ac yn ein hymyl beth bynnag ein 
hamgylchiadau,
arwain ni i’r dyfodol yn hyderus,
a dangos i ni beth ddylem ei gyflawni
a’r hyn y dylid ei osgoi. 
Cyflwynwn i ti bawb sydd yn annwyl yn 
ein golwg,
a’r rhai y gwyddom amdanynt sydd 
mewn gofid a gwaeledd.
Bendithia bawb ohonom, 
a ninnau’n gofyn y cyfan,
yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. 
Amen.

Eleni bydd Wythnos Cymorth 
Cristnogol (10–16 Mai) yn tynnu 
sylw at argyfwng newid hinsawdd 
a’r effeithiau ar Kenya a’i phobl.

Yma yng Nghymru, rydym wedi wynebu 
stormydd cryf, gyda llifogydd difrifol yn 
achosi difrod mawr i gartrefi a busnesau. 
Ond mewn gwlad fel Kenya sychder 
yw’r broblem fawr, gyda phobl yn gorfod 
cerdded milltiroedd i chwilio am ddŵr fydd 
yn eu galluogi i dyfu cnydau i’w bwydo eu 
hunain.

Un o’r rheini yw Rose, gwraig 67 oed sy’n 
gorfod cerdded chwe awr bob dydd i gasglu 
dŵr. Hebddo, ni all dyfu cnydau a pharatoi 
bwyd maethlon i’w theulu. Meddai, ‘Mae’r 
sychder wedi bod yn ddifrifol. Rydym wedi 
cael tri mis hir heb law. Rydym yn dioddef.’

Er na fydd modd cynnal casgliad o ddrws 

i ddrws eleni oherwydd y pandemig bydd 
modd cyfrannu drwy’r dudalen ‘Just 
Giving’ yma sydd wedi ei sefydlu gan Eleri 
Jones ar ran Cytûn Bangor: 
 
https://www.justgiving.com/fundraising/
or15202 

Mae Cytûn Bangor wedi trefnu nifer 
o ddigwyddiadau i godi arian ac 
ymwybyddiaeth a chefnogi’r gwaith: 
• Oedfa Cymorth Cristnogol ddwyieithog 
ar Zoom ddydd Llun, 10 Mai, am 12.30pm 
• Cyngerdd rhithiol ddydd Gwener 14 
Mai, am 

wythnos cyMorth cristnogol
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7.30pm. Ceir linc i’r  cyngerdd mewn 
ymateb i rodd ar dudalen ‘Just Giving’.
• Stondinau planhigion a chacennau yng 
Ngardd Feibl y Gadeirlan, ddydd Sadwrn  
15 Mai, 10am – 12pm – bydd angen 
cyfraniadau.

Anogir pobl hefyd i arwyddo deiseb i’r Prif 
Weinidog wrth i 
Lywodraeth Prydain 
baratoi i lywyddu 
Cynhadledd y 
Cenhedloedd 
Unedig ar Newid  
Hinsawdd (COP26 – 
UN Climate Change 
Conference) yn 
Glasgow ym mis 
Tachwedd. Ynddi 
gelwir am weithredu 
uchelgeisiol i:

• Gynyddu’r gefnogaeth ariannol i wledydd 
tlotaf y byd a galw am ddileu eu dyledion 
fel eu bod yn gallu wynebu’n well yr 
argyfwng hinsawdd a blaenoriaethau brys 
eraill.
• Fuddsoddi mewn adferiad gwyrdd 
sy’n gadael neb ar ôl – yn y DG nac yng  
ngwledydd tlawd y byd.

• Atal cynnydd ynni 
ffosil a chynyddu 
ynni glân

Gallwch arwyddo’r 
ddeiseb ar 
wefan Cymorth 
Cristnogol:
https://www.
christianaid.org.
uk/get-involved/
campaigns

Rose

RHIFYN DIGIDOL ETO
Mae’r rhifyn hwn o Ichthus, 
fel y pedwar rhifyn diwethaf, 
yn un digidol yn unig, ond 
y gobaith yw ailddechrau 
argraffu’r cylchgrawn cyn 
bo hir iawn. Gobeithiwn 
hefyd allu adfer sawl adran 
arferol o’r cylchgrawn sydd 

wedi gorfod cael eu hepgor 
dros y flwyddyn ddiwethaf 
oherwydd ansicrwydd 
cyffredinol y sefyllfa o ran y 
Coronafeirws, yn enwedig 
adrannau sy’n ymwneud â 
threfniadau’r Suliau.

Cenn@d
Mae papur newydd wedi ei 
greu ar y cyd gan Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru a'r 

Bedyddwyr. Mae Cenn@d 
yn ymddangos ar-lein bob 
wythnos yn rhad ac am 
ddim, mewn lliw llawn. 
Bydd y ddolen i Cenn@d yn 
cael ei hanfon at bawb oedd 
ar restr e-byst Y Goleuad ac 
rydym yn ei chynnwys hefyd 
yn yr e-bost wythnosol i 
aelodau Berea Newydd a 
Bethania.

gwybodaeth

Amlenni CymOrth CriStnOgOl 
Ar gAel
yn ogystal â’r posibilrwydd o gyfrannu 
at gymorth Cristnogol trwy dudalen 
‘Just giving’ arbennig Cytûn Bangor 
(gw. tudalen 4), os yw’n fwy hwylus ichi 
gallwch gyfrannu drwy Berea newydd, 
sy’n ailagor ar 2 mai. gallwch godi amlen 

o’r cyntedd, rhoi eich cyfraniad ynddi ac 
yna’i dychwelyd i’r capel. neu gallwch 
ofyn i flaenor eich corlan ddod ag amlen 
i chi a’i dychwelyd wedyn iddo ef neu hi. 
hoffem gael y cyfraniadau i law erbyn 
16 mai, sef dyddiad ein hoedfa Cymorth 
Cristnogol, os oes modd.
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Canol haf chwilboeth 1976: 
dyna fu adeg gwyliau cofiadwy 
imi yn Ffrainc a’r Eidal. Wedi 
rhai wythnosau yn fflat hen 

gyfaill imi yn ninas Lyon, dyma yrru 
i Chamonix a thrwy’r twnnel maith (a 
pheryglus) dan yr Alpau i’r Val d’Aosta 
ac ymlaen i ddinas brysur Torino (Turin 
y Saeson). Yno fe’m trawodd y dylwn 
ymweld ag Eglwys Ioan Fedyddiwr, yr 
Eglwys Gadeiriol. Yr oedd wedi cau a 
bu’n rhaid aros am rai 
oriau. F’argraff gyntaf: 
nad oedd mor hardd â’r 
eglwysi a adwaenwn yn 
Ffrainc: yn wir, ’roedd 
braidd yn debyg i ryw 
sinema anferth o’r 
tridegau. Am ddau o’r 
gloch agorwyd y pyrth. 
Y tu mewn, ar hyd y 
parwydydd, arddangosid 
nifer o greiriau arswydus 
iawn i’w parchu – 
penglogau ac esgyrn 
hen seintiau. Ond nid 
fy mwriad yw lladd ar 
yr eglwys hon; mae’n 
cartrefu peth yr ystyrir 
gan yr Eglwys Gatholig 
ei fod gyda’r creiriau 
mwyaf sanctaidd yn y 
byd, sef (efallai) amdo neu liain claddu 
Iesu Grist – o leiaf, lliain ac arno lun o 
gorff Iesu.

Cefais fynd i’r Capel Brenhinol, y tu 
hwnt i’r allor. Yno, ers 1578, y cedwir 

yr amdo ei hun dan glo mewn cist, nas 
agorir i ymwelwyr. Ond mae modd gweld 
dynwaraediad o’r lliain gwreiddiol mewn 
blwch gwydr ryw bumllath o hyd. Mae’r 
dynarwediad yn dangos holl staeniau 
ac olion trwsio rhwygiadau a thyllau’r 
gwreiddiol, a hefyd amlinell drawiadol 
(ond tra aneglur bellach) corff llednoeth, 
archolledig y gŵr tua deg ar hugain oed 
urddasol, barfog a chyhyrog, a’i lygaid 
ynghau, a fu’n gorwedd, gynt, yn yr amdo.

A yw’r amdo, felly, 
yn rhyw ddwy fil o 
flynyddoedd oed? Go 
brin, mae’n ddrwg 
gennyf ddweud. Ers 
dros ganrif caniatawyd 
nifer o arbrofion gan 
wyddonwyr ar y lliain, 
a’r farn bellach yw 
ei fod yn dyddio o’r 
cyfnod 1260–1390. 
Soniwyd amdano 
gyntaf yn 1354 ac yn 
1389 fe’i condemniwyd 
gan esgob Troyes (ger 
Paris) fel amdo ffug, 
gan ddweud fod yr 
artist (nas enwodd) 
wedi cyffesu hynny 

wrtho. Daeth yn eiddo i 
deulu brenhinol Savoie (Savoy y Saeson) 
a dyna sut, yn 1578, y daeth i’w capel 
yn Eglwys Torino. Yn 1983 rhoddwyd 
yr amdo gan deulu brenhinol Savoie i’r 
Eglwys Gatholig.

dirgelwch aMdo turin
b r u c e  g r i f f i t h s

Rhan uchaf yr amdo (print negyddol)
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Er yr holl archwilio gan wyddonwyr, 
erys ambell beth anodd ei egluro. Cytunir 
bod y portread o’r corff a’i archollion 
yn drawiadol o fanwl gywir. Ond ni 
chroeshoelid neb yn y canol oesoedd; 
ym mha le y cawsai’r artist ei fodel? 
Ac mae rhywbeth od iawn ynghylch y 
darlun. Ers canrifoedd, pylodd manylion 
yr amlinelliad i liw melyn golau neu liw 
sepia, digon aneglur. Ond yn 1898 cafwyd 
tynnu ffotograff ohono am y tro cyntaf. 
Er mawr syndod, cafwyd bod y print 
negyddol, er wrth gwrs yn dywyll, eto’n 
dangos y portread yn hollol eglur. Deil hyn 
yn wir. (Gweler y ffotograff.) Nid oedd y 
fath beth â chamera yn y canol oesoedd, 
ac ni allodd yr un ffotograffydd egluro sut 
y digwydd hyn o hyd. Un esboniad sy’n 
ymgynnig: mai fflach o belydrau nefol, 
adeg yr atgyfodiad, a brintiodd y darlun ar 
y lliain. Ond cofier, yn ôl y gwyddonwyr, 
nid yw’r lliain yn dyddio o gyfnod y wyrth 
honno.

Darllenwch yr efengylau; dywed Mathew, 
Marc a Luc i Joseff o Arimathea lapio 
corff Iesu mewn lliain a’r roi i orwedd 
mewn beddrod newydd. Yn efengyl Ioan 
(XX:6–7): ‘Yna y daeth Simon Pedr ... 
ac a ganfu y llieiniau wedi eu gosod; a’r 
napcyn a fuasai am ei ben ef, wedi ei osod, 
ond nid gyda’r llieiniau, ond o’r neilldu 
wedi ei blygu mewn lle arall.’ Aeth y 
ddau ddisgybl ymaith, ond arhosodd Mair 
Fadlen y tu allan i’r bedd, ac iddi hi yr 
ymddangosodd Iesu, y cymerodd hi mai 
garddwr oedd. Mair felly fu’r tyst cyntaf 

i’r atgyfodiad. Sylwer nad oes sôn am neb 
yn mynd â’r llieiniau ymaith, i’w cadw fel 
pethau gyda’r mwyaf sanctaidd. A wyf yn 
gywir yn tybio y buasai llieiniau claddu yn 
bethau aflan i Iddewon? (Gyda llaw, nid 
oes napcyn gyda’r lliain.) Cyfyd holiad 
arall: a gododd Iesu o’r bedd heb ddillad 
amdano? Yn ôl efengyl Ioan, pennod 
XX, Mair Fadlen fu’r gyntaf i’w weld, a 
thybiodd mai’r garddwr ydoedd; rhaid mai 
ei ddillad a roes yr argraff iddi. Gan bwy, 
neu ym mha le, y cawsai hwy? (Sylwer, 
gyda llaw, y cytuna’r efengylau mai 
gwragedd – Mair Forwyn a Mair Fadlen – 
nid disgyblion (ac eithrio un nas enwir) – 
fu’r rhai cyntaf i weld Iesu a siarad ag ef.)

Yn olaf: dealler safbwynt yr Eglwys 
Gatholig. Ni ddeddfodd yr un Pab 
mai hwn fu amdo Crist, ond yn 1936 
galwodd y Pab Pius XII ef yn beth 
sanctaidd, annhebyg i unrhyw beth 
arall, a chymeradwyo’r defosiwn iddo 
fel Wynepryd Sanctaidd Iesu. Yn 2013 
cyfeiriodd y Pab Ffransis ato fel ‘eicon 
gŵr a fflangellwyd ac a groeshoeliwyd’. 
Fel gyda sawl crair arall, gadewir i’r 
Cristion ffyddlon benderfynu drosto’i hun, 
oni bai i’r Eglwys ddeddfu’n wahanol. 
Cefnogwyd defosiwn i Amdo Twrin gan 
Eglwysi eraill, megis Eglwys Loegr a’r 
Methodistiaid (yn ôl a ddarllenais). Pery’r 
ymchwiliadau a’r dadleuon ynghylch y 
lliain rhyfeddol hwn. Efallai’n wir mai’r 
unig esboniad fydd: gwyrth!

cofiwch aM dudalen berea ar wefan henaduriaeth arfon ac aM
ein tudalen facebooK newydd

http://henaduriaetharfon.org/berea.html          Gofalaeth Ardal Bangor
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Dyma arddangosfa 
Basg Cytûn mewn 
ffenest siop ym 
Mangor. Roedd yr 
arddangosfa’n un 
o’r ‘gorsafoedd’ ar 
hyd ‘Llwybr y Pasg’ 
i blant, llwybr a 
oedd yn cychwyn 
yn y Gadeirlan ac 
yn arwain ar hyd y 
Stryd Fawr. Roedd 
plant a’u teuluoedd 
yn gallu dilyn y 
llwybr ar unrhyw 
adeg dros gyfnod 
gwyliau’r Pasg. 
Gyda chyfyngiadau 
Covid yn dal yn eu 
lle, roedd linc i gôd 
QR yn arwain at 
hanes y Pasg fel 
nad oedd angen 
unrhyw gyswllt 
wyneb yn wyneb.

llwybr y Pasg
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Mae’r Cylchgrawn Hanes 
wedi ymddangos unwaith 
eto. Yn drist iawn bu 
farw’r golygydd, yr Athro 

John Gwynfor Jones, Caerdydd, cyn i’r 
cylchgrawn fynd i’r wasg a cheir gair o 
goffâd iddo yn y cyflwyniad. 

Mae’r pum ysgrif sydd yn 
y rhifyn yn rhai swmpus a 
sylweddol. Yn y gyntaf mae’r 
Athro Ceri Davies yn ystyried 
bywyd a gyrfa John Davies, 
Mallwyd, a’i gyfraniad i 
gyfieithiad 1620 o’r Beibl i’r 
Gymraeg. Rhydd sylw hefyd 
i ddarlun y diweddar Gwynn 
ap Gwilym ohono yn ei 
nofel Sgythia, gan ofidio na 
chafodd yr awdur fyw i weld 
y derbyniad a gafodd.

Ysgrif Saesneg a geir gan 
yr Athro E. Wyn James, 
yn olrhain hanes Lewis Evan a Richard 
Tibbott, un o arloeswyr Methodistiaeth 
yn Sir Drefaldwyn. Cyflwyno Theophilus 
Jones, Blaen-plwyf, a wna Dr Eryn M. 
White. Dyma ŵr a ddisgrifiwyd gan 
William Williams, Pantycelyn, fel ‘cyfaill 
Duw’ ac a oedd yn cynrychioli haen 
gymdeithasol o ffermwyr llewyrchus a 
mân-fonedd a fu’n allweddol i ddatblygiad 
Methodistiaeth yn y ddeunawfed ganrif. 

Mae’r ddwy ysgrif arall, ‘Gwreiddiau 
Radicaliaeth’ gan y Parchg Rhys ab 
Ogwen Jones, a ‘Lleddfu dynol loes’ 
gan y Parchg Dafydd Andrew Jones, yn 
ymwneud â chyfnodau diweddarach yn 
hanes y Cyfundeb. Pwysleisia Rhys ab 
Ogwen Jones ar ddiwedd ei ysgrif fod ein 
traddodiad radical yn mynnu ein bod yn 

wynebu rhai cwestiynau 
penodol heddiw, megis 
tlodi a chaniatáu i ddau 
o’r un rhyw briodi yn ein 
capeli. Ac wrth olrhain 
cysylltiadau allanol y 
Cyfundeb a’u dylanwad 
ar yr enwad rhwng y ddau 
Ryfel Byd, pwysleisia 
Dafydd Andrew Jones yntau 
mai cydweithio er mwyn 
ymateb i heriau’r cyfnod 
oedd y nod.

Yn ogystal â’r ysgrifau ceir 
hefyd dri adolygiad, o gyfrol 

D. Ben Rees Hanes Rhyfeddol Cymry 
Lerpwl, Cerdded y Palmant Golau, Harri 
Parri, a Theologia Cambrensis, Cyfrol 1, D. 
Densil Morgan.

Gellwch ymaelodi â’r Gymdeithas 
Hanes (£8 y flwyddyn) a chael copi o’r 
Cylchgrawn drwy gysylltu â’r Ysgr. 
Ariannol (elwynrichards@ebcpw.cymru)

cylchgrawn hanes eglwys 
bresbyteraidd cyMru

rhif 44, 2020
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Annwyl blant ac ieuenctid,

Mae’n siŵr fod pawb yn gyffrous 
o weld y tywydd yn gwella ac 
yn edrych ymlaen at yr haf yn 
cyrraedd pan allwn ni i gyd 
dreulio mwy o amser tu allan yn 
yr awyr iach. Dros y wythnosau 
nesaf gobeithiwn allu dechrau 
cynllunio gweithgareddau fydd yn 
ein galluogi i gyfarfod wyneb yn 
wyneb am y tro cyntaf ers amser 
maith. Mae wedi bod yn hyfryd eich 
gweld ar y sgrin, a dwi’n methu 
coelio faint ’dach chi ’di altro! Rwyf 
wedi gweld cymaint o newid yn fy 
mhlant fy hun dros y flwyddyn 
ddiwethaf; maen nhw wedi tyfu 
ac mae Gruff yn fy atgoffa bob 
dydd ei fod yn dalach na fi! Nid 
yw Lena bellach yn chwarae gyda’i 
doliau a’i phramiau gan mai fideos 
a TikTok sy’n mynd â’i bryd. Mae 
diddordebau’r ddau wedi newid, mae 
eu patrwm dyddiol ac wythnosol 
yn wahanol i’r hyn ydoedd. Maent 
wedi colli cwmni eu ffrindiau, a 
chael mynd i bartïon pen-blwydd, 
pêl-droed a rygbi ac ati. Maent hyd 
yn oed wedi colli bod yn yr ysgol! 
Mae’n sicr fy mod wedi dod i’w 
hadnabod yn llawer gwell drwy 
dreulio cymaint o amser gyda nhw. 
Ond er gwaethaf popeth sydd wedi 
digwydd dros y cyfnod hwn rwy’n 

gobeithio eu bod nhw wedi teimlo’n 
ddiogel, ac wedi teimlo cariad a 
gofal.

Teimlodd y disgyblion, ffrindiau 
gorau Iesu, ar goll pan fu iddo eu 
gadael a dychwelyd i’r nefoedd, 
ond mae’r stori a’r gweithgareddau 
isod yn ein hatgoffa, er na allwn 
weld Iesu, ei fod bob amser gyda ni, 
beth bynnag sy’n digwydd yn ein 
bywydau. Cawn ein cysuro ganddo 
ac mae’n ein caru’n fawr iawn. 
Mae angen i ni wneud yn siŵr nad 
ydym yn colli cyswllt ag o ac yn 
anghofio amdano. Wrth ddod i’w 
adnabod yn well a dysgu mwy 
amdano, deuwn yn ymwybodol ei 
fod gyda ni bob amser.

Diolch i chi am ymuno yn y 
gwasanaethau teuluol a’r sesiynau 
CIC ar Zoom – mae wedi bod yn 
wych eich gweld chi i gyd.

Pob hapusrwydd a bendith i chi, ac 
edrychaf ymlaen at eich gweld yn 
fuan.
Hwyl a chofion cynnes,
Owain
07789 887689
01492 640525
owain.davies@ebcpcw.cymru

 

Plant, ieuenctid a theuluoedd
o w a i n  d a v i e s
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Diolch i Gwenan Môn o Urdd 
Gobaith Cymru am gynnal 
sesiynau ffitrwydd mor hwyliog 
yn ein clybiau CIC ddechrau 
mis Mawrth. Roedd pawb wedi 
mwynhau’n fawr iawn, ac 
edrychwn ymlaen at y sesiwn 
nesaf.

Cadw'n Ffit

Pasg ani ac elen
fel eu cefnder a'u cyfnither, efan ac enlli, sydd ar glawr y rhifyn hwn o ichthus, cafodd y 
ddwy chwaer helfa dda o wyau Pasg! gobeithio bod holl blant yr ofalaeth wedi mwynhau 

dathlu'r atgyfodiad yn yr un modd, cyfnod clo neu beidio.
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Mae’r Beibl yn llyfrgell hynod 
ddiddorol o 66 o lyfrau. Mae 
rhai o’r llyfrau yn llawn 
bwrlwm ond mae rhai yn 

darllen fel llyfr ffôn hen ffasiwn. Ond heb 
amheuaeth, gall pob un o’r llyfrau hyn 
ddysgu rhywbeth inni a’n tywys i chwarae 
rhan yn narlun mawr ymwneud Duw â’i 
fyd.

Y cwestiwn mawr i ni Gristnogion yw faint 
o amser rydyn ni’n ei roi yn ein bywydau 
prysur i ddarllen a deall y Beibl? Ac mae 
‘deall’ yma yn air allweddol.
Yma yng Nghapel Berea Newydd, 
roeddem wedi bod yn meddwl ers tro 
am ffordd o ddenu aelodau i dreulio 
amser mewn awyrgylch cymdeithasol yn 
trafod a dyfnhau eu ffydd, ac oherwydd 
cyfyngiadau’r Coronafeirws bu i ni 
benderfynu dilyn ‘Cwrs y Beibl’ ar Zoom. 
Golygai hyn y gallai pobl ymuno â’r 
drafodaeth yn uniongyrchol o’u cartrefi a 
rhoddai gyfle i rai oedd yn byw ymhell i 
ffwrdd ymuno hefyd.

Pwrpas y cwrs, a ddarparwyd gan 
Gymdeithas y Beibl, yw rhoi hyder i bobl 
ymaflyd yn y Beibl a’i ddarllen yn ddeallus 
gan weld ei berthnasedd i fywyd heddiw. 
Drwy wyth sesiwn ryngweithiol mae’n 
cyfuno addysg fideo â thrafodaeth, gan 
olrhain hanes llyfrau’r Beibl a’u perthynas 
â’i gilydd

Mae’r ddarpariaeth fideo yn fodern iawn 
ac wedi’i chyflwyno’n dda, gydag egni ac 
angerdd y cyflwynwyr yn mynnu sylw ac 
yn dal diddordeb. Yn anffodus Saesneg 
yw iaith y cyflwyniadau yma, ac maent 
yn amlwg wedi eu hanelu at gynulleidfa 
Seisnig, ond mae’r llawlyfr sy’n dod efo’r 
cwrs yn Gymraeg, ac mae’n adnodd hwylus 
sy’n crynhoi’r cynnwys a lle y gellir nodi 
meddyliau a theimladau ac unrhyw fanylion 
cofiadwy wrth fynd ymlaen.

Yr hyn a roddodd y boddhad mwyaf i’r rhai 
fu’n dilyn y cwrs oedd y trafodaethau grŵp 
gan eu bod yn rhoi cyfle i bawb siarad a 
dweud eu barn. Bu’r awyrgylch anffurfiol 
yn help i bawb rannu eu meddyliau yn 
rhydd heb ofn cael eu barnu. Erbyn diwedd 
y cwrs roeddwn i’n teimlo ein bod ni i gyd 
wedi dod i adnabod ein gilydd yn well, yn 
gwybod am ddiddordebau ein gilydd a’r 
pethau y teimlem yn gryf ac yn angerddol 
amdanynt, ac yn gweld yn well sut y gallem 
gysylltu’r Beibl â’n bywydau bob dydd. Bu 
i siarad am ffydd agor deialog ddiddorol 
iawn. Dyma oedd barn rhai o’r criw am y 
cwrs:
“Cwrs sydd wedi ehangu fy nealltwriaeth 
a’m dysgu i edrych ar straeon y Beibl mewn 
modd perthnasol i ni heddiw. Cwrs hynod 
hwyliog a chwrs rwyf yn falch i mi ei 
fynychu.”
“Drwy gydol Cwrs y Beibl cefais amser i 
ddysgu mwy am gynnwys y llyfr, ond yn 
bwysicaf oll cefais gyfle i’w roi yn ei gyd-

dod i ’nabod y llyfr Mawr - a 
’nabod ein gilydd

a d r o d d i a d  a r  g w r s  y  b e i b l
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destun. Ysgogodd y cwrs drafodaethau lu 
am faterion y mae’r Beibl yn eu harchwilio 
a arweiniodd at lawer o sgyrsiau difyr dros 
ben. Er y teimlais nad oedd pob agwedd 
o’r cwrs yn berthnasol i mi, e.e. y sesiwn 
lle trafodir y frenhiniaeth a’r Beibl, fe 
fwynheais y cwrs yn fawr. I goroni’r cyfan 
cefais ddod i adnabod yr unigolion eraill 
oedd yn ei ddilyn, ac roedd y cwestiynau 
‘ice-breaker’ ar ddechrau pob sesiwn yn 
sbort go iawn!”
“Roedd y cwrs ei hun wedi’i gynllunio’n 
drefnus ac ystyrlon, gyda’r clipiau fideo 
yn cynnig gwybodaeth a dealltwriaeth 
berthnasol o’r testun dan sylw. Mawredd 

y cwrs oedd ei fod yn rhoi cyfle i griw o 
bobol o wahanol oedran ddod at ei gilydd 
i sgwrsio a thrafod a chael eu herio gan 
amrywiaeth o syniadau a safbwyntiau.”

Mae Cwrs y Beibl yn dangos inni’r llinyn 
arian sy’n cysylltu llyfrau’r Beibl o fewn 
stori fawr y Ffydd. Ond i mi, llwyddiant 
mawr y cwrs oedd dod â phobl ynghyd 
mewn awyrgylch hamddenol i ystyried eu 
ffydd a thyfu’n agosach at ei gilydd.
Owain Davies
Cynorthwyydd Gweinidogaethol
Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Gofalaeth 
Ardal Bangor

Y Brocken yw brig Mynyddoedd 
yr Harz yng Ngogledd yr 
Almaen. Mae wedi ei orchuddio 
mewn niwl tua 300 niwrnod o’r 

flwyddyn ac felly yn lle ardderchog i weld 
y bwa arbennig hwn.

Tua deng mlynedd yn ôl cawsom y pleser o 
gerdded ar y copa, ger y ffin ogleddol oedd 
yn rhannu dwyrain a gorllewin y wlad. 
Mae’n ardal hyfryd sydd yn gyfoethog 
mewn chwedlau ac yn lleoliad i amryw o 
chwedlau Goethe a Grimm. Ar y Brocken 
yn 1935 y codwyd y tŵr darlledu cyntaf yn 
Ewrop a’r flwyddyn ddilynol darlledwyd 
oddi yno y Gemau Olympaidd am y tro 
cyntaf.

Yn y ddeunawfed ganrif cofnododd y 
gwyddonydd a’r diwinydd Lutheraidd 
Johann Esaias Silberschlag iddo weld 

rhith yn codi o’r niwl un bore pan oedd yn 
cerdded ar y mynydd ac ers y digwyddiad 
hynod hwnnw fe’i gelwir yn ‘Brocken 
Spectre’. Enfys unigryw ydyw, bron yn 

bwa'r brocKen
e n i d  r o b e r t s

Un o lechi peintiedig Eleri, wyres Enid
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gron, ac mae’n ymddangos pan fydd yr 
haul y tu cefn i’r cerddwr yn llewyrchu ar y 
dafnau mân o ddŵr sydd yn y niwl islaw o’i 
flaen, gan daflu ei gysgod yntau i ganol y 
bwa lliwgar sydd yn symud gyda’r cymylau 
ac yn codi braw ar y cerddwr.

Gelwir y bwa hefyd yn ‘gogoneddus ’ac, 
yn rhyfeddol iawn, yn ‘anticorona’! Ar 
ddechrau’r pandemig cymerwyd yr enfys 
fel symbol o obaith gan yr Awdurdodau 
Iechyd ac ysgogwyd Eleri, fy wyres, i 
chwilio am ddarnau o lechi i beintio’r enfys 
arnynt a’u rhoi yn anrhegion i ffrindiau. 
Yn ddiweddar gwelwyd ‘Bwa’r Brocken’ 
gan gerddwr ar Foel Eilio, y tu ôl i gartref 
y teulu yn Llanberis, ac yn ôl Mati fy 
wyres arall, ar eu llethrau sglefrio. I uno’r 
ddau fynydd gallaf ddweud fod y Brocken 
oddeutu can milltir o gartref Claudia, fy 
merch yng nghyfraith.

Cofnodwyd y bwa, gyda chryn anhawster, 

hefyd mewn llun a dynnwyd ar Yr Wyddfa 
gan y ffotograffydd adnabyddus o Ddyffryn 
Conwy, Pierino Algieri, gyda’r gwynt yn 
chwyrlïo a’r cesair yn curo. Er ei fraw 
mae’n llun anhygoel, a’i eiriau oedd, ‘Mae 
rhywun yn edrych ar fy ôl yn amlach nag yr 
wyf yn sylweddoli.’

Felly os byddwch, wrth gerdded y moelydd 
a’r mynyddoedd, yn cyfarfod â ‘Bwa’r 
Brocken’, peidiwch â dychryn ond cofiwch 
eiriau’r Iesu: ‘Byddaf gyda chi bob amser 
hyd y diwedd’. Dylai’r geirau fod o gysur i 
ninnau gadw ein ffydd yn fyw yng nghanol 
pandemig y corona yn y gobaith y cawn 
eto weld rhyw fath o drefn yn dychwelyd 
i’n bywydau. Fel y dywedodd y Parchedig 
Elwyn Richards yn ei lythyr atom fore Sul 
y Blodau, ewyllys Duw ar ein cyfer yw 
ffyniant, tangnefedd, dedwyddwch a daioni. 
Gobeithiwn yn fawr fod y bwa gogoneddus 
wedi ei anfon gan Dduw fel symbol i’n 
cysuro bod amser gwell ar y gorwel.

ar sul y blodau cynhaliwyd oedfa deuluol yr 
ofalaeth ar Zoom, a dyma rai o’r lluniau a 
ddangoswyd gan y plant yn ystod y gwasanaeth – 
gwaith lliwgar rhai o aelodau clwb capel bethania.

sul y blodau
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Nesawn atat, ein Tad, mewn cyfnod 
na welsom ei debyg.
Nesawn atat i ddiolch am gymaint 
o lecynnau golau yng nghanol y 
tywyllwch.
Am ysbytai, meddygon, nyrsys a 
gofalwyr sy’n parhau i weithio’n 
ddiflino i ofalu am les y 
dioddefus,
 Diolch i Ti.
Am wyddonwyr, arbenigwyr 
ac am y brechlyn,
 Diolch i Ti.
Am wasanaethau ddaeth at ein 
rhiniog – y dyn papur newydd, y 
siop, y postman, y dyn llefrith,
y lori sbwriel – pobl i drwsio ein 
teledu, ein berwedydd nwy, 
 Diolch i Ti.
Am gymdogion a dieithriaid yn 
dangos i ni Egni Cymwynas – mae 
gwefr mewn cymwynas o hyd.
Nesawn atat i ddiolch am y cyfryngau 
– y ffôn, y radio a’r teledu – y ffyrdd 
dyfeisgar i gysylltu â’n hanwyliaid ac 
â dieithriaid, i gynnal cymdeithasau a 
chorau ac oedfaon,
 Diolch i Ti.

Nesawn atat i erfyn arnat i gofio am y 
cleifion, yr hen, yr unig, yn eu cartrefi, 
mewn cartrefi preswyl, 
mewn ysbytai na welsant eu 
hanwyliaid, 
 Bydd gyda hwy.
Yn eu hiraeth, yn eu dryswch, eu 
diffyg deall a’u dioddefaint,

 Bydd gyda hwy.
Nesawn atat i ofyn am gynhaliaeth 
i’n plant a’n pobl ieuainc, rhieni ac 
athrawon, gweithwyr cymdeithasol a 
gwleidyddion,
 Bydd gyda hwy.

Nesawn atat ein Tad, i ofyn am 
dy faddeuant – 
’Chawsom ni ddim cyd-
nesáu mewn cof o’th aberth 
eleni na’r llynedd yn ôl ein 

harfer gydol ein hoes.
’Chawsom ni ddim cynnal 

Sacrament y Bedydd chwaith er 
y gwyddom fod rhieni ieuainc yn 
dymuno cyflwyno’u babanod i Ti.
Nesawn atat i ofyn am dy faddeuant 
– bȗm glaf ac nid ymwelsoch â mi, ni 
chymerasoch fi i’ch cartref.
 Maddau i ni.

Maddau i ni’r pellhau 
anghymdeithasol – mynd o’r tu arall 
heibio, cuddio ein hwynebau, 
Dos a gwna dithau’r un modd – 
ddaru ni ddim.
Pa beth a wnaf?
Tywys ni, ein Tad, i ymateb mewn 
ffyrdd newydd i’r sefyllfa ddieithr.
Bydd yn gefn, yn gadernid ac yn 
arweinydd i ni trwy’r dryswch.

Dy ewyllys Di a wneler! Ti sy’n 
gwybod, Arglwydd Iôr.
   Yn enw Iesu Grist. Amen

gweddi
ebrill 2021
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20

bu rhai o bant ysgol sul berea yn brysur iawn yn gynharach eleni yn 
gwneud cardiau ar gyfer rhai o aelodau hŷn y capel sy’n byw ar eu pennau 
eu hunain neu sydd 
mewn cartref preswyl 
neu ofal. gyda’r 
cyfyngiadau covid yn 
golygu nad oedd yr 
unigolion yma’n gweld 
fawr neb, rydym yn siŵr 
eu bod yn falch iawn o 
dderbyn y cardiau.



y dyddiadur
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mAi
Bob bore Sul o 2 Mai ymlaen, OEDFA yn y capel am 10am.
Bob prynhawn Sul am 5.30pm OEDFA FFÔN. Ceir cyfarwyddiadau i ymuno ar dud. 
2.
iau 6, 2.00pm DATHLIAD CENHADOL MERCHED Y GOGLEDD (ar y we).
Mae Merched Capel y Traeth, Cricieth, wedi paratoi gwasanaeth a cheir anerchiad 
gan y Prifardd Mererid Hopwood. Am wybodaeth ewch i YouTube a theipio teitl y 
digwyddiad (uchod) yn y bocs Chwilio.
O 9 mai ymlaen, YSGOL SUL (byddwn yn cysylltu â rhieni ymlaen llaw gyda’r 
dyddiadau a’r union drefniadau).

10–16 WythnOS CymOrth CriStnOgOl
llun 10, 12.30pm Gwasanaeth Cymorth Cristnogol Dwyieithog ar Zoom
gwener 14, 7.30pm Cyngerdd Rhithiol ar Zoom (darperir dolen ar ei gyfer mewn 
ymateb i rodd ar dudalen Just Giving:https://www.justgiving.com/fundraising/
or15202)
Sadwrn 15, 10.00am–12.00pm Stondinau planhigion a chacennau
Gardd Feibl y Gadeirlan, Bangor
Sadwrn 16, 10.00am   Oedfa Cymorth Cristnogol dan arweiniad Llinos
Roberts

mercher 12, 7.00pm SEIAT AR ZOOM. Cyfle i feddwl am yr Ysbryd Glân ar 
drothwy’r Sulgwyn. Bydd linc yn cael ei anfon at yr aelodau.

meheFin
Sul 27, 3.00pm CRISTNOGAETH 21 yn cynnal cyfarfod efo John Bell, o Gymuned 
Iona gynt, ar Zoom. Bydd angen cofrestru i gael mynediad. Cadwch lygad ar y wefan 
cristnogaeth21.cymru am fanylion.

yr ofalaeth ar facebooK
Cofiwch am dudalen Facebook Gofalaeth Ardal Bangor. Mae yno nifer 
o bethau o ddiddordeb i’n haelodau gan gynnwys myfyrdodau gan ein 

gweinidog, lluniau digwyddiadau a gwybodaeth am ddigwyddiadau i ddod. 
mae dros 60 o bobl eisoes yn dilyn y dudalen – beth am ichi ymweld â hi a’i 

‘hoffi’ er mwyn inni allu codi’r ffigwr yma eto?


