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CYMERWN ETHOL BLAENORIAID BORE SUL
EBRILL 22ain ODDIFRIF Y TRO HWN

Collwyd y 4ydd blaenor ers ethol ein blaenoriaid ddiwethaf yn 2006, sef
Mr Gwilym Humphreys, a roddodd dros 50 o flynyddoedd o wasanaeth
ardderchog.

O gofio cyfartaledd oedran ein blaenoriaid presennol,
PWY FYDD YN ARWAIN YMHEN 5 MLYNEDD?

MAE’R ATEB YN EICH DWYLO CHI.

GWASANAETHAU’R SUL

10.00: OEDFA DEULUOL GAN GYNNWYS YSGOL SUL Y PLANT
11.00: YSGOL SUL YR OEDOLION
5.30: OEDFA’R NOS
15 Ebrill		
Y Gweinidog
22 Ebrill		
Mr Goronwy Ellis
29 Ebrill		
Y Parch Ddr Goronwy Prys Owen
6 Mai 		
Y Gweinidog
		
13 Mai		
Y Parch Rhys ap Ogwen Jones
20 Mai 		
Oedfa’r Urdd
27 Mai 		
Y Parch Glyn Tudwal
3 Mehefin
Y Gweinidog
10 Mehefin
Y Parch William Davies
17 Mehefin
Y Gweinidog     
24 Mehefin
Y Parch Iorweth Jones Owen
1 Gorffennaf 		
Y Gweinidog				
8 Gorffennaf  
Y Parch Ddr Elfed ap Nefydd Roberts
15 Gorffennaf 		
Y Gweinidog
22 Gorffennaf
Y Parch W. Cynwil Williams
29 Gorffennaf
Y Parch Ifan Roberts
Dyddiad
15  Ebrill
22+29 Ebrill
6+13 Mai
20+27 Mai
3+10 Mehefin
17+24 Mehefin
1+8 Gorffennaf

DYLETSWYDDAU

Llywydd y Pythefnos
Eirian Howells
John Wynn Jones
R Maldwyn Thomas
Gwilym Roberts
John M Griffiths
Robat Roberts
A Gwyn Jones

Gofal y Cyntedd a’r Casgliad Nôs
Arfon Evans
Eirian Howells
John Wynn Jones
R Maldwyn Thomas
Gwilym Roberts
John M Griffiths
Robat Roberts

RHODDWYR Y BLODAU

(Cydlynydd: Elizabeth Roberts - 353915)

15 Ebrill
22 Ebrill
29 Ebrill
6 Mai
13 Mai
20 Mai
27 Mai

C. Frazer Jones
Laura Lewis
Ann Roberts Cil y Bont
E Samuel
Menna Baines
Dilys Jones
Maise Griffiths

3 Mehefin
Nerys Morris
10 Mehefin Cynthia Owen
17 Mehefin Arwyn Evans
24 Mehefin Sioned Jones
1 Gorffennaf Mair Thomas
8 Gorffennaf Margaret Davies
15 Gorffennaf Gracie Willaims

Gofynnir i chwi ddod â’r blodau erbyn 10 o’r gloch fore Sadwrn os gwelwch yn
dda. Os nad yw hyn yn gyfleus, ffoniwch y Gofalwr (364094) os gwelwch
yn dda.
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GAIR GAN Y GWEINIDOG
Erbyn i’r cylchgrawn hwn eich cyrraedd bydd y Pasg wedi bod, ond eto parhau i
ddathlu’r Pasg a wnawn bob Sul. Diolch am gael dathlu goruchafiaeth cariad ar
gasineb, daioni ar ddrygioni, a bywyd ar farwolaeth. “Cododd Crist o’i fedd yn
fyw, Haleliwia”.

Diolch am obaith yr atgyfodiad a wnawn wrth gofio am flwyddyn sydd hyd yma
wedi lladrata cymaint o’n plith, collasom bobl ffyddlon a gwerthfawr tu hwnt,
Mrs Luned Williams, Mr Bryn Morris Jones, Mr Meurig Williams, Mr Gwilym E
Humphreys a Mrs Mair Harding Roberts. Yn ychwanegol at hyn bu 10 o golledion
eraill y bu’n rhaid imi ymateb iddyn nhw mewn gwahanol ffyrdd. Hyderaf fod
ein gweinidogaeth fel eglwys yn gymorth ac yn gefn i’r holl deuluoedd hyn
yn eu galar. Gwn bod cymaint ohonoch wedi cofleidio’r galarus, a’u bod yn
gwerthfawrogi hynny’n fawr, parhawn i gofio amdanynt.
Mor falch yr oeddwn o fod yn y gwasanaeth Wythnos Fawr, a’r brecwast cyn
hynny yng nghwmni’r holl blant a ddaeth ynghyd, er bod y gwyliau ysgol wedi
dechrau. Hyfryd oedd gweld y plant a’u rhieni yn y Cymun bendigaid hefyd,
rhai am y tro cyntaf. Diolch yn arbennig i Aled Ifan am yr holl waith paratoi,
ac am yr ymdrech hefyd i ddod a’r Wythnos Fawr i’n sylw yn ddyddiol trwy’r
ffonau symudol ac ati. Mor braf oedd cael cydweithrediad ein hieuenctid yn y
Gwasanaeth bore Groglith hefyd, roedd y thema, yr Hoelion, wedi gyrru sawl
neges i ben ei thaith.
Llongyfarchwn eglwys Penuel ar ei phenblwydd yn 200 oed. Braint oedd cael
eich cynrychioli yn oedfa’r hwyr. Calonogol ydyw gweld y cyd weithio hyfryd
rhyngom fel eglwysi Cymraeg, yn enwedig gyda’r plant a’r ifanc, y n naturiol y
mae hyn yn hanfodol er mwyn ein dyfodol ni oll.
Buan y daw wythnos Cymorth Gristnogol. Sierra Leone fydd yn ennyn ein sylw
eleni. Hyderaf y cawn gynnal y gwasanaeth ar y Sul cyntaf o Fai, yng nghwmni
Llinos Roberts. Gobeithiwn godi rhai newydd i fod yn gasglyddion hefyd.
BORE SUL EBRILL yr 22ain - Codi blaenoriaid newydd - cewch
gyfarwyddiadau gyda’r cylchgrawn hwn. Apeliaf yn daer arnoch i gymryd
sylw ohono. Cofiwch ofyn am unrhyw gymorth gen i neu flaenor eich corlan, a
rhoi o leiaf ddwsin o enwau ar y papur !!
Gweddïwn am fendith ac arweiniad Duw, dylai popeth ym mywyd ein
heglwys gael ei wreiddio mewn gweddi.
Cofion caredig
Eric Jones
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GWILYM ESMOR HUMPHREYS
BLAENOR A FU’N BLAENORI

C R Y N O D E B O D E Y R N G E D Y PA R C H E R I C J O N E S
Yn y pwyllgor, un o ugeiniau a gynhaliwyd cyn agor y capel newydd yn haf
2002, penderfynwyd ar yr enw Berea Newydd, o ganlyniad i gynnig Gwilym.
Dymchwelwyd yr hen Berea, ac o ganlyniad i hynny y cafwyd capel newydd,
a rhesymol felly oedd ei alw’n syml, yn Berea Newydd. Roedd Gwilym yn un
gwych i’w gael mewn pwyllgor oherwydd byddai ei sylwadau a’i air yn gyson
dderbyniol gan bawb, a hynny gan amlaf wedi i bawb gael cyfle teg i fynegi
eu barn. Roedd disgrifiad  Llyfr yr Actau o bobl Berea fel rhai “eangfrydig”ac
“eiddgar”, wrth fodd ei galon.
POBL
Er cystal y lluniau o’r hen gapeli, ac er cystal ydy’r capel hwn, pobl sy’n
gwneud eglwys, ac y mae gennym luniau ohonyn nhw yn hongian ar fur y cof,
lluniau a drysorwn yn fawr. Yn eu plith y mae aml i lun o’n cyfaill Gwilym a
fu’n flaenor mor ddiwyd a ffyddlon ers ei ethol am y trydydd tro yn 1987. (Y tro
cyntaf yn Henaduriaeth Môn, yr eildro yn Henaduriaeth Dwyrain Morgannwg).
Blaenor a fu’n blaenori ydoedd. Gwnaeth hynny’n reddfol a chadarn ar hyd
y blynyddoedd, gan fod yn deyrngar i’w addewidion ar adeg ei ordeinio, a
theyrngar i’w enwad. Gwerthfawr oedd ei gyfraniad fel aleod o Fwrdd Y
Genhadaeth ar un cyfnod. Rhaid oedd cefnogi Gwasg Pantycelyn hefyd  a
darllen y Goleuad yn wythnosol. Yn 2009 cafodd ei longyfarch yn wresog gan yr
Henaduriaeth a’r Sasiwn ar gyflawni 50 mlynedd o wasanaeth fel blaenor. Bu’n
Llywydd Cyngor Eglwysi Rhyddion y ddinas hon ac yn gefnogol iawn i waith
Cytûn.  
Y GRAIG
Dewch hefo mi i’r Graig. Byddai ei gerddediad o’r ystafell blaenoriaid yn drwm,
a’i bresenoldeb i’w deimlo’n syth cyn iddo gyrraedd y sêt fawr yr adeg honno.
Yn betrusgar braidd, rhoddais bum rheswm i’r blaenoriaid dros gael gwared o’r
sêt fawr, a’i ymateb chwim. “Torri cneuan gyda gordd. Rhaid addasu’r capel i’r
twf ymhlith ein plant a’n teuluoedd ifanc. Dyna’r flaenoriaeth.” Doedd neb yn
fwy balch nag ef pan ddaeth hi’n amser i lwyfannu’r ddrama Nadolig, a digon o
le i’r plant, heb yr hen sêt fawr.
Bu’n gyson gefnogol i’n hymdrechion gyda’r plant.
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Roedd wrth ei fodd yn canu, a mwy na hynny, yn codi’r canu, sef ei uchelgais
ers yn blentyn. Ar fore Nadolig, yn y Blygain Bach, byddai’n taro’r dôn gyda’i
bitch fork, er mwyn iddo fo a Gareth fod mewn tiwn. Fel popeth arall roedd,
ganddo’r ddawn i daro’r cywair cywir. Doeddwn i ddim yn or awyddus i symud i
Fangor, ond yn y cyfweliad o dan ei Lywyddiaeth, llwyddodd i sicrhau fy mhriod
a minnau y byddai yna le cynnes i ni yma. Roedd yn medru taro’r cywair bob tro.
Dyna a wnaeth yn gyson yn y Cyfarfod Gweddi a’r Seiat hefyd. Un blwyddyn
dwi’n cofio gwneud arbrawf, sef cynnal Cwrs Alffa yn lle’r Seiadau a gwahodd
y Dosbarth Derbyn i ymuno hefo ni. Dyna fendith a gafwyd wrth i Gwilym
rannu ei ffydd gyda’r ifanc. “Pan fyddwch yn ymgolli  mewn gêm rygbi neu gêm
bêl-droed,” meddai unwaith, “a rhyw frwdfrydedd yn eich meddiannu, profiad
tebyg yw profiad y Cristion o’r Ysbryd Glân, Ef a’n gwna yn frwd (a dyna ystyr
brwdfrydedd yn y Groeg, en-theos - yn llawn o Dduw). Ie, yr Ysbryd Glân a’n
gwna yn frwd dros Iesu Grist”. Siarad o brofiad yr oedd. Roedd wrth ei fodd yn
cefnogi tîm rygbi Cymru yng Nghaerdydd ar y Sadwrn, ond wnaeth hynny erioed
ei rwystro rhag bod yn y capel ddwywaith y Sul dilynol. Oedd, roedd o’n gyson
frwd dros yr Achos fel yr oedd dros ei Arglwydd. Credaf bod emyn cyntaf y
gwasanaeth hwn, sef ‘O Fab y Dyn’, o waith George Rees, yn fynegiant o’i ffydd
a’i brofiad o’i Arglwydd.
GOFALU
Roedd  fy mhriod yn fy atgoffa yn ddiweddar am ryw Sul y bu imi fethu
cyrraedd y Graig, oherwydd salwch, a hithau’n ei ffonio’n betrusgar - “Gofalwch
chi am y bugail, mi wna i ofalu am y Graig,” oedd ei ateb diffwdan. A dyna a
wnaeth. Gofalodd am oedfaon y Sul hwnnw. Gofalodd trwy fugeilio yn ei gorlan
hefyd, gan ennill ei le yng nghalonnau’r bobl. Gofalodd amdanaf i trwy gynnig
imi gael cyfrifiadur yr un adeg ag ef ei hun, a’r peth cyntaf a wnaeth gyda hwnnw
oedd fy helpu i baratoi taflen wybodaeth syml i’r capel. Enw’r daflen oedd cloch
y graig. Y fo ddewisodd yr enw. Roedd hwnnw i fod fel cloch yr ysgol gynt,
yn  cadw trefn ar bawb a phopeth. Gofalodd am yr Adroddiad Blynyddol, a
gyhoeddwyd dan ei law, a syfrdanwyd pawb pan gyhoeddwyd hwnnw am y tro
cyntaf erioed yn y mis bach. Gwarth yn ei olwg oedd llusgo traed a’i gyhoeddi
yng Ngorffennaf. Gofalodd am y “llyfr bach” gan dynnu pregethwyr o bob cwr, a
gwneud y gwaith yn drylwyr a di-gŵyn am 15 mlynedd.
Roedd pregethu’n bwysig iddo ac fel ei dad, Y Parchedig James Humphreys,
ofnai y gallai “rhyw bregethu syml fod hefyd yn bregethu tlawd.”
Gwerthfawrogaeth bregethu oedd yn addysgu ac yna argyhoeddi, gan ryddhau
y Gair bywiol, a hwnnw’n Air perthnasol a heriol i’n cyfnod a’n cyflwr. Fel ei
dad roedd yn ymwybodol iawn o “argyfwng cred” ein hoes, ac am i’r Eglwys
5

ei wynebu yn fwriadus a hyderus. Wedi ei ymddeoliad, manteisioedd ar gyfle
i fynd bob cam i  Lundain i wrando ar gystadleuaeth The Times i bregethwyr,
a chael blas, er bod y pregethwyr, meddai, “yn or-gaeth i’w papurau ac y dylai
pregethwyr o Gymru fod yn y gystadleuaeth!” Wrth gwrs, petai o’i hunan yn
cystadlu, byddai’n gwneud hynny er mwyn ennill. Fel y dywed yn ei hunagofiant,
“wnaeth pobl Y Rhos ddim ei ddysgu sut i golli!”
Bu’n bregethwr cynorthwyol ei hun. Gwir oedd y geiriau ar garreg fedd ei dad,  
amdano yntau, oherwydd gallai yntau ddweud, “Credais am hynny lleferais”.
Ond i mi, roedd yn wrandawr cynorthwyol, cydymdeimladol, ac eithriadol o
werthfawrogol. Oedd, roedd yn gefn i’w weindiog.
BEREA
Tybed a oes yna rywun arall yng Nghymru wedi llwyddo i godi capel newydd
ac uno pum cynulleidfa, fel y  gwnaethom yma? Golygodd hynny waith caled.  
Er mwyn hwylsuo a grymuso’r gwaith o uno, cafwyd dadansoddiad gwyddonol
fanwl o’r holl sefyllfa, wedi ei gyhoeddi ar sail ymateb i holiadur. Pwy ond êfo a
allai gyflawni’r fath waith manwl? Bu’r manylion hynny yn help mawr wrth i ni
gynllunio’r capel hwn, a chynllunio tuag at y dyfodol. Ambell dro byddai angen
llythyru â’r aelodau, ac un tro bu iddo fo a minnau gyfnewid pum drafft o lythyr
er mwyn ei gael yn berffaith gywir. Os oedd cywirdeb a safonau’n holl bwysig
yn ei waith pob dydd, roedd hynny’n sicr o fod yn wir  yng ngwaith Duw hefyd.
Doedd o ddim yn goddef diogi a difaterwch. Cofiaf iddo ddweud wrth un aelod
anhydrin unwaith, “Petaech yn ddisgybl i mi ers talwm buaswn wedi ‘sgwennu yn
eich adroddaid, “Could do better”. Buasech yn synnu yr effaith a gafodd hynny
ar y person hwnnw.
YR YSGOL SUL
Dr Dafydd Wyn Parry oedd ei athro Ysgol Sul yma, yr un athro ag a gafodd
pan oedd yn fyfyriwr yn y Coleg ar y Bryn, ac yn mynychu Capel Twrgwyn.
Roedd wrth ei fodd yn y dosbarth, a’i gyfraniad yn dra gwerthfawr. Yno hefyd
dangosodd ddyfnder ei ddirnadaeth ysbrydol ac ehangder ei weledigaeth o waith
yr eglwys.
UNDEB ATHROFA’R BALA
Fe’i gwelsom ar ei orau  yn y flwyddyn 2003. Wnes i ddim cyfaddef wrtho, ond
fi wnaeth gynnig ei enw i ddarlithio yng nghynhadledd flynyddol Undeb Athrofa’r
Bala, a gynhaliwyd yn Seilo Llandudno, cynhadledd yr oedd ei dad wedi bod
yn Llywydd medrus arni. Roedd Rowan Williams wedi ei godi’n Archesgob
Caergaint tua’r adeg honno, a dyna oedd thema’r gynhadledd - Bywyd a Gwaith
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Rowan Williams. Penderfynwyd gofyn i Gwilym ddarlithio ar lyfr Michael
Meredith  “Beyond Reasonable Doubt”, cyfrol y bu i Rowan ei chymeradwyo’n
eiddgar. Cawsom ddarlith wych. Mor ddisglair oedd ei gyfraniad, gyda’i feddwl
gwyddonol miniog yn hydreiddio trwy’r ddarlith a draddodwyd mewn Cymraeg
coeth.
Er mor gartrefol yr oedd yn trafod cyfrol academaidd aruchel, peidiwn ag
anghofio fel y gallai fod yr un mor gartrefol gyda phobl werinol Y Graig a Berea
Newydd. Dangosodd yr un parch at bawb yn ddiwahan, fel y buasai Gwynfor
Rowlands, ei arddwr, yn tystio. Roedd gan y ddau feddwl mawr o’i gilydd.
Dywedodd Gwynfor wrtho unwaith, “un peth dwi’n lecio amdanoch chi, dach chi
ddim yn snob.” Roedd wrh ei fodd gyda’r sylw yna.
Dywedodd Rhydwen Williams am un cyfaill iddo y geiriau sy’n fynegiant i
deimlad aml un ohonom:
		

Fy ymffrost oedd fy ngalw
ganddo’n ffrind.
Tristawn,
mae darn o Gymru wedi mynd.

Fel Cristion yn Nhaith y Pererin fe groesodd Gwilym yr afon bellach, a
chyrhaeddodd y ddinas dragwyddol i sŵn y dyrfa ddirifedi’n seinio ag un llef.
“Dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd, ac yno clywir atsain moliant y llu nefol”
meddai John Bunyan. Dim ond gobeithio eu bod nhw mewn tiwn!! Croesodd  
Cristion yr hen afon gan adael ei gleddyf ar ôl, i ni ei olynwyr gael cydio ynddo.
Onid dyna fyddai Gwilym am i ni ei wneud, cydio yn yr un cleddyf ag yntau
a  brwydro i amddiffyn y gwerthoedd gwâr, Cristnogol a Chymreig? Dyma’r
gwerthoedd y cyfeiria ei chwaer Mair atyn nhw yn ei soned iddo ar adeg ei
ymddeoliad. Dyfynnaf y cwpled olaf :
		
Ond byddai Cymru’n dlotach, mrawd,
          
Pe bait ti heb ymroi bob dydd o’th rawd.
Cydiwn yn y cleddyf, parhawn i frwydro a gweithio fel y gwnaeth o.
Diolch i Dduw amdano, a boed i dangnefedd Duw lenwi eich calonnau chi ei
anwylaid, Carys ei briod a’r plant, Nia a Gareth, yn wastadol. AMEN
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LOIS MEDI WILIAM

r ddydd Sul 4 Mawrth aeth Ysgol Sul Capel
Berea Newydd i Venue Cymru, Llandudno i weld
‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.’
Am 4 o’r gloch y pnawn roedd criw da ohonom yn
aros yn eiddgar yn y theatr am sioe werth chweil,
a chawsom ni ddim ein siomi!  Keith Jack oedd yn
chwarae rhan Joseff ac roedd o’n actio ac yn canu’n
dda iawn hefyd! Jennifer Potts oedd y storiwraig
a’r Pharo oedd Adam Jarrell. Cawsom sioe wych ac
fe wnaeth bob un ohonom fwynhau’r perfformiad
lliwgar! Fy hoff gymeriad oedd y Cogydd, Richard
J Hunt oedd hefyd yn actio rhan un o frodyr annifyr
Joseff. Y sioe gyntaf i Tim Rice ac Andrew Lloyd
Webber ysgrifennu gyda’i gilydd ydi ‘Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat’ ac er eu bod nhw
wedi ysgrifennu llawer o rai eraill wedyn mae’n rhaid
i mi gyfaddef fod hon yn dipyn o ffefryn gen i, yn
enwedig pan mae Pharo yn canu fel Elvis a’r brodyr
yn canu am Benjamin, y brawd ‘fenga! Mwynheais
bob munud o’r sioe a’r hufen iâ yn yr egwyl wrth
gwrs! Diolch yn fawr iawn i Gapel Berea Newydd
am drefnu i ni fynd.  Pa sioe gawn ni ei gweld nesa’
tybed?!

8

CYLCH Y CHWIORYDD

D

GWENNO PRITCHARD

ydd Mercher Chwefror y 1af daeth dwy weithwraig atom o Hostel Pendinas
ym Mangor Uchaf. Yno y mae wyth o bobl yn cael cartref cysurus gyda
gweithdai mewn arlunio a choginio. Cant eu hannog i addurno’r hostel ei hun,
a thyfu llysiau yn yr ardd. Bu i aelodau capel Berea gasglu pentwr o fwyd a
defnyddiau ystafell ymolchi iddyn nhw yn ystod y mis.
Dydd Gwener yr 2ail o Fawrth cynhaliwyd Cyfarfod
Gweddi byd-eang y Chwiorydd ym Mhendref,
lluniwyd y gwasanaeth gan Chwiorydd o Malaysia o dan
y teitl Boed i Gyfiawnder Lwyddo, cyflwynwyd yr un
gwasanaeth y nos Sul ddilynol ym Merea Newydd.
Dydd Mercher y 7fed o Fawrth cafwyd sgwrs gan
Y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon ar y
daith a wnaeth hi a’i phriod i Fryniau Casia yn yr
India. Trefnwyd y daith i ddathlu dau gan mlwyddiant
geni Y Parch Thomas Jones, cenhadwr cyntaf eglwys
Bresbyteraidd Cymru. Erbyn hyn y mae dros 12 miliwn
o aelodau yn Eglwys Bresbyteraidd yr India, ffaith oedd
wedi syfrdanu’r Dosbarth Derbyn, a gafodd gyfle i glywed tipyn o’r hanes gan
Mrs Richards. Derbyniodd £100 gan y chwiorydd tuag at ei hapêl i gynorthwyo
ysbyty yn Shillong, ac mae’r gronfa eisoes wedi cyrraedd dros £7,000.
Diolchwyd gan Mrs Mair Roberts, a fu ei hun, ar y maes cenhadol, flynyddoedd
yn ôl.
SWPER GŴYL DDEWI’R GYMDEITHAS
Diolch i ddycnwch yr ysgrifennydd ddiwyd , Mrs Liz Roberts, daeth rhyw
hanner cant ynghyd i’r Swper eleni. Yn naturiol roedd pawb mor falch o weld
yb gwahoddedigion, Y Parch John Gwilym Jones a’i briod Valmai. Wedi’r
wledd a baratowyd gan Cerid McKinnon cafwyd araith hynod ddiddorol a oedd
yn cyferbynnu iaith y De a’r Gogledd. Llywyddwyd gan Mr Arfon Evans a
diolchwyd gan y Gweinidog.
BEDYDD
Bore Sul y 18fed o Fawrth, Sul y Mamau, bedyddiwyd brawd a chwaer, sef
Tomos Rhys a Gwen Alaw, plant annwyl Dr Huw a Dr Nia Roberts, Gwynant,
Bryn Eithinog. Braint oedd cael croesawu cynrychiolaeth o’u teuluoedd hefyd,
o bell ac agos.
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GRYM GAIR A CHÂN

ADOLYGIAD O’R ORATORIO GAIR AR GNAWD
GAN PWYLL AP SIÔN A MENNA ELFYN
MENNA BAINES

SIÂN MEINIR FEL AWEN

Llun: Jenni Clegg

O

ratorio newydd sbon gan y cyfansoddwr Pwyll ap Siôn, gyda geiriau gan
Menna Elfyn, yw Gair ar Gnawd, ac fe gafodd ei pherfformio am y tro
cyntaf yn Galeri, Caernarfon, ar 16 Mawrth. Roedd y lle’n llawn ac roedd yn
befformiad i’w gofio.
Comisiynwyd y gwaith gan Opera Cenedlaethol Cymru. Cangen gymunedol
y cwmni, WNO Max, fu’n gyfrifol am ei lwyfannu, gyda dau unawdydd
proffesiynol, sef y tenor Philip Lloyd Evans a’r mezzo-soprano Siân Meinir,
yn ymuno gyda Chôr Cymunedol Gogledd Cymru, a ffurfiwyd yn arbennig ar
gyfer y perfformiad, ynghyd â cherddorion o gorws a cherddorfa WNO.
Y sefyllfa ddramatig oedd wrth wraidd y gwaith oedd gwrthdaro rhwng
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dau berson a dwy ideoleg. Y naill yw Anwar, cyfieithydd y Beibl i ieithoedd
lleiafrifol ar ffurf ddigidol. Y llall yw Awen, artist tatŵ. Y ddau, yn eu
gwahanol ffyrdd, yn ennill bywoliaeth o eiriau; un yn lledaenu’r ‘Gair a
wnaethpwyd yn Gnawd’ a’r llall yn rhoi ‘gair ar gnawd’ chwedl teitl yr
oratorio. Ond mae’r adeilad lle bu’r ddau’n gweithio, sef hen gapel wedi’i
addasu, ar fin cael ei droi’n gasino a’r bygythiad hwn sy’n gorfodi Anwar ac
Awen i gymryd sylw o’i gilydd am y tro cyntaf. Mae’r ddau’n amheus iawn
o’i gilydd ar y dechrau. Mae Awen wedi hen gefnu ar ei magwraeth yn yr
ysgol Sul a bellach yn ei galw’i hun yn bagan. I Anwar, mae ei chrefft fel un
sy’n marcio’r croen yn wrthun, yn sawru o ddelw-addoliaeth ac yn groes i
ddysgeidiaeth y Gair sy’n ffon fara ac yn genhadaeth iddo ef. Ond yn raddol,
daw pryder y ddau am ddyfodol y man ble maent yn gweithio, addoldy ac iddo
hanes a thraddodiad â nhw i well dealltwriaeth o’i gilydd ac unant  i wneud
safiad gwrth-gyfalafol yn erbyn y cynlluniau ar gyfer yr hen gapel.
Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan Pwyll ap Siôn, roedd y gerddoriaeth
yn hynod o felodaidd a hawdd ymateb iddi. Roedd hefyd yn hynod o
amrywiol, gyda’r arddull yn newid i adlewyrchu’r emosiynau gwahanol a
gyfleid gan libreto Menna Elfyn – roedd yna elfennau o roc hyd yn oed yma ac
acw. Drwy briodas y gerddoriaeth a’r geiriau, coreograffi syml ond effeithiol,
a goleuo crefftus, daeth Anwar ac Awen yn unigolion byw o’n blaenau, a
thrwy eu gwrthdaro ac yna drwy’r closio rhyngddynt cyflwynwyd themâu fel
iaith a hunaniaeth. Yr angen i barchu’r gwahaniaethau rhyngom a’n gilydd
oedd y neges syml, boed y rheini’n ieithyddol, diwylliannol neu grefyddol.
Er mai Cymraeg oedd y rhan fwyaf o’r libreto, canwyd rhai darnau yn
Saesneg ac ambell un hefyd mewn Malteg a Hindi – er mwyn ategu gwerth
amlieithedd mae’n debyg. Wn i ddim ai fi oedd yr unig un a deimlodd fod
yr harmoni (ffigurol a llythrennol) rhwng y ddau gymeriad ar y diwedd wedi
dod ychydig yn rhy fuan a rhy hawdd rywsut – efallai y gellid bod wedi
gwneud mwy o’r tensiynau rhyngddynt cyn y cymodi terfynol. Rhyw awr o
berfformiad ydoedd a gallwn yn hawdd fod wedi eistedd i wrando ar ragor.
Fodd bynnag, roedd y gymeradwyaeth ar y diwedd yn frwd iawn a hynny’n
gwbl haeddiannol. Dyma berfformiad egnïol a chynhyrfus i’w gofio o waith
diddorol sy’n ychwanegiad o bwys at y traddodiad Cymreig o gyfansoddi
corawl, a rhaid canmol yr unawdwyr a’r côr a’r offerynwyr oll, o dan y
Cyfarwyddwr Angharad Lee  a’r Cyfarwddwr Cerdd Jenny Pearson, am eu
gwaith gwych yn dod â’r cyfan yn fyw ar lwyfan.
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TUDALEN Y PLANT A’R BOBL IFANC

BETH AM GEISIO ATEB Y CWESTIYNAU ISOD.
1.
2.
3.
4.
5.

Pwy wrthododd gredu bod Iesu wedi atgyfodi?
..........................................................................................................
7. Pwy arweiniodd ei bobl drwy’r Môr Coch?
..........................................................................................................
8. Pwy gafodd ei lyncu gan forfil?
..........................................................................................................
9. Pwy gafodd ei ddallu ar y ffordd i Ddamascus?
..........................................................................................................
10. Pwy ddringodd i ben coeden er mwyn gweld Iesu?
....................................................................................................................

FAINT GAWSOCH CHI YN GYWIR TYBED?

Atebion 1. Ioan Fedyddiwr; 2. Herod; 3. merch Pharo; 4. Jwdas Iscaroit; 5. Simon Pedr; 6. Thomas;
7. Moses; 8. Jona; 9. Saul; 10. Sacheus

6.

Pwy fedyddiodd Iesu Grist?
..........................................................................................................
Pwy laddodd Ioan Fedyddiwr?
..........................................................................................................
Pwy welodd gawell y baban Moses yn yr afon?
..........................................................................................................
Pwy fradychodd Iesu?
..........................................................................................................
Pwy wadodd Iesu dair gwaith?
..........................................................................................................
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ROTA DDARLLEN Y PLANT
15.4.12
22.4.12
29.4.12
6.5.12
13.5.12
20.5.12
27.5.12
17.6.12
24.6.12
1.7.12
8.7.12

Salm 118 : 1
Emyn 147
Salm 66 : 1 – 4
Emyn 871
Salm 23
Emyn 141
Salm 106 : 1 – 6
Emyn 798
Salm 92 : 1 – 3
Emyn 198
Salm 121
Emyn 273
Salm 117
Emyn 374
Salm 113 : 1 – 4
Emyn 274
Salm 100
Emyn 198
Salm 106 : 1 – 3
Emyn 798
Salm 118 : 1
Emyn 871
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Owain Walker Jones
Dewi Walker Jones
Guto Davies
Llio Eurgain
Gwion Sion
Catrin Lois Edwards
Siwan Williams
Efa Williams
Iolo Jones
Owain Edwards
Lois Wiliam
Catrin Lois Edwards
Erin Hughes
Ela Vaughan Roberts
Guto Davies
Llio Eurgain
Carwyn Isac Siôn
Dewi Walker Jones
Ifan Sion
Rhys Owen
Gwen Roberts
Rhys Roberts

COELIWCH NEU BEIDIO!
BRUCE GRIFFITHS

Y

r oedd hi’n taranu’n rymus pan fu’r Parch. Don Hardman yn pregethu
yn Eglwys y Bedyddwyr yn Forest, yn nhalaith Ohio,yng Ngorffennaf  
2003.  Testun ei bregeth oedd, “Tarana Duw yn rhyfeddol â’i lais”. Cododd
ei olygon tua’r nefoedd, soniodd yn fyr am benyd, a galwodd am arwydd
gan Dduw.
Ymhen eiliadau trawodd mellten dŵr yr eglwys, ffrwydro’r system sain
a chychwyn tân yn yr eglwys, gan beri difrod gwerth rhyw ugain mil o
ddoleri.
“Gofynnodd am arwydd ac fe’i cafodd!” meddai un o’r gynulleidfa.  Ond
arwydd o beth yn union?

RHYBUDD Y TU ALLAN I GAPEL YN ABERTAWE:

“Y Sul nesaf pregethir gan y Parch. Hubert Thompson;
wedyn bydd y capel ar gau am dair wythnos i’w atgyweirio.”
Tybed a fu i’r un coleg diwinyddol â’r pregethwr
yn Ohio?

ENGLYN
ROBIN HUGHES, LLANGEFNI, MAWRTH 2012

MR A MRS LEWIS BANGOR
Rhown barch i’r ddau sy’n gwarchod - adeilad
		
Mor deilwng ein cyfnod;
Dau sy’n byw i’r Duw sy’n dod
I’n hybu’n ddiarwybod.
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GWAHODDIR UNRHYW UN A HOFFAI WERSI AR ORGAN Y CAPEL
I GYSYLLTU GYDA MRS EIRIAN HOWELLS 355925

CRYNODEB O SEIADAU’R GAEAF

A

EIRIAN HOWELLS

nodd yn aml fu cyfyngu’r Seiat i awr oherwydd brwdfrydedd yr
aelodau a’u hawydd i ymateb i’r pynciau dan sylw.
Paratowyd CD/Powerpoint o sesiynau hyfforddi gan y Cyfundeb a’r
Annibynwyr a’r Bedyddwyr ar y testun Y RHAGLEN GENHADOL a bu
aelodau unigol gwahanol yn gyfrifol am gyflwyno’r pynciau amrywiol i ni
gan eu teilwrio ar gyfer Berea Newydd.
Yng nghlydwch y festri ar nosweithiau Iau trwy’r gaeaf  bu trafod ar
agweddau o addoli, astudio’r Beibl, cyfathrebu, gweithio mewn timau,
stiwardiaeth, trefnu oedfa, yr Ysgol Sul ac ati.
Gan fod cefndir a phrofiad pob un ohonom yn wahanol cafwyd ehangder
a dyfnder trafodaeth a llawer i gnoi cil arno wedi mynd adref.
Dyma agwedd o waith yr Eglwys sydd mor hen â’r Cyfundeb ond yr un
mor berthnasol i ni heddiw ac yn llywio gweddill ein gwaith i’r dyfodol
mewn oes mor wahanol a heriol.
Byddem wrth ein boddau’n eich gweld CHI yn ymuno â ni ym mis
Hydref.

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

Yn ol y diweddar Frank Carson, archebodd
brodor o'r Ynys Werdd bizza mewn tŷ bwyta
Eidalaidd.
Wedi gosod y pizza ar y bwrdd, gofynnodd y
'waiter' i'r cwsmer a fuasai'n hoffi iddo ei dorri'n chwe darn ynteu'n wyth?
Bu distawrwydd am funud neu ddau ac yna daeth yr ateb "Chwe darn os
gwelwch yn dda - dwi'm yn meddwl y medra i fwyta wyth"
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ENWAU LLEOL
GLENDA CARR

A

GLANADDA

fon ddirgel yw afon Adda, o leiaf yng nghanol Bangor. Erbyn heddiw
nid oes modd ei gweld yng nghanol y dref. Ychydig flynyddoedd yn ôl
cynhaliwyd gwaith go fawr i atgyfnerthu’r pibellau sydd yn ei chludo dan lonydd a
phalmentydd y ddinas. Fodd bynnag, yr oedd trigolion Hirael yn ymwybodol iawn
o’i phresenoldeb ar un adeg gan y byddai’n achosi llifogydd yno ers talwm. Daw ei
thaith i ben yno wrth iddi lifo i’r môr ym mae Hirael. Nid yw’n afon hir, dim ond
ychydig dros dair milltir o hyd, gan ei bod yn codi ger cylchfan Y Faenol. Mae’n
llifo dan ardal Glanadda, ac felly mae ystyr yr enw hwnnw yn gwbl amlwg. Os yw’r
ystyr mor amlwg reit siŵr eich bod yn dechrau meddwl beth yw pwrpas yr ysgrif
hon. Y rheswm yw, nad Adda yw enw’r afon o gwbl.
Mewn ysgrif gynharach bûm yn cydnabod dyled pawb sydd yn gweithio ym maes
enwau lleoedd i Syr Ifor Williams. Tro hwn rhaid cydnabod cyfraniad y cawr arall
yn y maes, sef yr Athro Melville Richards, a fu’n Athro’r Gymraeg yn y Brifysgol
yma ym Mangor. Bu ef yn astudio datblygiad enw’r afon hon a darganfu mai ei
henw gwreiddiol oedd rhyw ffurf fel Tarannen, Terannon neu Toranon. Coffeir yr
hen enw hwn heddiw yn Toronnen, enw ar stryd o dai ger Coed Mawr. Mae’r afon
anweledig hon yn llifo yn bur agos at y fan honno. Awgrymodd Melville Richards
sawl ystyr i’r enw, megis mai atgof sydd yma o enw hen dduw, sef Tarannis, neu
yn symlach, fod hon yn afon sy’n gwneud sŵn fel taran. Nid yw’r enw yn unigryw:
ceir afon o’r enw Tarannon yn Nhrefaldwyn, a thybir mai’r un gwraidd sydd i enw’r
afon Trent yn Lloegr.
Sut y bu i’r afon ym Mangor droi o fod yn Tarannon i fod yn Adda? Digwyddodd
rhywbeth rhyfedd yn hanes yr enw hwn. Mae yma fwlch. Cofnodwyd y ffurf
Toranon yng nghanol yr unfed ganrif ar bymtheg, ond ar ôl hynny mae’r afon yn
colli ei henw yn llwyr. Ond ni all unrhyw beth fodoli yn hir iawn heb enw.
Ers talwm yr oedd yna dŷ rywle yng nghyffiniau lle mae siop B&Q heddiw o’r
enw Cae Mab Adda. Bydd llawer ohonoch yn ei gofio cyn iddo gael ei ddymchwel
i wneud lle i’r siopau yn yr ardal honno. Yr oedd enw’r tŷ hwn yn hen iawn:
ceir cofnod ohono fel kay mab atha yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Wedi i’r enw
Tarannon fynd yn angof benthyciodd y trigolion enw’r tŷ hwn i ailenwi eu hafon.
Mae’n hollol bosibl iddynt gyfeirio ati i gychwyn fel ‘afon Cae Mab Adda’ ond
yr oedd hynny braidd yn llond ceg a chyn hir fe’i cwtogwyd i ‘afon Adda’. Ni
wyddom pwy oedd Adda na’i fab ond maent wedi eu hanfarwoli bellach yn enw’r
afon ac mewn enwau megis Glanadda a Bryn Adda ym Mangor. Ond dylid parchu’r
enw Toronnen hefyd, gan fod hwn yn sicrhau nad anghofiwyd yn llwyr enw
gwreiddiol yr afon hon.
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SEIAT ICHTHUS
A LW Y N R O B E R T S

Y CWESTIWN??

Mae pob aelod o bob enwad yn gyfrifol am weithredu yn unol â’r geiriau pwerus y
cytunwyd arnynt yn Swanwick 25 mlynedd yn ôl yn yr Hydref.

Ni sydd yn gyfrifol -’Ni’ a dim a ‘nhw’ A gawn ni feiddio gofyn a yw ein harweinwyr yn
rhy brysur, yn rhy flinedig, yn rhy ddifater, yn rhy ofnus? Neu a ddylem ddweud yn fwy
realistig, ‘Mae ein harweinwyr yn rhy brysur....’
ARWYN EVANS

YR ATEB??
hwng gwneud penderfyniad a’i weithredu mae bwlch enfawr.
Onibai am hyn fe fyddai pob anghyfiawnder wedi ei ddileu, pob newyn
wedi ei ddiwallu a’n byd yn byw mewn heddwch tragwyddol! Ond yn y
bwlch fe saif, fel y mae’r cwestiwn yn awgrymu, lu o rwystrau - prysurdeb,
difaterwch ac ofn efallai. Ond gellid ychwanegu mwy - rhagfarn,
hunanoldeb a balchder, er enghraifft. Weithiau, hefyd, er tegwch, rhaid
cofio y gall egwyddorion wrthdaro yn erbyn ei gilydd.
Mae’r cwestiwn yn cyfeirio at undeb eglwysig ac yn holi beth yw’r achos
bod penderfyniad a gymerwyd flynyddoedd yn ôl heb ei wireddu. Ai bai
arweinwyr? Mae’n werth cofio bod ‘yr arweinwyr’ wedi cyflwyno cynllun
i uno pedwar enwad yng Nghymru yn 2000 ac i aelodau un o’r enwadau ei
wrthod. Peidiwn ninnau â bod yn hunan-gyfiawn am i ni bleidleisio o blaid.  
Yn hytrach efallai y dylem ofyn beth yn ein bywyd a barodd i eraill wrthod
uno â ni!
Fe garwn droi’n ôl at gwestiwn gwrthdaro egwyddorion. Nid rhagfarn yw
sail pob gwahaniaeth ac mae’n amheus gen i a ddylid derbyn unrhyw beth
er mwyn undeb - i gymryd esiampl eithafol, a allwn i o barch at wirionedd
dderbyn anffaeledigrwydd y Pab? Mae ystyriaethau fel hyn yn gofyn i
ni holi beth a olygwn wrth undeb a pha raddau o wahaniaeth y gellir eu
derbyn mewn brawdgarwch.  Rwy’n credu bod gwahanol ffyrdd o weithio
tuag at undeb cynyddol ac y gall hyn ofyn am hir-amynedd.  Fe gymerodd
ddwy fil o flynyddoedd i’r Eglwys Gristnogol gyrraedd y cyflwr hwn o
raniadau - dros pa gyfnod y gellir disgwyl ei chyfannu?

R
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Y GORNEL WEDDI

GWEDDI AR GYFER WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL
MAI 13 - 19

E

ASTRA THOMAS

leni y mae Cymorth Cristnogol yn
canolbwyntio ar hanes y newid rhyfeddol
sy’n digwydd yn ardaloedd gwledig Sierra Leone.
Yr ydym yn gweddïo dros waith Cymorth
Cristnogol a chydweithwyr y mudiad - a hynny ar
draws y byd.

▼

CYFANSWM
WYTHNOS CYMORTH
CRISTNOGOL 2011

£6270.37
CYLCH
BANGOR

GWEDDI
Pobl yn gweithio gyda’i gilydd,
Plant yn mynd i’r ysgol,
Merched dewr yn dweud eu dweud.
Dyma ran o’r frwydr ar gyfer newid pethau fel bod cymunedau’n ffynnu ac nid yn
bodoli’n unig.
Dim rhagor o newyn dyma’r ffrwythau a fydd yn parhau.
Iesu yr wyt Ti yn ein galw yn gyfeillion.
Gad i ni garu ein gilydd.
Gad i ni barhau yn Dy gariad Di.

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.
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Y DIGWYDDIADUR
EBRILL 23ain am 7 o’r gloch yn Seilo Caernarfon
EWCH YN EI ENW EF - cychwyn cwrs ar agweddau o waith
bugeiliol ein heglwysi - yng ngofal Mrs Cynthia Owen
EBRILL 25ain am 7 o’r gloch ym Merea Newydd
NOSON GOFFI - Cylch y Chwiorydd  - Cic Bang a’r Ysgol Sul dewch yn llu….
EBRILL 30ain am 7 o’r gloch yn Seilo Carnarfon
EWCH YN EI ENW EF
MAI 1af yn Seilo Llandudno am 10 y bore a 1:30 y prynhawn
Undeb Athrofa’r Bala - Y BEIBL HEDDIW  - yr Hen Destament
- Dr Gareth Lloyd Jones - Y BEIBL HEDDIW  - Y Testament
Newydd - Dr John Tudno Williams.
MAI 14eg 7 yn Seilo Caernafon
EWCH YN EI ENW EF
Ni chynhelir Mawl y Plant/Ifanc eleni oherwydd prysurdeb gyda côr
plant Eisteddfod yr Urdd.
MAI 21ain am 7 yn Seilo Caernarfon
EWCH YN EI ENW EF
MEHEFIN 4ydd hyd y 9fed –Eisteddfod yr Urdd ym Mharc
Glynllifon
CRONFA EISTEDDFOD YR URDD – ein dalgylch ni.
(Diolcha’r pwyllgor cyllid am bob cefnogaeth, cyrhaeddwyd y swm
anrhydeddus o £25,000 erbyn hyn, ond nid yw Berea Newydd wedi
cyfrannu hyd yma)
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Bedydd Rhys a Gwen (wele tudalen 9)

Côr y Plant (Sul y Blodau) a’r genod adeg y brecwast

