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Dydd Sadwrn y 23ain o Fehefin roedd y capel yn rhwydd lawn i briodas hyfryd
Rhys Owain Jones a Manon Elen Roberts. Priodwyd y ddau gan y gweinidog,
a gafodd ei gynorthwyo gan Y Parch Glyn Tudwal Jones,Caerdydd.

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 Gorffennaf
Y Gweinidog
22 Gorffennaf
W. Cynwil Williams
29 Gorffennaf
Ifan Rh. Roberts
5 Awst
Gerallt Ll. Evans
Undebol
12 Awst
Undebol Penuel
19 Awst
Undebol Pendref
26 Awst
Undebol Penuel
2   Medi
Y Gweinidog
CYMUN BORE
9   Medi
Gareth Edwards
16   Medi
Y Gweinidog
23   Medi
Dr. Eryl Wyn Davies (Bore)
30   Medi
John Pritchard
7   Hydref
Y Gweinidog
CYMUN BORE
14 Hydref
Dafydd A. Jones
21 Hydref
Y Gweinidog
28 Hydref
Pryderi Ll. Jones
Dyddiad
15+22 Gorffennaf
29 Gorffennaf
5   Awst
12 Awst
19 Awst
26 Awst
2   Medi
9+16   Medi
23+30 Medi
7   Hydref
14 Hydref
21+28 Hydref
15
22
29
5
12
19
26
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DYLETSWYDDAU

Llywydd y Pythefnos
Wyn Griffiths
Geraint Hughes
Geraint Hughes

Elizabeth E. Roberts
Elizabeth E. Roberts
Arwyn Evans
John Wyn Jones
Arfon Evans
Arfon Evans
Eirian Howells

Undebol Berea Newydd
Undebol Penuel
Undebol Pendref
Undebol Pendref
CYMUN BORE
CYMUN BORE

RHODDWYR Y BLODAU (Cydlynydd: Elizabeth Roberts - 353915)

Gorffennaf
Gorffennaf
Gorffennaf
Awst
Awst
Awst
Awst
Medi

Gracie Williams
Elin Walker Jones
Eirlys Jones
S Buchann
Penuel
Pendref
Penuel
Lynn Jones

9
16
23
30
7
14
21
28

Medi
Medi
Medi
Medi
Hydref
Hydref
Hydref
Hydref

Enyd Roberts
Heulwen Maxwell
Caren Lewis
Lis Jones
Menna Leyshon
Helen Morris
Menai Williams
Bethan Whitall

Byddai’r Gofalwyr yn falch o dderbyn y blodau ar ddydd Gwener os yn
bosibl, neu cysyllter a hwy i wneud trefniadau gwahanol ar 364094
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GAIR GAN Y GWEINIDOG
Llongyfarchwn ein plant a’n hieuenctid a’u hyfforddwyr am wleddoedd wythnos
Eisteddfod yr Urdd. Gwelwch oddi wrth adroddiad Ela Vaughan, mor llewyrchus
yr oedd y gwasanaeth, er gwaethaf y glaw trwm. Diolch i Mererid Mair, Delyth
Davies ac Aled Ifan am eu holl waith.
Bu ichi baratoi’n fanwl iawn er sicrhau 19 o enwau rhagorol i’w hordeinio’n
flaenoriaid. Anfonais lythyr at bob un ohonyn nhw, a chefais chwech o atebion   
yn mynegi eu hanallu i dderbyn y cyfrifoldeb ar hyn o bryd. Ar y foment, dwi’n
cymryd fy amser i ymweld â’r gweddill, gan geisio eu cynorthwyo ym mhob
ffordd posibl. Trefnir cyfarfodydd arbennig iddyn nhw ym mis Medi a Hydref, a
disgwyliaf y bydd hyn oll yn baratoad teilwng ar gyfer yr ordeinio ar Hydref yr
23ain. Cofiwn amdanynt yn ein gweddïau.
Collwyd blaenor annwyl arall, sef y Dr Elwyn Roberts, gan ein hatgoffa drachefn,
cymaint yw’r angen am arweinwyr newydd. Collwyd hefyd Mrs Bethan Hardy, a
Mrs Margaret Medeni Williams (neu Pegi Lloyd Williams fel y galwyd hi). Dyma
golledion ar ben y colledion a gafwyd eisoes eleni, sef blwyddyn y gwelais i fwy
o angladdau nag erioed. Pwyswn ar addewidion yr Efengyl a pharhau i droi at yr
Un sy’n noddfa ac yn nerth i ni.
Diolch am y briodas arbennig a gafwyd i’n llonni. Eiddunwn fendith y Nef ar
uniad Manon Roberts a Rhys Jones. Yn ystod Awst priodir Non Llewelyn a
Gethin Davies, hefyd Siwan Menai a Dylan Wyn. Boed bendith Duw ar eu huniad
hwythau hefyd.  
Diolchaf i bawb a fu’n gofalu am Apêl Wythnos Cymorth Cristnogol, bu i Mrs
Astra Thomas a Mr John Wynn Jones gyfrif dros £1,800 sef y swm a godwyd  
trwy ein hymdrechion fel eglwys.
Bydd rhaid torchi llewys bellach i sicrhau ein bod yn cyrraedd y nod o £12 yr
aelod at gyfer Apêl Guatemala. Dim ond oddeutu £600 a ddaeth i law hyd yma,
felly bydd angen ymdrech fawr i gyrraedd y £4,000, a hynny mewn dyddiau
digon anodd yn ariannol.
Er bod y mis hwn yn sôn am orffen haf, gobeithio y daw cyfle i bob un ohonoch i
hamddena ychydig a meddwl a gweddïo uwchben y cwestiwn hwn,
BETH MWY Y GALLAF EI WNEUD I HELPU FY EGLWYS I GYFLAWNI EI
GWAITH O ADDOLI DUW, CENHADU, A GWASANAETHU CYD-DDYN?
Cofion caredig
Eric Jones
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ADNABOD EIN GILYDD

BETI A IEUAN HUMPHREYS, MAWDDWY, Y FELINHELI
MALDWYN THOMAS

HOGYN FFARM A HOGAN FFARM

D

iwrnod disglair ar Ynys Môn yn isel fan acw y tu draw i doeau’r
Felinheli a glannau’r afon. Mae rhiniog Mawddwy, 13 Trem y Foel,
cartref uchel Beti a Ieuan Humphreys yn lle i loetran a rhyfeddu. Mae
Ieuan yn sefyll ar ben y grisiau concrit sy’n codi o’r lôn ac yn arwain at y
rhiniog ac at y tŷ. Y tu mewn mae ogla polish. Mae popeth yn sgleinio yn y
cwpwrdd gwydr a’r gadair fawr sydd wedi dwad yma o gapel Brynmenai,
un o gapeli Methodus Y Felinheli.
‘Un o ardal Dinas Mawddwy ydw i. Hogyn ffarm, ardal Gwylliaiad
Cochion Mawddwy, y Barwn Lewis Owen a phobl ddiddorol felly. Mi oedd
fy ewythr yn ffermio’r Dugoedydd Mawr, ffarm y Gwylliaid yn ôl y sôn.’
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FFERM A PHLAS
Fe ddaeth newid byd a’i dad yn dod yn eio dro i fod yn rheolwr ar fferm
Plas y Faenol a chyfrifoldeb ganddo fo am y lle i gyd. A’r fferm honno a
phlas y Faenol oedd cylch bywyd Ieuan am rai blynyddoedd.
‘Mi ddois inna i’r Faenol yn forwyn yn y llaethdy. Dwad o Ffarm y Foel
Isa, Pontllyfni. Mi oeddwn i felly yn cysgu yn y plas yn ystod yr wythnos.’
Mae Beti a Ieuan yn cofio am y Faenol gydag anwyldeb. Dyddiau’r
sgweiar Syr Michael Duff oeddan nhw. Y llaethdy efo’i deils llachar-wyn,
Beti yn dechrau gweithio am saith yn y bore, yn godro deugain o wartheg
ac yn gwneud menyn.
Amser bwyd a staff y plas i gyd yn bwyta o gwmpas y bwrdd mawr yn y
gegin. Yr howsciper a’r brif gogyddes a’r butler sydd yn teyrnasu. Mae
valet Syr Michael yma, y chaffeur George Randall, y morwynion - a Beti o
Bontllyfni yn eu mysg. Staff y plas, maen nhw ar wahân i ddynion y fferm.
Allan yn y caeau o gwmpas y beudai a’r sguboriau yr oedd gwaith Ieuan.
Mae yntau’n cofio’r dyddiau rheini a chael cwmpeini dynion fel Robat
Parry, Capel y Graig, tad Menna Evans, Ffordd Cynan heddiw, blaenor yn
y Graig; gŵr bonheddig a Christion gloyw iawn.
Ond er bod y bwyta’n digwydd ar wahân yr oedd yna groesi terfynau
hefyd. Mae Beti a Ieuan yn cychwyn canlyn. Dyma ddiwedd cyfnod y
datgymalu mawr yn hanes yr hen stadau, ac efallai bod hanes y Faenol
yn enghraifft deg o’r chwalu hwnnw. Gwerthu’r tai yn Llanberis,
gwerthu’r bythynnod ar lechweddau Llanddeiniolen, gwerthu’r siopau yng
Nghaernarfon a gwerthu’r ffermydd ar hyd y fro.
A gwerthu fferm y Bush uwchben y Felinheli i William Williams, tad Beti.
Mae hi a Ieuan wedi bod yn canlyn am ddwy flynedd cyn iddyn nhw briodi
yn Rhagfyr 1954.
‘Bore sych ond mi ddaeth i fwrw eira yn y pnawn. Y Parchedig John
Evans, Capel Bwlan, Llanwnda, ddaru’n priodi ni, mi aethom i Lundain i
dreulio’r mis mêl.’
Mae Beti ar ei thraed
‘Mi ydw i yn eich gadael chi rŵan ac yn mynd i wneud panad.’
Ardal Y Felinheli ydi cartref Beti a Ieuan byth wedyn. Mae Ieuan yn gadael
y tir ac yn mynd i weithio i gwmni olew Vanwil, un o gwmnïau bach y
wlad. Gyrru tanceri Bedford ac Austin a Seddon, llwyth o bymtheg cant o
alwyni o olew yn cael ei rannu o gwmpas y ffermydd a’r tyddynnod sydd
rhwng gweirgloddiau Llŷn a mynyddoedd Eryri. Ieuan yn tynnu ffon y gêr
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drwy giât y gêr-bocs, yn refio, yn brecio, yn parcio. A’r fro yn tyfu - i lawr
at Benrhyndeudraeth ac i fyny at lannau gogledd Arfon a Dyffryn Conwy.
Fina, Esso, Shell a BP yn eu tro. Y depo, y fferm, y byngalo, y garej. Ac
adra at Beti.
Mi ydan ni’n mynd trwodd i’r stafell ganol, ogla teisen a phanad o de
cryf. Teisen mwyar duon, teisen gartra. A’r siarad bellach am gapeli a
gweinidogion.
CAPEL BRYNMENAI A DAU AELOD SELOG
Mae’r ddau yn aelodau yn 1954.
‘Mi ges i fy nghodi yn flaenor yn 1966 yn ystod cyfnod y Parchedig W. J.
Thomas, gweinidog arbennig. Pregeth dri chwarter awr. Mi oedd Swper y
Cymun yn rhan arbennig iawn o’i weinidogaeth. Mi oedd bod yn flaenor yn
brofiad addysgiadol iawn. Cystal â choleg. Wrth fod yn flaenor y gwnes i
ddysgu sut i siarad yn gyhoeddus. A phan gauwyd Capel Brynmenai fe es i
yn flaenor yn yr Henaduriaeth.’
Y Parchedigion Iorwerth Jones Owen, Emlyn Richards a John Roberts,
Caernarfon a Llanfwrog - maen nhw’n uchel yn y llyfrau. Mae yna
ddiffuantrwydd yn llygaid ac yn llais Ieuan wrth siarad am addoli a’r capel.
Mae Beti yn cerdded ar hyd y lôn yn ôl am ei chartref yn y Bush yn
ddyddiol - at y teulu, at y defaid, yn y cynefin a’r cyfarwydd. Mae Ieuan
yntau yn Ysbyty Gwynedd bob bore diwrnod gwaith yn derbyn ac yn
trefnu papurau newydd y barod ar gyfer y wardiau.
Amser ffarwelio.
‘Dowch ag Astra efo chi y tro nesa.’
‘Mi wna i. Os ca i deisen fwyar duon arall.’
Mae’r haul yn tywynnu ar gaeau a glennydd Môn ac ar ffenestri ffrynt
Mawddwy yn uchel uwchben y Felinheli.

ER CÔF
ALUN O FÔN

Yn wir gadarn gredadun, ei Arglwydd,
Drosglwyddodd i’w gyd-ddyn.
Cu y bu, i ni bob un.
Daw’r her i ni o’i ddilyn.
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‘STEDDFOD YR URDD

Y

E L A VA U G H A N

n ystod yr wythnosau yn arwain at
yr Eisteddfod, bu Gwen fy ffrind
a minnau yn brysur yn ymarfer gyda
chôr o blant ysgolion Sul yr ardal ar
gyfer perfformio dwy gân yn Oedfa'r
Sul yn yr Eisteddfod.
Roedd yn fore gwlyb iawn pan aethom
i'r oedfa, ond roedd yn sych ar lwyfan
y pafiliwn. Profiad braf iawn oedd cael
perfformio o flaen pafiliwn yn llawn
o bobl, cael mwynhau perfformiadau
y bobl ifanc oedd yn cymryd rhan, a
chael cydganu gyda'r gynulleidfa yn yr
emynau.
Aeth ein teulu i gyd i'r Eisteddfod ar
y dydd Mercher, ond druan o Mam,
roedd yn rhaid iddi hi weithio yng nghefn y pafiliwn trwy'r wythnos!
Cafodd Cian fy nghfender bach a minnau lawer iawn o hwyl yn mynd i
sioeau S4C - sioe TAG a Sioe Cyw, a chael hwyl yn cyfarfod y sêr!
Cawsom brynu llyfrau newydd a mwynhau treulio amser yn y babell Celf a
Chrefft.
Roedd y ddau ohonom wedi blino'n lân erbyn diwedd y diwrnod, ond yn
falch ein bod wedi cael diwrnod cymharol sych yno cyn y glaw mawr
ddaeth ddiwedd yr wythnos!!

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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KIDS FRIENDLY CHURCH
A L E D I FA N

JILL KAYSER

A

hithau’n ddiwrnod braf, y peth olaf ydych chi eisiau ei wneud fel arfer
ydi eistedd mewn ystafell gymharol fechan yn gwrando ar rywun yn
siarad drwy’r dydd. Felly ar fy ffordd draw i’r Bala yn y car roeddwn yn
ceisio dyfalu oeddwn i wedi gwneud peth call yn teithio i gymryd rhan yn
y sesiwn. A beth am y teitl.? ‘Kids Friendly Churches’? Onid yw’r capeli
yn ein gofalaeth ni eisoes yn Kids Friendly’? Os nad ydynt, sut ydwi’n cael
fy nghyflogi fel Swyddog Plant a Phobl Ifanc?!
Cael fy siomi ar yr ochr orau wnes i gyda’r diwrnod yn y diwedd. Dysgais
gymaint, nid yn unig am y cynllun, ac am eglwysi yn Seland Newydd, ond
hefyd am ein sefyllfa ni yma yn yr Ofalaeth.
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Gwraig o Dde Affrica yn wreiddiol ydi Jill Kayser. Hi oedd yn arwain y
diwrnod. Tyfodd i fyny yn y De Affrica Apartaidd, ond pan oedd yn 17
mlwydd oed gadawodd y wlad a mynd draw i Seland Newydd er mwyn
astudio yno. Ac yno y mae wedi bod ers hynny.
Mae’n gweithio i Eglwys Bresbyteraidd Seland Newydd fel arweinydd y
rhaglen Kids Friendly Church, rhaglen sydd dros bum mlwydd oed bellach,
a’i phrif nod yw sicrhau fod ei heglwysi nid yn unig yn cynnig darpariaeth
i blant, ond fod naws ac ethos yr holl eglwys yn troi o amgylch bod yn
‘kids friendly’.
Mae sefyllfa’r Eglwys yn Seland Newydd yn debyg iawn i Gymru, gyda
dirywiad mawr yn y nifer sy’n addoli a’r capeli yn cau. Wrth i Jill restru’r
problemau yr oeddynt yn eu hwynebu, roeddwn yn gallu cydymdeimlo
yn llwyr â hi gan fod ein sefyllfa yma yn yr Ofalaeth yn union yr un fath.
Yno hefyd mae bywyd a phatrwm teuluol yn newid a rhaid cystadlu gyda
gweithgareddau eraill ar y Sul, i enwi dim ond dau.
Ond mae Jill yn credu’n gryf yng ngorchymyn Iesu, ‘Gadewch i blant
bychain ddyfod ata i a pheidiwch â’u rhwystro…’. A dyma sail y cynllun.
Ein plant yw ein dyfodol. Ac os nad ydym yn estyn allan at y plant a’u
teuluoedd yna mi fydd ein capeli yn marw. Ac er mwyn gwneud hynny
rhaid gweithio yn ein cymundebau, rhaid addasu ein hadeiladau, ein
haddoliad, ein bywydau cymdeithasol, a hyd yn oed ein ffordd o groesawu
a chyfathrebu.
I bob pwrpas, rydym wedi gwneud hynny yn ein gofalaeth. Rydym wedi
gwario ar gael adeiladau pwrpasol. Rydym wedi cyflogi swyddog plant a
phobl ifanc, mae plant yn rhan o’n haddoliad ar fore Sul, y mae clybiau
plant wythnosol ar gael.
Ond efallai fod angen mynd y cam olaf cyn y gallwn gael ein galw yn wir
‘kids friendly’. Pethau bach fel cael bwrdd croesawu yng nghyntedd y
capel ar fore Sul ar gyfer y plant a bywiogi’r mawl. Ydi’r gwaith yr ydym
yn ei wneud yn y gymuned yn ddigonol? A ddylem fod yn cynnig clwb
gwyliau a chynlluniau tebyg?
Gadewch i ni asesu ein darpariaeth yma, a beth am fynd y cam olaf, fel
bod modd i ni yn wirioneddol alw ein hunain yn ‘kids friendly church’.
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PEACEJAM
A R W Y N E VA N S

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw’n blant i Dduw

Beth ydyw “PEACEJAM”?

ysgogol – bywiog – cyffrous – cynhyrfus – ysmudiadol – cyfareddol
– diollwng – gafaelgar - hudolus – pwerus – cymhellol – dylanwadol –
sylweddol – ymddiddorol - difyr – dymunol  - ysbrydoledig - gwefreiddiol
Ym Mawrth 2011 – ar ôl cael sgwrs gyda phobol o swyddfa Pugwash
yn Llundain  - mi ges wahoddiad i fynd i Brifysgol Bradford lle yr oedd
Adran Astudiaethau Heddwch yr Ysgol Astudiaethau Cymdeithasol a
Rhyngwladol yn cynnal penwythnos PeaceJam efo ysgolion Gogledd
Lloegr. Yno roedd dau gant o ddisgyblion, efo rhai hefyd o Azerbaijan ac
Armenia oedd wedi byw mewn rhyfel am flynyddoedd.
Roeddent i gyd wedi bod yn astudio'r cwricwlwm PeaceJam Ysgolion
Uwchradd am flwyddyn. Yr oedd ennillydd Gwobr Heddwch Nobel yn
bresennol dros y penwythnos gyda nhw i ddarlithio ac i siarad efo nhw,
mewn grŵp cyflawn, grwpiau bach ac yn bersonol. Oedden nhw yn dysgu
am y mudiad sylweddol hwn. Y nod oedd gwerthfawrogi pwysigrwydd
heddwch - heddwch personol, heddwch i’r genedl a heddwch i’n byd ni.
Gallai sefydlu'r mudiad yma ym Mangor sicrhau nad yw disgyblion
Gogledd Cymru yn cael eu hamddifadu o'r effaith eithriadol fydd y mudiad
yn ei gael ar bobl nad ydynt yn rhy hen i gael eu dylanwadu ar gyfer da yn
eu bywydau personol ac yn eu patrymau ymddygiad.
PeaceJam! Gall newid ddechrau yma! Mae’r mudiad yn ysbrydoli pobl
ifanc ac yn rhoi sgiliau iddynt:
i ddod yn genhedlaeth newydd o heddychwyr
i drawsnewid eu hunain, eu cymunedau lleol, a'r byd.
i fod yn ddinasyddion byd-eang gweithredol
ac i ddewis atebion di-drais i'w problemau.
Mae PeaceJam y DU yn rhan o fudiad ieuenctid rhyngwladol a arweinir
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gan enillwyr Gwobr Heddwch Nobel . Mae PeaceJam DU yn rhaglen
addysg heddwch rhyngwladol gyffrous ac arloesol ar gyfer ysgolion a
grwpiau ieuenctid yn y DU. Dyma'r unig raglen addysg a ddyfeisiwyd gan
gynnwys prif enillydd Heddwch Nobel sy'n gweithio yn bersonol gyda
phobl ifanc i drosglwyddo eu hysbryd, sgiliau a doethineb, mynd i'r afael
â materion yn amrywio o drais, datrys hiliaeth, sgiliau datrys problemau, a
gwrthdaro.
“Mae Emosiwn heb weithredu yn amherthnasol,” meddai Jody Williams –
un ohonyn nhw oedd hi.
“Os nad nawr, pryd? Os nad ni, pwy? Sut y gallwn greu Heddwch?”
(Matt Lamb)
Am ragor o wybodaeth gweler
[1] www.peacejam.org.uk [2] http://www.britishpugwash.org

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

Ysgrifennodd mab ifanc y gweinidog
lythyr at ei hen fodryb yn ymddiheuro
am iddo anghofio ei phenblwydd yn
naw deg oed. ‘ Mae’n wir ddrwg
gennyf,’ ysgrifennodd, ‘Does gen
i ddim esgus o gwbl, a mi fuasai’n eithaf cast i mi petae
chwithau’n anghofio fy mhen blwydd innau ddydd Mercher
nesaf.’
GYRRWCH UNRHYW GYFRANIADAU AR GYFER Y RHIFYN
NESAF O ICHTHUS I gdeiniol@hotmail.com
I GYRRAEDD DDIM HWYRACH NA’R 8ed O HYDREF
OS GWELWCH YN DDA

›

›
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CHWILAIR I’R PLANT A’R BOBL IFANC
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RHWNG YR AMIWSMENTS
A’R ATGYFODIAD
SIONED JONES

Yn ystod gwyliau’r Pasg bu pedwar
o aelodau Cic Bang yng Ngŵyl
Llanw.  Gŵyl Gristnogol bedwar
diwrnod i’r teulu cyfan yw Llanw ac
eleni cynhaliwyd yr Ŵyl yng Nghei
Newydd, gyda’r gweithgareddau mewn
lleoliadau gwahanol yn y dre, a’r llety
ar faes carafannau moethus Quay West.
Daw Cristnogion o bob cwr o Gymru
ac o bob oed at ei gilydd i ddathlu’r
Atgyfodiad ac i fwynhau mewn
awyrgylch cartrefol braf.
Rhun Gwilym, Osian Meredydd, Llion Lloyd a Meilyr Jones oedd y pedwar
aelod mentrus a dyma’u hargraffiadau nhw.
“Gŵyl Gristnogol ydi Llanw ond bod ni yn cael lot o hwyl yno. Mae 'na bob
math o weithgareddau. Addoliad yn y bore a sesiynau o bob math yn edrych ar y
Beibl. Ond mae 'na hefyd bethau i ‘neud gyda’r nos fel noson lawen ac ati.”
“Mae 'na lot o bobl yn arwain gwahanol grwpiau ond Derek Rees ydi’n hoff
arweinydd ni. Mae Derek yn cŵl !!
“Yn y dydd, mi gawson ni lot o hwyl yn y clybiau a dysgu fod Iesu wedi marw ar
y Groes drosta ni.”
Gyda’r nos, roedd digon o bethau i’w gwneud ar y maes carafannau - pwll nofio,
bowlio deg, pŵl, amusements, neu gael hwyl yn y garafán.
Mam Rhun, Elise Gwilym, oedd yn digon dewr i rannu carafán â’r pedwar
bachgen. Meddai Elise, “Mae Llanw'n llawn o fwrlwm a chymdeithasu hapus.
Dwi wrth fy modd fod yr hogia yn mwynhau ac felly dwi'n mynd i seminar neu
gyfarfod yn hapus hefyd. Mae'n gyfle i drafod yn ogystal â chlywed, ac i gyd ar
lan y môr yng Nghei Newydd!”
Nôl at y bechgyn – “Fydden ni eisiau mynd i Llanw eto? Yn bendant, yn sicr,
def-o.”
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ENWAU LLEOL
GLENDA CARR

PENCHWINTAN
‘Rydych i gyd yn gyfarwydd ag allt Penchwintan; mae hi’n agos iawn at
y troad i Gapel Berea Newydd oddi ar Ffordd Penrhos. Ond a ydych chi
wedi meddwl erioed beth yw ystyr Penchwintan? Wedi’r cyfan, mae’n enw
eithaf anghyffredin.
Ceir cofnod ym mhapurau Penrhyn yn archifau’r Brifysgol o’r flwyddyn
1610 at dŷ o’r enw Tyddyn y Quinten. Reit siŵr eich bod yn meddwl nad
oes naws Gymraeg iawn i’r enw hwn, a byddech yn hollol gywir. Gair
Saesneg yw quintain, a benthyciad ohono yw’r ffurfiau Cymraeg chwintan
a chwintyn. Teclyn ar ffurf sach trwm yn hongian o ffrâm oedd chwintan.
Byddai marchogion y twrnamaint gynt yn ymosod arno i ymarfer eu sgiliau
â’r waywffon. Os methent â’i daro, caent glec go hegar gan y sach a’u
bwrw oddi ar eu meirch. Mae’n debyg i’r arfer barhau yn ddiweddarach
gan ddefnyddio ffyn yn hytrach na gwaywffyn ym mabolgampau’r werin
gyffredin. Felly, gellir tybio y byddai ar un adeg gryn dipyn o hwyl ymhlith
y llanciau lleol wrth iddynt herio ei gilydd gyda’r chwintan ar gyrion
Bangor.
Ceir cyfeiriad at Tyddyn y Denmanchwyntan mewn copi o asesiad y Dreth
Dir o 1783. Felly, mae’n bosib mai ar waelod allt Penchwintan yr oedd y
chwintan ei hun, ger safle’r strydoedd a elwir heddiw yn Ffordd Denman a
Gardd Denman.
Mae yna ystyr arall i chwintan, sef rhyw fath o rwystr a roddid ar draws
llwybr priodfab i’w atal rhag cyrraedd tŷ’r briodferch ar ddiwrnod y
briodas. Ambell dro ni fyddai hyn yn ddim byd mwy na rhaff o flodau
ar draws y ffordd. Mae hyn yn arfer hyd heddiw mewn rhai rhannau o
Gymru. Ond rhwystr dros dro yw hwn. Mae’r ffaith i’r chwintan ym
Mangor ddod yn rhan o enw’r tŷ yn Tyddyn y Chwintan yn awgrymu
rhywbeth mwy sefydlog.
Felly, mae’n fwy na thebyg mai teclyn campau’r marchogion oedd yma.
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Y GORNEL WEDDI
“Na nid aelod o dîm buddugol
Sbaen a enillodd Gwpan Ewrop, ond
rhywun llawer pwysicach - Reinaldo
o Guatemala. Mae Reinaldo yn
gweithio i Cymorth Cristnogol ac
felly yn ddolen gyswllt agos iawn
â’n hapêl Viva Guatemala! Ddydd
Mawrth Mehefin y 26ain ymwelodd
â ni ym Merea Newydd. Wrth iddo
ein hannerch daeth yr angen yn
Guatemala yn fyw iawn wrth iddo
sôn am sicrhau gwaith sefydlog,
cyfiawnder economiadd a mwy o lais
gwleidyddol i’r tlotaf o’r tlawd yn ei
wlad. Nid cardod yw Viva Guatemala
ond partneriaeth, rhannu a chalonogi ein gilydd fel brodyr a chwiorydd yng
Nghrist.”  (Goleuad Gorffennaf 6ed)
Gweddiwn:

“Câr dy gymydog fel ti dy hun:”
O Dduw ein Tad nefol, sylweddolwn ger dy fron,
bod ein cymydog yn llawer mwy na’r un sy’n byw
drws nesa i ni. Pwy bynnag ydyw, ple bynnag y
mae’n byw, y mae’n berson sydd â breuddwydion,
gobeithion, dyheadau, ac anghenion, fel ninnau.
Cymorth ni i garu cymydog fel ni ein hunain, a
dangos consyrn am ei obeithion a’i ddioddefiadau fel
pe baent yn eiddo i ni. Amen

Sut y mae ein hymdrechion ni yn dod ymlaen?
A allwn fforddio £1 y mis? Hyd yma bu i ni godi rhyw £600 ond y mae’r
nod yn oddeutu £4,000. Gwnawn ein gorau.
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SEIAT ICHTHUS
A LW Y N R O B E R T S

CÂN DEBORA - OND??
Gwahoddwyd ni ddydd Sul i lofnodi deiseb yn gwrthwynebu i’r Fyddin
/Lluoedd Arfog fynd i’n hysgolion i annog ein pobl ifanc i ymuno â’r
Lluoedd a chael eu dysgu i ladd.
Pan euthum i’r tŷ darllenais golofn Elfed ap Nefydd Roberts, “Gyda’n
gilydd yn yr Ysgol Sul”, yn Y Cymro. Pumed bennod Llyfr y Barnwyr,
adnodau 1 – 31 oedd dan sylw a phennawd y wers oedd “Pŵer i’r Ferch”.
Darllenais y bumed bennod drwyddi a chael cryn ysgytwad.  Yr un
oedd yr ysgytwad wedi imi ddarllen y bedwaredd bennod. “Bendigedig
goruwch gwragedd fyddo Jael, gwraig Heber y Cenead, bendithier hi
uwch gwragedd y babell,” yw geiriau Cân Debora. A’r hyn a wnaeth  Jael,
ymysg pethau eraill, oedd estyn ei llaw at yr hoelen, a’i deheulaw at ordd
y llafurwyr a phwyo Sisera a dryllio’i ben, a’i  daro a thrywanu ei arlais.
Crymodd yntau rhwng ei thraed a syrthio yn gelain.
Ar hyd canrifoedd hanes hyd at y Rhyfel Mawr a Rhyfel y Malvinas a
phob rhyfel yr un yw’r stori. Y mae arweinwyr a llywodraethau wedi cael
eu harwain gan eu Duw i ddarostwng y gelyn a pheri iddo grymu a syrthio
yn gelain.
Buasai darllen “The Great War and Modern Memory”, cyfrol Paul Fussell
ar greulondeb a chythreuligrwydd a gwastraff pob rhyfel wedi bod yn well
i mi na threulio awr ar fore Sul yn darllen yr hanes gorchestol am ladd yn
Llyfr y Barnwyr o dan arweiniad gŵr yr wyf i erioed, hyd yma, wedi’i
edmygu.
ON Fel hyn y ceir yr hanes yn The New English Bible:
“She stretched out her hand for the tent-peg, her right hand to hammer the
weary. With the hammer she struck Sisera, she crushed his head; she struck
and his brains ebbed out. . . . . Where he sank down, there he fell, done to
death.”
Y mae’r geiriau, os rhywbeth, yn greulonach ac yn fwy amrwd yn y
Saesneg.
Geraint Percy Jones

16

YR ATEB??
Roedd bwriad Elfed ap Nefydd Roberts yn ei erthygl yn y Cymro yn trafod
Cân Deborah yn glir. Er gwaethaf agwedd batriarchaidd yr Hen Destament
yn gyffredinol at le y ferch mewn cymdeithas, y mae un o’r rhannau hynaf
oll, sef Cân Deborah, wedi ei phriodoli i ferch a oedd yn un o’r barnwyr
- prif arweinwyr yr Israeliaid - yn folawd i ferched am eu rhan yn un o
fuddugoliaethau yr Israeliaid mewn rhyfel. Yn ôl safonau y cyfnod yr oedd
eu gwaith yn dra chanmoladwy ond nid yw defnyddio’r Gân fel tystiolaeth
i agwedd cymdeithas at wragedd yn golygu bod Elfed yn cymeradwyo’r
gweithredoedd na’r safonau.
Y mae cwestiwn Geraint, fodd bynnag, yn tynnu sylw at ddwy o’r
problemau mwyaf astrus i’r crediniwr Cristnogol sef ein hagwedd at yr
Hen Destament a chwestiwn mawr heddwch a rhyfel. Nid o fewn nodyn
byr y mae dod i’r afael a’r naill na’r llall ac ni wnaf fwy nag awgrymu
rhai pethau ynglŷn â’r cwestiwn cyntaf. Am funud gadwn heibio unrhyw
ystyriaeth i ddwyfol ysbrydoliaeth yr Hen Destament a chydnabod ei
fod yn dystiolaeth llu o awduron i’w cred bod Duw wedi dod i berthynas
arbennig a chenedl Israel. Mynegir hyn mewn llu o ffyrdd - trwy ymaflyd
â chwestiynau sylfaenol am fodolaeth y byd a lle dyn ynddo, trwy
ddehongli digwyddiadau hanesyddol fel ymyraeth ddwyfol, trwy fynegi
profiadau crefyddol o ffydd neu foliant neu edifeirwch a thrwy gyhoeddi
gofynion moesol Duw. Y mae rhannau sy’n dystiolaeth i ddyfnder ffydd
ac i ysblander gweledigaeth grefyddol. Y mae eraill sy’n gaeth i falchder, i
gulni cenedlaethol ac i gasineb a dialedd.
Ond beth am ysbrydoliaeth y Gair?
Yn fyr, fe fyddwn yn dadlau nad yw hyn
i’w ddarganfod mewn cred bod pob
gair yn gywir, pob safbwynt yn
ddilys a phob honiad yn wirionedd.
Yn hytrach ‘trysor mewn llestri pridd’
ydyw - gras Duw yn defnyddio’r
geiriau dynol fel pe baent yn Air Duw ei
hun. Ac y mae gwahaniaethu rhwng y trysor
a’r llestr pridd yn dibynnu ar ddehongli’r geiriau
yng ngoleuni ‘ y Gair a wnaethpwyd yn gnawd’.
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DUWIOLDEB DONIOL
YR OES O’R BLAEN
ANN CORKETT

‘Yn yr eglwys hon hefyd y cartrefai Catrin Rondol, yr hon oedd wedi
myned yn hysbys drwy y wlad a’r gwledydd, am ei chrefyddolder, a’i
hynodion personol. Dylynodd lawer ar bregethwyr De a Gogledd, a
gorfoleddodd lawer dan eu gweinidogaeth. Ond yn eglwys Lledrod [yn
Amlwch] yr oedd ei chartref, ac yn y cyfarfodydd a gynnelid yn y capel
hwn, hefyd, torai allan yn fynych mewn hwyliau hyfryd. Un tro, pan yn
gwrandaw ar un gwr yn pregethu, aflonyddid hi gan y meddwl fod y toes
ag ydoedd hi wedi ei dylino cyn cychwyn allan o’r ty, yn tori dros y llestri.
Tadogai Catrin bob meddyliau fel hyn ar Satan, pa un bynag ai euog ynteu
dieuog fyddai. Felly y tro hwn. Gwaeddodd allan yn sydyn, “Taw Satan, os
ydyw y toes yn tori dros y llestri, nid ti a’i piau; gad lonydd i mi.”
‘....[Mewn oedfa gofiadwy] canent oll gyda hwyl. Aeth Catrin Rondol, a’r
hen wragedd, i lamu fel ewigod; a William Roberts [aelod cyffredin, y pryd
hynny], yntau hefyd, i floeddio a neidio. Bu y cyfarfod hwn yn foddion
adnewyddiad mawr iddo.’
Cofiant y Parch. W. Roberts, Hugh Jones, 1869, tt. 16-17

ENGLYN
ER COF AM PEGI WILLIAMS GAN EI BRAWD LYN DAVIES.
Dau olaf o'r hen deulu, - un yn llai
   A'r llall yn hiraethu.
Dim 'chwaneg o hwyl Pegi
Yr un fath a'r hyn â fu.
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Y DIGWYDDIADUR
GORFFENNAF
SADWRN, GORFFENNAF 14
Trip yr Ysgol Sul i Hafan y Môr,
Pwllheli.
14eg Hyfforddiant i flaenoriaid - Coleg
y Bala
AWST - PRIODASAU
GWENER, AWST 17eg
am 1 o’r gloch yng Nghapel Cross Inn
Dryslwyn
Priodas Non Llewelyn a Gethin Davies
SADWRN, AWST 18fed am 11 y bore
ym Merea Newydd
Priodas Siwan Menai a Dylan Wyn
MEDI
NOS FAWRTH, MEDI 11eg
am 7o’r gloch
Lansio Gwefan yr Henaduriaeth

NOS IAU, MEDI 13eg
am 8 o’r gloch
Cyfarfod i’r darpar flaenoriaid.
HYDREF
NOS IAU HYDREF 4ydd
am 7 o’r gloch
Cyfarfod i’r darpar a’r blaenoriaid
presennol
SUL, HYDREF 21ain
Sul Diolchgarwch
LLUN, HYDREF 22ain
Cyfarfodydd Gweddi Diolchgarwch
NOS FAWRTH, HYDREF 23ain
Ordeinio blaenoriaid ym Merea Newydd
- 6:30 yr hwyr

CYRSIAU HAF COLEG Y BALA 2012

Cwrs Ieuenctid yr Haf
30ain o Orffennaf i’r 3ydd o Awst
Wythnos i bobl ifanc rhwng 11 a 15
oed ddod i'r Bala am wyliau llawn
gweithgareddau awyr agored, gemau
gwirion, ymlacio, gwneud ffrindiau a chael
dysgu mwy am fod yn rhan o’r ras y mae
Duw yn ein gwahodd i rhedeg!
Cwrs Anhrefn Awst - 13eg i’r 16eg
Os wyt ti rhwng 8 a 12 oed, paid â cholli
cyfle i ddod ar gwrs gwych, anhygoel ac ardderchog Anhrefn
Awst yn Ngholeg y Bala o ddydd Llun i ddydd Iau Awst 13eg - 16eg!
Souled Out Awst 18ed - 24ain
Mae Souled Out yn ddigwyddiad cyffrous i ieuenctid (15+), myfyrwyr ac
oedolion ifanc!
Am fwy o fanylion; 01678 520565 neu colegybala@ebcpcw.org.uk
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♬♫♭♪

Dyma lun o'r bobl oedd yn gofalu am y Cinio Tlawd
tuag at Cymorth Cristnogol

Glywaist ti Robert Luke Jones
ar yr organ?

Hoffet ti wneud rhywbeth tebyg?
Dyma dy gyfle!
Am wybodaeth am
nawdd/cefnogaeth/profiad,
mynn air efo
Aled Ifan (353132)
neu Eirian (355925)

