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Mwy ar dudalen 13

gwasanaethau’r sul

10.00: Oedfa deuluol gan gynnwys Ysgol Sul y Plant
11.00: Ysgol Sul yr Oedolion 5.30: Oedfa’r Nos

Awst 6
Awst 13
Awst 20
Awst 27
Medi 3
Medi 10
Medi 17
Medi 24

Hydref 1
Hydref 8
Hydref 15

Gweinidog
Parch. Gareth Edwards
Gweinidog
Diolchgarwch y Plant
Hydref 22
Undebol hwyr Emaus
Hydref 29
Parch. Idris Thomas
hwyr
Tachwedd 5	Gweinidog

Mr Glyn Owen
Undebol Emaus
Undebol Emaus
Parch. Iwan Ll. Jones
	Gweinidog
Gweinidog
Parch. Glyn Tudwal
Jones

dyletswyddau
Blaenor y Pythefnos

dyletswyddau
Blaenor y drws

Awst 6 a 27
Cynthia Owen
Medi 3 a 10	Gwilym Roberts
17 a 24
Wyn Griffiths
Hydref 1 a 8	Delyth Oswy Shaw
15 a 22
Menna Baines
29 a Tachwedd 5 Maldwyn Thomas

Awst 6
John Griffith
Awst 27 a Medi 3	Geraint Hughes
Medi 10 a 17	Eirian Howells
24 a Hydref 1	Alwyn Lloyd Ellis
Hydref 8 a 15	Robat Roberts
22 a 29
John Wynn Jones
Tachwedd 5 a 12	Gwyn Jones

rhoddwyr y blodau (Cydlynydd: Elizabeth Roberts - 353915)
Medi 24	Gwawr Jones
Hydref 1
Helen Morris
Hydref 8	Delyth Williams
Hydref 15
Morwena Edwards
Hydref 22	Griff Jones
Hydref 29	I’w drefnu
Tachwedd 5	Sara Tudor

Awst 6	Sarah Buchan U
Awst 13	Undebol
Awst 20	Undebol
Awst 27	Enid Pritchard U
Medi 3	Lis Roberts
Medi 10
Caren Lewis
Medi 17	Lis Jones
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gair gan y gweinidog

M

y pa r c h e d i g e lw y n r i c h a r d s

ae’r haf yn tŷ ni yn
cael ei atalnodi gan res
o ddigwyddiadau. Yn
gyntaf, daw Cymanfa
Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd
Cymru ddechrau Gorffennaf, yna’r
Sioe Fawr ganol y mis, y Steddfod
ddechrau Awst, a Phrimin Môn yn glos
ar ei sodlau. Erbyn hynny bydd yn
amlwg fod y dydd yn tynnu ei draed
ato, ac mae gweld y griafolen yn ei
blodau’n dweud nad yw diwedd haf
ymhell. Efallai y ceir mis Medi braf a
hydref tyner, ond gyda’r fath agwedd,
y mae’n hawdd iawn i rywun sy’n
casáu tywyllwch a gwlybaniaeth y
gaeaf ddigalonni. Y gamp, mae’n siŵr,
yw edrych ymlaen a bod yn ddiolchgar
a cheisio dal gafael ar y gobaith y daw
gwanwyn a haf arall ar ôl llymder y
gaeaf.

Mae hynny’n wir i ryw raddau am yr
eglwys, oherwydd bydd amryw o bobl
yn ystod Gorffennaf ac Awst yn mynd
ar eu gwyliau neu’n manteisio ar y
cyfle i ymweld â theulu a chyfeillion.
Prin yw’r gynulleidfa’n aml ganol haf,
ond erbyn yr ail Sul ym Medi bydd y
mwyafrif wedi dychwelyd, a’r patrwm
yn ailgychwyn unwaith eto.

Ac fel y gŵyr pawb ohonom, mae
gan bob tymor ei nodweddion. Tymor
y cynhaeafu fu’r hydref ers cyn cof,
pryd y cesglid cynnyrch maes a gardd
yn waddol ar gyfer misoedd prin y
gaeaf. Ond erbyn heddiw mae Medi
hefyd wedi mynd yn fis yr ailddechrau
a’r cychwyn newydd. Aiff y plant yn
ôl i’r ysgol a myfyrwyr i’r colegau,
rhai ohonynt am y tro cynta; a bydd
sawl cymdeithas a mudiad yn paratoi i
roi rhaglen y tymor newydd ar waith.

Anfonwn ein cofion at bawb sy’n llesg
â’r hin yn braf, ac yn arbennig at y
teuluoedd sydd mewn galar.

Eleni, ym Merea Newydd, gobeithiwn
y bydd y patrwm hwnnw ychydig
bach yn wahanol gan ein bod bellach
wedi penodi gweithiwr plant,
ieuenctid a theuluoedd i gyd-weithio
â’r gweinidog a’r blaenoriaid a’r
Ysgol Sul. Y gobaith yw cryfhau’r
ddarpariaeth ar gyfer ein haelodau
ieuengaf, ac edrychwn ymlaen at
groesawu Owain Davies atom ym mis
Medi.

Boed i Dduw ein cynnal oll beth
bynnag a wnawn, a beth bynnag a
ddigwydd inni. Rhoed inni galonnau
diolchgar ac ysbryd gobeithiol, wrth
inni oll barhau yng nghymdeithas Iesu
Grist.

3

M

cofio 1917
gareth tilsley
Medi 1917 ym ‘Mrwydr Ffordd Menin’,
a hynny ychydig filltiroedd o dref Ypres
lle’r oeddem yn mynd i aros. Felly
ychwanegwyd elfen bersonol i’n siwrnai,
a rhaid oedd darganfod mwy o hynt fy
hen ewyrth yn ogystal â dilyn hanes
dyddiau olaf Hedd Wyn.

ae’r flwyddyn hon, 2017,
yn flwyddyn arbennig
i’r Cymry: sef blwyddyn
cofio trychinebau'r Rhyfel
Mawr. Dyma flwyddyn canmlwyddiant
Eisteddfod y Gadair Ddu ym Mhenbedw,
pan enillodd Hedd Wyn y gadair am ei
awdl ‘Yr Arwr’, a hynny ar y 6 o Fedi
1917, bum wythnos ar ôl
iddo ef gael ei ladd ar faes y
gâd yn Fflandrys. Fel y gŵyr
llawer ohonoch mae Yr
Ysgwrn, cartref Hedd Wyn
ger Trawsfynydd, newydd ei
adfer a’i ail-agor i’r cyhoedd
fis Mai eleni.

Mae bedd Hedd Wyn a’r
lleoliadau a gysylltir â’i
farwolaeth wedi bod yn
gyrchfan i Gymry dros
y blynyddoedd, a bydd
mintai dda yn ymweld
ddiwedd Gorffennaf eleni,
union gan mlynedd ar ôl ei
farw ar ddydd olaf y mis
hwnnw yn 1917. Roedd
hi’n dawel a gwag o bobl
pan fuom ni yno, ond digon
hawdd oedd darganfod
y fynwent yn ‘Artillery
Wood’ ger Boezinge a bedd 61117
Private E H Evans. Roedd rhywrai wedi
gadael ambell babi coch a baner Cymru
arno, a thyfai ychydig o gennin pedr arno.
Nid nepell o’r fynwent mae’r groesffordd
lle y cafodd ei ladd, a phlac ar y wal yn
dangos ysgythriad o’i lun (gweler y llun)
ynghyd â disgrifiad ohono. Ac mae cofeb
iddo ef ac eraill gerllaw - clamp o Ddraig
Goch yn sefyll ar gerrig llechi anferth, fel
y gwelwch yn y llun arall.

Pan soniodd ein mab
hynaf ei fod ef a’i fab
tair-ar-ddeg oed am fynd i
Ypres i ymweld â rhai o’r
ardaloedd lle bu brwydro
ganrif yn ôl roeddwn i’n eiddgar iawn i
ymuno yn y daith, a phan glywodd ein
mab arall am y bwriad fe ychwanegodd
yntau ei enw hefyd. Dyma ni’n mynd
yn dair cenhedlaeth o Dilsliaid yn y car
o Gaerdydd un bore Sadwrn ym mis
Mawrth a chroesi’r sianel o Dover i
Dunkirk ac ar ôl awr arall o yrru cyrraedd
Fflandrys.
Fe wyddem fod brawd ieuengaf fy nhaid,
gŵr o’r enw Daniel Tilsley, wedi ei ladd
yn y Rhyfel Mawr, er nad oedd gennym
fawr iawn o fanylion amdano. Cyn mynd
gwnaethom ychydig o ymchwil i’w
hanes a gweld iddo gael ei ladd ar 20

Mae’r ardal yma o Fflandrys yn frith
o fynwentydd, ond i gofnodi y rhai fu
farw heb i’w cyrff gael eu canfod a’u
claddu codwyd cofeb enfawr yn Ypres,
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gweithio ar ffermydd
cyfagos am gyfnod, yna
mynd i’r pyllau glo yn
Ne Cymru. Enlistio yn
Maerdy yn 1915, priodi
ym Mhwllheli ddiwedd y
flwyddyn honno a marw
yn 32 mlwydd oed yn
Passchendaele.

sef y Menin Gate. Ond
ar ôl codi’r gofeb honno
gwelwyd nad oedd lle i fwy
na 54,395 o enwau arni.
Felly, codwyd cofeb enfawr
arall yn Tyne Cot, rhyw 8
milltir o Ypres, i gofnodi
enwau 34,984 ychwanegol,
sef y rhai a laddwyd ar ôl
15 Awst 1917. Gan fod fy
hen ewyrth Daniel Tilsley
yn un o’r rhain mae ei enw
ef ar y gofeb yn Tyne Cot, a
phrofiad rhyfedd oedd gweld ei enw yno
a ninnau y cyntaf o’i deulu hyd y gwn i i
ymweld â’r fan.

Er pan agorwyd cofeb
Menin Gate yn 1927
mae aelodau Brigad
Dân Ypres wedi bod yn seinio y Last
Post ar eu biwglau yno am wyth o’r
gloch bob nos, ac eithro cyfnod yr Ail
Ryfel Byd. Fe aeth y pedwar ohonom
yno ar y nos Sul, ac er cryn syndod i ni
gweld bod tyrfa o rai cannoedd wedi
ymgynull, ar noson ddigon oer, i wrando
ac i weld seremoni gosod torchau er cof
am y milwyr a gollwyd. Ar ôl ymweld
â mynwentydd a safleoedd cymaint o
ddigwyddiadau erchyll, gan gynnwys
y fan lle defnyddiwyd nwy gwenwynig
mewn brwydr am y tro cyntaf, roedd cael
bod yn bresennol yn y seremoni seml
hon yn ddiweddglo addas a theilwng
i’n hymweliad. Wnawn ninnau ddim
anghofio hyn.

Ond mae ei enw wedi ei gofnodi mewn
mannau eraill hefyd. Yn Llanidloes,
sef ei ardal enedigol, a hefyd ym
Mhwllheli, gan mai yno yr oedd ei wraig
a’i gartref pan fu farw. Wrth bori drwy
hen bapurau Cymraeg y cyfnod fe welir
hanes ei farwolaeth yn Yr Udgorn, papur
wythnosol y cyfnod yn ardal Pwllheli, lle
y cofnodir yn rhifyn 10 Hydref 1917 iddo
gael “. . ei daro gan shel, ond hyfrydwch
yw cofio na ddioddefodd ddim poen...’
Gellir cofnodi ei hanes yn gryno: ei
eni yn Llawryglyn, ger Llanidloes,

Byddai swyddogion y capel yn falch iawn o recordio
gwasanaethau ar gyfer aelodau sydd yn cael
anhawster i fynychu’r oedfaon.
Os hoffech i ni recordio gwasanaeth ar eich cyfer
cysylltwch ag un o’r blaenoriaid neu ffoniwch
Dr Gwilym Roberts ar 01248 370377
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undeb athrofa'r bala 2017
ai duw yw'r broblem?

A

y pa r c h e d i g d d r . e lw y n r i c h a r d s
fath ddirywiad mynnodd fod yn rhaid
ceisio darbwyllo pobl i ailedrych ar
grefydd rhag ofn y gwelant ryw werth
ynddi. Pwysleisiodd hefyd fod yn rhaid
ymestyn y maes crefyddol i gynnwys
pobl yr un fath ag ef, nad ydynt yn
uniongred nac yn anghredu
ychwaith. Condemniodd
efengylyddiaeth geidwadol
ac anffyddiaeth fel ei
gilydd, ac er y dichon rhai
feddwl fod ei safbwynt ef
a’i debyg yn rhy wan ac
annigonol, meddai, dyna
iddo ef y safbwynt mwyaf
dilys, a rhoddodd bwys
mawr ar y dilysrwydd
hwnnw. Crynhodd ei
safbwynt a’r hyn a ystyria
yn ddilys ar hyn o bryd
mewn paradocs: ‘Dwi'n
credu mewn Duw a dwi
ddim yn credu mewn
Duw’. Yr hyn a wnaeth yn Llandudno
oedd ceisio esbonio hynny yng ngoleuni
geiriau Paul wrth ddinasyddion Athen,
‘Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac
yn symud ac yn bod’ (Actau 17:28).

i Duw yw’r broblem?’ oedd
thema Undeb Athrofa’r Bala
eleni. Sefydlwyd yr Undeb
yn 1909 fel cymdeithas
i gyn-fyfyrwyr diwinyddol Coleg y
Bala, a bu’n fodd ar hyd y blynyddoedd
i gyfryngu math o
hyfforddiant mewn swydd
i weinidogion. Bydd yr
Undeb yn cyfarfod yn
flynyddol yn Llandudno
ym mis Mai, ac y mae
croeso i unrhyw un ddod
yno. Y llywydd bellach
yw’r Parchg Eric Jones.
Cafwyd dau siaradwr
campus yn yr Undeb
eleni, sef y Prifardd Aled
Jones Williams a’r Parchg
Ddr Elfed ap Nefydd
Roberts. Ymhelaethu ar ei
bennod yn ei gyfrol ef a
Cynog Dafis, Duw yw’r Broblem (Gwasg
Carreg Gwalch, 2016) wnaeth Aled a
chyflwynodd Elfed yntau ei ymateb i rai
o syniadau’r gyfrol honno.
Addefodd Aled mai ei arfer yw meddwl
yn ddelweddol a digyswllt gyda’r bwriad
o greu collage geiriol, nid dadl. Llyfr
yn deillio o boen a rhwystredigaeth
wrth i ymneilltuaeth ac ysbrydolrwydd
ddirywio ydoedd Duw yw’r Broblem,
meddai, ac er bod rhai yn dathlu’r

Cytunodd Elfed fod yn rhaid i grefyddau
feirniadu eu hunain, a chyfaddefodd
nad yw Duw yn bod i’r rhan fwyaf o
bobl heddiw, gan nad oes modd cael
tystiolaeth barod o’i fodolaeth. Ond
‘profiad’ yw gair mawr crefydd, meddai,
6

i’w ddirnad yn llawn, ac na ellid ond
cyfleu y gwirionedd amdano’n rhannol.
Profiad ac ysgrythur a thraddodiad
oedd canllawiau’r credinwyr, meddai, a
phrofiad mewnol o realiti allanol yw’r
ysbrydol. Gwelai ffydd fel ymateb y
bersonoliaeth gyfan i Dduw; credu
â'r meddwl, ymddiried â'r galon a
gweithredu â'r ewyllys.

a gellir profi Duw er na ellir gosod
gerbron y byd brawf o’i fodolaeth. Ar
sail profiad y gellir gwrthwynebu honiad
Richard Dawkins a rhai atheistiaid cyfoes
mai pobl ddiffygiol eu meddwl yw rhai
sy’n credu mewn creawdwr. Mynnodd
fod i ffydd yn y Beibl bob amser
ganlyniad, ac mai wrth roi'r efengyl ar
waith y gwelir ei gwirionedd. Cytunodd
ag Aled fod Duw y tu hwnt i allu iaith

cymorth cristnogol 2017

D

john wynn jones

Diolch i bob un o’r aelodau a
iolch i bawb a fu yn
wirfoddolodd i fynd a chnocio drysau yn
ymdrechu ac yn cyfrannu
y ddinas gan roi cyfle i’r trigolion
dros achos Cymorth
roi at bobol yn ein byd sydd
Cristnogol.Eleni
lawer gwaith tlotach a dife ganolbwyntiwyd ar
obaith na’r tlotaf un ym
ffoaduriaid a thydi mor
Cyfanswm
Mangor. Dwi’n cyfaddef
hawdd anghofio am
berea
nad yw hwn yn waith
y trueiniaid yma gan
pleserus yn aml gyda
nad ydynt bellach yn
rhai trigolion yn gallu
“newyddion”. Eto
bod yn ymylu ar agwedd
mae miloedd ohonynt
ymosodol ond o gadw
wedi gadael eu cynefin
yr achos yn mlaen eich
oherwydd gorthrwm ac yn
meddwl fe geir ymroddiad a
byw mewn pebyll ers blwyddyn
diolch am hynny.
neu fwy heb unrhyw oleuni i'w weld
ar y gorwel.
Hoffwn ddiolch unwaith yn rhagor ar
ran Astra Thomas a minnau i bawb a fu
Cafwyd casgliad ar ddechrau’r wythnos
yn mynd o ddrws i ddrws ond hefyd am
drwy ymdrech y Cinio Cynnil yn Berea
haelioni pobol Bangor tua’r achos yma
Newydd gyda swm o dros £405 yn dod
sydd yn gwneud gwaith mor ardderchog
i law a'r rhan fwyaf o’r rhoddwyr hefyd
yn ardaloedd heriol ein byd.
wedi llenwi ffurflen Rodd Gymorth felly
cawsom 25% gan y Dreth Incwm yn
Cyfanswm yr holl ymdrechion yn y
ychwanegol.
capel yma eleni oedd £1487.45.

£1487.45
2017
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trysorfa o ganeuon
dafydd wyn jones

Adolygiad o Canu Clod! (Cyfrolau 1 a 2). Gol. Delyth Wyn
Cyhoeddiadau'r Gair, £26.99 yr un

D

Diddorol yw ei alaw ar eiriau ‘O dawel
ddinas Bethlehem’, ac mae geiriau ‘Ti di
Duw’ yn gyfoes iawn ganddo. Bydd cân
fywiog Martyn Geraint ‘Ble mae’r babi?’
yn sicr o apelio at blant iau, a da hefyd
yw ‘Pwysa di’, ac alaw swynol ‘O Dduw
Bendithia’.

yma ddwy gyfrol o dros 400
o ganeuon Cristnogol i blant
ac ieuenctid, yn cynnwys
caneuon traddodiadol,
a chaneuon Cristnogol cyfoes a
gomisiynwyd ar gyfer y ddwy. Byddant
o ddefnydd mawr i
eglwysi, ysgolion
Sul, ysgolion cynradd
ac uwchradd gan
fod dewis helaeth
yma ar gyfer pob
tymor ac achlysur,
o’r clasuron, a’r
ffefrynnau cyfoes, i
eiriau ac alawon cwbl
newydd gan feirdd
a chyfansoddwyr
adnabyddus. Byddent
yn apelio’n ogystal at
bartïon a chorau sy’n
chwilio am ddarnau
gwreiddiol.

Mae ‘Cân Plant y Byd’
gan Mererid Mair yn
hyfryd a chanadwy
iawn, ac i’r dim i blant
Ysgol Sul ac ysgol
gynradd. Un wych
hefyd ar gyfer cyfnod
y Nadolig ganddi yw
‘Tri gŵr doeth ŷm
ni’. Cân hwyliog sy’n
siŵr o apelio at blant
hefyd yw ‘Mae’r
bysedd sydd yn clicio'
gyda geiriau gan
Catrin Roberts.
Yn ogystal â
chaneuon newydd,
buddiol iawn yw cael caneuon yr ydym
wedi arfer eu canu megis ‘Cofia bob
amser’, ‘Dyro gân dan fy mron’, ‘Dwy
law yn erfyn’ a ‘Braf yw bwyta’ o fewn
yr un gyfrol. Gwych hefyd yw gweld
ffefrynnau fel ‘O Nefol Addfwyn Oen’
a ‘Sefyll o dan Adain Cariad Duw’. Y
mae ‘Y Brenin Tlawd’, ‘Ti ydyw Iôr
Gogoniant’ a ‘Sanctaidd, Sanctaidd’ yn

Wrth bori drwy’r
cyfrolau sylwaf fod caneuon mewn
amrywiol arddulliau yma. Dychmygaf y
bydd rhai caneuon yn addas ar gyfer canu
torfol ac ambell faled a fyddai’n addas ar
gyfer unawdwyr.
Hoffaf gordiau cerddorol caneuon Andy
Hughes yn fawr, ‘Arglwydd Iôr’ a ‘Duw
fy Nhad’ mewn arddull canu gospel.
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yn debygol o gael eu defnyddio yn aml
mewn ymarferion a gwasanaethau.
Hwylus iawn hefyd yw cael sgôr
cerddorol o faint A4 sy’n rhwydd i’w
ddarllen.

sicr yn ffefrynnau i’w trosglwyddo i
blant a phobl ifanc.
Yn nes at gefn y casgliad ceir sawl cân
wreiddiol; un dda i’w dysgu fyddai ‘Y
Deg Gorchymyn’, cerddoriaeth Robat
Arwyn a geiriau Mererid Hopwood a
Tudur Dylan.

Heb os nac oni bai, mae’r cyfrolau hyn
yn rhai arbennig iawn, ac yn werth
pob ceiniog o’u pris. Maent yn sicr
yn ychwanegiad hanfodol at unrhyw
gasgliad o lyfrau cerddoriaeth.

Gwych yw cael llyfrau o wneuthuriad da
a chryf, yn enwedig gan dybio y byddant

mawl ar y pier
gyflwynodd yr emyn o Berea Newydd a'r
un a ddewiswyd ganddi, yn addas iawn
a hithau'n drichanmlwyddiant William
Williams Pantycelyn, oedd 'Pererin wyf
mewn anial dir'. Fe gyfrannodd plant yr
Ysgol Sul at
yr achlysur
hefyd drwy
ganu cân –
diolch yn fawr
iddynt am
ddod draw.
Roedd yn
wasanaeth
braf a
bendithiol
iawn yn llygad
yr haul.

Roedd sŵn canu yn gymysg â chri'r
gwylanod uwchben pier Bangor un
pnawn braf o Sul yng Ngorffennaf. Ar y
9fed o'r mis cynhaliwyd Mawl ar y Pier,
sef gwasanaeth o ganu cynulleidfaol
yn Gymraeg
a Saesneg.
Cytûn oedd
yn trefnu'r
digwyddiad
eto eleni.
Roedd
cynrychiolydd
o bob eglwys
yn cyflwyno
emyn i'w
ganu. Eirian
Howells a

cofiwch am dudalennau berea ar y gwefannau!
www.gofalaethbangor.org / www.henaduriaetharfon.org
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cymrodoriaeth i llion
wobr actor gwrywaidd
gorau yn Saesneg am ei
berfformiad yn y ddrama
ddwyieithog Belonging/
Perthyn a’r wobr am yr
actor gwrywaidd gorau
yn Gymraeg am ei ran
yn Chwalfa, cynhyrchiad
agoriadol Pontio ar y cyd
â’r Theatr Genedlaethol.
Prifysgol Bangor Ac mae rhai ohonom ym
Merea yn cofio'n dda am y cynyrchiadau
llwyfan grymus y cydweithiodd ef a'r
diweddar Dafydd Arthur Jones arnynt yn
enw Theatr Solo. Mae ganddo brofiad
teledu eang hefyd gan gynnwys chwarae
rhan y dihafal George yn C'Mon Midffîld!

oedd un o'n
haelodau, Llion
Williams,
ymhlith y rhai a
dderbyniodd Gymrodoriaeth
er Anrhydedd gan Brifysgol
Bangor eleni.
Roedd Llion, sy'n frodor
o Fangor er ei fod bellach
yn byw ym Mhont-rug,
yn cael ei anrhydeddu mewn seremoni
ym mis Gorffennaf am ei gyfraniad
i’r theatr. Mae 2017 yn flwyddyn
lwyddiannus iawn iddo: yn gynharach
eleni enillodd wobrau perfformiad yn yr
iaith Gymraeg a Saesneg yng Ngwobrau
Theatr Cymru – y person cyntaf i wneud
hynny yn yr un flwyddyn. Derbyniodd

Llongyfarchiadau mawr iddo.

apel corwynt cariad 2017
cyfle i gyfrannu

efo’r copi yma o Ichthus y
gellir ei defnyddio i gyfrannu
tuag at yr Apêl. Os ydych
yn talu treth incwm gellwch
ychwanegu 25% at eich
rhodd drwy lenwi’r ffurflen
Rhodd Cymorth. Gellwch roi'r amlen yn
y casgliad ar y Sul neu i’r gweinidog neu
un o’r blaenoriaid. Llawer o ddiolch am
eich haelioni a bendith Duw fyddo ar bob
ymdrech a wneir yn ystod y flwyddyn i
godi arian at Gorwynt Cariad.

Eleni mae Eglwys
Bresbyteraidd Cymru ar y
cyd â Chymorth Cristnogol
yn codi arian tuag at
Ynysoedd y Pilipinas. Y
targed ar gyfer Berea
Newydd yw £15 yr aelod, ac eisoes
cynhaliwyd sawl gweithgaredd i geisio
cyrraedd y nod a chodwyd dros fil o
bunnoedd tuag at yr Apêl.
Er mwyn rhoi cyfle i bawb allu cyfrannu
mae amlen arbennig wedi ei chynnwys
10

ymweliad Â mosg bangor

Y

d e ly t h o s w y s h a w
dych chi’n nabod
eich cymdogion
Mwslemaidd?
Ddiwedd Mai,
fe gofiwch, bu ymosodiad
terfysgol yn Arena
Manceinion ar ddiwedd
cyngerdd Ariana Grande.
Y diwrnod canlynol aeth
cynrychiolwyr o Cytûn i
ymweld â mosg Bangor – i
estyn llaw a cheisio adeiladu
pontydd. Clywsom fod 500
yn mynychu’r mosg o Fôn
a Gwynedd, yn cynnwys
llawer o ferched a phlant. Mae tua
50:50 o bobl lleol a myfyrwyr, a
daw addolwyr o ddegau o wahanol
wledydd a diwylliannau – mae’n her
felly i’r Imam, Miraz, fugeilio criw
mor amrywiol.
Cawsom groeso twymgalon a sgwrs
onest ac agored; roedd pawb yn
awyddus i ddatblygu’r cysylltiad.
Bydd y Deon Kathy Jones o’r
Gadeirlan yn cydlynu, a’r gobaith
yw cynnal digwyddiad cymdeithasol
i bobl o wahanol gredoau ddod at
ei gilydd, mewn ysbryd o barch, a
chan ganolbwyntio ar yr hyn sydd
gennym yn gyffredin yn hytrach na’r
gwahaniaethau rhyngom. Trawiadol
oedd mynd yn syth o’r mosg i’r
Gadeirlan i gynnau cannwyll yn yr
Wylnos dros Fanceinion.

Gwylnos heddwch
y Gadeirlan

Daeth 200 o bobl ynghyd yng Nghadeirlan
Bangor ar 29 Mai i gynnal gwylnos heddwch,
wythnos wedi'r ymosodiad terfysgol ym
Manceinion. Daethant yno ar wahoddiad
y Deon Kathy Jones ac Imam Canolfan
Islamaidd Bangor, Mirazam Khan.
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llongyfarch blaenoriaid y
sasiwn yng ngharno

Y

ei ordeinio 40 mlynedd yn ôl a John
Trefor Williams, Tregarth, a oedd yn
dathlu 70 mlynedd o wasanaeth.

n y Sasiwn a gynhaliwyd yng
Ngharno 2–4 Mai, roedd y
Parch. Eric Jones yn dod yn
llywydd y Gymdeithasfa yn
y Gogledd a chafwyd gwasanaeth hyfryd
lle trosglwyddwyd y llywyddiaeth iddo.

Cyflwynwyd copi mewn ffrâm o gerdd
gan Cen Williams i'r rhai oedd yn cael
eu llongyfarch. Roedd hon yn gerdd
a ysgrifennwyd gan y bardd o Fôn yn
arbennig ar gyfer yr achlysur: dyma hi
isod.

Bu cyfle hefyd i longyfarch blaenoriaid
am flynyddoedd hir o wasanaeth. Yn eu
plith yr oedd Maldwyn Thomas a gafodd

Am Ddegawdau o
Wasanaeth
Chwi, halen y gymdogaeth,
Goleuni'r Henaduriaeth,
Am ddegawdau o wasanaeth
Diolch i Dduw.
Fe roesoch o'ch bywydau
Dalp helaeth iawn o'ch
dyddiau;
Gwneud mwy na'ch
dyletswyddau
Er mwyn Duw.
Heddiw, ar ran pob aelod,
Yr ydym yn cydnabod
Eich llafur llwyr ddiamod
Gerbron Duw.

Maldwyn Thomas gyda'i ŵyr, Brychan

Cen Williams

Casgliad Dorcas

Casgliad sy’n cael ei wneud pan fydd pobl ar y ffordd allan o’r capel ar ôl gwasanaeth Cymun yw
Casgliad Dorcas. Mae’r arian yn mynd at wahanol achosion da. Ar hyn o bryd rydym yn casglu
tuag at Gymdeithas y Deillion Gogledd Cymru.
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taith gerdded llanfairfechan

D

llio eurgain
Erbyn i ni gyrraedd pen y daith, roedd
dydd Sul, 16 Gorffennaf, aeth
pawb yn chwysu chwartia’ a’r haul yn
criw o blant Ysgol Sul ac
danbaid. Cafodd pawb hufen iâ ofnadwy
aelodau Capel Berea Newydd
o fawr i ddathlu ein bod wedi gorffen y
ar daith gerdded ar hyd y
daith. Cawsom lawer o hwyl ac rydym yn
llwybr ger yr arfordir yn Llanfairfechan,
edrych ymlaen at y daith gerdded nesaf.
a draw i gyfeiriad Aber. Roedd y plant
yn cael eu noddi i gerdded fel rhan o’r
ymdrech i godi arian at apêl Corwynt
Cariad. Mr Geraint Percy Jones oedd yn
ein harwain, gan oedi bob hyn a hyn i
ddweud hanesion difyr.
Roedd pawb yn mwynhau’r haul ar eu
wynebau a dim un cwmwl yn yr awyr.
O gwt gwylio adar gwelsom rywbeth
annisgwyl iawn, tua pedwar ar ddeg o
grehyrod gwynion. Hefyd, gwelsom
garreg fedd dau geffyl rasio ond yn
rhyfedd iawn doedd y ceffylau ddim
wedi’u claddu yno chwaith!

Roedd Cai, Math a Siôn ymhlith y cerddwyr

penblwydd hapus yn 100!
yn ffyddlon i’r oedfaon bore a nos,
yn mynychu’r Seiat, cyfarfodydd y
Chwiorydd a’r Gymdeithas. Tan yn
weddol ddiweddar roedd yn canu’r
organ yn y capel. Mae’n dal yn ffyddlon
i gyfarfodydd Merched y
Wawr, Bangor.

Roedd un o'n haelodau, Mrs Mair
Thomas, yn dathlu ei phen-blwydd
yn gant ddiwedd Mehefin. I ddathlu'r
achlysur, ar y Sul canlynol, heb iddi
wybod trefnwyd paned a chacen yn y
festri yn dilyn oedfa'r bore.
Roedd blas da iawn ar y
gacen, a wnaethpwyd gan
Mrs Morfydd Roberts, cyn
athrawes goginio Ysgol
Tryfan.

Llongyfarchiadau mawr i
Mrs Thomas ar gyrraedd y
garreg filltir hon. Rydym
bob amser yn falch o'i
gweld yn ein plith.

Mae Mrs Thomas yn dal
13

dau wasanaeth cerddorol

C

ynhaliwyd Moliant y Plant,
y gymanfa blant flynyddol,
fore Sul, 21 Mai, a braf oedd
croesawu aelodau o Bethania
Felinheli a Jerusalem, Eglwys Unedig
Bethesda, atom. Cafwyd gwasanaeth
dechreuol gan Ysgol Sul Berea cyn
trosglwyddo'r awenau i arweinydd y
gymanfa, Heddwen Lois o Gaernarfon.
Llwyddodd Heddwen, yn ôl ei harfer, i
greu awyrgylch hwyliog iawn wrth gael

a chardiau cyfarch ar stondin Corwynt
Cariad er mwyn codi arian at Apêl
Corwynt Cariad. (Ceir mwy o wybodaeth
am yr Apêl ar dudalen 10, ac am y cardiau
yn yr adroddiad ar yr Oedfa Pen Tymor ar
y dudalen nesaf.)

pawb i gyd-ganu rhai caneuon defosiynol
sy'n hen ffefrynnau bellach ynghyd ag
ambell un newydd. Roedd ambell gân yn
gofyn am godi ar ein traed a symud tipyn
– gwell cymanfa na workout, meddai'r hen
air! Yn ystod y gwasanaeth cafodd plant
y tair eglwys eu gwobrwyo am adrodd eu
Llafur Cof.

Jones. Mae Robert yn astudio am radd
MMus ym Mhrifysgol Bangor ac mae'n
wyneb cyfarwydd i aelodau Berea Newydd
gan ei fod wedi bod yn dod atom i gyfeilio
ar nosweithiau Sul ers tro bellach. Ond ar
yr achlysur hwn roedd cyfle i werthfawrogi
ei ddawn mewn ffordd wahanol wrth iddo
chwarae tri darn a oedd yn seiliedig ar y
cryptogram cerddorol 'B-A-C-H'. Mae
tua 400 o weithiau i'w cael gan amrywiol
gyfansoddwyr sy'n gwneud defnydd o'r

Yn yr hwyr, yr un diwrnod, parhawyd
â'r thema gerddorol mewn gwasanaeth
arbennig iawn a oedd yn cynnwys
datganiad ar yr organ gan Robert Luke

Yn dilyn y gymanfa cafwyd paned yn y
festri, ac roedd cyfle hefyd i brynu mygiau
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a hynny fel rhan o wasanaeth hynod
gofiadwy a oedd yn troi
o gwmpas cerddoriaeth
a'i lle mewn mawl.

motiff 4-nodyn hwn a chwaraeodd Robert
rai gan C.P.E. Bach
(un o feibion Johann
Sebastian Bach),
Schumann a Liszt,

oedfa pen tymor
estynnwyd gwahoddiad i bawb ymuno efo
nhw ar y daith gerdded yn y prynhawn
er mwyn codi rhagor o arian at Apêl
Corwynt Cariad. Wedyn canodd y plant
'Glas Glas Blaned', cân sy'n sôn am y
ddaear fel creadigaeth hardd Duw y mae'n
hollbwysig inni edrych ar ei hôl.

Cafwyd clo teilwng i flwyddyn yr Ysgol
Sul ganol Gorffennaf yn yr Oedfa Pen
Tymor dan arweiniad ein gweindog.
Roedd yn gyfle i fwrw golwg yn ôl dros
waith yr Ysgol Sul yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf a chan fod yr Ysgol Sul
wedi rhoi llawer o sylw i Apêl Eglwys
Bresbyteraidd Cymru a Chymorth
Cristnogol eleni, sef Apêl Corwynt
Cariad, roedd yn briodol iawn mai'r apêl
honno oedd thema ganolog y gwasanaeth.

Yr eitem olaf gan y plant oedd cyflwyniad
gan blant dosbarth Bl.7, 8 a 9, a soniodd
am eu cyfraniad hwythau at yr Apêl, sef y
cardiau cyfarch lliwgar y buont yn eu creu
er mwyn eu gwerthu. Mae'r cardiau hyn
yn dal ar werth – cadwch lygad amdanynt
yn y cyntedd. Cofiwch brynu rhai neu, fel
y soniodd y plant, bydd teulu Peredur, sef
eu hathro, yn gorfod rhoi'r cardiau yma i
bawb am flynyddoedd i ddod!

Braf oedd croesawu rhai o'r bobl ifanc a
dderbyniwyd yn gyflawn aelodau eleni
yn ôl atom, a nhw agorodd y gwasanaeth
gan ddarllen o'r Beibl am Fab y Dyn yn
didoli'r defaid oddi wrth y geifr a chan
bwysleisio fel y dylem ddangos cariad a
thegwch tuag at eraill llai ffodus na ni.

Daeth y gwasanaeth i ben gyda gweddi
yn galw am inni gofio bob amser am
bobl ymhell ac agos sy'n byw mewn
amgylchiadau anodd gan gynnwys rhai
sydd, fel pobl y Pilipinas, yn dioddef
effeithiau tlodi ac anghyfiawnder
economaidd a chorwyntoedd ac effeithiau
eraill cynhesu byd-eang.

Dangosodd plant dosbarth Bl.1 a 2
lythrennau'r gair 'CARIAD' yr oeddent
wedi bod wrthi'n eu lliwio, a chawsom
glywed eu diffiniadau annwyl iawn o
gariad. Eitem ar y cyd a gafwyd gan
blant Bl.3 a 4 a Bl.5 a 6 a hynny ar
thema cerdded. I ddechrau fe ddarllenon
nhw stori Iesu'n iacháu'r claf o'r parlys
a'r modd y galluogwyd y dyn i gerdded
eto. Yna cawsom glywed beth oedd
hoff leoedd y plant i fynd am dro iddynt
a gweld lluniau o'r lleoedd hynny ac

Bydd yr Ysgol Sul yn ailagor ar 10 Medi.
Diolch i'r plant am eu ffyddlondeb a'u
gwaith gydol y flwyddyn a mwynhewch y
gwyliau.
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Y

cofio luther
y r at h r o l e n j o n e s

n lle ymgolli yn hanes
crefyddol yr unfed ganrif ar
bymtheg, mae’n well i ni ofyn
beth yw arwyddocâd Luther i
ni heddiw yn yr eglwysi ymneilltuol yng
Nghymru. A dweud y gwir ychydig o sôn
sydd amdano. Un emyn o’i eiddo sydd
yng Nghaneuon Ffydd, sef Rhif 121: “Ein
nerth a’n cadarn dŵr yw Duw”. Dyma
emyn nerthol,
milwriaethus
sy’n cael ei
ystyried fel
rhyfelgan y
Diwygiad
Protestannaidd.

o’r Lladin mae Luther yn ychwanegu y gair
bach “allein” (h.y. “yn unig”) cyn y cymal
“trwy ffydd y cyfiawnheir dyn.” Dadleuodd
Luther nad oedd yn ychwanegu dim at
eiriau Paul, dim ond pwysleisio eu gwir
ystyr, sef fod dyn yn cael ei gyfiawnhau
nid trwy weithredoedd da ond yn unig
trwy ffydd. (sola fides). Yn y cyswllt
hwn nid yw “gweithredoedd” yn golygu
gweithredoedd
cariad ond
gweithredoedd
megis cyfrannu
arian i’r Eglwys
neu mynd ar
bererindod, neu
adrodd gweddïau
arbennig fel y
nodir yn y 95
Pwnc. Mae’r
gweithredoedd
hyn yn ran o’r
ddefod o gyffesu
o flaen offeiriad.
Nid trafod
y berthynas
rhwng ffydd a
gweithredoedd
moesol y mae Luther yn y 95 Pwnc, er
ei fod yn dadlau fod rhoi i’r tlawd a’r
anghenus yn well na phrynu maddeueb
(Pwnc 45). Mae Luther yn trafod y
berthynas rhwng ffydd a gweithredoedd
mewn dau draethawd pwysig, sef “Ar
weithredoedd da” ac “Ar ryddid y
Cristion”(1520) . Yno mae’n pwysleisio
nad yw’n ofynnol i’r Cristion gyflawni
gweithredoedd da er mwyn cael

Dim ond dau o’r
pedwar pennill
gwreiddiol sydd
yma, mewn
cyfieithiad o
eiddo Lewis
Edwards
(1809–87).
Luther hefyd a
gyfansoddodd
y dôn sy’n
cyd-fynd â’r emyn Almaeneg: “Ein feste
Burg ist unser Gott”. Nid yn aml y cenir yr
emyn hwn yn ein capeli. Mae’r enw Luther
yn cael ei grybwyll mewn pregeth os bydd
y pregethwr yn sôn am gyfiawnhad trwy
ffydd ac yn seilio ei bregeth ar yr adnod
adnabyddus yn Epistol Paul at y Rhufeiniad
(3/28): “Yr ydym gan hynny yn cyfrif
mai trwy ffydd y cyfiawnheir dyn, heb
weithredoedd y ddeddf.” Yn ei gyfieithiad
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maddeuant, ond er mwyn dangos ei fod
wedi cael maddeuant. Ffydd sy’n dod yn
gyntaf a wedyn gweithredoedd. Mewn
brawddeg gofiadwy mae’n dadlau “Nid
gweithredoedd da sy’n gwneud dyn da ond
dyn da sy’n gwneud gweithredoedd da.”

ei feirniadaeth ar y rhai a fentrodd gywiro
ei gyfieithiad gan eu galw yn “asynnod y
Pab”. Ni ddymunai gael ei gyfrif ymhlith y
“Buchstabisten”, h.y. y llythrenolwyr.
Ni ddangosai Luther fawr ddim
goddefgarwch tuag at y Pabyddion,
yr Iddewon, y Twrciaid (Mwslemiaid)
na’r Werin Almaeneg adeg y gwrthryfel
(“Peasants War” 1525). Fe ellir dweud fod
ei agwedd tuag at yr Iddewon wedi arwain
at wrth-semitiaeth yn yr ugeinfed ganrif. Ar
ddechrau ei astudiaeth fanwl o’r Holocost
mae’r hanesydd Martin Gilbert yn dyfynnu
o draethawd Luther “Ar yr Iddewon a’u
celwyddau” (1543). Yno mae Luther yn
annog ei ddarllenwyr i roi synagogau’r
Iddewon ar dân a’u gyrru nhw allan o’r
wlad am byth. Rhaid cofio nad oedd yr
agwedd anoddefgar hon yn anghyffredin
yn Ewrop bryd hynny. Erbyn yr unfed
ganrif ar bymtheg roedd yr Iddewon wedi
eu gyrru allan o bron pob gwlad yn Ewrop
gan gynnwys Lloegr, Ffrainc, Sbaen,
Portiwgal a Bohemia. Tynnodd cyfoeswr
hiwmanistaidd Luther, Erasmus, sylw at ei
ddiffyg goddefgarwch yn 1523: “Yr hyn
rwy’n ei golli yng ngweithiau Luther yw
gwyleidd-dra ac addfwynder yr Efengyl,
rwy’n gwrthod ei ystyfnigrwydd wrth
ddadlau yn enwedig gan fod ei ysgrifau yn
mynd yn fwy herfeiddiol o ddydd i ddydd.”
Erbyn heddiw mae’r Eglwys Lutheraidd
wedi symud yn bell iawn o’r agwedd
anoddefgar hon. Eleni yn Wittenberg bydd
cynrychiolwyr yr Eglwys Lutheraidd a’r
Eglwys Babyddol yn dod at ei gilydd
am y tro cyntaf i ddathlu’r Diwygiad
Protestannaidd mewn ysbryd cymodi.
Arwyddair y Dathlu fydd y geiriau Saesneg
“Healing of Memories”. Defnyddiwyd
y geiriau hyn am y tro cyntaf yn Ne

Yn y datganiad a oedd yn sail i’r Eglwys
Lutheraidd, Cyffes Augsburg (1530), mae’r
un pwyslais i’w gael: “Mae gweithredoedd
da y Cristion yn ffrwythau ffydd ac
iachawdwriaeth; nid y pris y mae’n rhaid ei
dalu amdanynt ydynt” (Erthygl xx).
Yn yr Almaen mae Luther yn cael ei
gofio am ei gamp yn cyfieithu'r Beibl i’r
Almaeneg yn 1534. Eisoes yn 1521 roedd e
wedi cyfieithu’r Testament Newydd mewn
tri mis tra oedd yn cuddio yng nghastell
y Wartburg ger Eisenach. Mewn “Llythyr
Agored ar Gyfieithu” (1530) mae’n egluro
fod ganddo ddau nod wrth gyfieithu. Yn
gyntaf ni cheisiodd gyfieithu’r testun
gwreiddiol (boed yn Lladin, Groeg neu
Hebraeg) yn llythrennol ond cyfleu yr
ystyr tu ôl i’r geiriau. Yn ail, ceisiodd
greu iaith a fyddai’n ddealladwy i’r bobl
gyffredin. Mewn brawddeg sy’n cael ei
dyfynnu yn aml iawn yn Almaeneg mae’n
dadlau: "Rhaid gofyn i’r fam yn y tŷ, i’r
plant ar yr heol, i’r dyn cyffredin yn y
farchnad a gwrando arnyn nhw yn siarad…
yno byddan nhw yn deall y cyfieithiad.”
Ymhlith ei enghreifftiau mae’n cynnwys
cyfarchiad Gabriel i Mair (Luc 1:28):
“Ave Maria gratia plena” ac yn dadlau
nad yw’r ymadrodd “Llawn gras” yn
gwneud synnwyr yn Almaeneg. Wrth
glywed y geiriau hyn mae’r Almaenwr
yn meddwl am gasgen o gwrw neu am
bwrs yn llawn o arian. Felly, ni ellir eu
cyfieithu’n llythrennol. Mae Luther yn llym
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Affrica pan ffurfiwyd “The Truth and
Reconciliation Commission” o dan
gadeiryddiaeth Desmond Tutu. Eisoes
eleni mewn gwasanaeth eciwmenaidd yn
Hildesheim mae cynrychiolwyr o’r ddwy
eglwys wedi sefyll yn y pulpud gyda’i
gilydd a thraddodi yr hyn a alwyd yn
“Deialog-Pregeth”.

“Hier stehe ich, ich kann nicht anders”
(Yma rwy’n sefyll, ni allaf wneud fel arall).
Gallwn edmygu ei ddewrder wrth herio
gallu Rhufain, ond ar yr un pryd sylweddoli
bod rhaid i ni geisio bod yn hyblyg ac yn
barod i newid. Nid tasg hawdd yw cysoni
argyhoeddiad dwfn a goddefgarwch.
Roedd Len Jones yn Athro Almaeneg ym
Mhrifysgol Aberystwyth cyn ymddeol. Ef
yw tad Manon Davies, sy'n aelod gyda ni,
ac mae'n byw yn Llanilar.

O gofio Luther onid yw’n bwysig i ni
ailystyried y geiriau trawiadol a lefarodd
Luther pan safodd o flaen y Llys Ymerodol
yn Worms (1522) ar gyhuddiad o heresi:

salm ac emyn
		emyn

salm

Medi 10 		

115 Noa Dafydd

8 Cai Dafydd

Medi 17		

136 Rhys Roberts

111 Gwen Roberts

Medi 24 		

138 Mati Roberts    

148: 1–6 Eleri Roberts

Hydref 1 		

141 Alaw Siôn   

96:1–9 Ifan Siôn

Hydref 8 		

145 Bedwyr Llŷr    

24 Llio Eurgain    

Hydref 15 		

Gwasanaeth Diolchgarwch y Plant

Hydref 22 		
147 Hanna Gwyn
		Edwards
Hydref 29 		

136:1–9 a 25–26 Owain 		
Edwards

Hanner Tymor

Diolch yn fawr am eich cyfraniad
Os bydd plentyn neu deulu'n newid Sul gyda rhywun arall,
hysbyser Mari Lois –
dwjmlw@hotmail.com / 07980 287933. Diolch.
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digwyddiadur
MEDI
Iau 14, 7pm BEREA NEWYDD: Cyfarfod blaenoriaid
Mawrth 19, 5pm a 7pm EGLWYS UNEDIG BETHESDA:
Henaduriaeth Arfon. Bydd cyfarfod yr hwyr yn gyfarfod cyhoeddus pryd
yr ordeinir blaenoriaid newydd.
Mercher 27, 7pm PENIEL, NANTMOR: Darlith gan Bob Morris,
Penygroes, i nodi dauganmlwyddiant Diwygiad Beddgelert 1817  
HYDREF
Iau 5 Seiat Berea Newydd. 7pm
Llun 16 (Dydd Llun Diolchgarwch) 2pm BEREA NEWYDD: Cyfarfod
Gweddi
Mercher 18, 9.30am–4.30pm BEREA NEWYDD: Cynhadledd ar
ysbrydolrwydd wedi'i threfnu gan Cynnal. I gofrestru cysyllter â carol.
hardy@cais.org.uk
Iau 19 Seiat Berea Newydd. 7pm
Mercher, 25, 7pm SEILO, CAERNARFON: Darlith gan Dr Gwyn Lewis
i ddathlu trichanmlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn
Iau 26 Seiat Berea Newydd. 7pm
tachwedd
Iau 2 Seiat Berea Newydd. 7pm
Iau 16 Seiat Berea Newydd. 7pm
Iau 23 Seiat Berea Newydd. 7pm
Iau 30 Seiat Berea Newydd. 7pm
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y criw ar y daith gerdded
yr hanes ar dudalen 13

