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trefniadau'r sul
llawenydd fu gallu ailgychwyn cynnal oedfaon yn y capel ar foreau 

sul ddechrau Mai a da yw dweud inni allu parhau i’w cynnal ers hynny. 
gwnaed hynny gan ddilyn y canllawiau arferol ynghylch pellter 

cyMdeithasol, hylendid ac awyru. dyMa’r trefniadau isod ar gyfer y tri 
Mis i ddod, hyd y gwyddoM ar hyn o bryd. os bydd unrhyw newid ynddynt 

byddwn yn siŵr o roi gwybod i chi. A byddwn yn pArhAu i wneud ein 
gorau i gadw Mewn cysylltiad gyda’n holl aelodau a chyfeillion drwy 

e-bost, llythyr a ffôn er Mwyn eich diweddaru fel bo’r angen.

GWASANAETHAU’R SUL am 10am
1 Awst:  Oedfa undebol efo Eglwys  
 Emaus ar Zoom –
 Y Parchedig Andrew  
 Lenny, Aberystwyth 
8 Awst:  Oedfa ym Merea Newydd  
 pan geir datganiad ar yr  
 organ gan Robert Luke
15 Awst:  Oedfa undebol efo Eglwys  
 Emaus ar Zoom  –
 Y Parchedig Athro Densil  
 Morgan 
22 Awst:  Oedfa ym Merea Newydd  
 dan arweiniad y Parchg
 R. O. Jones, Y Gaerwen
29 Awst:  Oedfa undebol efo   
 Eglwys Emaus ar Zoom –  
 Miss Aldyth Williams,  
 Treforys, Llywydd Undeb  
 Bedyddwyr Cymru.

Mae’n debyg mai oedfa yn y capel am 
10.00am ac oedfa ffôn am 5.30pm 
fydd hi ym mis Medi hefyd ond daw 
cadarnhad yn nes at yr amser.

Mis Medi
5 Medi:  Gweinidog (Oefda fedydd)
12 Medi: Mr Elfed Lewis
19 Medi: Gweinidog
26 Medi: Y Parchg Ifor ap Gwilym

Mis Hydref
3 Hydref: Gweinidog
10 Hydref:
17 Hydref: Gweinidog
 (Sul Diolchgarwch)
24 Hydref:
31 Hydref: Y Parchg Eric Jones

OEDFA AR Y FFÔN
Cynhelir yr oedfa ffôn bob prynhawn 
Sul am 5.30 o’r gloch.
Gallwch cysylltu â'r oedfa fel hyn:
- Deialu 0333 0164 757
- Bydd llais yn eich croesawu i 
‘WhyPay’ ac yn gofyn am eich ‘room 
number followed by the hash key’, sef: 
29520135#
- Yna bydd y llais yn gofyn am eich ‘pin 
followed by the hash key’, sef: 9653#

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



Cyfarchion i bawb ohonoch, 
a dymuniadau gorau am haf 
diogel a bendithiol wrth i 
gyfyngiadau Covid-19 gael 

eu llacio. Bellach cawn ganu yn yr 
oedfaon, ond parhawn i gadw pellter 
a gwisgo mwgwd yn y capel ar hyn o 
bryd, gan gofio anogaeth y llywodraeth 
inni oll ymddwyn yn synhwyrol a 
chyfrifol.

Yn ôl ein harfer byddwn yn rhannu 
oedfaon gydag Eglwys Emaus ym 
mis Awst, a bydd tair o’r rheini ar 
Zoom yn unig (1, 15, 29 Awst) a’r 
ddwy arall ym Merea Newydd yn y 
bore (8 a 22 Awst). Bydd yr oedfa 
ffôn hefyd yn parhau drwy gydol y 
mis am 5.30 yr hwyr. Diolch i’r holl 
bregethwyr sydd wedi’n gwasanaethu 
yn ystod y misoedd diwethaf, a da fu 
gweld cynulleidfa’r bore yn parhau i 
gynyddu.

Ganol Gorffennaf bu i’r ofalaeth 
dderbyn llythyr ymddiswyddiad 
Owain Davies. Ordeiniwyd ef yn 
weinidog gyda’r Annibynwyr ar 9 
Gorffennaf yn Llanbedr-y-cennin, 
ac y mae wedi derbyn galwad i 
fugeilio tair eglwys ar ddeg gofalaeth 
bro Nant Conwy. Dymunwn yn 
dda iawn iddo a llongyfarchwn ef 
yn galonnog ar ei ordeiniad. Bu ei 
weithgarwch yn ein plith yn ystod y 
pedair blynedd ddiwethaf yn ddiarbed, 
a manteisiodd y plant a’r ieuenctid 

a’r teuluoedd yn fawr iawn ar ei 
ymroddiad. Cyflwynwyd tysteb iddo 
yn yr oedfaon ar 11 Gorffennaf, a 
mynegwyd diolchgarwch cywir iddo 
ef, Mari ei briod, a Gruff a Lena am 
eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth. 
Y gobaith yw y gallwn sicrhau 
olynydd i Owain yn fuan a hyderwn 
y bydd modd ailgychwyn amryw o’r 
gweithgareddau yn yr hydref.

Ar ddiwedd blwyddyn heriol a 
gwahanol mewn ysgol a choleg 
dymunwn yn dda i blant ac 
ieuenctid yr ofalaeth dros yr haf. 
Llongyfarchiadau i bawb a lwyddodd i 
gwblhau cwrs neu ennill cymhwyster, 
a dymuniadau gorau i bawb fydd yn 
symud ysgol neu’n mynd ymlaen 
i goleg neu’n dechrau gwaith a 
hyfforddiant. Gobeithio hefyd y caiff 
holl weithwyr y byd addysg seibiant 
haeddiannol cyn codi’r arfau drachefn 
ym mis Medi.

Anfonwn ein cofion at bawb sy’n wael 
a’r teuluoedd sydd mewn hiraeth. 
Mae amryw o’n haelodau mewn 
cartrefi preswyl, a rhai yn yr ysbyty, a 
dymunwn bob nerth a chysur iddynt i 
gyd. Diolch i’r blaenoriaid am gadw 
cyswllt â’u corlannau ac i bawb sydd 
wedi bod yn bugeilio cydnabod a 
chyfeillion. 

Edrychwn ymlaen, felly, yn y gobaith 
y gellir ailgydio yng ngweithgareddau 
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gair gan y gweinidog
y  pa r c h e d i g  e l w y n  r i c h a r d s
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arferol yr eglwys yn yr hydref, gan 
fanteisio ar yr un pryd ar y gwersi a 
ddysgodd y pandemig inni.

Gweddi 
O Dduw, ti yw ein bugail.
Amlygwyd dy ofal a’th drugaredd
ym mywyd Iesu.

Gofynnwn am gael profi heddiw
y gorffwys rwyt ti’n ei gynnig,
yr heddwch a all ein hadfer a’n 
hadfywio
a’r gras a’n galluoga i fyw y bywyd 
newydd
a gawn drwy Iesu Grist. Amen.

Chwi gofiwch, yn rhifyn Ionawr 
o Ichthus, i’r Parchedig Gwenda 
Richards a minnau eich annog 
i ddarllen y nofel hanesyddol 

Sgythia a gyhoeddwyd gan Wasg y Bwthyn 
yn 2018 ddwy flynedd wedi 
marw’r awdur, y Parchedig 
Gwynn ap Gwilym. Dyma i chi 
ychydig o hanes bywyd y gŵr 
galluog a anwyd ym Mangor 
yn 1950 ond a fagwyd ym 
Machynlleth lle’r oedd ei dad, 
y Parchedig William Williams, 
yn weinidog gyda’r Eglwys 
Bresbyteraidd. Enwodd ei dad 
ef yn Gwynn ar ôl ei hoff fardd 
– T. Gwynn Jones. Roedd yn 
frawd mawr i Ifor ap Gwilym.

Wedi gadael yr ysgol, yn ôl i 
Fangor y daeth, yn fyfyriwr 
i’r Brifysgol. Ar ôl graddio 
croesodd Fôr Iwerddon i fod 
yn ddarlithydd Astudiaethau 
Celtaidd ym Mhrifysgol 
Corc. Yn ogystal â bod yn 
nofelydd roedd hefyd yn 

fardd ac ef oedd enillydd y Gadair yn 
Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun yn 
1986 am ei awdl ‘Cwmwl’ sy’n disgrifio’r 
cwmwl a ddisgynnodd dros y teulu adeg 
gwaeledd a marwolaeth ei dad o’r clefyd 

motor neurone. Newidiodd 
hyn gwrs ei fywyd, a 
phenderfynodd geisio 
am ysgoloriaeth i astudio 
diwinyddiaeth yng Ngholeg 
Wycliffe, Rhydychen. 
Dywedodd iddo ddarllen llyfr 
John Roberts, Caerdydd, ar 
Fethodistiaeth Galfinaidd 
Cymru ac i hyn beri iddo droi 
ei olygon tuag at yr Eglwys 
yng Nghymru! 

Dechreuodd weinidogaethu 
fel ciwrad yn yr eglwys 
ym Mhorthmadog cyn ei 
ddyrchafiad yn rheithor 
Darowen ac yna Mallwyd 
yn Nyffryn Dyfi, ond erbyn 
hyn roedd y wlad wyllt, 
anwaraidd fel ag yr oedd yn 
nyddiau’r Dr John Davies 

awdur y nofel “sgythia”
e n i d  r o b e r t s
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wedi ei hargyhoeddi. Er hyn, nid arhosodd 
y rheithor yno’n hir gan ei fod â’i fryd ar 
fywyd y brifddinas. Symudodd i Gaerdydd 
yn 2002 ac ymhen amser ordeiniwyd ef yn 
ganon Eglwys Gadeiriol Llandaf. Ef hefyd 
oedd Ymgynghorydd y Gymraeg i’r Esgob.

Ysgrifennodd ddwy nofel hanesyddol. Y 
gyntaf oedd Dydd Oedd a Diwedd Iddo 
(2002) – hanes argyfwng personol John 
Trevnant, Esgob Henffordd (1389–1404), a 
oedd yn ceisio bod yn driw i’w esgobaeth 
yn ogystal ag i’r wladwriaeth yn ystod 
gwrthryfel Owain Glyndŵr. Yr ail, wrth 
gwrs, oedd Sgythia.

Cyhoeddodd dair cyfrol o farddoniaeth yn 
ogystal â bod yn gyd-olygydd Blodeugerdd 
o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed 
Ganrif gyda’r Prifardd Alan Llwyd, hefyd 
amryw esboniadau.

Am gyfnod bu’n ddarlithydd yn yr Hebraeg 
a’r Hen Destament yng Ngholeg Unedig 
Aberystwyth. Yno hefyd yr aeth fy nghyn-
weinidog, y Parchedig R. H. Evans, yn 
Brifathro’r Coleg. Fel y Parchedig Gwynn 
ap Gwilym flynyddoedd yn ddiweddarach, 
roedd yntau wedi astudio diwinyddiaeth 
a’r clasuron yn Rhydychen. Cyn gadael 
yr ofalaeth yn y Blaenau fel hyn (dde) yr 
ysgrifennodd yn fy Llyfr Llofnodion:

Roedd tebygrwydd rhwng y Parchedig 
Gwynn ap Gwilym a’r Dr John Davies, 
y ddau yn eu tro wedi bod yn Rheithor 
Mallwyd, a’r ddau yn ysgolheigion ac 
yn ieithwyr ac yn feirdd, gyda’r ddawn i 
ysgrifennu a chyfieithu.

Cyfieithodd y llenor holl litwrgïau’r Eglwys 
yng Nghymru yn ogystal â llunio fersiwn 
mydryddol Cymraeg cyfoes o’r salmau, yn 

seiliedig ar gyfieithiad 1988 o’r Beibl 
ond gan ymgynghori’n agos â’r Hebraeg 
gwreiddiol. Salmau Cân Newydd (2008) 
oedd y fersiwn cyntaf o’r fath i gael ei 
gyhoeddi ers i Salmau Cân Edmwnd Prys 
weld golau dydd yn 1621, a chafodd y ddau 
fersiwn eu cynnwys ochr yn ochr mewn 

ap a gyhoeddwyd yn 2017, oddi mewn i 
Ap Beibl. Roedd Edmwnd Prys wrthi ar 
ei fersiwn ef yn nyddiau’r Dr John Davies 
ac mae ei orchwyl arwrol yn cael ei le yn 
Sgythia.

Tybed faint ohonoch sydd, erbyn hyn, wedi 
mwynhau’r nofel feistrolgar hon?
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sasiwn y gogledd
e l w y n  r i c h a r d s

Pan fu i’r to cyntaf o Fethodistiaid 
ddechrau rhoi trefn arnynt eu 
hunain a’u gwaith ar lawr gwlad 
yn y ddeunawfed ganrif daethant 

ynghyd mewn ‘Association’ neu Sasiwn. 
Dyma felly garreg sylfaen yr enwad yr 
ydym ni yn perthyn iddo. Heddiw y mae’r 
Sasiwn yn cyfarfod mewn tair talaith, sef y 
De, y Gogledd, a’r Dwyrain sy’n cynnwys 
ein heglwysi Saesneg. 

Oherwydd y pandemig bu’n rhaid i 
Sasiwn y Gogledd gyfarfod eleni drwy 
gyfrwng Zoom, a hynny dan lywyddiaeth 
Mrs Cynthia Owen. Blwyddyn yw tymor 
y llywydd fel rheol, ond oherwydd 
amgylchiadau amlwg bu Cynthia wrth 
y llyw am ddwy flynedd a thri mis. Yn 

ei haraith ymadawol fel llywydd ar 13 
Gorffennaf yng Nghapel y Traeth, Cricieth, 
cyfeiriodd at y croeso a gafodd wrth 
ymweld â’r henaduriaethau ar gychwyn 
ei thymor, a hynny yn aml i ordeinio 
blaenoriaid. Yna tarfwyd ar y patrymau 
arferol gan y pandemig, a gwelwyd 
cynulleidfaoedd y capeli yn mabwysiadu 
dulliau newydd o addoli a chyfathrebu. 

Cafwyd colledion enbyd, effeithiwyd ar 
bron bob agwedd o fywyd, ond yng nghanol 
y cwbl gwelwyd hefyd gymdogaeth dda yn 
ffynnu a gofal pobl am ei gilydd. Nid yw 
holl effeithiau’r pandemig yn wybyddus 
eto, ond bydd yn rhaid ceisio dal gafael ar y 
gwersi a ddysgwyd, a sicrhau cyfle i bawb 
addoli wrth geisio creu cydbwysedd rhwng 
gwaith a bywyd yn y byd ar ôl Covid. 

Gorffennodd ei haraith ag adnodau o Lyfr y 
Proffwyd Eseia:

Oni wyddost, oni chlywaist?
Duw tragwyddol yw’r Arglwydd a greodd 
gyrrau’r ddaear; ni ddiffygia ac ni flina, ac 
y mae ei ddeall yn anchwiliadwy.
Y mae’n rhoi nerth i’r diffygiol, ac yn 
ychwanegu cryfder i’r di-rym.
Y mae’r ifainc yn diffygio ac yn blino, a’r 
cryfion yn syrthio’n llipa; ond y mae’r rhai 
sy’n disgwyl wrth yr Arglwydd yn adennill 
eu nerth; y maent yn magu adenydd fel 
eryr, yn rhedeg heb flino, ac yn rhodio heb 
ddiffygio. (Eseia 40:30–31).
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cofio gweinidog, diwinydd, 
hyfforddwr a Mwy

cofio euros: cyfrol goffa i euros wyn Jones,
John pritchard (gol.), cyhoeddiadau’r gair, 2021

Bu farw’r diweddar 
Athro Euros Wyn 
Jones yn frawychus 
o sydyn ddiwedd 

Tachwedd 2018. Treuliodd 
dros ddeugain mlynedd yn 
y weinidogaeth, ac o 1992 
ymlaen bu’n athro ac yn 
hyfforddwr yng Ngholeg Coffa 
yr Annibynwyr Cymraeg. 
Roedd yn adnabyddus fel 
pregethwr brwdfrydig a’i 
ddiddordeb byw mewn 
hanes ac athrawiaeth Gristnogol yn iro’i 
bregethau. Golygwyd cyfrol goffa iddo 
gan ei gyfaill, y Parchg John Pritchard, 
Llanberis a derbyniwyd nawdd hael tuag ati 
gan Gari Wyn, perchennog Ceir Cymru.

Casgliad o atgofion gan gyfeillion, 
myfyrwyr a chydweithwyr yw’r gyfrol gan 

mwyaf, er y ceir ynddi 
hefyd ymdriniaeth o Euros 
fel awdur a diwinydd 
gan yr Athro D. Densil 
Morgan, teyrngedau i 
Euros a draddodwyd ar 
achlysuron arbennig, ac 
ambell i ddogfen a nifer 
o luniau. Y mae’r cyfan 
yn rhoi darlun llawn a 
gwerthfawr o weinidog 
ymneilltuol Cymraeg a 
fawrygodd bwyslais ei 

enwad ar addysg a hyfforddiant, a hynny 
mewn cyfnod pan oedd cynnal y traddodiad 
anghydffurfiol yn mynd yn fwyfwy anodd. 
Ac y mae’r gyfrol hefyd yn cadw’r cof 
yn fyw am y cymeriad hoff, byrlymus a 
thanbaid oedd mor annwyl gan amryw.

ER

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

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

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

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

gwybodaeth
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Rhaid i mi gyfaddef na wyddwn 
yn iawn beth i’w ddisgwyl pan 
glywais beth fyddai testun sesiwn 
John Bell ar ein cyfer. “Haleliwia 

am Heresi” meddai’r llythrennau breision 
a awgrymwyd ganddo, ac roedd hynny’n 
swnio’n bryfoclyd o feiddgar hyd yn oed i 
griw rhyddfrydol Cristnogaeth 21.

Ond buan iawn y daeth yn amlwg i ba 
gyfeiriad y byddai’n ein tywys wrth iddo 
fynd ati i ddiffinio’r gair ‘heresi’. Wedi 
iddo ein hatgoffa o’r diffiniad clasurol mai 
barn sy’n mynd yn groes i gredo ganolog 
yr eglwys yw heresi, aeth ati i honni bod 
heresi, nid yn unig yn rhodd gan Dduw, 
ond yn rhywbeth y mae Duw’n chwarae 
rhan ganolog ynddo. Fe gyfyd adegau pan 
fydd dehongliad yr eglwys yn groes i natur 
y Creawdwr. Bryd hynny, bydd Duw yn 
sefyll yn erbyn uniongrededd, ac ar ochr 
heresi.

Gyda’r datganiad hwnnw fel sylfaen 
ragarweiniol i’w gyflwyniad, aeth John 
Bell ati yn ei sgwrs gyntaf i ymhelaethu 
ar sail ddiwinyddol a Beiblaidd. Yna, yn 
yr ail sgwrs, bu’n sôn am y modd mae ein 
hagwedd at heresi yn ein gyrru i ymgyrchu 
dros rai o’r pynciau llosg sy’n nodweddu 
ein byd ni heddiw. 

Dyfynnodd yn helaeth o’r Hen Destament 
i’n hatgoffa bod y proffwydi bob amser 
yn sefyll ar y cyrion yn hytrach nag yn y 
canol, ac o’r herwydd yn cael eu ceryddu 

a’u gwawdio gan y rhai mewn awdurdod 
oedd yn gweld eu hunain fel ceidwaid 
uniongrededd. Soniodd am Eseia oedd yn 
mynnu achub cam y ddaear ac Eseciel oedd 
yn cystwyo eilunaddoliaeth. Cyfeiriodd 
at Amos oedd mor feirniadol o agwedd 
drahaus arweinwyr ei gymdeithas am 
eu bod yn dilorni’r tlodion ac yn derbyn 
cefnogaeth yr awdurdodau crefyddol i 
wneud eu bywydau’n annioddefol.

haleliwia aM heresi
Adroddiad ar ddwy sgwrs ar Zoom gan John bell, o gymuned

iona, ar gyfer cristnogaeth 21.
e M ly n  d a V i e s

John Bell
llun: cymuned iona
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Dros y cenedlaethau, mae’r tensiwn rhwng 
gwarchodwyr uniongrededd yn y canol, a’r 
lleisiau proffwydol ar y cyrion, wedi bod 
yn fodd i yrru crefydd yn ei blaen. Gall y 
tensiwn rhwng y ddau begwn arwain at 
greadigrwydd cyffrous.

Aeth John Bell ymlaen i sôn am 
weinidogaeth yr Iesu fel enghraifft o’r 
cyrion yn herio’r canol drwy gyflawni 
dibenion Duw. I’r Iesu, ystyr cyflawni’r 
ddeddf oedd arddangos bwriadau Duw 
mewn modd gweladwy. Dyna a gawn 
ni yn ei ymwneud â’r Sabath, lle mae’n 
mynnu iachau pobl er mwyn eu rhyddhau 
o gaethiwed poen, gwahaniaethu ac 
esgymuno, a thrwy hynny’n adfer eu 
hurddas. 

Yr unig beth a wna ymlyniad ystyfnig 
y sefydliad canolog wrth uniongrededd 
cibddall yw cadw pobl o feddyliau cyffelyb 
mewn hualau caethiwus, a’u gorfodi i 
efelychu arferion sydd wedi hen golli eu 
grym a’u gwerth. 

Wrth gwrs, nid yw hyn i gyd yn profi bod 
y pŵer canolog wastad yn anghywir, ond 
mae’n dangos bod angen i’r weledigaeth 
ymylol a’r ddeinameg ryddhaol a berthyn 
i’r cyrion gael eu defnyddio i herio’r 
uniongrededd. Heddiw, mae John Bell yn 
gweld angen mawr i gwestiynu agwedd 
ac ieithwedd Oes Fictoria oedd yn gosod 
cymaint o bwyslais ar faddau pechodau ac 
yn portreadu’r Iesu fel person goddefol, 
tirion, llariaidd ac addfwyn. Y gwir amdani 
yw bod Iesu wedi arddangos pob emosiwn 
posib, wrth iddo ymwneud â phob math 
o bobl, a llawer ohonyn nhw’n cael eu 
hystyried yn fodau amharchus. A’r hyn 
a welwn ni yw llwybr Teyrnas Dduw yn 
trechu ceyrydd crefydd uniongred.

Wrth droi at ei ail sgwrs, gofynnodd John 
Bell sut y medrwn ni, o’r cyrion, ailgyfeirio 
ac ailffurfio’r dyfodol. Buan y daeth yn 
amlwg nad oes ganddo unrhyw ffydd yn 
y rhai sy’n troedio coridorau grym San 
Steffan i’n tywys i ddyfodol gwell. “Mae’n 
bwysig bod asiantaethau annibynnol, megis 
yr eglwys, yn cyfleu gweledigaeth amgen 
o’r cyrion,” meddai. 

Elusengarwch yn hytrach nac ariangarwch 
yw hanfod y weledigaeth gyntaf yr 
hoffai ei lledaenu. Caredigrwydd ar draul 
trachwant. Ond er y byddai llawer iawn yn 
cytuno gyda hynny, nid pawb a fyddai’n 
barod i dalu am fyd mwy cyfartal. Dyw 
codi trethi ddim yn ennill pleidleisiau, 
ac felly mae’r meddylfryd presennol yn 
bwydo ein trachwant ac yn llyffethair i’n 
helusengarwch.

Mae’r ail weledigaeth sydd ei dirfawr 
angen o’r cyrion yn ymwneud â’r 
amgylchedd. Roedd am ein hatgoffa bod y 
ddaear yn hen ffrind i Dduw, ymhell cyn i 
ddynoliaeth fodoli. 

Yn awr ac yn y man, mae’n werth inni 
arddel safbwynt a allai gael ei weld fel 
safiad hereticaidd yn erbyn uniongrededd. 
Drwy wneud hynny, mae’n bosibl ein bod 
yn amlygu cyflawniad y gyfraith ac yn cyd-
sefyll gyda’r gwir broffwydi a’r efengyl.

Mae’r adroddiad uchod wedi ymddangos 
yn Cenn@d (rhifyn 20, 14 Gorffennaf 2021) 
a diolch i’r golygyddion am ganiatâd i’w 
atgynhyrchu yma. Mae fersiwn llawnach 
ohono, ynghyd â recordiad o’r ddwy sgwrs, 
ar gael ar wefan Cristnogaeth 21 (https://
cristnogaeth21.cymru/haleliwia-am-
heresi/).
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Fel y nododdd mwy nag un, 
diwrnod chwerwfelys oedd 
11 Gorffennaf gan ein bod yn 
ffarwelio efo Owain Davies, ein 

Swyddog Plant, Ieuenctid a Theuluoedd. 
Bu’r ddwy oedfa a gynhaliwyd ym Merea 
Newydd y diwrnod hwnnw, un dan do a’r 
llall allan yn yr awyr agored, yn gyfle i 
gapeli’r ofalaeth fynegi eu diolchgarwch 
iddo am y cyfan a wnaeth ers iddo 
ddod i’r swydd bedair blynedd yn ôl. 
Roedd tristwch y ffarwelio yn gymysg â 
llawenydd a balchder dros Owain gan ei 
fod bellach wedi’i ordeinio’n weinidog ac 
wedi derbyn ei alwad cyntaf fel bugail ar 
13 o eglwysi a hynny yn ei fro ef ei hun, 
sef gofalaeth bro Nant Conwy.

Yn yr oedfa dan do cyflewyd ein diolch 
calon i Owain gan ein gweinidog, a oedd 
yn arwain y gwasanaeth, a hefyd gan John 
Wynn Jones ar ran Berea, Ieuan Roberts ar 
ran Bethania, Felinheli, ac Ann Williams 
ar ran Bethlehem, Abergwyngregyn. 
Cyflwynwyd tysteb iddo ar ran aelodau 
Berea a derbyniodd gwraig Owain, Mari, 
dusw o flodau. Braf oedd gweld eu plant, 
Gruff a Lena, yn bresennol hefyd, fel y 
buont ar gymaint o achlysuron dros y 
pedair blynedd ddiwethaf.

Oherwydd cyfyngiadau Covid nid oedd 
yn bosib i blant ac ieuenctid yr ofalaeth 
ymuno yn yr oedfa gyntaf, ac felly 
cynhaliwyd ail oedfa allan yn y maes 
parcio. Roedd yr oedfa hon, eto dan 
arweiniad y Parchg Elwyn Richards, yn 

oedfa Ben Tymor a chan na fu Moliant 
y Plant eleni cafodd plant o Berea a 
Bethania eu gwobrwyo am adrodd y 
llafur cof. Cafwyd hefyd gân hyfryd a 
phwrpasol o’i gwaith ei hun gan Lois 
Medi, a diolchwyd yn gynnes i Owain 
am ei holl waith gan Menna Baines ac 
Anwen Roberts ar ran ysgolion Sul y ddau 
gapel. Roedd ambell un o’r plant bach 
wedi cyfleu eu diolch i Owain am ei waith 
gyda’r clybiau iau ar ffurf fideo a chafodd 
Owain weld y fideo yn y fan a’r lle ar 
liniadur, diolch i Enlli ac Efan a’u rhieni. 
Ac ar ran criw Cic Bang fe ddiolchodd 
Meilyr Lynch i Owain am yr holl hwyl a 
gawsant.

Daeth y gweithgareddau i ben yng 
Nghlwb Rygbi Bangor. Yno cafodd pawb 
fwynhau bwyd barbeciw blasus iawn i 
ginio a bu’r plant yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau awyr agored o dan ofal 
yr Urdd. Bu’n sych a chynnes gydol yr 
amser a dim ond yn y munudau olaf un, 
wrth i bawb droi am adref, y cyrhaeddodd 
y glaw. Ond prin fod hynny wedi rhoi 
dampar o gwbwl ar ddiwrnod a oedd yn 
un llawn a llawen, er gwaethaf tristwch 
y ffarwelio a hithau’n ben tymor mewn 
mwy nag un ystyr.

I’r rhai na allodd ymuno â ni ar y diwrnod 
– ac roedd nifer o deuluoedd yr ofalaeth 
yn eu plith oherwydd fod eu plant yn 
gorfod hunanynysu – gobeithio bod y 
lluniau ar dudalennau 11, 12 ac 14 yn 
cynnig blas o’r achlysur.

diwedd cyfnod wrth 
ffarwelio ag owain
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Ordeinio Owain yn Llanbedr-y-cennin, 19 Mehefin
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Mater o lenwi’r oriau ydi 
gweithio i rai pobol, 
gwneud yr hyn sy’n 
ofynnol ganddynt, 

dim mwy a dim llai. Mae eraill yn 
cofleidio eu swyddi ac yn ymroi iddynt 
gant y cant. Perthyn i’r ail gategori 
y mae Owain. O’r eiliad gyntaf y 
cyrhaeddodd, taflodd ei hun i’r gwaith. 
Fe wnaeth o nid yn unig barhau â 
phethau oedd yn digwydd yn barod 
ond archwilio 
posibiliadau 
newydd a’u 
gwireddu 
nhw hefyd 
yn amlach na 
pheidio. Roedd 
ei frwdfrydedd 
yn heintus wrth 
roi ei syniadau 
ar waith ond 
ni fyddai byth 
yn gwthio’r 
syniadau hynny 
ar neb; yn 
hytrach, byddai’n 
sicrhau bod ganddo gefnogaeth pawb 
cyn symud ymlaen. 

Cyflawnodd waith arwrol yn y clybiau, 
ym Mangor ac yn Felin, gan eu 
datblygu a hyd yn oed ddechrau rhai 
newydd. A thrwy ymweld ag ysgolion 
a digwyddiadau cymdeithasol lleol fe 
aeth â’i ffydd allan o’r capel ac i ganol 
y gymuned gan greu cysylltiadau 

gwerthfawr a chyflawni gwaith 
cenhadol. 

I ni yn yr ysgol Sul, bu’r cydweithio 
ag Owain yn hapus iawn. Bu’n gefn 
i’n gwaith fel athrawon nid yn unig yn 
weinyddol ond wrth drefnu adnoddau 
ar ein cyfer. Llwyddodd i feithrin a 
datblygu’r cyswllt hollbwysig rhwng 
yr Ysgol Sul a gweddill aelodaeth 
y capel trwy wasanaethau teuluol. 

Trefnodd 
lu o bartïon 
Nadolig a 
thripiau haf 
cofiadwy inni! 
Ac yn ystod y 
cyfnod anodd 
diweddar, 
fe gadwodd 
bethau i fynd 
trwy ein helpu 
i gynnal yr 
ysgol Sul yn 
rhithiol.

Trwy’r cyfan 
bu Owain yn ffrind annwyl i bawb 
ohonom. Byddwn yn colli hynny ac yn 
colli ei hwyl, ei egni a’i frwdfrydedd 
hefyd. Rydym yn dymuno’r gorau iddo 
yn ei swydd newydd fel gweinidog yn 
ei fro ei hun ond yn gobeithio y bydd 
yn dal i ymweld â ni weithiau!

Diolch am bopeth, Owain.
Menna Baines, ar ran yr Ysgol Sul

diolch owain!

ers i owain gyrraedd, ’dan ni wedi bod yn 
edrych ymlaen at bob nos Lun i weld pa gêm 
neu weithgaredd oedd o wedi’i drefnu neu ei 
ddyfeisio! diolch owain am roi’r holl oriau o 
hwyl inni. Ti’n haeddu medal am ein diodda!

Meilyr Lynch, ar ran Cic Bang

Mae owain wedi rhoi llawer o gyfleon i ni 
drwy cic bach. roedd y sesiynau bob amer 

yn hwyl ac roedd owain bob amser yn 
garedig. diolch yn fawr a dymuniadau gorau.

Fflur Meleri Jones, ar ran Cic Bach
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Rhai o'r criw yn mwynhau'r 
gweithgareddau yng Nghlwb Rygbi 

Bangor wedi'r gwasanaeth Pen Tymor
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Helo bawb, 

Gyda chalon drom, daeth yn amser i ffarwelio 
gyda chi. Rwy’n teimlo ei bod hi’n anodd 
iawn rhoi mewn geiriau’r diolchgarwch 
rwy’n ei deimlo am eich holl gefnogaeth a’ch 
caredigrwydd dros y blynyddoedd diwethaf. 
Diolch hefyd am eich holl negeseuon, y 
cardiau a’r llythyrau, ac am y dysteb a gefais 
yn ystod y gwasanaeth ffarwelio. Ni allwn i 
gredu cymaint eich haelioni. Diolch.

Bu’n fraint cael dod i adnabod pawb yn yr 
ofalaeth, yn enwedig y teuluoedd. Mae’r 
plant wedi gadael y fath argraff arnaf – eu 
cymeriadau, eu hegni, eu caredigrwydd a’u 
chwilfrydedd, yr hwyl a’r chwerthin. Mae lle 
arbennig yn fy nghalon iddynt i gyd. Ond nid 
yw’n syndod i mi fod y plant a’r ieuenctid mor 
arbennig, oherwydd fy mod hefyd wedi dod i 
adnabod y rhieni sy’n byw bywydau hynod o 
brysur ac eto’n sicrhau’r fagwraeth orau i’w 
plant. Felly hoffwn achub ar y cyfle hwn i 
ddiolch i’r holl rieni am eu cydweithrediad a’u 
dealltwriaeth a’u cefnogaeth.

Yn y gwasanaeth pen tymor a gynhaliwyd 
ym maes parcio Berea Newydd, cymharais 
y gefnogaeth deuluol i’r Wal Goch, sef yr 
enw sy’n cael ei roi i gefnogwyr mwyaf 
ymroddedig tîm pêl-droed Cymru. Felly 
heboch chi’r teuluoedd a’r aelodau byddai’r 
capel yn debyg i Gymru yn chwarae heb eu 
cefnogwyr. Chi sy’n rhoi sbardun ac egni i’r 
eglwys fel y mae cefnogwyr y Wal Goch yn 
atgoffa’r tîm cenedlaethol o bwy ydyn nhw a 
beth yw eu pwrpas.

Er i’r capeli ailagor ar ôl y gwahanol 
gloeon ni fu modd gwahodd y teuluoedd i’r 
gwasanaethau, ac fe effeithiodd hyn ar naws, 
egni ac awyrgylch yr oedfaon. Ond rwy’n 
siŵr, pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny, 
y bydd y teuluoedd yn dychwelyd i addoli a 
dysgu mwy am Grist a sut i fod yn debycach 
iddo a’r effaith bositif a gaiff hynny ar eu 
bywydau.

O’r cychwyn bu cefnogaeth y blaenoriaid 
a’r swyddogion i’r gwaith ymysg plant ac 
ieuenctid yn rhyfeddol. Doedd dim byd 
byth yn ormod o drafferth, ac ni chefais 
ond cefnogaeth a chymorth ac arweiniad, 
a bu ymroddiad a brwdfrydedd athrawon 
a chynorthwywyr yr ysgol Sul hefyd yn 
ddiarbed. Diolch arbennig i Menna Baines 
o Gapel Berea Newydd ac Anwen Roberts a 
Bethan Hughes o Gapel Bethania am eu holl 
gefnogaeth a’u cymorth. Bûm yn ffodus iawn 
hefyd o gael gweithio gyda’n gweinidog, sydd 
wedi rhoi cymaint o’i amser i’m datblygiad yn 
y swydd ac i gyd-gynllunio’r gwaith plant a 
theuluoedd.

Mae’n rhaid i mi gyfaddef mai anodd iawn 
fydd eich gadael. Rwyf wedi mwynhau’r 
cydweithio yn fawr iawn, ac mae pob elfen o’r 
gwaith wedi rhoi profiadau a llawer o atgofion 
melys i mi, a byddaf yn hiraethu am bawb 
sy’n gysylltiedig â’r ofalaeth.

Dymuniadau da i chi oll i’r dyfodol a bendith 
Duw fo arnoch.

gair ffarwel gan ein
cynorthwy-ydd gweinidogaeth

o w a i n  d a V i e s
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Wrth edrych ar fy silffoedd 
llyfrau gwelaf nifer helaeth 
o Ddarlithoedd Davies y 
gorffennol. Un o’r goreuon yn 

fy marn i oedd ‘Argyfwng Ffydd’ (1976) gan 
neb llai na James Humphreys (tad y diweddar 
Gwilym Humphreys). Bu imi bori yn hon 
droeon dros y blynyddoedd. Clasur godidog 
yw’r ddarlith o waith John Owen Rhuthun 
ar y ddrama, sef ‘Gweld Llais a Chlywed 
Llun’ (2010), ac un na chafodd hanner digon 
o sylw yw eiddo E. R. Lloyd Jones, ‘Llais 
Tros Ddyfodol Byd: Seiliau Diwinyddol 
Heddychiaeth’ (1999). Cofiwn hefyd 
am waith gorchestol Glyn Tudwal Jones 
‘Croesi’r Mileniwm, Cadw’r Ffydd’ (1998). 
Y mae llawer mwy wrth gwrs, oherwydd 
traddodir y ddarlith yn flynyddol yn y 
Gymanfa Gyffredinol. Ysywaeth, nid pob un 
sy’n cael ei chyhoeddi, ond diolch byth bod 
darlith Megan Williams wedi ymddangos yn 
Y Traethodydd (Gorffennaf a Hydref 2016), 
a’r teitl? ‘O’r Cysgodion: Golwg Feirniadol 
ar Ddarlun y Beibl o’r Ferch’. Mynnwch ei 
darllen.

Wedi derbyn y gwahoddiad i draddodi’r 
ddarlith, y gwaith anoddaf oedd penderfynu 
ar destun! Mae gennyf ddiddordeb mawr 
yng ngwaith y diwinydd Marcus Borg, ac fel 
cyn-weithiwr i’r Weinyddiaeth Amddiffyn, 
mae gennyf ddiddordeb yn y cyswllt 
rhwng ynni niwclear a’r Ras Arfau – tybed 
a fyddai’n werth traddodi ar hynny? Fel 
cyn-athro Astudiaethau Crefyddol, mae 
gennyf ddiddordeb dwfn yn y wedd honno 
o fewn yr Eglwys a’r ysgol. Ond o gynnig 
aml i destun gerbron y teulu a ffrindiau, a 

hynny am fisoedd lawer, methais â thanio 
eu diddordeb ynddynt, felly pa obaith oedd 
gennyf o ennyn diddordeb cynrychiolwyr y 
Gymanfa Gyffredinol? Yna, er mawr syndod 
imi, pan gynigiais y teitl ‘Ysbrydoledd mewn 
Ysbyty’, fe ddangoswyd diddordeb yn syth. 
Fe ddylwn wybod rhywbeth am y testun, gan 
fy mod yn weinidog ers bron i hanner canrif, 
ac yn gaplan ysbyty ers dros dri degawd 
bellach.

ysbrydoledd?
Mae’n loes calon gweld bod ffyddlondeb 
a theyrngarwch yn prinhau’n ddirfawr yn 
hanes ein heglwysi, gyda chapeli’n cau’n 
wythnosol, a hynny ers blynyddoedd 
bellach. Ymddengys fod y pandemig yn 
cyflymu’r dirywiad affwysol. Er hynny, erys 
y diddordeb yn yr ysbrydol hyd yn oed yn 
y cyfnod ôl-Gristnogol hwn. Daw hynny 
i’r amlwg yn y siopau llyfrau ble y gwelir 
yr adran Mind, Body and Spirit. Efallai y 
daethoch ar draws y llyfr poblogaidd The 
Spirituality Revolution gan David Tacey 
neu Spirituality: A Guide for the Perplexed 
gan Philip Sheldrake? Tybed faint sy’n 
sylweddoli pwysigrwydd ysbrydolrwydd i’n 
hiechyd, a hefyd i ddyfodol crefydd? Beth 
felly yw ysbrydolrwydd ?

ysbytai
Cymerwn ein hysbytai’n ganiataol bellach, 
ond o ble y daethant yn wreiddiol? A ydynt 
yn ffrwyth Ysbrydoledd Cristnogol? Mae 
yna gapeli, at ddefnydd pob ffydd, ymhob 
un ohonynt, ac ynddynt daw’r ysbrydoledd 
yn weladwy. Beth a wna Cristnogaeth, prif 
grefydd y byd, yn wahanol i’r gweddill? 

ysbrydoledd Mewn ysbyty
rhagflas o’r ddarlith davies – Medi 21 am 11:45 dros Zoom

e r i c  j o n e s
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Wrth i’r cyfyngiadau gael eu 
llacio rywfaint bu modd 
i deuluoedd yr ofalaeth 
gyfarfod yn yr awyr agored. 

Roedd hynny’n braf iawn ar ôl cael ein 
caethiwo i’n cartrefi am gyfnod mor hir, heb 
weld ein gilydd heblaw ar sgrîn!

Cafodd teuluoedd Bethania, y Felinheli, 
antur go iawn ar 4 Gorffennaf, sef sesiwn 
goedwig yn Nhreborth o dan ofal Elfennau 

Gwyllt, menter gymdeithasol sydd wedi’i 
lleoli yng Ngerddi Botanegol Prifysgol 
Bangor. Cafwyd hwyl fawr yn dysgu sgiliau 
o bob math, ac roedd blas arbennig ar y 
marshmallows wedi’u rhostio!

A bu rhai o deuluoedd Ysgol Sul Berea 
Newydd hwythau am dro yn Nhreborth ar 
13 Gorffennaf. Bu’r plant yn chwarae ar gae 
pêl-droed CPD Penrhosgarnedd tra oedd y 
rhieni’n rhoi’r byd yn ei le.

gweithgareddau'r haf
Tro ac antur yn nhreborth

Defnyddir y Beibl yn ein hysbytai, a 
diddorol yw gweld ei ddylanwad dwfn ac 
eang, yn enwedig ar Genhadon Meddygol, 
heb anghofio am ei ddylanwad ar Betsi 
Cadwaladr ei hun.

Pam y bu i’r Prifardd Gwynn ap Gwilym 
sôn am ei brofiad mewn ysbyty, a beth am 
y nofelydd toreithiog, Manon Steffan Ros? 

Collodd 1,500 o weithwyr y Gwasanaeth 
Iechyd eu bywydau oherwydd y pandemig. 
Beth arall ydym mewn perygl o’i golli?
Byddai mam yn rhoi ‘brechdan i aros pryd’ 
imi ers talwm, a dyna yw’r ysgrif fach hon, 
gan obeithio ei bod yn codi peth archwaeth 
arnoch am bryd go lew ym mis Medi. Bydd 
ein Gweinidog yn ôl ei arfer yn gofalu fod y 
manylion cysylltu Zoom yn eich cyrraedd.

Rhai o deuluoedd Ysgol 
Sul Berea yn Nhreborth
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Teuluoedd Bethania yn mwynhau'r Sesiwn Goedwig yn Nhreborth (ac ar y dudalen nesaf)
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Mis Gorffennaf eleni yw’r 
cyfnod poethaf a fu mae’n 
siŵr er i’r paneli solar 
fod ar do Berea Newydd. 

Welwch chi mo’r paneli hyn wrth 
fynd i’r capel ond maent yn bod! Bum 
mlynedd yn ôl cafodd deugain ohonynt 
eu gosod ar y to sy’n wynebu stad dai 
Maes Berea, ac o’r tai rheiny sydd y tu 
ôl i’r capel y gellir eu gweld orau. Hwn 
oedd y to i dderbyn y mwyaf o’r haul.
Yn ystod y pum mlynedd diwethaf 
maent wedi cynhyrchu gwerth £6,500 
o drydan. Mae hwnnw’n cael ei werthu 
i Nwy Prydain ac anfonir swm am y 

trydan i’r capel bob tri mis.

Pan fu’r blaenoriaid yn trafod eu gosod 
i ddechrau gyda chwmni trydanwyr 
Lynn Edwards soniwyd y byddent yn 
talu amdanynt eu hunain ymhen deng 
mlynedd. Rhyw £12,000 oedd y gost 
o’u gosod ac wedi hanner y cyfnod 
mae’n ymddangos fod hyn yn gywir gan 
fod y capel wedi derbyn hanner hynny 
eisoes am y trydan. Gall y ffigurau 
fod yn well wedi cyfnod heulog mis 
Gorffennaf eleni, er mai’r haf yw’r 
cyfnod cynhyrchu gorau bob blwyddyn 
wrth reswm.

paneli solar proffidiol

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

http://henaduriaetharfon.org/berea.html          Gofalaeth Ardal Bangor
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er gwybodaeth
• Er nad oes Oedfa na Dechrau Canu Dechrau Canmol ar S4C dros yr haf, mae’r Oedfa ar   
 Radio Cymru yn parhau i gael ei darlledu, am 12.00 bob dydd Sul. Mae’n cael ei dilyn am   
 12.30 gan raglen Bwrw Golwg, trafodaeth ar faterion moesol a chrefyddol yng nghwmni   
 John Roberts.
• Mae modd clywed oedfa gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn cynnwys darlleniadau,   
 gweddi, emynau a phregeth, a hynny yn rhad ac am ddim, drwy ddeialu 02920 101564. Pan  
 fyddwch yn deialu bydd opsiwn i wrando ar Oedfa Gymraeg, Oedfa Saesneg, Newyddion   
 Cymraeg a Newyddion Saesneg. Mi fydd y cynnwys yn cael ei  newid unwaith yr wythnos,   
 fel arfer ar ddydd Iau.
• Mae’r Goleuad wedi peidio â bod erbyn hyn ac yn ei le ceir papur newydd wedi ei greu ar y  
 cyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru a’r Bedyddwyr. Mae Cenn@d ar gael yn rhad ac am   
 ddim ar-lein bob wythnos, mewn lliw llawn. Mae’r ddolen ato yn cael ei hanfon at bawb 
 oedd ar restr e-byst Y Goleuad ac rydym yn ei chynnwys hefyd yn yr e-bost wythnosol i   
 aelodau Berea Newydd a Bethania.
• Cofiwch hefyd am Cristion. Mae’n cael ei gyhoeddi bob deufis ac erbyn hyn mae o dan
 olygyddiaeth newydd, sef Dylan Rhys, Carwyn Siddall a Nerys Siddall.

ichthus digidol
Dyma’r chweched rhifyn o Ichthus sy’n ymddangos ar ffurf ddigidol yn unig. Mawr obeithiwn 
y bydd y llacio ar y cyfyngiadau Covid-19, a’r ffaith fod y sefyllfa yn ymddangos fel pe bai’n 

araf wella, yn golygu y gallwn ailddechrau argraffu’r cylchgrawn, a’i ddosbarthu o ddrws i 
ddrws fel cynt, cyn diwedd y flwyddyn.

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

digwyddiadau a gwybodaeth am ddigwyddiadau i ddod. Mae dros 60 o bobl eisoes yn 
dilyn y dudalen – beth am ichi ymweld â hi a’i ‘hoffi’ er mwyn inni allu codi’r ffigwr yma 

eto?

y dyddiadur
Awst
Mawl ger y Pier, gyda hoff emynau y gwahanol eglwysi. sul 22 Awst, 3pm, efo Cytûn 
Dewch â chadair neu flanced i eistedd ar y glaswellt.
Medi
Y Ddarlith Davies – Y Parchg Eric Jones: ‘Ysbrydoledd Mewn Ysbyty’, Mawrth 21 Medi, 
11:45am dros Zoom  (Bydd dolen yn cael ei hanfon at bawb o aelodau Berea Newydd a 
Bethania yn nes at yr amser. Gweler tud.16 am ragflas o’r ddarlith.)


