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Annwyl Gyfeillion, 

Rwyf wedi sylwi dros y blynyddoedd ar y dirywiad yng ngallu ein Capeli a’r 

Eglwys i ddylanwadu ar faterion cymdeithasol.  Ddim felly oedd hi flynyddoedd 

yn ôl, fel y gwelais mewn erthygl yn Y Dydd pan roeddwn yn ymchwilio i hanes 

Clwb Golff Dolgellau. Pan gafodd y Clwb ei sefydlu yn 1911 roedd amod yn y les 

rhwng y Clwb a pherchennog y tir, sef Mrs J.Ll. Foulkes, Hengwrt, na fyddai ca-

niatáu chwarae golff ar y Sul. Roedd yr erthygl yn sôn am y Clwb yn derbyn 

cynnig gan ddau aelod yn 1932, i ganiatáu chwarae golff ar y Sul. Y ddau aelod a 

oedd yn rhoi'r cynnig ymlaen oedd Y Parchedig Eric Green a Chyrnol Jeff-

Reveley.  Roedd syndod yn y gymuned bod y cynnig wedi dod o gyfeiriad dau o bobl “barchus” y dref.  Roedd Y 

Parchedig Eric Green yn weinidog ar yr Eglwys Babyddol a Chyrnol Jeff-Reveley yn Ynad Heddwch y dref.  

Gyda’u hymdrech i gael chwarae golff ar y Sul roedd y ddau yn cael eu gweld yn barod i roi heibio’r gwahaniaeth 

rhwng y cysegredig a’r anghysegredig.  Hefyd, roedd barn nad oedd gan y ddau y gallu i roi arweiniad mewn 

pethau pwysig ac i ennyn cefnogaeth i’w safbwynt 

Ymysg y sylwadau a gynigiwyd gan y cyhoedd parthed y cynnig, cyfeiriwyd at enwogion o fyd y chwaraeon, me-

gis Eric Liddell a Jack Hobbs, dynion a oedd yn parchu’r Saboth.  Gwrthodai Liddell gymryd rhan mewn mabol-

gampau pe cynhelid hwy ar y Sul.  Gwrthododd Hobbs, pan oedd yn India, chwarae criced ar y Saboth, gan blesio 

prif dywysogion yr India.  Roedd y ddau yn dangos na ellir sancteiddio'r Saboth drwy chwarae gemau. 

Dywedwyd pe deuai Jack Hobbs i Ddolgellau i chwarae gêm o griced, y byddai'r Marian dan ei sang o bobl a 

fyddai am ei wylio yn chwarae.  Ond ar y Sul mae’n debygol y byddai dilynwyr Jack yn cyd-addoli gydag ef yn yr 

Eglwys yn hytrach na chwarae golff gydag Eric Green.  Roedd barn mai camgymeriad dybryd fyddai i ddynion 

ieuanc y dref feddwl am foment fod y Parch. Eric Green a’r Cyrnol Reveley ymhlith gwir chwaraewyr y wlad.  Fe 

dybiwyd, pe caniateid chwarae golff ar y Sul, na fyddai’n adlewyrchu’n ffafriol ar chwaraewyr Clwb Dolgellau.   

Yn sgil y cynnig a roddwyd o flaen y Clwb Golff, cyhoeddodd Y Dydd lythyr oddi wrth weinidogion Capeli ac 

Eglwysi'r ardal yn apelio ar aelodau’r clwb i wrthwynebu’r ymgais i ganiatáu golff ar y Sul. Roeddynt yn dweud 

bod y Sul yn ddydd sanctaidd ac yn bwysig i’r wlad.  Hefyd, rhagwelent mai dim ond dirywio byddai lles y wlad 

pe ganiateid chwaraeon ar y Sul.  Yn y cyfnod roedd tuedd i ddarostwng pob peth i ryw fath o unffurfiaeth ac 

roedd hyn yn cynnwys gwneud Dydd yr Arglwydd fel pob dydd arall.  Roedd barn y dylai pawb ail-ystyried beth 

oedd y  gwahaniaeth rhwng y Saboth a dyddiau eraill yr wythnos.  Er bod Eglwysi Dolgellau yn protestio yn 

erbyn chwarae golff ar y Sul, roeddynt yn ymwybodol nad oedd ganddynt bellach y dylanwad i roi diwedd ar 

bethau gwaeth oedd yn andwyo'r genedl.  Ond er hynny, teimlwyd pe bai’r golffwyr yn cael cymryd mantais ar 

wendid yr Eglwys ac ar y dirywiad yn ei dylanwad, byddent yn gwneud tro ffôl ac annoeth iawn.    

Rhoddwyd y cynnig i ganiatáu chwarae golff ar y Sul ymlaen yng nghyfarfod blynyddol y Clwb.  Gyda chynnig 

mor bwysig roedd y rhan fwyaf o’r aelodau yn bresennol.  Yn y cyfarfod cytunwyd cael pleidlais ar y cynnig heb 

drafodaeth er mwyn arbed creu drwg deimlad oddi mewn i’r Clwb.  Canlyniad y bleidlais oedd bod y mwyafrif yn 

erbyn chwarae golff ar y Sul.  

Yn ddifyr iawn roedd barn, hyd yn oed yr amser hynny, bod dylanwad y Capel ar Gymdeithas yn dirywio ond 

dwi’n siwr nad oedd mor amlwg ag y mae heddiw. 

I ddod yn ôl i’r oes bresennol, cyhoeddwyd yn y gwasanaeth boreol dydd Sul diwethaf bod Mrs Mair Jones, 

Pencefn Lodge wedi derbyn triniaeth llawfeddygol ar ei chlun ac anfonwn ein dymuniadau gorau iddi am adferiad 

buan.  Hefyd, llongyfarchwyd Sioned Lewis, merch Geraint ac Eleri Lewis, Bryn Rhedyn, Llanelltyd, ar ei phri-

odas ȃ Mr Mathew Owen, Llynpenmaen. 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed ac i’r aelodau hynny sydd yn gaeth i’w car-

trefi ac yn gweld colli dod i’r Capel. 

Wedi ysgrifennu'r daflen hon, mae’r geiriau yma yn dod i’m cof ‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae llawer 

i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’ 

  Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

                      Henry M. Edwards 



 

LLYTHYRU 

Byddaf yn prynu dau bapur newydd yn ddyddiol, ynghyd â’r Goleuad, Golwg a’r Cambrian News yn 

wythnosol. Un o’r tudalennau sydd yn tueddu i gael sylw gennyf yn gyntaf yw’r dudalen llythyrau. 

Byddaf wrth fy modd yn darllen barn pobl, hyd yn oed os wyf yn anghytuno chwyrn â’r farn honno. Byddaf yn cael fy 

nhemtio i gyfrannu i rai o’r cyhoeddiadau uchod yn achlysurol neu i anfon neges ar ffurf e-bost i Taro’r Post. Yn ddi-

weddar bu’r Parchedig Pryderi Llwyd Jones, Golygydd y Goleuad, yn edliw nad oes llawer o bobl yn anfon llythyrau i’w 

cyhoeddi yn Y Goleuad, gan gymharu hynny hefo’r tudalennau niferus o lythyrau sydd yn cael eu cyhoeddi'n wythnosol 

yn y Church Times. Fel y soniais, byddaf yn anfon llythyrau i’r Goleuad yn achlysurol ac fe anfonais un arall mewn 

ymateb i’w apêl. Roeddwn yn meddwl bod y llythyr ychydig bach yn brofoclyd ac y byddai yn sbarduno trafodaeth ar y 

testun dan sylw. Ond, hyd yma, does yna neb wedi ymateb i’r abwyd – hwyrach fod pawb o’r un farn â fi! Beth yw eich 

safbwynt chi ar y mater? Mae croeso i chi anfon llythyr i’w gyhoeddi yn y daflen fisol - neu beth am ddod i’r Seiat pan 

fyddwn yn ail-ymgynnull yn yr hydref? Dyma’r math o destun rydym yn ei drafod. 

Daw pwynt ym mywyd person pan mae cylch ei ffrindiau a’i gydnabod ar ei ehangaf - hynny oherwydd yr holl gy-

sylltiau a wneir ganddo mewn sefyllfaoedd gwaith a hamdden dros gyfnod helaeth o flynyddoedd. Pan ddaw'r pwynt 

hynny mae fel petai argyfyngau bywyd megis salwch, damweiniau a phrofedigaethau yn digwydd yn amlach. Y mae 

profiadau o’r fath yn tueddu i achosi i rywun gwestiynu natur ei ffydd bersonol. Erbyn hyn rwyf wedi dod i’r casgliad 

nad yw Duw yn ymyrryd yn uniongyrchol yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Credaf mai ffactorau megis lwc, anlwc, 

geneteg, ffordd o fyw a dewisiadau personol sydd yn effeithio ar ein ffawd ac nid dylanwad Duw. Y mae Duw wedi 

darparu digon o arweiniad i ddynolryw, yn yr Hen Destament a’r Testament Newydd. Gan ei fod wedi rhoi’r arweini-

ad, credaf ei fod bellach yn edrych ar ein sefyllfa mewn ffordd dadol i weld os gallwn fyw a chydfyw yn ôl y rheolau 

hynny, gan fanteisio ar bob cyfle i arddangos ei gariad Ef ynom ni trwy ein perthynas  â’n cyd-ddyn. 

O dro i dro byddaf yn mynychu cyfarfod a chlywed gweinidog neu flaenor yn offrymu gweddi agoriadol, gan ddiolch i 

Dduw am  “...ein cadw’n ddiogel”. Mae’n rhaid imi gyfaddef fod hynny’n mynd yn groes i’r graen braidd oherwydd 

mae yna awgrym nas lleferir yn yr ymadrodd nad yw Duw yn cadw pawb yn ddiogel, dim ond y dethol rai! Onid y 

gwir yw nad yw Duw’n cadw'r un ohonom yn ddiogel? Y ffactorau a restrir uchod sydd yn gyfrifol am ein ffawd. Yn 

fy nhyb i y mae Duw yn gofalu am bob un ohonom trwy ymdrechion dynolryw - trwy waith doctoriaid a nyrsys, y 

gwasanaethau argyfwng a chymdeithasol, trwy ein gofal o’n hanwyliaid a thrwy ein hymdrechion i wella cyflwr y 

tlawd a’r anghenus. Os ydych yn derbyn y ddamcaniaeth uchod, y cwestiwn sydd yn dilyn naturiol yw - beth yw 

pwrpas gweddi os nad yw Duw’n ymateb yn uniongyrchol i’n deisyfiadau? Rwyf o’r farn mai pwrpas gweddi yw gwel-

la ein cyflwr ysbrydol ni ein hunain - “Nesáu at Dduw sy dda i mi”- fel ein bod mewn gwell sefyllfa i  “.. fyw i    ddan-

gos Iesu a gwasanaethu’n hoes”. 

OEDFAON MIS MEHEFIN 

Dydd Sul,  Mehefin 2il    -     Bore a hwyr - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair.  

                                                 Gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn Oedfa’r Bore 

Dydd Sul,  Mehefin 9fed   -    5.30 p.m.  yn unig - Y Gymanfa Undebol yn Salem  

Dydd Sul,  Mehefin 16eg  -    Bore a hwyr - Y Parchedig Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus   

Dydd Sul,  Mehefin 23ain  -  Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr. Elwyn Richards        

Dydd Sul,  Mehefin 30ain -   Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mr Henry Edwards        

RHAGLEN DORCAS  

Rwyf eisoes wedi cyfeirio at raglen DORCAS mewn taflenni misol. I’ch atgoffa, dyma yw nod a phwrpas y rhaglen -  

“Mae’r rhaglen wedi ei chreu oherwydd dymuniad Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru i gynorthwyo 

merched ein capeli i rannu eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu. Y gobaith yw y bydd Rhaglen Dorcas yn ein hysbrydoli ac yn 

ein harfogi  wrth inni geisio rhannu’r Arglwydd Iesu gyda’n teulu, ffrindiau a chymunedau mewn ffyrdd perthnasol.”. 

Erbyn hyn y mae gwefan DORCAS yn ei lle ac yn weithredol - dyma’r cyfeiriad perthnasol http://rhaglendorcas.com/ 

neu gallwch fynd i Google a theipio Rhaglen Dorcas ac fe ddowch o hyd iddi yn rhwydd. 

Mae’r swyddogion sydd yn  gyfrifol am DORCAS yn datgan fel a ganlyn “Beth sydd ar wefan Dorcas? Cewch hyd i 

wybodaeth am weithgareddau ein heglwysi a’n chwiorydd ar y dudalen NEWYDDION. Bob mis byddwn yn rhoi hane-

sion am ddigwyddiadau Dorcas a syniadau newydd. Beth am anfon eich hanesion a’ch lluniau? 

Gwybodaeth am amryw o fudiadau ac elusennau cenhadol Cristnogol ..... sydd i’w cael ar y dudalen CENHADAETH. 

Mae holl adnoddau ffeil Dorcas ar gael ar y wefan, yn barod i’w lawrlwytho o’r dudalen ADNODDAU. Bydd y 

tudalennau DEFOSIWN yn cynnwys erthyglau gan ferched o bob oed a chefndir ar draws Cymru.” 


