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Rhifyn 172 

Annwyl Ffrindiau, 

Fy mraint i yw eich cyfarch ar drothwy mis Mai, mis sydd yn ein tywys yn agosach i ddyddiau braf yr haf. 

Mae'r tymor rygbi a phêl-droed yn dod i ben ac mi fydd y cricedwyr ar y Marian yn cael y llwyfan iddyn 

nhw’u hunain. Mae’n amser o adnewyddiad a thyfiant newydd ym myd natur,  er mae'r adar ar y goeden 

fale ym Modlondeb yn creu pryder y bydd llai o ffrwyth yn y darten eleni! 

Roeddwn yn siarad efo Mem ychydig ddiwrnodau yn ôl, ac yn dweud wrthi fy mod angen copi arall o 

Ganeuon Ffydd, gan fod yr un presennol yn cwympo'n ddarnau. Roedd yr ymateb a gefais yn un positif 

iawn, sef, bod cyflwr y llyfr yn dangos fy mod yn ei ddefnyddio, ac mae hyn yn gwneud i mi feddwl am y 

Beiblau sydd acw yn y tŷ, rhyw hanner dwsin ohonynt, rhai yn mynd yn ôl degawdau a rhai yn mynd yn 

ôl cant a hanner o flynyddoedd a mwy, ac i gyd, oherwydd defnydd, yn cwympo'n ddarnau. Yn un ohon-

ynt mae rhywun wedi ysgrifennu'r geiriau adnabyddus: 

Y mae ansicrwydd am awdur neu awdures y geiriau arbennig yma. Daeth y Parch Thomas Levi o hyd i’r 

geiriau yn un o lyfrau Margaret Thomas o Lanllechid, a hynny yn ei llawysgrifen, ond mae'r priodoliad yn 

ansicr oherwydd roedd hi weithiau yn ysgrifennu emynau o ffynonellau eraill yn ei llyfrau. 

Fel y gwyddoch, cafodd y Beibl Cymraeg cyntaf ei gyhoeddi yn 1588, Beibl yr Esgob William Morgan, ac 

fe’i hadolygwyd yn 1620 yn dilyn gwaith gan William Morgan ei hun, Richard Parry a Dr John Davies. 

Mallwyd. Cyhoeddwyd y Beibl Cymraeg Newydd yn 1988 ac fe’i hadolygwyd yn 2004 (Y Beibl Cymraeg 

Newydd Diwygiedig), ac yn ddiweddar cyhoeddwyd Beibl.net. 

Mi aethom fel teulu i Gastell y Waun am ymweliad, ac yn y llyfrgell yno mae copi teuluol o’r Beibl bach, 

argraffiad poblogaidd a gyhoeddwyd ym 1630. Roedd y gyfrol yn addas i'r boced yn llythrennol ac yn 

fforddiadwy.  Yn ddiweddar, roedd Beibl Mari Jones wedi dychwelyd dros dro i'r Bala, y Beibl a brynwyd 

oddi wrth y Parchedig Thomas Charles yn 1800 ac a ddylanwadodd ar sefydlu Cymdeithas y Beibl ym 

1804. 

Fy ffefryn i yw cyhoeddiad 1988, gyda’i glawr coch a gwyrdd adnabyddus, er bod fy rhieni wedi prynu copi 

o Feibl 2004 imi, yn ôl i un1988 y byddaf yn mynd. Dwi am brynu copi o Beibl.net, dwi ddim yn un am 

ddarllen llawer ar y we, mae’n well gennyf bapur, a dwi’n gobeithio mewn blynyddoedd i ddod bydd fy 

nghopi o Beibl.net yn cwympo'n ddarnau. 

Rydym yn anfon ein cyfarchion i’n cyd-aelodau sydd o dan anhwylder neu’n wael ac yn gaeth i’w cartrefi. 

Rydym yn meddwl amdanoch i gyd. 

Cynhelir y Gymanfa Undebol eleni yn y Tabernacl ar y 12fed o Fehefin o dan arweiniad Mary Lloyd Da-

vies. Mi fydd yr ymarferion yn dechrau ar y 10fed o Fai a hynny dan ofal Mrs Nia Rowlands. 

Rydym yn dymuno yn dda i blant a phobol ifanc yr eglwys yn eu harholiadau a’r rhai a fydd yn cystadlu yn 

Eisteddfod yn Urdd yn y Fflint. Rydym yn falch iawn ohonoch i gyd ac yn gwerthfawrogi eich cyfraniad i'r 

achos yma yn Salem. 

Dwi am gloi gyda thrydydd bennill yr emyn uchod, geiriau Richard Davies (Mynyddog) Llanbrynmair, o 

bosib`.                                                                                                                              GWELER DROSODD 

Dyma Feibil annwyl Iesu,  

dyma rodd deheulaw Duw;  

dengys hwn y ffordd i farw;  

dengys hwn y ffordd i fyw;  

dengys hwn y golled erchyll  

gafwyd draw yn Eden drist,  

dengys hwn y ffordd i'r bywyd  

drwy adnabod Iesu Grist. 



 

 

OEDFAON MIS  MAI 2016 

Dydd Sul, Mai 1af - Bore a phrynhawn – Y Parchedig Pryderi Ll. Jones, Cricieth - Gweinyddir yr ordinhad sanctaidd 

o Swper yr Arglwydd  yn ystod Oedfa’r Bore 

Dydd Sul, Mai 8fed - Bore yn unig - Oedfa dan ofal John Cadwaladr 

Dydd Sul, Mai 15fed - Bore a  hwyr - Y Parchedig Ddr. John Tudno Williams, Capel Dewi.Aberystwyth 

Dydd Sul,  Mai  22ain  - Bore a hwyr - Y Parchedig Elwyn Pryse, Bow Street 

Dydd Sul, Mai 29ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon 

DATGLOI Y DYFODOL 

Tybed fyddwch chi’n gwrando ar y radio yn aml? Fe fydda` i. Does gennyf ddim llawer o `fynedd gyda rhaglenni 

megis Tudor Owen, er mai fy nai fu’n cynhyrchu’r rhaglen am flynyddoedd ac yn cyfrannu’n rheolaidd at y 

rwdlan wythnosol. Edmygaf ddawn cyflwynwyr megis Shân Cothi a Dylan Jones, er nad yw’r rhaglenni hynny at 

fy nant yn llwyr `chwaith. Byddaf yn gwrando llawer ar Radio 4, yn enwedig rhaglenni sy’n delio â materion 

cyfoes a rhaglenni sy’n delio â hawliau defnyddwyr, megis “Money Box” ac “You and Yours”. Byddaf yn hoff iawn 

o ddramâu hefyd. Byddaf yn gwrando ar yr Archers yn achlysurol, yn enwedig yn ddiweddar gyda’r stori rymus 

am Helen yn trywanu ei gŵr. Rhaglenni eraill sydd wedi mynd â fy mryd yn ddiweddar yw’r stori gyfres “Jane 

Eyre” a’r ddrama “The Foryste Saga”. Un o fy hoff raglenni ar Radio Cymru yw “Beti a’i Phobl”. Mae `na westai 

diddorol iawn wedi bod yn olrhain eu hanes gyda Beti yn ddiweddar, pobl fel Dyfrig Siencyn, Nanw Povey (Nant 

Hir, Llanuwchllyn gynt) a Gareth Eilir Owen, mab ieuengaf Nedw ac Enid Owen, Dyffryn Ardudwy. Nedw yw 

trysorydd ein Henaduriaeth ac mae’r ddau ohonynt yn aelodau ffyddlon o Gôr Bro Meirion. Os oes gennych 

gyfrifiadur neu dabled gallwch wrando ar y rhaglenni hyn, pe baech wedi eu methu pan y’u darlledwyd. Yn yr un 

modd byddaf wrth fy modd gyda “Desert Island Discs” ar Radio 4. Un a fu’n dweud ei hanes rhyw fis neu ddau yn 

ôl oedd gŵr o’r enw John Timpson. Hwyrach fod yr enw yn canu cloch - ef yw perchennog a phrif weithredwr 

cwmni Timpson, enw cyfarwydd ar y stryd fawr. Bellach mae gan Timpsons dros 

1,400 o siopau ledled y wlad, y rhan fwyaf ohonynt yn siopau torri goriadau a 

thrwsio esgidiau. Y mae dynion busnes cyfoethog wedi cael enw drwg ar sawl ystyr 

yn ddiweddar, ond dyma i chi ŵr sydd yn byw ei fywyd yn ôl egwyddorion 

Cristnogol. Dros gyfnod o dri degawd fe faethodd ei ddiweddar wraig, Alex, ac yn-

tau (gweler chwith) oddeutu 90 o blant bregus, ynghyd â magu pump o blant eu 

hunain. Bu farw Alex Timpson yn gynharach eleni a daeth dros fil o bobl i’w 

hangladd. Y mae cwmni Timpsons yn credu mewn rhoi ail gyfle i droseddwyr trwy 

eu cynorthwyo a’u hail-hyfforddi. Erbyn hyn y mae dros 400 o gyn-droseddwyr yn 

gweithio i’r cwmni (gweler un ohonynt yn y llun ar y chwith), deg ohonynt bellach 

yn rheolwyr siopau. Mae’r cwmni yn barod i ystyried pob math o droseddwyr, ar 

wahân i droseddwyr rhyw. Y mae’r cyn-droseddwr cyntaf iddynt ei gyflogi yn par-

hau gyda’r cwmni dros ugain mlynedd yn ddiweddarach. Meddai John Timpson, 

“These workers tend to be very appreciative and terribly loyal.” Dywed hefyd “If they get straight into a work rou-

tine, they won’t fall back into bad habits. We’ve saved the taxpayer literally millions over the years in prison costs 

and court fees. And these people are now contributing to society and paying tax”. Stori i godi’r galon yn `te? Yn y 

dyddiau hyn o hunanoldeb a thrachwant, braf yw canfod cwmni sydd â chydwybod! 

Cuddiaf D'eiriau yn fy nghalon, 
Gwnaf, yn ddyfnach nag erioed; 
Llewyrch fyddi Di i'm llwybrau, 
Llusern fyddi Di i'm troed; 

Cyfaill fyddi ar y ddaear, 
Ac yn angau glynu wnai, 
Yn y nef am dragwyddoldeb 
Bydd dy drysor yn parhau. 

  Cofion Cynnes, 

    Peter Jones (ar ran y swyddogion) 


