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Rhifyn 189 

Annwyl Gyfeillion, 

Rydym yn agosáu at gyfnod y Nadolig  a byddwn, cyn bo hir, yn mynd ati i harddu ein tai, ein capeli a’n strydoedd 

gydag addurniadau amryliw - er mai coch, o bosib’, fydd y lliw mwyaf amlwg. 

Hyd yn ddiweddar bûm yn mynychu dosbarth arlunio ac, o wneud hynny, roeddwn yn cael mwynhad o wylio 

rhaglenni celf lle mae darluniau yn cael eu dehongli mewn ffordd ddifyr. 

O wylio’r rhaglenni hynny daeth yn amlwg fod hanes lliw glas yn ddifyr.  Yn oes y Groegiaid ac yna’r Rhufeiniaid, 

nid oedd paent i wneud lliw glas ar gael, ac yn y Canol Oesoedd roedd y lliw yn wan ac yn llwyd fel nad oedd yn 

bosib cael lliw glas cywir.  Ond ar ddiwedd y Canol Oesoedd, cafwyd lliw glas cywir, sef Ultramarine,  a hynny 

trwy falu carreg arbennig yn llwch. O Affghanistan y deuai'r garreg honno. Roedd y paent hynny yn ddrud, yn 

ddrytach nag aur yn wir oherwydd roedd yr eglwys yn cadw'r lliw i’w defnydd ei hun.  Roedd y lliw yn cael ei 

ystyried yn lliw dwyfol a chysegredig ac roedd mor bwysig fel y  pasiwyd deddf yn rhybuddio pobol i beidio â gwis-

go dillad lliw glas.  Yr unig berson oedd yn cael ei gweld mewn dilledyn glas y dyddiau hynny oedd y Forwyn Fair, 

a hynny mewn paentiadau.  Roedd y lliw hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn paentiadau i liwio’r awyr er mwyn 

cyfleu’r Nefoedd.  Ond yn y 16eg ganrif rhyddhawyd y lliw o afael yr eglwys gan bobol gyfoethog Fenis ac o’r amser 

hwnnw ymlaen fe’i defnyddiwyd i liwio dillad, awyr a’r môr, ac mewn amser fe ddaeth yn lliw cyffredin.   

Lliw arall pwysig mewn darluniau sy’n ymwneud â chrefydd, yw aur.  Mae aur yn rhoi lliw melyn cynnes, fel haul 

yn disgleirio, ac nid yw’n dirywio dros amser.  Am hyn mae aur yn cael ei ystyried, fel lliw glas, yn ddwyfol a 

chysegredig ac oherwydd hynny yn cael ei ddefnyddio fel arfer yn gefndir i gynrychioli delwedd fel Duw.  Yn yr 

adeg pan roedd yr Israeliaid yn gaethweision yn yr Aifft, roedd y wlad honno yn gyfoethog o ran aur a hwyrach 

mai dyna’r rheswm pam fod gan yr Israeliaid aur i wneud y ddelw llo aur wedi iddynt gael eu rhyddhau gan Pharo.  

Yn adeg honno roedd aur yn cael ei weld fel rhywbeth oedd â pwer gwyrthiol ac nid yn rhywbeth gwerthfawr yn 

yr ystyr fodern.   

Mewn amser daeth aur i gynrychioli ein Harglwydd Iesu Grist fel Duw mewn darluniau, a hefyd i addurno rhai o’n 

heglwysi.  Un o’r eglwysi sydd wedi’i  haddurno gydag aur yw Saint Mark’s Basilica yn Fenis.  Roedd addurno o’r 

fath yn symbol o gyfoeth a phŵer, a hwyrach am fod aur yn rhoi lliw melyn cynnes fel haul yn disgleirio a ddim yn 

dirywio dros amser, roedd yn cyfateb â’r adnod ‘Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni 

oddi wrth y tywyllwch’.  Ond nid yw cyfoeth o’r fath yn rhan o bregethau a gwersi ein Iesu, ac felly ddim i Grist-

nogion chwaith, oherwydd mae ein crefydd ar gyfer pawb, y cyfoethog a’r ni’r tlawd a’r rhai mewn angen.  Fel 

mae’n cael ei ddweud yn Yr Efengyl yn ôl Mathew (19:24) ‘Yn wir, rwy’n dweud wrthych mai anodd fydd hi i’r 

dyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas nefoedd.  Rwy’n dweud wrthych eto, y mae’n haws i gamel fynd trwy grau 

nodwydd nag i ddyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw’. 

Anfonwn ein cofion at Mrs Anne Osmond Jones sydd wedi gwella ar ôl iddi gael anffawd yn ei chartref, ac at Mrs 

Enid Jones sydd wedi dod adref ar ôl cael triniaeth yn yr ysbyty.  Anfonwn ein cofion hefyd i’r aelodau hynny sydd 

yn gaeth i’w cartrefi ac yn gweld colli dod i’r Capel. 

Wedi ysgrifennu'r daflen hon, mae’r geiriau yma yn dod i’m meddwl - ‘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 
OEDFAON RHAGFYR 2017 

Dydd Sul, Rhagfyr 3ydd -  5.30 p.m.  - Oedfa Garolau Undebol yn Nghapel Ebeneser. 

Dydd Sul, Rhagfyr 10fed - Bore yn unig  - Oedfa plant a phobl ifanc (a rhai ychydig yn hŷn!) 

Dydd Sul, Rhagfyr 17eg  - Naws y Nadolig dan ofal Llinos  a/neu John Cadwaladr 

Dydd Sul,  Rhagfyr 24ain  - Dim oedfa 

Dydd Llun, Rhagfyr 25ain  9.30 a.am Oedfa Bore Nadolig - Uno gyda’n cyfeillion yn eglwys Y Tabernacl 

Dydd Sul, Rhagfyr 31ain - Dim oedfa  



 

                                                   YMWELIAD Y GYMDEITHAS Â’R YSGWRN                   

Diwrnod olaf mis Hydref aeth oddeutu tri dwsin o aelod-

au’r  Gymdeithas ar ymweliad â’r Ysgwrn, cartref mab 

enwocaf Trawsfynydd, Hedd Wyn. Wedi cyrraedd, fe’n 

croesawyd ni yn gynnes gan staff Parc Cenedlaethol Ery-

ri, sydd yng ngofal yr adeilad a’r safle y dyddiau hyn. 

Cawsom baned a chacen yn y caffi, sydd wedi ei leoli 

mewn adeilad a oedd yn feudy ond sydd bellach yn adei-

lad hardd, yn gyfuniad o garreg a gwydr. Tra yno cawsom 

gyfle i wylio cyflwyniad Power Point  ar hanes adfer yr adeilad a’r safle,  a 

chrynodeb o hanes Hedd Wyn, neu Ellis Humphrey Evans, i roi iddo ei enw 

iawn. Yna, fe’n rhannwyd yn dri grŵp - fe aethpwyd ag un grŵp i weld yr 

arddangosfa yn yr ysgubor, tra aeth yr ail grŵp i ymweld â’r tŷ a’r trydydd grŵp i feudy arall i weld ffilm fer yn sôn 

am y bechgyn eraill o Drawsfynydd a gollwyd yn y Rhyfel Mawr. Roedd y grwpiau wedyn yn cyfnewid safleoedd. 

Roedd llawer o bethau diddorol i'w gweld yn yr arddangosfa e.e. darn o hen ddrws stabl gyda E.H.E wedi ei gerfio 

arno gan Hedd Wyn, tra’n fachgen. Peth arall diddorol a welwyd oedd darn siâp petryal o bapur wal a arferai or-

wedd dan y cloc tywydd ar wal y gegin yn yr Ysgwrn. Roedd oddeutu saith haen ar hugain i’r papur wal - yn 

hytrach na thynnu’r cloc tywydd i lawr roeddynt wedi papuro o’i amgylch bob tro roeddynt yn papuro! Sawl haen 

oedd i’r papur wal yn nyddiau Hedd Wyn sy’n gwestiwn arall. Roedd yr arbenigwyr, wrth wneud eu gwaith o adfer 

yr adeilad, wedi gallu gwahanu’r haenau o bapur wal ac roedd enghreifftiau o bob papur amrywiol  i’w gweld wedi 

eu gosod mewn ffeil. Roedd aelod o’r teulu  wedi cael dewis ei hoff bapur wal ac roeddynt wedi ailgreu y patrwm 

hwnnw i greu papur newydd, a’r papur hwnnw a ddefnyddiwyd i ail-bapuro waliau’r gegin. Erbyn hyn mae modd 

ymweld â llofftydd yr Ysgwrn hefyd – mae lifft yno hyd yn oed, i alluogi’r anabl i 

ymweld â hwy. Mae’n siwr mai uchafbwynt yr ymweliad i sawl un oedd cael gweld 

y Gadair Ddu, bellach ar ben ei hun yn y parlwr. Mae’r gadair , a wnaed gan Eugeen 

Vanfleteren, ffoadur o Wlad Belg, yn anhygoel o gywrain a manwl.  

Diolch i Llinos Cadwaladr a Gwyneth Lewis am eu trefniadau trylwyr. 

Y GYMDEITHAS 
Sylwer - NOS FAWRTH 5fed Rhagfyr (nid 7fed fel nodir yn y Rhaglen) Plygain Cyfundeb Annibynwyr Meirion yn 
y Bala 
Nos Iau Rhagfyr 14 (7.00 yn Festri’r Tabernacl) Paul Edwards, Consuriwr  
Nos Iau Rhagfyr 21 (7.00 yn Festri’r Tabernacl) Naws y Nadolig dan ofal Tecwyn ac Eurwen Owen a mins peis i 
bawb i ddilyn!  Byddwn yn gofyn am gyfraniadau o fins peis; cysylltwch â Llinos os medrwch helpu. Diolch   

                                           GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR J. CADWALADR              

Mae diwedd blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o Ragfyr. A ninnau bellach 

ym mis Rhagfyr, fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich cyfraniadau terfynol o fewn yr 

wythnos neu ddwy nesaf os gwelwch yn dda. Os am gael gwybod cyfanswm eich cyfraniadau hyd 

yma, cysylltwch â mi (01341 423741). Diolch am eich cydweithrediad. 
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Cadair ddu Penbedw “Graffiti Hedd Wyn” Ôl y baromedr ar y wal Yr unig lun o’r teulu cyfan, yn dyddio o 1910 

GWASANAETH TAIZE  

yn yr Eglwys Gatholig 
3 o.g y pnawn 10/12/17 

Croeso i bawb 

Yr Ysgwrn 


