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Annwyl gyfeillion, 

Fy mraint i yw eich cyfarch ar drothwy'r mis bach. Mae'r gaeaf wedi bod yn eitha’  caredig hyd yn hyn ond, fel y 

gwyddom, mae ail hanner y tymor yn tueddu i ddod ag ychydig mwy o rew ac eira. Er ei bod yn braf  gweld y tirlun 

dan flanced wen, fel dwi’n mynd yn hŷn, mae cynhesrwydd y gwanwyn ychydig yn fwy apelgar. 

Mae Mis Ionawr wedi bod yn gyfnod prysur o ran oedfaon a chyfarfodydd gweddi. Nos Sul Ionawr 20fed cawsom 

wasanaeth arbennig iawn yn Salem dan ofal Cytun Dolgellau a'r Cylch. Roedd wythnos weddi am undeb Cristnogol 

yn rhedeg o'r 18fed i'r 25ain o Ionawr â'r thema eleni oedd "Cyfiawnder yn unig a ddilyni". Eglwysi Indonesia oedd 

wedi paratoi y deunyddiau i fyfyrio ar y testun hwnnw. Roeddent yn pwysleisio materion yn ymwneud ag 

anghyfiawnder, yn cynnwys anghyfiawnder economaidd, llygredd a thrachwant, ac am yr angen, er yr amrywiaeth 

rhyngom yn y byd Cristnogol, i sefyll mewn undod. Mae'r Llawlyfr  a ddefnyddiwyd yn y gwasanaeth yn nodi mai 

Indonesia ydy’r wlad fwyaf yn ne ddwyrain Asia, gyda mwy na 17,000 o ynysoedd, 1,340 o wahanol grwpiau ethnig 

a thros 740 o ieithoedd lleol. Amcangyfrifir bod tua 86% o’r boblogaeth o 260 miliwn yn Fwslimiaid ac Indonesia 

yw’r wlad sydd â’r boblogaeth Islamaidd fwyaf yn y byd. Y mae tua 10% o bobl y wlad yn Gristionogion o amrywiol 

draddodiadau. Mae'r wlad yn gyfoethog ei hadnoddau ond mae llawer yn byw mewn tlodi. Mae radicaleiddio, sy'n 

gosod un gymuned yn erbyn y llall, wedi cynyddu ac yn cael ei hyrwyddo trwy gamddefnydd o'r cyfryngau 

cymdeithasol. Wrth ymateb i'r pryderon hyn, canfu Cristionogion Indonesia fod geiriau Deuteronomium yn berth-

nasol i’w sefyllfa a’u hanghenion. Pennod 16 Adnodau 18-20 "Yr wyt i benodi barnwyr a phenaethiaid ym mhob un 
o’r trefi  a roddodd yr Arglwydd dy Dduw i’th lwythau, ac y maent i farnu’r bobl yn gyfiawn. Nid wyt i gymryd 
llwgrwobr (breib - beibl.net), oherwydd y maen dallu llygaid y doeth ac yn gwyro geiriau’r cyfiawn (throi pobl 
onest yn gelwyddog -Beibl.net).Cyfiawnder yn unig a ddilyni, er mwyn i ti gael byw ac etifeddu’r wlad y mae’r Ar-
glwydd dy Dduw am ei rhoi iti". 
Diolch i eglwysi Indonesia am rannu eu profiadau gyda'u cyd Gristnogion yma yng Nghymru fach. 

Rydym yn anfon ein cofion at bawb sydd o dan anhwylder a'r rhai sydd yn gaeth i’w cartrefi. Rydym yn meddwl 

amdanoch i gyd. Da oedd deall fod ein cyfaill, Mr Huw Jones, Dolserau Uchaf, yn gwella wedi triniaeth ddiweddar 

yn Ysbyty Glan Clwyd. Llongyfarchiadau mawr i Mrs Anne Osmond Jones a ddathlodd ei phen-blwydd yn 103 yn 

ystod mis Ionawr, a'r un dymuniad gwresog i Mrs Gwen Jones fydd yn dathlu ei chant oed ac yn derbyn ei cherdyn 

pen-blwydd arbennig gan y Frenhines ar y 19eg o Chwefror. Mae’n dipyn o beth i feddwl bod Mrs Osmond Jones 

wedi ei geni yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a Mrs Gwen Jones  wedi ei geni yn 1919,  ychydig fisoedd ar ôl i’r 

brwydro ddod i ben. Yn ystod y flwyddyn honno Lloyd George  oedd yn brif weinidog, a llofnodwyd cytundeb Ver-

sailles, a oedd mewn gwirionedd, yn cychwyn y cloc at yr Ail Ryfel Byd, ugain mlynedd yn ddiweddarach. I droi at 

ddigwyddiadau mwy calonogol o'r flwyddyn honno, rwy’n cofio o ddyddiau ysgol, hanes Alcock a Brown (gweler 

isod) yn hedfan awyren, heb stop, am y tro cyntaf dros fôr yr Iwerydd, o'r Iwerddon i'r Unol Daleithiau ym Mehefin 

1919 ac am Nancy Astor, y fenyw gyntaf i gymryd ei sedd yn Nhŷ’r Cyffredin, hynny yn Rhagfyr 1919 ac mae'r 

ddau achlysur wedi cael eu dathlu ar stampiau post Prydain yr ystod yr hanner can mlynedd ddiwetha’. Gweinidog 

Salem o 1911 tan 1919 oedd T. Mordaf Pierce. Roedd tair eglwys, Bethel, Salem a'r Penmaen yn ei ofalaeth. Ar-

weinydd y gân ac un o'r blaenoriaid oedd Mr Edward Williams. Y mae cofnod o'i atgofion am y cyfnod hwnnw ac 

mi ddywedodd - “Ar fore Sul ceir gweld y seddau yn y gwaelod o amgylch y set fawr wedi eu llenwi ag ysgolheigion 
ieuanc y Dr Williams School ar County school yn flaen fyddin drefnus dan faner Iesu. Yn y galeri ceir yr un drefn, a 
phan mae'r gynulleidfa yn llanw’r capel nid oes olygfa harddach ar ddaear Duw". 
Er bod pethau wedi newid yn sylweddol ers hynny, mae yn parhau i 

fod yn fraint a phleser i fynychu teml Iesu Grist a chwarae rhan fechan 

i gadw fflam yr achos, sydd mor bwysig ledled y byd mewn mannau fel 

Indonesia, ynghyn yn ein cymunedau ninnau. 

            Dymuniadau gorau atoch i gyd, 

                   Peter Jones (ar ran y Swyddogion) 

http://beibl.net/


 

ERTHYGL AR GYFER “Y GOLEUAD” 

Byddaf, o dro i dro, yn cael cais  gan y Parchedig Watcyn James i sgwennu pwt ar gyfer wythnosolyn Eglwys Bres-

byteraidd Cymru, sef Y Goleuad. Gan fy mod yn cydymdeimlo ag unrhyw olygydd sy’n chwilio am ddeunydd ysgrif-

enedig fe gytunias i’w gais diweddaraf ! Credaf y bydd yr erthygl isod yn ymddangos yn gynnar ym mis Chwefror-

ymddiheuriadau i’r rhai fydd yn ei  gweld dwywaith. 

Pan gefais wahoddiad  gan y Golygydd  i gyfrannu erthygl i’r Goleuad fy ymateb iddo oedd “Dwi’n siŵr y gallwn roi 
llais i fy rhagfarnau cyfredol!”  Ni fydd yr ymateb hynny’n synnu pobl sy’n fy `nabod!  

Wedi cytuno i’w gais dyma ddechrau meddwl am y rhagfarnau hynny ac yn wir, am ystyr y gair “rhagfarn”, sef prej-

udice yn Saesneg, a’r gair hwnnw yn tarddu o’r gair Lladin praejudicium. Gellir cyfieithu'r gair hwnnw  fel “barn o 

flaen llaw” neu yn gryno, rhagfarn. Wrth ymchwilio i’r pwnc deuthum ar draws y brawddegau canlynol “Yn aml, 
mae rhagfarn yn seiliedig ar anwybodaeth. Yr ateb yw addysg, ond mae llawer o bobl yn dewis aros yn anwybodus, 
gan fod eu rhagfarnau'n aml yn gwneud iddynt deimlo'n well. Os oedd gan rieni ragfarnau eu hunain, mae yna 
siawns y caiff y barnau hyn eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. Gall un profiad gwael gyda pherson o grŵp pe-
nodol achosi i berson feddwl am yr holl bobl o'r grŵp hwnnw yn yr un ffordd. Gelwir hyn yn stereoteipio a gall 
arwain at ragfarn.” 
Y dyddiau hyn y mae rhagfarnau pobl, llawer ohonynt wedi bod yn mudferwi dan y wyneb ers amser maith, wedi 

cael cyfle i ddianc, megis y cythreuliaid yn dianc o flwch Pandora. Yr hyn sydd yn ddychrynllyd yw bod rhagfarnau 

wedi eu disodli bellach gan gelwyddau noeth. Yn ôl y Washington Post fe wnaeth yr  Arlywydd Trump 4,229 o 

ddatganiadau celwyddog neu gamarweiniol ym 558 diwrnod cyntaf ei arlywyddiaeth. Y mae agwedd Trump, ynghyd 

â Brexit, wedi cynhyrfu’r dyfroedd yr ochr yma i’r Iwerydd a hynny wedi cynyddu’r  achosion o ymosodiadau yn 

erbyn pobl oherwydd lliw eu croen, eu crefydd neu eu cyfeiriadedd rhywiol. Y mae ffodauriaid yn cael eu pardduo a’u 

dilorni ac mae  eithafwyr asgell dde ledled y byd yn uchel eu cloch trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Byddaf yn treulio 

peth amser ar y cyfryngau hynny yn dadlau gyda’r eithafwyr `ma. Pam trafferthu medde chi? Onid gwell fyddai eu 

hanwybyddu? Wel, rhaid cyfaddef fod geiriau Martin Niemoller wastad yn fy meddwl - `da chi’n eu cofio? 

Daethant yn gyntaf  am y Sosialwyr, ond nes i ddweud dim, doeddwn i ddim yn Sosialydd.  
Yna daethant am yr Undebwyr Llafur,  ond nes i ddweud dim, doeddwn i ddim yn Undebwr.   
Yna daethant am yr Iddewon, ond nes i ddweud dim, doeddwn i ddim yn Iddew.  
Yna daethant i fy nôl i  - a doedd neb ar ôl i siarad o’m mhlaid i. 
Felly, rhaid i ni, fel unigolion ac fel enwad, sefyll yn gadarn dros y gwir! Ond, nid yw hynny mor rhwydd 

oherwydd .... beth yw’r gwir? Mae gan y Manic Street Preachers gân dan y teitl “This is my truth tell me yours”. 

Wel, i ni Gristnogion mae’r gwir yn amlwg ac mae i’w ganfod yn 1 Corinthiaid 13: 4-8.  

4 Y mae cariad yn amyneddgar; y mae cariad yn gymwynasgar; nid yw cariad yn cenfigennu, nid yw'n ymffrostio, 
nid yw'n ymchwyddo. 5 Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun, nid yw'n 
gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam; 6 nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cydlawenhau 
â'r gwirionedd. 7 Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati 
i'r eithaf. 8 Nid yw cariad yn darfod byth. 
Dyna beth yw  “sylfaen gadarn, gref” y Cristion. 

Rydym, fel enwad, yn dawedog iawn y dyddiau hyn. Er mwyn clodfori rhinweddau “Cariad” 

mae gwir angen inni godi llais dros y tlawd, y gorthrymedig a’r gwan yn ein cymdeithas a’n byd. 

Cofiwch eiriau y diweddar Dr Martin Luther King  “The ultimate measure of a man is not where 

he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and 

controversy.” Felly, rhaid inni sicrhau fod ein bonllefau yn boddi’r lleisiau eithafol sydd mor 

groch y dyddiau hyn. Ewch ati i godi llais!  

OEDFAON MIS CHWEFROR  2019  

Dydd Sul, Chwefror 3ydd - 10 o.g. y bore  - Y Bnr Elfed Lewis, Y Brithdir  

Dydd Sul,  Chwefror 10fed - 10 o.g. y bore  - Y Parchedig Eric Green, Y Bala 

Dydd  Sul, Chwefror 17eg - 10 o.g. y bore  - Oedfa yng ngofal Mr Gerallt Hughes 

Dydd Sul, Chwefror 24ain  - 10 o.g. y bore - Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

                                                                             Y GYMDEITHAS  (Y Cyfarfodydd i’w cynnal yn Salem ) 

Nos Iau, Chwefror 7fed - 7 o’r gloch yr hwyr - Fy hoff gerddoriaeth - dan ofal Mrs Beryl Hughes, Arthog 

Nos Iau, Chwefror  14eg  - 7 o’r gloch yr hwyr - Rhodri Wigley - Gwaith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  

Nos Iau, Chwefror 28ain - 7 o’r gloch yr hwyr Fy hoff farddoniaeth - dan ofal  Mr Gwyndaf Roberts 


