
Gair Gan y GweinidoG 
Clywed a Gweld Gobaith

Daeth dau beth i fy sylw i’n ddiweddar yn 
gysylltiedig â’r Almaen, un yn glip ffilm a’r llall
yn llyfr. Roedd y clip ffilm yn gyfweliad ar 
deledu’r Almaen o 1959, lle gwelir cyflwynydd
teledu ifanc yn cyfweld Lindley Fraser oedd yn
darlledu i’r Almaen ar ran y BBC yn ystod yr Ail
Ryfel Byd. Ar lefel bersonol, roedd 'na 
rywbeth braf am fedru gweld y clip ffilm yma
o’r archif, gan fod Lindley Fraser yn dad-cu i
mi ac, oherwydd iddo farw cyn i mi gael fy
ngeni, chefais i erioed y cyfle i’w gyfarfod nac
i glywed ei lais cyn hyn.

Yr hyn oedd yn fy nharo i am y cyfweliad oedd
yr awyrgylch annisgwyl o gyfeillgar oedd rhwng
holwr o’r Almaen a darlledwr o Brydain mor
fuan ar ôl diwedd y Rhyfel. Yn ddiweddar, 
derbyniodd fy mam lythyr gan ddynes o’r 
Almaen, oedd yn blentyn yn ystod y Rhyfel,
oedd yn sôn wrthi fod nifer o Almaenwyr 
nad oedd yn cytuno gyda Hitler wedi 
gwerthfawrogi ei ddarllediadau o Lundain a
bod geiriau cyfeillgar a chytbwys ar draws 
y tonfeddi radio liw nos wedi dwyn cysur a 
gobaith i’r gwrandawyr.

Dyma ddolen i’r cyfweliad:  
https://www.ardmediathek.de/swr/video/swr-retro-
abendschau/interview-lindley-fraser/swrfernsehen-
de/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMDY4MjY/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rwyf newydd ddechrau llyfr am ddiwinydd o’r
Almaen, sef Jürgen Molmann. Mae hanes ei
fywyd yn ddiddorol tu hwnt ac yn amlwg wedi
dylanwadu ar ei ffydd a’i ddiwinyddiaeth.
Ganwyd ef yn Hamburg yn 1926 a chafodd 
fagwraeth seciwlar gan ymddiddori yn Albert
Einstein a Mathemateg yn y cyfnod cyntaf o’i
fywyd. Yng Ngorffennaf 1943 roedd ar
ddyletswydd fel gwirfoddolwr gyda’r llu awyr
yng nghanol Hamburg pan ddaeth ymosodiad
o’r awyr gan ladd cyfaill oedd yn sefyll yn ei
ymyl a’i adael yntau’n ddianaf. Y noson honno
galwodd ar Dduw am y tro cyntaf ‘Fy Nuw, ble
wyt ti?’ Bu’r cwestiwn ‘pam na laddwyd finnau
hefyd?’ yn ei gorddi am flynyddoedd i ddod a
dyma ddechrau ar ei ymchwil am Dduw.
O’r gyfnod yma ymlaen daeth diwinydda yn
bwysig iawn i Moltmann. Wedi’r Rhyfel cafodd
y cyfle i astudio diwinyddiaeth o ddifrif ac yna
fynd am gyfnod yn weinidog ar eglwys cyn
dechrau ar yrfa fel darlithydd prifysgol. Dros y
degawdau ers hynny mae wedi cyhoeddi nifer
helaeth o lyfrau ac mae’n ddarlithydd uchel 
ei barch ar draws y byd. Cyhoeddwyd ei lyfr
diwethaf The Spirit of Hope: Theology for a
World in Peril, mor ddiweddar â 2019 ac 
yntau’n 93 oed.
Drafftiwyd ef i fyddin yr Almaen a’i yrru i’r
Klever Reichswald yn 1945 lle yr ildiodd i’r
milwr cyntaf o Brydain y daeth ar ei draws. Ar
ôl cael ei ddal, treuliodd gyfnod fel carcharor
yng ngwlad Belg cyn cael ei drosglwyddo 
i wersyll i garcharorion yn yr Alban lle y 
daeth tro ar fyd. Yno, profodd ef a’i 
gyd-garcharorion garedigrwydd gan yr 
Albanwyr oedd yn rhedeg y gwersyll, 
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caredigrwydd wnaeth  arwain Moltmann i 
ail-ddarganfod gwerth bywyd dynol ac i gymod
a chyd-ddealltwriaeth gyda’i ‘elynion’. Yn y 
gwersyll fe dderbyniodd gopi o’r Beibl gan y 
caplan a’i ddarllen am y tro cyntaf erioed a
chael geiriau ingol y Salmydd yn adleisio ei
deimladau ef ei hun. Wrth ddarllen hanes 
Iesu yn Efengyl Marc yn galw ar Dduw 
“Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?” 
argyhoeddwyd Moltmann mai dyma un oedd yn
wir yn ei ddeall ef a’i ing personol.
Er mai megis dechrau ydw i ar y llyfr, mae 
agweddau ar ei waith sydd eisoes yn apelio’n
fawr ataf. Yn gyntaf, er ei fod yn parchu gwaith
diwinyddion academaidd, mae e’n pwysleisio
mai priod waith yr eglwys gyfan ydy diwinydda.
Yr ail beth sy’n apelio yw nad nod diwinydda
Moltmann ydy darganfod gobaith ond yn 
hytrach, gobaith ydy ei ddechreubwynt. Mae
Moltmann yn gweld y gobaith sydd yng 
nghyfamod yr Hen Destament a Chroes y 

Testament Newydd am y gobaith sydd yn ein
presennol a’n dyfodol fel Cristnogion ac fel
dynoliaeth.
Y trydydd peth sy’n apelio am Moltmann ydy
fod ei ddiwinyddiaeth yn cwmpasu’r byd a’r
heriau sy’n wynebu’r ddynoliaeth heddiw. 
Enghraifft o hyn ydy diddordeb Moltmann
mewn diwinydda am y greadigaeth a’n galwad
fel dynoliaeth i’w diogelu, a pha bwnc mwy 
cyfoes na hwn i ni ymrafael ag ef wrth i ni
ddod allan o’r cyfnod clo yn 2021? Er bod
Moltmann yn barod i wynebu pynciau digon
dyrys sy’n wynebu’r ddynoliaeth heddiw, 
mae e’n gwneud hynny bob amser yn llawn 
gobaith. A ninnau’n dathlu’r Pasg dan 
amgylchiadau heriol eleni rydym angen y 
gobaith sydd ymhlyg yn ei neges yn fwy nag
erioed.

(Mae nifer o ddarlithoedd Moltmann i’w gweld wrth
deipio ei enw i borwr Youtube)

Trefniadau’r PasG a mis ebrill

nos iau Cablyd, 1 ebrill, am 7.  Gwasanaeth Cymun ar Zoom 
dan ofal ein gweinidog

dydd Gwener y Groglith, 2 ebrill Cyfle i wylio fideo gyda myfyrdod ar gyfer
y Groglith ar wefan Undeb yr Annibynwyr                        
ar amser o’ch dewis:     
www.annibynwyr.org

dydd sul y Pasg, 4 ebrill.

8am: Oedfa ddwyieithog y Pasg ar Zoom 
dan nawdd Cytûn

10am: Oedfa gymun y Pasg yn y Capel ac ar Zoom 
dan arweiniad ein gweinidog, 
pawb i ddod â’r elfennau pwrpasol 
ar gyfer y cymun

rhwng 11am a 12pm: Gwahoddir y plant, y bobl ifanc a’u teuluoedd                   
i alw yn Emaus i ddilyn trywydd stori’r Pasg   
o amgylch tir y capel a chasglu wy Pasg 
Masnach Deg cyn mynd am adre. 
Cofiwch ddod â ffôn glyfar hefo chi. 
Bydd amserlen ar gyfer pob teulu unigol
yn cael ei chytuno ymlaen llaw.

dydd sul, 11 ebrill. Dim oedfa 

Daw rhagor o wybodaeth yn y man am drefniadau’r oedfaon ar 18 a 25 Ebrill.
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GwasanaeTH diolCHGarwCH / Coffáu
Wrth i ni edrych ymlaen i ddod allan o'r cyfnod clo, mae'n bryd i ni ddechrau meddwl pa bethau
rydym am eu gwneud i gofio'r cyfnod Covid ac i goffáu aelodau'r eglwys ac aelodau o'n 
teuluoedd fu farw yn ystod y cyfnod hwn. Oes yna rywbeth y gallwn ni drefnu sy'n rhoi cyfle i'r
gymuned leol hefyd i gofio? Mae’r swyddogion yn awyddus i dderbyn awgrymiadau fel y gellir
eu trafod ymhellach dros yr wythnosau nesaf. Mae’r syniadau sydd eisoes wedi dod i law yn
cynnwys plannu coeden, claddu capsiwl amser, creu brodwaith ... Anfonwch awgrymiadau at 
unrhyw un o’r swyddogion erbyn diwedd Ebrill os gwelwch yn dda.

symud Tŷ
Yn dilyn penwythnos y Pasg bydd ein gweinidog yn cymryd cyfnod o wyliau tan ddiwedd
Ebrill wrth i’r teulu symud tŷ a chael trefn ar eu cartref newydd. Dros y cyfnod hwnnw
gellir cyfeirio negeseuon at sylw’r ysgrifennydd, os gwelwch yn dda, naill ai drwy ffonio
01248 351243 neu drwy ebost at: ysgrifennydd.emaus.bangor@gmail.com

y GenHadaeTH
rHoddion

Erbyn hyn, mae Casgliad Blynyddol Emaus
at waith y BMS wedi cyrraedd y swm 

anrhydeddus o £704. Casglwyd yr Arian fel
canlyniad i'r gwasanaeth dan ofal Dr. Menna
Machreth. Diolch i Dilwen am fod mor barod

ei chymwynas yn derbyn y rhoddion. Pan
drosglwyddir y rhodd yn enw'r Eglwys cyn y
Pasg danfonnir cais fod yr arian yn cael ei
ddefnyddio at addysgu plant a hyrwyddo

gofal iechyd mamau a babanod.

sTamPiau

Mae pecynnau twt iawn wedi dod i
law o bell ac agos a dweud y gwir.
Diolch am gymryd y diddordeb o
baratoi'r stampiau ar gyfer eu 
gwerthu. Mae hyn yn gwneud
gwaith y gwirfoddolwyr yn
swyddfa'r BMS yn llawer haws.
Bydd pecyn yn cael ei anfon cyn y
Pasg, felly os oes rhagor o
stampiau o gwmpas, fe ellir eu
rhoi i mi drwy law Dilwen neu eu
rhoi i mi yn syth, os y byddwch 
yn digwydd bod o gwmpas 
Llandegfan.

Gyda diolch o galon
am eich cydweithrediad.

Siân Arwel Davies

CORNEL POSAU GARETH
aTeb i

Pos mawrTH 2021

dydd GŴyl dewi
Gwerth dewi yw 9

(gwerth pob cytseiniad yw 3 
a gwerth pob llafariad yw 2)

Pos ebrill 202i

GwenwCH, bawb!

Wrth gael rhyddid i gyfarfod 
mae’r ffrindiau’n gwenu’n braf

ar ei gilydd.
– cyfanswm o 30 gwên i gyd. 
Sawl ffrind sydd yn y grŵp?

bydd yr ateb yn rhifyn mai



Yr oedd carreg filltir o bwys wedi ei nodi
ar 9fed o Fawrth oherwydd bod miliwn o
bobl Cymru, oddeutu traean y boblogaeth, 
wedi derbyn eu brechiad cyntaf rhag y 
coronafeirws sy’n achosi salwch Covid 19.
Newyddion da, sy’n codi gobeithion bydd y
cyfyngiadau sydd wedi bod ar ein bywydau
a’n symudiadau am bron i flwyddyn gron yn
gallu cael eu codi’n eithaf buan.

Nid ar chwarae bach mae brechu’r fath 
niferoedd yn digwydd wrth gwrs – mae hi’n
broses sydd â sawl cam iddi ac yn golygu cryn waith trefnu.  Mae’r gwyddonwyr wedi
bod yn gweithio i ddatblygu’r brechlyn ers bron i flwyddyn, a sefydliadau iechyd 
cyhoeddus wedi bod yn paratoi ar gyfer y ddarpariaeth lawr gwlad ers misoedd lawer
hefyd.  Felly, y cam olaf o nifer yw dodi’r nodwydd yn y fraich.  A dyma’r cam yr wyf i
a’m cyd-weithwyr ym Meddygfa Bodnant wedi bod yn rhan ohono ers rhai wythnosau 
bellach.

Roedd cyffro rhyfeddol yn y feddygfa fore Gwener Ionawr yr 22ain wrth inni groesawu’n
cleifion 80 oed a hŷn i’r feddygfa er mwyn cychwyn eu brechu.  Roedd y maes parcio’n
llawn pobl oedd wedi treulio llawer o’r flwyddyn ddiwethaf o fewn pedair wal – roedd
pawb yn pellhau’n gymdeithasol wrth reswm, ond gallem weld bod sawl cyfaill a
chydnabod yn gwerthfawrogi cael sgwrs, o bellter addas! Roedd yn ddiwrnod cofiadwy,
a 240 o bobl wedi eu brechu erbyn diwedd y dydd.  Gan nad oedd pawb yn gallu codi
allan i’r feddygfa, bu staff yn ymweld â chartrefi ambell un hefyd er mwyn cyflawni’r
orchwyl.

Ers y diwrnod hwnnw, mae sawl clinig pellach wedi ei gynnal yn Bodnant er mwyn parhau
â’r gwaith hollbwysig.  Rydym bellach wedi cyrraedd carfan 7 allan o 9 yn y rhestr sy’n
flaenoriaeth i’w brechu (pawb dros hanner cant oed ac oedolion iau na hynny sydd â
ffactorau risg meddygol ydi carfan 1-9). Pan fydd pob un o’r carfanau hyn wedi eu
brechu’n gyflawn (hynny yw, y ddwy frechiad), mae’n debyg bydd 99% o‘r marwolaethau
gyda Covid 19 sydd yn bosib eu rhwystro, yn cael eu rhwystro.  Cryn lwyddiant!  

Mae’r feddygfa yn parhau i ddarparu’r gofal meddygol arferol i gyd, ac wrth inni symud
ymlaen i roddi’r ail frechiadau’n ogystal mae’n profi’n orchwyl eithaf trom i’w chynnal.
Mae pawb wrth eu boddau’n gallu bod yn rhan o’r rhaglen frechu hollbwysig yma, ond
dim ond hyn a hyn o oriau sydd mewn diwrnod! Os bydd angen brechu pob oedolyn yn
erbyn Covid yn flynyddol oherwydd y posibilrwydd o amrywiolion tymhorol o’r feirws, mi
fyddwn i’n rhagweld bydd angen brechwyr llawn amser penodol i gyflawni’r gwaith
hwnnw.  Ond cyn wynebu hynny, cawn fyw mewn gobaith y caiff y plant fynd yn ôl i’r
ysgol yn hirdymor, y cawn ninnau gyfarfod yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol unwaith
yn rhagor, ac yn bwysicaf oll o bosib, y cawn addoli (a chanu!) wyneb yn wyneb yn Eglwys
Emaus cyn bo hir!

Catrin Elis Williams
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RHOI SIÂP AR BETHAU
Cawn ein denu a’n swyno gan batrymau. Mae fel petai patrwm mewn natur, neu 
batrwm gan arlunydd neu gerflunydd neu bensaer, yn gallu cyffwrdd ein dyheadau
dyfnaf. Does dim prinder o enghreifftiau, wrth gwrs, gan gynnwys nifer ar ein 
stepen drws.

Ydych chi wedi sylwi, er 
enghraifft, ar ambell gerflun ym
Mangor, rhai ohonynt o waith yr
arlunydd a’r mathemategwr John
Robinson (1935-2007) dros
gyfnod estynedig o weithio gyda’r
brifysgol. Mae ei gampweithiau
yn dangos ei ddawn i danio’r 
dychymyg ond heb eich gorfodi i
ddadansoddi’r patrymau sy’n sail
i’w waith.
Mentrwch (gyda gofal) i groesi
Ffordd Garth o flaen Emaus a
cherdded ar hyd Stryd y Deon. Ar
y chwith (gyferbyn â’r maes 
parcio) fe welwch y cerflun hwn
o waith Robinson ac a gyflwynwyd
ganddo i’r brifysgol union ddeng
mlynedd ar hugain o flynyddoedd
yn ôl. Mae’r pren yn dechrau 
dangos effaith y tywydd erbyn 
hyn ond, wrth graffu arno’n
ofalus, fe welwch mai tri sgwâr

syml sydd yma, y tri wedi’u cydblethu i ffurfio siâp tri-dimensiwn trawiadol.
‘Creadigaeth’ yw’r teitl a roddwyd arno gan y cerflunydd.

Pe byddech yn mentro i’r cwad
sydd yng nghanol prif adeilad y
brifysgol byddech yn gweld siâp
arall gan yr un cerflunydd. Mae’r
siâp hwn yn llai ei faint na’r un yn
Stryd y Deon a metel sgleiniog yn
hytrach na phren yw’r deunydd
crai, ond yma eto ceir tri sgwâr
yn cydblethu. Mae’r gwaith wedi’i
osod ar ben plinth ar ganol y
cwad, pelydrau’r haul yn chwarae
mig rhwng y sgwariau, a siâp
sgwâr y cwad ei hun yn gefnlen
berffaith iddi. Yma ‘Genesis’ yw
ei deitl. Rhyfeddwch a mwynhewch!                                                   Gareth Ffowc Roberts
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dau Gyfansoddwr - PARHAD ERTHYGL VALERIE ELIS O NEGESYDD MAWRTH

Bu farw dau gyfansoddwr enwog gan mlynedd union yn ôl.  Ysgrifennais ychydig eiriau am 
Saint-Saëns fis diwethaf. A beth ynteu am y llall, Engelbert Humperdinck?

Yn gyntaf, peidiwn â’i gymysgu â’r canwr pop Arnold George Dorsey a anwyd yn 1936 ac a 
newidiodd ei enw i Engelbert Humperdinck mewn ymdrech i ail-danio ei yrfa 
gerddorol!

Ganwyd Engelbert Humperdinck yn 1854 yn Sieberg 
yn ardal y Rhine yn yr Almaen. Fel 
Saint-Saëns, cafodd wersi piano yn blentyn ifanc, 
a chyfansoddodd ei waith cerddorol cyntaf yn saith 
mlwydd oed. Gwrthwynebai ei rieni iddo fod yn 
gerddor gan ewyllysio iddo fynd yn bensaer. 
Cerddoriaeth a orfu fodd bynnag, a chafodd
Humperdinck wersi yn Cologne. Yn ddeunaw oed 
enillodd ysgoloriaeth a’i galluogodd i astudio ym 
Munich. Ef oedd y cyntaf i dderbyn Gwobr
Mendelssohn a ddyfernir o hyd i ysgogi datblygiad
cerddorion ifanc. Roedd dylanwad cyfansoddwyr 
Almaenaidd eraill yn drwm ar waith Humperdinck, yn
cynnwys Mendelssohn, Brahms, Weber ac yn enwedig
Wagner. Daeth Humperdinck yn ffrind agos i Wagner
a’r teulu, a bu’n athro ar Siegfried, plentyn ieuengaf
Wagner. Rwyf yn dirnad bod Humperdinck yn 
bersonoliaeth llawer mwy dynol a hyblyg na 
Saint-Saëns.    

O ganlyniad i ennill gwobrau cerddorol, teithiodd
Humperdink drwy’r Eidal, Ffrainc a Sbaen, a bu’n
athro mewn coleg Cerdd ym Marcelona am ddwy 
flynedd cyn dychwelyd i Cologne yn 1887. Apwyntiwyd
ef yn Athro yn Frankfurt ac yn athro harmoni yn ysgol
leisiol enwog Julius Stockhausen. Yn nes ymlaen, bu’n byw a gweithio mewn tref o’r enw 
Boppard yn yr Almaen, lle mae cofeb iddo. Penodwyd ef yn ddiweddarach yn bennaeth ysgol
gyfansoddi ym Merlin.

Cyfansoddodd Humperdink amryw o weithiau corawl, siambr a cherddorfaol. Ef oedd y 
cyfansoddwr cyntaf i ddefnyddio Sprechgesang sy’n dechneg leisiol o lafarganu. Prif ddiddordeb
cerddorol Humperdinck fodd bynnag oedd y theatr a pherfformiadau llwyfan, a chyfansoddodd
yn helaeth o fewn y genre yma.  Mae ei weithiau yn cynnwys ‘y saith Plentyn bach’, ‘y briodas
Gyndyn’, ‘y freuddwyd nadoligaidd’ a ‘Plant y brenin’. Ei waith enwocaf o bell ffordd yw’r
opera ‘Hansel a Gretel’, cyfansoddiad sydd wedi ei seilio ar stori y brodyr Grimm. Datblygodd
yr opera hon o bedair cân a gyfansoddodd Humperdinck fel cyfeiliant i sioe bypedau gan 
ei nithoedd. Perfformiwyd yr opera ‘Hansel a Gretel’ am y tro cyntaf yn Weimar yn 1893 o 
dan arweinyddiaeth Richard Strauss. Flwyddyn yn ddiweddarach, roedd yr opera wedi cael ei
pherfformio 72 o weithiau. Dyma’r opera gyntaf i’r Tŷ Opera Brenhinol (Prydeinig) ei darlledu
yn ei chyfanwaith dros donfeddi radio.
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Yn Awst 1975 llwyfannwyd cynhyrchiad o ‘Hansel a Gretel’ ar noson perfformiad y plant yn
Eisteddfod Genedlaethol Bro Dwyfor. Roedd côr o ddisgyblion ysgol y cylch yn cymryd rhan gyda’r
diweddar John Huw Davies yn arwain. Plant hynaf yr ysgolion cynradd oedd yn canu alto, a
phlant ieuengaf yr ysgolion uwchradd oedd yn canu soprano. Roedd fy nau blentyn hynaf, Dafydd
ac Elin yno, yn morio canu alto. Roedd llawer o actio a gymnasteg hefyd. Diwrnod mawr oedd
yr un pan symudwyd yr ymarferion o Neuadd Cricieth i’r Pafiliwn. Yn y rihyrsal olaf, syrthiodd
y gwaith i mi o gyfeilio ar y piano i’r opera yn ei chrynswth. Cerddorfa oedd yn gwneud hyn ar
y noson ei hun, fel sy’n arferol. Rwy’n siŵr na wnaiff yr un o’r plant anghofio defosiwn y weddi
hwyrol ganodd Hansel a Gretel cyn syrthio i gysgu yn y goedwig dywyll, y pryder wrth iddynt
gael eu llithio gan y wrach ddieflig, a’r gorfoledd ar y diwedd wrth i ddaioni drechu drygioni ac
i Hansel a Gretel gael eu haduno â’u rhieni. Mae gan lawer ohonom mae’n debyg le i ddiolch i’r
Eisteddfod Genedlaethol am roi profiadau cerddorol a chymdeithasol o’r fath i’n plant.

Er i law chwith Humperdinck gael ei pharlysu’n llwyr o ganlyniad i strôc yn 1912, parhaodd i 
gyfansoddi gan weithio ar ‘Gaudeamus’ gyda chymorth ei fab Wolfram, a’i orffen yn 1918. Dyma
ddarn cerddorol sy’n portreadu bywyd myfyriwr. Ym Medi 1921, dioddefodd Humperdinck 
drawiad ar ei galon yn ystod perfformiad o ‘der freischütz’ (gan Carl Maria von Weber) yn
Neustrelitz, a bu farw’r diwrnod wedyn. Claddwyd ef ger Berlin, a pherfformiwyd ‘Hansel a
Gretel’ er cof amdano ychydig wythnosau wedi ei farwolaeth.

Valerie Elis

Carwn ddiolch 
am y cardiau, blodau,

galwadau ffôn, 
ymweliadau, rhoddion 

a phob gair o gysur 
dderbyniwyd dros y cyfnod

yn dilyn 
marwolaeth fy nhad.

Roeddwn yn falch iawn 
o dderbyn y cyfan.

Meriel Parry

Diolch
Erbyn hyn mae Seren Cymru ar ei newydd wedd.
Dyma bapur wythnosol y Bedyddwyr a ddechreuwyd
dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl. Roedd yn
cael ei ddarllen gan y werin a’i rannu wedyn o gartre
i gartre am fod yr arian yn brin i bawb ei brynu. 
Dyna’r arferiad yn y wlad gyda’r Herald Gymraeg
hefyd.

Roedd y Seren yn destun llawer sgwrs ar yr 
aelwydydd, gan blethu’r De a’r Gogledd gan beri 
bod enwau’r gweinidogion a’u heglwysi’n dod yn 
gyfarwydd i bawb.

A rŵan dyma gyfle i ddiolch i’r holl ddosbarthwyr a
fu yn ddiwyd yn casglu’r arian ac yn danfon y Seren
i lawer cartre os nad oedd y sawl a’i derbyniai yn yr
oedfa. Mae ein dyled ni yn Emaus yn fawr i Dilwen
Lloyd Jones sydd wedi bod yn gofalu am ei 
ddosbarthu am bron i hanner can mlynedd, gan 
ddilyn y diweddar Owen Roberts, y Borth yn y gwaith.

Mae Dilwen hefyd yn ysgrifenyddes yr Ysgol Sul ers
ugain mlynedd ac yn cyflawni sawl swydd arall. 
Diolch yn fawr i Dilwen am ei holl waith dros y 
blynyddoedd.

Richard Gwynedd Roberts

- - - - - - - - - - - - - -
Mae’n dda clywed bod Richard yn gwella’n raddol, 
ac anfonwn ein cofion ato.

Genedigaeth
Ddydd Mercher, 24 Mawrth, 
ganed merch - Awen Enlli 

i Manon a Dorian.

I’r rhai nad ydyn nhw mor 
gyfarwydd â theulu ein cyn weinidog, 
mae Manon, yn ferch i Olaf a Helen.

7



Gwasanaeth ar fore’r Pasg, roman Camp Toriad gwawr o roman Camp

Lluniau gan Catrin Evans

o’r dref i’r wlad
D’wedwch y brawddegau 

‘O’r dref i’r wlad’ ac 
‘O’r wlad i’r dref’ yn uchel. 

P’run sy’n swnio fwyaf naturiol? 
Mentraf ddweud mai ‘o’r wlad i’r dref’. Pam? Am mai dyma fu’r drefn erioed ynde? Nid ers
dechrau amser ond yn sicr ers canrifoedd. Bu dylifiad o gefn gwlad i’r trefi a’r dinasoedd i
ganfod “byd sydd well”. Ac eto, perthyn rhamant i fywyd y wlad fel mae rhaglenni fel ‘Cefn
Gwlad’, ‘Countryfile’, ‘lambing live’ a ‘ffermio’ yn awgrymu.
rhuthun, machynlleth, bangor, rhydychen, lugo, brwsel, Caerdydd. Trefi a dinasoedd i gyd
o amrywiol faint. Dyma ganfasau fy mywyd am 30 a mwy o flynyddoedd. Wrth gwrs, mae ffiniau
cefn gwlad a thref/dinas yn gor-gyffwrdd. Dinas mewn ardal wledig yw Bangor. Serch hynny,
ers degawd rwyf wedi mudo i gefn gwlad ac yn byw mewn ardal “hynod wledig” ar fferm ble
fyddai neb yn fy nghlywed yn sgrechian pe bawn i’n mentro gwneud!

Nid wyf yn rhan o diaspora bwriadus (y math o symudiad torfol mae’r bardd Benjamin 
Zephaniah wedi dadlau o’i blaid). Yn hytrach, y reddf fwyaf sylfaenol un – ie, cariad – ddaeth
â mi i gefn gwlad. ‘Doedd dim dewis. Ni fyddai ffarmwr yn gallu symud ei fferm i Gaerdydd.
Rhaid oedd i’r mynydd symud at Mohammad! Priododd Groe a fi yn 2011 a ganwyd Nel flwyddyn
yn ddiweddarach. Wedyn, daeth Eldra ymhen blwyddyn arall, Arthur ymhen dwy ac yna Cara
(y cyw melyn olaf) ymhen tair arall. Bu Coedtalog (enw’r ffarm) wastad yn fagwrfa i deuluoedd
mawr (roedd fy nhad yng nghyfraith yn un o bump) ac mae maint y tŷ yn galw am bobl i’w
lenwi â’u sŵn. Fferm “draddodiadol” yw hi yn magu defaid ac eidion gyda diadell o ddefaid
Llŷn a buches De Dyfnaint. Arall-gyfeiriom trwy ddechrau cynaeafu madarch Shiitake yma a’u
troi’n amrywiol gynnyrch blasus (www.madarch.cymru).

Nid wyf yn ystyried fy hun yn “wraig ffarm” ond yn hytrach fel “gwraig i ffarmwr”. Pam? 
Oherwydd mod i’n teimlo y byddai hawlio bod yn “wraig fferm” yn awgrymu bod gen i ryw
wybodaeth, profiad a sgil nad oes gen i. Gwir...byddaf yn helpu gyda’r ŵyna (ffidio’r corlannau 
defaid ac ŵyn), yn gyrru tractor, yn porthi’r gwartheg ond dilyn cyfarwyddiadau fydda’ i yn
hytrach na *gwybod* beth sydd angen ei wneud! Cofiaf orfod mynd i’r sied ŵyna min nos
flwyddyn yn ôl a threulio cryn chwarter awr yn rhedeg ar ôl dafad enfawr oedd newydd 
ŵyna, mewn ymgais  i’w chorlannu. Collais flaen ewin yn yr ymdrech gan ddod yn agos iawn
at orfod dychwelyd i’r tŷ a chyfaddef fy mod wedi fy nhrechu gan ddafad!

Rwy’n falch o gael byw mewn ardal mor dawel a hardd ym mwynder ystrydebol Maldwyn ond
yn mwynhau pob eiliad ym mhrysurdeb Caerdydd. Rwy’n awyddus i’m  plant sylweddoli pa
mor freintiedig ydynt gan hefyd fwynhau amrywiaeth bywyd trefol a dinesig pan gyfyd y cyfle.
‘Does dim rhaid dewis: mae cymhlethdod bywyd yn rhywbeth i’w arddel. Merch y ddinas 
oeddwn i a merch y ddinas fydda’ i fyth...er y byddaf yn byw yn nghefn gwlad!

Gwenllian Lansdown Davies
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Teulu’r Cilie
Fferm yw’r Cilie, rhyw hanner milltir o 
Gwmtydu (nodwch y mynegbost i Cwmtydu 
ger y fynedfa i’r Cilie) a rhyw ddwy filltir o 
Llangrannog. Fe gefais fy magu o fewn hanner
milltir i’r fferm ac felly roedd y teulu o’m 
cwmpas yn rheolaidd. Mae gennyf gof o fod yn
y Cilie ar adeg y cynhaeaf yn helpu Olwen yn y
Gegin a mynd â stên o de a basged o frechdanau
allan i’r cae i’r gweithwyr. Roedd dynion yn 
yr ardal yn dod ynghyd i helpu gyda’r gwaith 
cynaeafu.

Yr Hen Deulu. Yn Hydref 1889, cymerodd 
Jeremeiah Jones a’i wraig Mary denantiaeth ar
y ‘continent’- sef fferm dri chan erw y Cilie.
Ganwyd deuddeg o blant iddynt - saith o
fechgyn a phump o ferched. Etifeddodd chwech
ohonynt ddawn farddonol y Tad. Yr hynaf oedd
Frederick Cadwaladr, yna Isfoel, John Tydu,
Sioronwy, S.B.Jones (yr unig un o’r brodyr 
i ennill Cadair a Choron yr Eisteddfod 
Genedlaethol). Yna Alun y ‘cyw melyn olaf’.
Magwyd y brodyr yn sŵn y gynghanedd ac yng
nghanol bwrlwm y diwylliant Gymraeg a geid yn
ardal Llangrannog Ceredigion, bryd hynny.

Roedd un o’r meibion, Frederick Cadwaladr
ymhlith sylfaenwyr Plaid Cymru. Aeth dau 
ohonynt, sef Fred a Simon Bartholomew yn
weinidogion yr Efengyl. Enilloddd Alun wobr ‘Yr
Academi Gymreig’ am ei lyfr ‘Cerddi Alun Cilie’.

I raddau, gwthwyd y merched i’r cysgodion gan
eu brodyr enwocach, ond mi roeddent yn
gymeriadau lliwgar a pheniog. Margaret oedd 
yr hynaf, yna Ann Boleyn, Esther (fy Mamgu), 
Myfanwy a Mary Hannah.

Mab hynaf Esther a Joshua Jones oedd fy nhad.
Cafodd ei eni yn y Cilie, yr hynaf o saith o blant.
Aeth y teulu i ffermio yn Y Gaer-Wen. Rhyw
ffarm fach oedd Y Gaer-Wen, rhyw grachen ar
dir y Cilie, ond roedden yn dweud ei bod hi’n 
ffarm dda. Roedd fy nhad yn disgrifio’r 
Gaer-Wen, fel lle rhamantus iawn, yn sefyll 
uwchben y môr, a’r caeau yn disgyn yn ddibyn
serth peryglus i’r môr. Yn ystod y Rhyfel Byd
Cyntaf, roedd yna dipyn o ‘wrec’ yn dod i fewn
yn ystod y tywydd garw, a byddai Isfoel yn clymu
rhaff o gwmpas canol fy nhad a’i adael i
lawr y dibyn a phen arall y rhaff yn llaw gadarn
Isfoel.

Aelodau o’r teulu rwy’n eu cofio’n dda, am eu
bod yn byw yn lleol oedd – Isfoel, Alun, Tom
a’r teulu yn byw yn Llangrannog, S B Jones a
oedd yn weinidog yn Peniel, Caerfyrddin am
flynyddoedd ac yna ymddeol i Glynarthen, a
Sioronwy, (tad Tydfor), Anti Mary Hannah a
oedd yn byw yn Y Cei Newydd, ac wrth gwrs,
Esther fy Mamgu a oedd yn byw yn lleol.

Stori fach ddiddorol yng ngeiriau fy Nhad, wedi
ei gofnodi yn y cylchgrawn ‘Bro’ 1979. “Roedd
teulu Wncwl Ffred (Dadcu Dafydd Iwan), yn
dod lawr o’r Rhymni a Threorci bob haf, ac un
flwyddyn ges i wahoddiad i fynd i Dreorci i’w
gweld nhw. Dyna’r tro cyntaf yn fy mywyd i fi
fynd ymhellach na Llandysul. Fe roddodd Mam
label ar fy nghot ‘Passenger to Treorci’, a
dyma fi ar gefn beic i Postbach, dala’r bws
wedyn i Llandysul, dala’r tren yn Llandysul,
newid tren yn Pencader, ac eto yn Aberafan
cyn cyrraedd Treorci. Siwrnau ofnadw i un mor
ddibrofiad a fi. Fe ofynnais i rhyw ddau ddyn
ar orsaf Pencader, ‘Ydi’r tren yma yn mynd i
Dreorci’? Ydy ,Ydy, machgen i, dewch chi gyda
ni. Roeddwn i’n meddwl bod hi’n od fod dau
ddyn dierth yn mynd o Bencader i Dreorci ’run
peth a fi. Dyma fi’n dilyn y ddau ddyn ac 
yn cyrraedd yn ddiogel. Roedd Eisteddfod 
‘Semi-National’, yn Nhreorci bryd hynny, ac fe
es i’r Eisteddfod gyda phlant Wncwl Ffred. 
Pan ddaeth y bardd buddugol lan i gael ei
gadeirio - pwy oedd e ond y dyn ar y tren -
Dewi Morgan, Aberystwyth - tad Elystan a 
Deulwyn Morgan.

Rhyw gip ydi hyn ar fy nheulu – rwy’n teimlo’n
freintiedig iawn i fod yn rhan o’r achau.

Anwylyd Wyn Jones

Y CILIE
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THe boy,                        
THe mole, 

THe foX 
and THe Horse.

Ymhob canrif, ymhob cenhedlaeth ac ymhob 
cyfyngder ..... mae angen caredigrwydd arnom
ac yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, bu hyn yn
arbennig o wir. Pa ryfedd felly fod cyfrol Charlie
Mackesy wedi gwerthu dros filiwn o gopïau 
ers ei chyhoeddi’n 2019. Mae’n llyfr 
i bawb, o bob oed a’r arddull gynnil yn dweud
cyfrolau am fywyd mewn dyfyniadau teimladwy
a chofiadwy. Mae’r pedwar cymeriad yn y teitl
yn cyfleu elfennau gwahanol o’r un person. Ar y
dechrau, mae’r bachgen yn unig a holgar, y
twrch daear yn awchus, y llwynog wedi ei 
niweidio ac yn encilgar a’r ceffyl yn llawn
doethineb. Dywed y ceffyl : “ ... the truth 
is everybody is winging it.” Wedi bachu’r 

darllenydd gyda’r
geiriau hyn, cawn ein
tywys ar daith gan
brofi’r pleser a’r
cysur sy’n deillio 
o’r perlau diarhebol
megis : 
“One of our greatest
freedoms is how we
react to things.”,
“Being kind to 
yourself is one of the

greatest kindnesses.” a “Everyone is a bit
scared, but we are less scared together.”
Mi fues i’n ffodus i dderbyn y gyfrol yn anrheg
ac rwyf innau’n fy nhro wedi ei rhoi’n anrheg i
eraill. Awgrymaf, yn garedig, fod angen copi ar
bob aelwyd i’n hatgoffa o rai o  wirioneddau
mawr bywyd.

Tomorrow will be a Good day
Dyma hunangofiant gŵr a gyrhaeddodd ei
ganmlwydd. Gŵr cyffredin ar yr un llaw
ond gŵr hynod ar y llall. Cafodd Capten
Tom blentyndod dedwydd a chariadus yn
Swydd Efrog, ac eto roedd y cyfnod yn 
un cythryblus a chaled yng nghysgod 
dirwasgiad economaidd. Ar ddechrau’r Ail
Ryfel Byd, gwirfoddolodd i fynd i
wasanaethu a threuliodd ran helaeth o’r
rhyfel yn y Dwyrain Pell. Yn ei nawdegau,

dychwe lodd
yno i ymweld
â’r gwledydd 
a wnaeth 
gymaint o 
argraff arno
pan oedd yn
ddyn ifanc.

Wrth reswm,
mae’r byd yn
mynd i newid
yn sylweddol
mewn can
mlynedd ac

mae’r elfen o esblygiad yn ein hanes
cymdeithasol, sy’n amlwg yn y gyfrol, yn
un ddifyr dros ben. Doedd bywyd Tom
Moore ddim yn fêl i gyd, ond y llinyn arian
sy’n clymu’r cyfan ydy ei agwedd ffyddiog
a gobeithiol tuag at beth bynnag a ddeuai
i’w ran. Mae’n llyfr gwerth ei ddarllen gan
fod ei awch am fywyd, ei ddewrder a’i
haelioni’n llewyrchu drwy’r cwbl. 
Dydy rhywun byth yn rhy hen i wneud 
gwahaniaeth. Fe wnaeth Capten Tom 
wahaniaeth, gam wrth gam a chyda 
gwên - yn gwbl grediniol y byddai yfory’n 
ddiwrnod da.

newyddion Traidcraft
Cafwyd bore coffi llwyddianus ar zoom i ddathlu pythefnos 

masnach deg a Traidcraft yn arbennig. Clywsom am brosiect grŵp
masnach deg Bangor ym Malawi, ac fe gawsom wybodaeth am 

goffi masnach deg Traidcraft o Ethiopia, a’r cnau a ffrwythau sych 
o Pacistan, gan ddau fyfyriwr o’r gwledydd hynny. 

Soniwyd hefyd am gatalog newydd Traidcraft, 
ac maent bellach ar gael. Gofynnwch am gopi.

Bydd y siop ar agor eto ar ôl penwythnos y Pasg.
Mae ychydig o amser ar ôl os ydych am gyfrannu i apêl Traidcraft Exchange.

Eleri Richards
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dydd Gweddi’r byd  
mawrTH 5ed 2021

Cynhaliwyd oedfa Dydd
Gweddi’r Byd eleni
am 11.00yb ar Ddydd
Gwener, Mawrth 5ed.
Roedd yn oedfa 
wahanol iawn i’r arfer
- oherwydd yr ar-
gyfwng iechyd presen-
nol bu rhaid ei gynnal
dros Zoom!  Ond daeth

nifer dda ohonom ynghyd i addoli a gweddïo gy-
d a ’ n 
gilydd a dysgu mwy am wragedd hyderus a 
ffyddiog Vanuatu.  
Casgliad o ynysoedd yn ne-orllewin y Môr Tawel
yw Vanuatu, i’r dwyrain o Awstralia a Papua Gini
Newydd.   Mae’r tir yn ffrwythlon a’r hinsawdd
yn dymherus ond mae’r rhanbarth yn agored 
i drychinebau naturiol fel seiclonau a 
daeargrynfeydd.  Ar glawr rhaglen yr oedfa eleni
roedd darlun o fam a’i phlentyn yn cysgodi rhag
seiclon gan Juliette Pita, artist mwyaf blaen-
llaw'r ynysoedd.  Cristnogaeth yw’r brif grefydd
ac mae traean o’r boblogaeth yn Bresbyteriaid
(gan wneud yr Eglwys Bresbyteraidd yno'r mwyaf
yn y byd!)  Ynghyd â thwristiaeth, mae’r
economi yn dibynnu ar gnydau fel yam, taro a
chnau coco; cadw moch ac ieir a physgota’r
môr. Fel sawl wlad fechan arall mae gan Vanu-
atu broblemau gyda thlodi, diffyg maeth,
prinder dŵr yfed glân a thrais yn erbyn merched
a phlant.  Ond maent yn gweithio’n galed i or-
chfygu’r problemau a 
diogelu harddwch ac amrywiaeth eu cynefin.
Ystyr Vanuatu yw “gwlad sy’n sefyll ar ei
thraed” a’i arwyddair yw “Yn Nuw y safwn”.
Boed i Dduw bendithio gwragedd a dynion Van-
uatu a’u cynnal i’r dyfodol
Diolch i bawb a gymerodd rhan yn yr oedfa, yn
arbennig Casi, ein gweinidog, am edrych ar ôl
yr ochr dechnegol yn ogystal â darllen y
cyflwyniad agoriadol.  Diolch hefyd i Rhianwen,
Glenda a Jennifer am eu cyfraniadau hwythau.
Yn ystod yr oedfa gwahoddwyd pawb i yrru
c y f r a n i a d 
ariannol i Cynthia Owen, Berea Newydd.  Dwi’n
falch iawn i nodi ein bod wedi casglu yn agos at
£400 erbyn hyn, swm anrhydeddus iawn.  Diolch
yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu.  Caiff
yr arian ei rhannu gan y Pwyllgor Cymraeg i’r
papurau enwadol, Cyngor Ysgolion Sul, Llyfrau

Saffrwm porffor yn 
harddu cornel o ardd Emaus, 

yn symbol o’r mudiad rhyngwladol
i ddifa polio, 

un o’r nifer o ymgyrchoedd 
a ddenodd gefnogaeth frwd

dai lloyd Jones.
Lluniau  gan Gareth Ffowc Roberts a Catrin Evans
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daTHlu’r PasG (PASCHA) 
yn rwsia

Mae Pasg Cymru a Pascha Rwsia ill dau yn dathlu'r
Atgyfodiad. Ond mae traddodiad y dathlu ac hyd
yn oed ddyddiadau'r ŵyl yn amrywio'n sylweddol.
Gan fod Eglwys Uniongred Rwsia yn dal i ddilyn
yr hen Galendr Julian, mae ei Nadolig hithau, er 
enghraifft, yn digwydd ar Ionawr 7. Mae dyddiad
symudol y Pasg yn cymhlethu'r sefyllfa. Weithiau
mae ein Pasg Gorllewinol yn cyd-fynd gyda Pascha
– fel yn 2017, ond gan amlaf mae'r ŵyl yn Rwsia yn
dilyn ar un o'r Suliau canlynol. Eleni rhaid i Rwsia
ddisgwyl tan 2 Mai cyn dathlu'r ŵyl.

Y traddodiad yn y gorllewin yw cynnal gwasanaeth
wedi toriad gwawr ar Sul y Pasg. Yn Rwsia bydd y
credinwyr yn ymgynnull yn eu heglwysi tywyll ar
noswyl y Pasg, a'r fagddu'n cynrychioli byd
pechadurus. Am hanner nos bydd y clychau'n canu
ac un gannwyll olau yn ymddangos i gydnabod 
atgyfodiad Crist. Wedyn bydd yr offeiriaid 
yn cario'r golau drwy'r eglwys er mwyn cynnau 
canhwyllau'r credinwyr ac i brofi bod goleuni wedi
dod i'r byd i wasgaru'r tywyllwch.

Dyma ddechrau ar y llafarganu cyfoethog sy'n 
nodweddiadol o eglwysi Rwsia. Cewch flas ar y
gerddoriaeth wrth fynd i BBC Sounds -- How to 
Listen: Russian Orthodox Easter Music -- sy'n
trafod Agorawd Rimsky-Korsakov yr Ŵyl ddisglair.
Mae offeren y Pasg yn para tan y bore ac wedyn
bydd y credinwyr yn ceisio cario eu canhwyllau
adref yn ofalus er mwyn cadw fflam y ffydd 
ynghynn ar eu haelwydydd.

Roedd y ddefod hon yn fyw yng nghof un o'r
bechgyn ifanc aeth o waith alcam Pontardawe i hy-
bu'r diwydiant ym Mosgo ar gais y llywodraeth yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ac wrth iddo adrodd yr
hanes wrthyf rhaid cyfaddef iddo gofio'n glir hefyd
am y sbort a sbri gafodd llanciau direidus y ddinas
wrth geisio chwythu'r canhwyllau allan!

Mae gwledda hefyd yn rhan hanfodol o ddathlu'r
Pascha, a'r bwydydd yn profi fod 'Ympryd Mawr' y
Grawys ar ben a bod y menyn, llaeth a wyau oedd
gynt yn waharddedig yn dderbyniol unwaith eto.
Mae dau beth yn angenrheidiol yn y wledd: y
Cwlitsh (Torth y Pasg) a wyau lliwgar y Pasg.
Coch – fel arwydd o waed Crist – oedd y lliw
traddodiadol a geid wrth ferwi'r wyau gyda
phlisgyn nionod. 

Erbyn hyn mae pob math o liw i'w weld ar y wyau

Byddai'r teulu Tsarϊaidd, wrth gwrs, yn disgwyl 
anrheg o un o wyau porslen drudfawr Fabergė.

W. Gareth Jones
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Beth sydd yn dylanwadu ar ddewis unigolyn mewn
gyrfa?

Roedd dylanwad ysgol yn rhan o’r ateb. Gan fy
mod yn hoffi gwneud pethau â fy nwylo cefais
gyfle i fod yn brentis peiriannydd. Gadewais yr
ysgol yn bymtheg oed a chychwyn ar yrfa mewn
ffatri peirianneg ar y cyd â threulio un diwrnod
o’r wythnos yn y Coleg Technegol.

Daeth dylanwad arall yn ystod y pedair blynedd
nesaf. Roeddwn yn awyddus i ddysgu Cymorth
Cyntaf gan fod amryw o ddamweiniau yn 
digwydd oherwydd y math o waith a’r peiriannau
yr oeddem yn eu defnyddio.

Daeth amser lle’r oedd y diwydiant peiriannydd yr
oeddwn ynddo yn lleihau ac roedd yn rhaid cysidro
beth yr oeddwn am ei wneud. Roedd yn eithaf
hawdd mewn un ffordd gan fy mod wedi cael
mwynhad wrth ddysgu Cymorth Cyntaf a thrwy
gael profiad fel gwirfoddolwr yn yr Adran
Ddamweinau ac Achosion Brys yn Ysbyty Môn ac
Arfon drwy fy aelodaeth o Ambiwlans Sant Ioan.
Dyma lle gwelais ddylanwad fy ffydd lle roedd 
yr awydd ynof i wneud gwhaniaeth o fewn fy
nghymuned.

Cefais gyfle i gael swydd fel aelod o Wasanaeth
Ambiwlans Sîr Gaernarfon a chael fy lleoli ym
Mangor.

O’r diwrnod cyntaf roeddwn yn ymwybodol 
bod hwn yn mynd i gael effaith enfawr arnaf 
oherwydd dyma’r amser yr oeddwn yn gorfod
gwneud penderfyniadau pwysig yn ymwneud â 
bywydau pobol a hefyd gael gweld a delio gyda
phethau erchyll oedd yn digwydd o fewn ein 
cymunedau.

Dyma’r amser lle’r oedd hyfforddiant trylwyr a
chyd-weithwyr profiadol mor bwysig. Dyma oedd
yn rhoi sylfaen gref er mwyn medru gweithio 
yn effeithiol a chydwybodol, weithiau o dan 
amgylchiadau trychinebus difrifol. Cefais y fraint
o gael fy hyfforddi yn Wrenbury Sir Gaer a hefyd,
pan gefais y siawns o gael hyfforddiant fel
Parafeddyg, es i goleg hyfforddi yn Pelsal ger
Birmingham.

Nid pob dydd yr oeddech yn wynebu y fath 
ddigwyddiad. O dro i dro roeddwn yn cael cyfle i
gludo claf o’r ysbyty gwreiddiol i ysbyty arall,
pell ac agos, weithiau ar frys, dro arall mewn
amser mwy cymedrol. Er nad oeddech ddim yn
gorfod ymyrryd â’r claf ar ffurf triniaeth (ar glu-
diant brys o un ysbyty i un arall roedd hyn yn
gyfrifoldeb nyrs neu feddyg neulltuol) roedd y
ffaith eich bod yn cludo mewn Ambiwlans yr un
mor bwysig. 

Weithiau caech eich hebrwng drwy‘r traffig gan
yr Heddlu. Rhaid cofio mewn achlysuron fel 
hyn mai person yw un o’r nwyddau pwysicaf 
fedrwch gario mewn cerbyd. Dyma hefyd lle mae
hyfforddiant gyrru o safon mor bwysig.

Roedd rhywbeth yn gwneud i bobol wneud 
cysylltiad â’r Gwasanaeth. Gallai fod angen 
cymorth o ryw fath gan bobol heb neb i droi
atynt pan mewn angen neu i gael cymorth mewn
salwch difrifol neu ddamwain.

Dydi pob dim welwch mewn drama deledu ddim
yn medru cael ei drosgwlyddo i chi fel gwyliwr.
Dydach chi ddim yn teimlo’r pryder, ogleuo’r
gwaed neu losg difrifol, teimlo’r gwasgu ar eich
llaw neu fraich gan rywun sydd mewn poen a
gwir angen cymorth neu hyd yn oed ar ddiwedd
ei oes oherwydd amgylchiadau trychinebus.

Pan roeddwn yn hyfforddi staff newydd un ai yn
Lerpwl neu yn ein lleoliad hyfforddi yn Abergele,
roeddwn yn awyddus i bawb feddwl am y ffordd
yr oeddynt yn ymdrin â chlaf. I fod yn drylwyr ac
i ddilyn y drefn neilltuol o dan bob amgylchiad a
bod mor naturiol â phosib wrth siarad â’r claf,
nid fel actor ar lwyfan yn dilyn sgript.

Roedd adegau trist a hefyd adegau hapusach, yr
oeddech yn derbyn hyn fel rhan o’r swydd. Rhan
bwysig arall oedd cael y cyfle i drin a thrafod
wrth deimlo pwysau a chael siawns i ymlacio a
gwneud rhywbeth gwahanol yn ystod amser
hamdden.

Dyma yrfa werth chweil a roddodd foddhad i mi
a chryfhau fy ffydd mewn dynoliaeth. Dydi hi
ddim yn yrfa i bawb mae’n siŵr, fuasai o ddim yn
gwneud y tro i bawb fod yr un fath. Ond dyma
oedd y swydd i mi ac alla i ond rhoi diolch enfawr
i bawb y bûm yn ymwneud â nhw ac a roddodd
gyfeiriad a chymorth i mi dros y blynyddoedd.

Dafydd Jones Morris
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Gwyliau PasG
Mae gen i atgofion melys o wyliau Pasg,
gwyliau amrywiol iawn ar wahanol adegau o
‘mywyd. Dyma gipolwg ar rai ohonynt.

llundain 
Yr oeddwn yn arfer honni fy mod yn mynd ar
wyliau i Lundain bob Pasg pan yn blentyn, efo
fy mam a nhad a Mari, fy chwaer, ond mae’n
debyg mai ryw dair blynedd yn olynol y 
digwyddodd hynny.
Y flwyddyn gyntaf aethom i’r Battersea Easter
Parade. Am sioe! Degau ar ddegau o fflôts
wedi eu haddurno’n ysblennydd, rhai yn cael
eu tynnu gan faniau, eraill gan geffylau a llu
o unigolion yn gorymdeithio mewn gwisgoedd
ffansi. Hyn i gyd i gyfeiliant gwahanol fandiau.
Roedd yn gymysgedd o ‘Rag’ (heb y tomatos,
y wyau a’r blawd) a Charnifal Bangor yn yr hen
ddyddia ond yn dipyn mwy soffistigedig.
Adeg y Pasg roedd ffenestri’r siopau mawrion
yn werth eu gweld, yn llawn arddangosfeydd
gwanwynol o wyau, cwningod, ŵyn, blodau.
Ond yr hyn oedd yn sefyll allan i mi oedd y
grisiau symudol a’r trên tanddaearol. Allwn i
fynd ar rheiny drwy’r dydd. Dwi’n cofio 
mynd i siop deganau Hamleys a rhyfeddu at 
deganau’n chwyrlïo uwch fy mhen a thrên yn
mynd o gwmpas y nenfwd. Rhaid hefyd oedd
‘Lyons Corner Houses’, caffis oedd yn britho
strydoedd Llundain.

HawiCK
Pam Hawick? Wel yno yr oedd Enid Young
(Bassett gynt) a’i gŵr, Allan, a’r plant yn byw
a byddem ninnau o bryd i’w gilydd yn mynd
yno i aros. Cofiaf fod yno adeg y Pasg a’r plant
yn edrach ymlaen at rolio wyau – arferiad
diarth iawn i ni o Fangor. Y traddodiad yno ar
Sul y Pasg ydy rholio wyau (wedi eu berwi’n 

galed) i lawr bryn. Mae hyn yn hen 
draddodiad yn Yr Alban ac mewn ardaloedd
yn Lloegr. Credir bod yr wyau’n symbol o’r
garreg a symudwyd o fedd Crist ar adeg ei
atgyfodiad. Cafodd y plant hwyl yn rholio’r
wyau a chafodd Bobi’r ci fwy o hwyl yn eu
bwyta!

madrid
Pan oedd ein merch, Gwenllian, allan yn
Sbaen fel rhan o’i chwrs coleg, aethom 
i’w gweld yn ystod gwyliau’r Pasg. Wedi
mwynhau ymweld â’i chartref dros dro yn
Lugo yng ngogledd Sbaen, aethom i dreulio
penwythnos y Pasg ym Madrid.  A dyna oedd
profiad.
Wrth baratoi i fynd allan fin nos, clywsom
sŵn annaearol, anodd i’w ddisgrifio. Yr
olygfa a welsom oedd un o’r ‘procesiones’
neu orymdeithiau crefyddol Catholig 
sy’n dathlu dioddefaint, marwolaeth ac 
atgyfodiad Crist. Cynhelir y rhain yn ystod
Wythnos y Pasg gan frawdoliaethau neu 
gynulleidfaoedd gwahanol ar draws y
ddinas ar wahanol adegau. Maent yn cario 
delweddau amrywiol o Grist, o’r Forwyn Fair
a gwahanol olygfeydd Wythnos y Pasg a
hynny ar blatfformau sydd wedi eu haddurno
â chanhwyllau, lampau, blodau, aur ac
arian.
Wnai fyth anghofio synau’r cadwyni a 
lusgwyd ar hyd y stryd gan ddynion 
troednoeth fel arwydd o’u penyd. Roedd
eraill yn gwisgo tiwnig hir a phenwisg i
guddio’u wynebau. Mae hyn mae’n debyg yn
deillio o’r traddodiad o ddangos eu penyd
heb i bobl allu eu hadnabod. Roedd hyn i gyd
i gyfeiliant band yn ymdeithio. Pasg 
gwahanol iawn oedd y Pasg hwnnw.

Elen Lansdown
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mae ein diolch y mis yma i Cathrin williams 
am brocio amryw o’r cyfranwyr a chydlynu’r wybodaeth 

ar gyfer y rhifyn yma.

a diolch i bawb anfonodd ddeunydd.

Dylid gyrru’r holl ddeunydd ar gyfer rhifyn Mai y Negesydd 
erbyn Sul 18 Ebrill

i
Siân Arwel Davies a Branwen Jarvis

ebost : arwelfa@hotmail.co.uk
ffôn : 01248 712576

Neu, os y dymunwch, yn syth i’r Negesydd
e-bost : negesydd@btinternet.com

nodyn Gan olyGydd mis ebrill
Yn ddiweddar dywedodd un o’n haelodau iddi sylwi bod y Negesydd wedi troi’n fath o
gylchgrawn.  Doeddwn i ddim wedi meddwl am y peth, ond ydi, mae o, a hynny oherwydd
nad oes yna ddim newyddion capel. Yr unig ffordd i’w gadw’n fyw yw drwy gael digon o
erthyglau byr i’w lenwi.  Golygai hyn imi orfod cysylltu efo nifer o bobl i’w gwahodd i
gyfrannu at rifyn Ebrill.  Cytunodd pob un ohonyn nhw’n syth heb betruso dim, er mawr 
rhyddhad a llawenydd i mi.  Dyma fi felly’n anfon gair i ddiolch yn gyhoeddus ichi gyfranwyr,
ac i ddiolch bod yn Emaus aelodau mor hynaws.

Cathrin Williams

CLYCHAU’R GOG GER PENTIR                                                 NANCY MORRIS
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