
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  MIS MEHEFIN 2010 

Annwyl Ffrindiau 

 

Mae’r misoedd yn hedfan heibio a dyma hi eisoes yn ddechrau haf – Mehefin yw mis Eisteddfod yr Urdd a mis y 

Gymanfa hefyd! Gobeithio bod y plant aeth i lawr i Lannerchaeron yn mwynhau eu hunain. Gwn eu bod wrthi’n ddygn 

yn paratoi at y Gymanfa. 

 

Cofiwch bod yr hen blant yn paratoi paned i bawb ar ddiwedd yr Oedfa bore Sul nesaf ac fe wahoddir cyfraniadau at Apêl  

y Barchedig Gwenda Richards, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol, tuag at ddau gartref i blant amddifad yn Shillong. Bydd 

Bwrdd Moes a Phryn yn y Festri hefyd a bydd unrhyw un o athrawesau’r Ysgol Sul yn ddiolchgar iawn o dderbyn 

cacennau neu nwyddau i’w gwerthu at yr Achos.  Gobeithiwn hefyd gael eitem gerddorol gan yr hen blant fel rhagflas o’r 

Gymanfa. `Does ond gobeithio y bydd cefnogaeth deilwng gan gynulleidfa gref i ymdrech yr Ysgol Sul. 

 

Diolch i’r rhai gefnogodd Apêl y Sulgwyn i dreulio ychydig funudau mewn gweddi a myfyrdod ac ‘Aros yn enw Duw’ ar 

drothwy’r Sulgwyn. `Roedd y nifer yn llai na’r llynedd – ac `roedd rhesymau dilys am hynny – ond tystiodd y rhai 

alwodd i mewn eu bod wedi cael bendith. 

 

Mae Mrs Nans Lewis Jones a Mrs Mary James ar hyn o bryd yn Ysbyty’r Dre. Anfonnwn ein cofion atynt gan ddymuno 

adferiad buan i’r ddwy. 

Gorfod mynd i’r Ysbyty ym Mangor fu hanes Mrs Jean Jones, Garn hefyd ond bellach deallaf ei bod yn gwella ac yn aros 

ar hyn o bryd gyda Bryn ym Methel. Erbyn i chi ddarllen y daflen hon mae’n ddigon posib` y bydd Jean wedi dychwelyd 

i’w chartref. 

 

Da deall bod Mrs Wena Jones wedi cael dychwelyd adre erbyn hyn ar ôl cyfnod go faith yn yr ysbyty. Anfonwn ein 

cofion ati hithau gan obeithio y bydd yn cryfhau ac yn gwella o ddydd i ddydd..  Ond trist iawn yw gorfod cofnodi 

marwolaeth cymdoges a ffrind Mrs Jones, sef Mrs Marvin Baker. ’Roedd Mrs Baker yn wraig annwyl a bonheddig, yn 

serchog bob amser ac yn un o ffyddloniaid Salem. Bydd colled ar ei hôl. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i mab, Richard a’i 

briod Tonike a’r teulu yn yr Iseldiroedd – ac â’i brawd yn Awstralia. 

 

Ar Nos Fawrth, Mehefin 22ain byddaf yn gorffen fy nhymor fel Llywydd Cymdeithasfa’r Gogledd  yn Sasiwn Llanidloes 

ac yn traddodi fy anerchiad ymadawol cyn trosglwyddo’r gwaith i Mr Geraint Lloyd Jones, Penrhyndeudraeth. Deallaf 

bod nifer ohonoch yn bwriadu dod draw i’m cefnogi (bendith arnoch! – bydd yn braf gweld wynebau cyfarwydd!) . Gan 

bod Sul ein Pererindod flynyddol yn syrthio ymhen ychydig dros wythnos ar ôl y Sasiwn teimlwn fel Swyddogion nad 

yw’n ddoeth trefnu pererindod bryd hynny yn ôl ein harfer. Os oes digon o ddiddordeb gobeithiwn drefnu taith yn ystod 

mis Medi. Byddem fel swyddogion yn gwerthfawrogi cael ymateb i’r syniad yma gennych. 

  Yn gywir, 

 

                               Megan Williams 

Rhifyn 107 

OEDFAON MEHEFIN 

Dydd Sul, Mehefin 6ed:    Bore: Bugail: Gweinyddir y Sacrament o Swper yr Arglwydd 

                                             Hwyr: Oedfa Ddinesig yn y Tabernacl  

Dydd Sul, Mehefin 13eg:  Prynhawn a Hwyr: Y Gymanfa yng Nghapel Ebeneser  

                                            (Dim oedfa foreol yn Salem) 

Dydd Sul, Mehefin 20fed: Bore a Hwyr: Parch Athro Euros Wyn Jones, Llangefni 

Dydd Sul, Mehefin 27ain: Bore a Hwyr: Parch John Owen, Rhuthun 



 

Bwrdd  Moes a Phryn 

        er budd  Apêl Plant Ysgol Sul Salem  

     i  gynorthwyo plant Amddifad Shillong 
   Yn y Festri wedi Oedfa’r Bore 

           Dydd Sul Mehefin 6ed. 

Dewch â’ch cynnyrch â’ch arian 

i gefnogi ymdrechion y plant. 

Cymanfa Unedig Eglwysi Anghydffurfiol  

Dolgellau a’r Cylch 
    Capel Ebeneser, Dydd Sul,  Mehefin 13eg 

            Cymanfa’r Plant am 2 o’r gloch 

            Cyfarfod yr hwyr am 6 o’r gloch 

Arweinydd Gwadd: 

                 Y Parchedig Philip Barnett, Deganwy 

Cymdeithasfa’r Gogledd  - Sasiwn Llanidloes 

Nos  Fawrth, Mehefin 22ain, bydd y Barchedig Megan Williams yn trosglwyddo llywyddiaeth 

Cymdeithasfa’r Gogledd i’w holynydd, Mr Geraint Lloyd Jones, Penrhyndeudraeth a hynny mewn cyfarfod 

a gynhelir yn Llanidloes am saith o’r gloch yr hwyr. Yn ystod yr oedfa honno bydd ein hannwyl weinidog yn 

traddodi ei hanerchiad ymadawol fel llywydd y Gymdeithasfa. Da o beth fyddai cael nifer sylweddol o 

aelodau Salem yn bresennol i fod yn gefn iddi. Os hoffech fynychu’r cyfarfod a fuasech cystal â rhoi eich 

enw i un o’r blaenoriaid fel y gallwn drefnu i gyd-deithio mewn ffordd effeithiol ac economaidd. 

BETH MAE’R BEIBL YN EI DDWEUD WRTHYM AM ALCOHOL? 

Gyda phenderfyniad yr Urdd i ganiatau i alcohol gael ei werthu ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol  

hwyrach ei bod yn amser da i ystyried beth mae’r Beibl yn ei ddweud wrthym am alcohol. 

Diffinio termau 
Gwin yw’r prif derm a ddefnyddir yn y Beibl wrth sôn am alcohol.  
Fel arfer mae’r gair yn cyfeirio at sudd grawnwin sydd wedi eplesu (fermented).  
Nid oedd y gwin yma mor gryf â’r gwin sydd ar gael heddiw. 
Sut oedd gwin yn cael ei ddefnyddio? 
Mae’n amlwg fod gwin yn ddiod cyffredin a ddefnyddid yn rheolaidd gan bobl y wlad yng nghyfnod y Beibl 
(Barn. 19:19; 2 Cron. 11:11). Roedd Iesu yn yfed gwin (Mat. 11:19, Luc 7:34).  
Anrheg gan Dduw oedd gwin i godi calonnau pobl (Gen. 27:28; Salm 104:14-15)  
Defnyddid gwin mewn priodasau a dathliadau (Ioan 2:1-3).  
Yn yr HD mae gwin yn cael ei ddefnyddio yn rhan o’r addoliad (Ex. 29:40; Num. 15:5).  
Gellid talu dyledion drwy ddefnyddio gwin, ac roedd pobl yn ei farchnata (2 Cron. 2:10; Esec. 27:18) 
Mae’r cyfle i blannu gwinllannoedd ac yfed y gwin yn arwydd o lwyddiant ac adferiad (Amos 9:14). 
Mae esiamplau hefyd o win yn cael ei ddefnyddio fel meddyginiaeth (2 Sam. 16:2; Luc 10:34.) Mewn cyfnod 
pan oedd dŵr yn aml wedi ei heintio gyda gwahanol afiechydon, roedd yr Apostol  Paul yn annog ei ffrind 
Timotheus i yfed gwin yn lle dŵr er mwyn gwella ei stumog . 
Rhybuddion yn erbyn meddwi. 
Nid  yw gwin (alcohol) yn cael ei gondemnio yn y Beibl.  Nid oes gwaharddiad ar Gristnogion rhag yfed 
alcohol;  roedd Crist ei hun wedi troi’r dŵr yn win yn y briodas yng Nghana .  
Mae’r Beibl yn nodi sawl gwaith bod goryfed neu fedd-dod yn effeithio’n negyddol iawn ar y corff a’r 
meddwl ; yn arwain at ymddygiad gwael ac felly yn rhywbeth y dylid ei osgoi (Eff.5:18; Diar.23:20-21).  
Dylai arweinwyr gwledydd osgoi meddwi oherwydd ni fyddant yn gallu cyflawni eu cyfrifoldebau  yn iawn 
(Diar.31:4-5).  
Meddwodd Noa ar ôl i Dduw ei achub o’r dilyw: canlyniad medd-dod Noa oedd cywilydd . 
Cyfarwyddiadau pellach  
Yn yr HD, roedd Duw yn dewis rhai pobl i gyflawni gwaith arbennig, ac yn disgwyl iddyn nhw ymwrthod yn 
llwyr rhag yfed alcohol (Barn.13:4,7,14; Dan.1:8). 
Tra roedd Samson yn y groth rhoddodd Duw orchymyn i’w fam beidio ag yfed gwin tra roedd yn feichiog, 
oherwydd bod y plentyn wedi ei ddewis gan Dduw i wneud gwaith arbennig. (Mae hyn yn rhagflaenu’r 
cyngor meddygol modern i wraig feichiog beidio ag yfed alcohol oherwydd ei fod yn niweidiol i’r baban).  
Yn y TN mae’r cymwysterau disgwyliedig i unrhyw un sy’n dymuno swydd o fewn capel neu eglwys  yn 
cynnwys agwedd tuag at alcohol. (Titus 1:7-8) 
Pam bod nifer o Gristnogion yn gwrthod yfed alcohol? 
Mae nifer o Gristnogion yn ei gweld hi’n haws i osgoi alcohol yn llwyr na llithro i demtasiwn. 
Mae Cristion bob amser i fod i ystyried y sawl sydd yn wannach a sicrhau nad yw ei ymddygiad yn broblem i 
bobl eraill (Rhuf.13:12-14; Gal.5:21). 


