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Annwyl gyfeillion, 

Yn y Beibl ceir hanesion am gymeriadau sy’n cael eu hadnabod fel Nasareaid (Nazarites) am eu bod yn dilyn 

deddfau crefyddol llym iawn.  Er mwyn gwasanaethu Duw nid oedd y cymeriadau hyn i yfed gwin, bwyta 

grawnwin, torri’u gwalltiau nac eillio. 

 Un o’r cymeriadau hyn oedd Samson.  Cafodd Samson ei eni i wraig a oedd yn methu cael plant ond un diwrnod fe 

gafodd hi neges gan angel yr Arglwydd yn dweud wrthi ei bod yn mynd i feichiogi a chael mab, a chafodd hi 

orchymyn gan yr angel i beidio â thorri gwallt y plentyn am ei fod i gael ei gysegru’n Nasaread i’r Arglwydd.  

Tyfodd Samson yn fachgen cryf a rhoddwyd iddo nerth anferthol er mwyn iddo achub yr Israeliaid o afael y 

Philistiaid trwy ryfela.  Dechreuodd fod yn filain yn erbyn y Philistiaid pan laddasant ei wraig a’i theulu.  Mi 

laddodd Samson nifer o Philistiaid a dinistriodd aceri o’u caeau cynnyrch. Oherwydd y difrod roedd yn ei greu 

roedd y Philistiaid angen ei ddal a’i garcharu.  Fe ddaeth cyfnod Samson i ben pan fradychwyd ef gan Delila, ei 

gariad, gan iddi ddweud wrth y Philistiaid fod ei nerth yn ei wallt.  Torrwyd ei wallt pan oedd yn cysgu a chafodd ei 

garcharu a’i gam drin gan y Philistiaid.  Pan ddaeth o flaen arweinwyr y Philistiaid yn y Deml i gael ei ddedfrydu, 

gweddïodd ar Dduw am nerth i ddinistrio’r Deml a chafodd ei ddymuniad ac fe laddwyd pawb oedd yno, gan 

gynnwys Samson ei hun. 

Mae stori Samson yn un dreisgar a gwaedlyd ac o’r herwyddd nid ydym yn clywed yr hanes yn cael ei adrodd gan 

ein gweinidogion nac yn cael ei drafod yn ein seiadau.  Nid ydym fel Cristnogion i ymddwyn fel Samson ond eto 

cafodd ei hanes ei gynnwys yn ein hysgrythurau.  Mae rhai Cristnogion yn gweld tebygrwydd rhwng hanes Samson 

â chymeriadau yn y Testament Newydd.  Cafodd mam Samson a mam Iesu Grist neges gan angel yr Arglwydd yn 

dweud wrthynt eu bod yn mynd i feichiogi ac y byddent yn cael mab  fyddai yn achub eu pobol.  Yn ystod ei fywyd 

trechodd Samson lew gyda’i ddwylo ac mae hyn yn cael ei gymharu gyda Pedr yn dweud wrthym i gymryd gofal 

oherwydd mae’r gelyn, sef y diafol, o gwmpas ‘fel llew yn rhuo, gan chwilio am rywun i’w lyncu’.  Mae Delila yn 

cael ei chymharu â Jwdas Iscariot oherwydd cafodd Samson ei fradychu gan Delila am ddarnau o arian fel cafodd 

Iesu ei fradychu gan Jwdas Iscariot.  Cyn ei farwolaeth cafodd Samson ei ddallu, ei sarhau a’i gaethiwo, ac felly 

hefyd Iesu Grist – mae hanes amdano yn  cael ei gamdrin mewn modd cyffelyb (Marc 14:65) “Yna dyma rai ohonyn 
nhw'n dechrau poeri ato, a rhoi mwgwd dros ei lygaid, a'i ddyrnu yn ei wyneb.”  

Daeth bywyd Samson i ben wrth iddo ffurfio siâp croes gyda’i freichiau ar led rhwng dau biler a daeth bywyd Iesu i 

ben ar y groes. 

I droi at faterion y Capel.  Ym mis Ionawr, fel pob blwyddyn, cafwyd gwasanaethau Cyfarfod Gweddi Dechrau’r 

Flwyddyn.  Cafwyd gwasanaeth gweddi yn ein hoedfa foreol dan arweiniad y blaenoriaid.  Cafwyd gwasanaeth yn Y 

Gymdeithas lle'r oedd cynrychiolwyr o gapeli Ebeneser, Salem a’r Tabernacl 

yn cymryd rhan.  Cafwyd Gwasanaethau Wythnos Weddi am Undeb 

Cristnogol 2020 dan arweiniad Cytûn Dolgellau a’r Cylch gyda gwasanaeth 

hwyrol yng Nghapel Ebeneser nos Sul,Ionawr 19eg (gweler y lluniau chwith 

isod) ac wedyn gwasanaeth ganol dydd ymhob capel ac eglwys yn eu tro. 

 Ar raglen Dechrau Canu Dechrau Canmol ar Ionawr 20fed gwelwyd y 

Parchedig Megan Williams yn adrodd sut y daeth hi i’r weinidogaeth.  

Cyfeiriodd y rhaglen at gyfrol Yr Alwad a gyhoeddwyd llynedd. Yn y gyfrol 

y mae ugain o bobol yn adrodd fel y bu iddynt dderbyn 

yr alwad i ddilyn llwybr sydd yn arwain at weinidogaeth 

Gristnogol. Y mae’r  mae’r Parchedig Megan Williams yn 

un o’r ugain sydd yn dweud eu hanes a hefyd y Parchedig 

Carwyn Siddall a oedd hefyd ar y rhaglen Dechrau Canu 
Dechrau Canmol.  Roedd y rhaglen yn un dda a difyr, a 

hwyrach cawn raglen debyg rhywdro yn y dyfodol gyda 

gweinidogion eraill yn dweud eu hanes.   DROSODD  



 

OEDFAON MIS CHWEFROR 2020  

Chwefror  2il  – 10.00  y bore- Y Parchedig David Owens, Ponciau, Wrecsam 

Chwefror 9fed  - 10.00 y bore - Y Parchedig Eric Greene, Y Bala 

Chwefror 16eg - 10.00 y bore  - Uno yn y Tabernacl 

Chwefror 23ain -10.00 y bore  - Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Y GYMDEITHAS  (yn Festri Salem, 7 o’r gloch yr hwyr) 

Nos Iau, Chwefror 6ed - Keith O’Brien, Trawsfynydd - “Maes y Magnelau” 

Nos Iau, Chwefror 13eg -  Y Diacon Stephen Roe, Dolgellau - “Fy ymweliad â Rwanda” 

Nos Iau, Chwefror 21ain - Elfyn Pritchard, Y Sarnau - “Ambell air, ambell berson” 

GAIR O DDIOLCH GAN MRS MAIR JONES 

Yn ystod mis Ionawr derbyniais gerdyn gan Mrs Mair Jones, gynt o’r Lodge, Pencefn, ond sydd bellach yn 

preswylio yng Nghartref Cefnrodyn. Roedd Mair yn awyddus i mi gyfleu’r neges ganlynol i chi. 

Annwyl swyddogion a chyd aelodau, 

Gair i ddiolch yn fawr am yr anrheg Nadolig. Diolch hefyd i’r aelodau sydd yn 

ymweld â’r cartref yn gyson. 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddioch yn ddiffuant i’r rhai a fu mor ffyddlon i mi, 

a’u parodrwydd a’u gofal dros blodau yn y capel am gyfnod o ddeunaw mlynedd. 

            Gyda dymuniadau da, 

                              Mair 

NEGES BWYSIG - BLODAU YN Y CAPEL 

Yn ystod yr hydref daeth cynnig o gyfeiriad rhai o’r chwiorydd parthed cael trefn amgen ar gyfer sicrhau bod 

blodau yn y capel ar y Sul. Yn dilyn cyfarfod a gynhaliwyd wedi’r oedfa un bore Sul ym mis Tachwedd, 

penderfynwyd rhoi  trefn newydd ar waith. Gofynnwyd i Mrs Lili Hart o Rydymain i greu trefniad o flodau 

ffug i’w osod ar y cwpwrdd ger y Sêt Fawr, cwpwrdd coffa y Parchedig W. Brothen Jones. Bellach, y mae’r 

trefniad yn ei le ac mae’n edrych yn addas iawn, yn naturiol a hardd (gweler y llun isod). Er mwyn talu am y 

trefniad, cytunwyd i ofyn am gyfraniad o £5.00 unwaith ac am byth gan bawb sydd ar y rhestr blodau. Rydym 

yn rhagweld y bydd hynny yn rhoi digon o arian i dalu am y 

trefniad newydd ac i gael un arall ar gyfer adeg arall o’r flwyddyn. 

Tybed gai ofyn yn garedig  i’r rhai sydd yn gyfrifol am bob mis i 

gasglu’r arian gan y chwiorydd sydd ar eich rhestrau ac yna i 

drosglwyddo’r arian i Mr John Cadwaladr? 

Wrth fabwysiadu trefn newydd,  prysuraf i fynegi ein diolch a’n 

gwerthfawrogiad o waith Mrs Mair Jones sydd wedi bod yn gofalu 

am y “rhestr blodau” ers blynyddoedd lawer a hynny mewn modd 

cydwybodol ac effeithiol iawn. Diolch i chi, Mair. Diolch hefyd i 

Mrs Meirwen Owen a Mr Henry Edwards sydd wedi cynorthwyo 

Mair gyda’r gwaith. 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd mewn mewn cartrefi henoed a’r aelodau hynny sydd ddim yn 

dda ac yn gweld colli dod i’r Capel.  I’r aelodau hynny sy’n iach eu hiechyd mi fyddai’n dda cael eich 

presenoldeb yn ein gwasanaethau oherwydd mae’r niferoedd sy’n bresennol wedi lleihau yn arw iawn.  

Dymunwn longyfarch Mrs Anne Osmond Jones ar ei phen-blwydd yn 104 mlwydd oed ar Ionawr 10fed.  

Cydymdeimlwn yn ddiffuant â Mrs Mair Jones a’r teulu gyda marwolaeth chwaer yng nghyfraith Mr Alun 

Jones. 

Wedi ysgrifennu’r daflen hon, mae’r geiriau yma yn dod i’m cof  ‘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 


