
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN MIS IONAWR 2022 

Rhifyn 234 

Annwyl ffrindiau, 

Ar ddechrau blwyddyn newydd arall, braint yw cael eich cy-

farch unwaith eto drwy gyfrwng y daflen fisol. Cyfle i fwrw 

golwg dros y flwyddyn a aeth heibio, a chyfle i edrych ymlaen at 

flwyddyn newydd fydd, gobeithio, yn gweld ffordd o feistroli'r 

afiechyd COVID-19 sydd wedi bod yn boendod ledled byd ers 

bron i ddwy flynedd bellach. 

Fel yn 2020, unwaith eto yn 2021  bu’n rhaid cynnal nifer o’n 

gwasanaethau drwy gyfrwng Zoom. Rydym yn ymwybodol nad 

yw pawb yn gallu manteisio ar y cyfrwng technolegol yma, ond 

mewn cyfnod pan nad oedd yn bosib cael gwasanaethau wyneb 

yn wyneb, bu’n fendithiol iawn.  Braf hefyd oedd cael cwmni ffrindiau o eglwysi 

eraill o bell ac agos yn ymuno ac mae’n diolch i  Mr Dwyryd Williams am drefnu 

yn fawr iawn. 

Cafwyd cyfle yn ystod mis Rhagfyr i ddathlu geni ein Ceidwad ac edrych ymlaen 

at Ŵyl y Nadolig. Nos Sul Rhagfyr 5ed trefnwyd gwasanaeth Undebol 9 Llith a 

Charol rhithiol gan y pwyllgor Cytûn lleol a chynrychiolwyd Salem gan Mrs Be-

than Williams a Mrs Llinos Cadwaladr.  Bore Sul Rhagfyr 19eg cafwyd 

gwasanaeth bendithiol Naws y Nadolig, ac yna ar fore dydd Nadolig cafwyd 

gwasanaeth byr a neges amserol, wedi’u paratoi gan ein gweinidog y Parch. Pat-

rick Slattery, gyda chymorth rhai o’r aelodau. Diolch o galon iddo am drefnu ar 

ein cyfer, ac fel arwydd o’n gwerthfawrogiad am ei waith a’r gefnogaeth a gaiff 

gan Mrs Ruth Slattery, cyflwynwyd tusw o flodau i Ruth yn ystod y gwasanaeth. 

Diolchwn hefyd eto eleni i Mrs Helen Parry am ddarparu torch Adfent hardd ar 

ein cyfer. 

Ni wyddom eto os bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru gyflwyno cyfyngiadau pellach - mae popeth yn 

ddibynnol ar ddatblygiad yr amrywiolyn Omicron. Ar hyn o bryd mae drysau ein haddoldai yn parhau i gael 

bod ar agor, ond byddwn, wrth gwrs, yn eich hysbysu ar unwaith am unrhyw newidiadau i’r drefn a nodir tro-

sodd.  Serch hynny, oherwydd bod ansicrwydd am y sefyllfa a nifer o achosion lleol wedi’u cadarnhau, 

penderfynwyd cynnal Cyfarfod Gweddi fore Sul Ionawr 2il trwy gyfrwng Zoom. 

Drwy’r oesoedd, mae Nos Calan wedi bod yn gyfnod pwysig - cyfnod i edrych yn ôl ar y flwyddyn a aeth 

heibio a chyfle i edrych ymlaen yn obeithiol i’r dyfodol. Yng Nghymru, roedd llawer o draddodiadau fel Y 

Plygain, Y Fari Lwyd, Hel Calennig, Coelcerth Calan a Chludo Dŵr i dai cyfagos. Roedd hefyd llawer iawn o 

ofergoelion. Mewn rhai ardaloedd o’r de, ar ddydd cyntaf o’r flwyddyn, credir y byddai’n lwcus i ferch weld 

dyn yn gyntaf ond yn anlwcus i ddyn weld merch yn gyntaf!!  Dim ond dynion â gwallt tywyll fyddai’n derbyn 

croeso i gartref rhywun ar fore Calan er mwyn dod â lwc dda am y flwyddyn. Ond, er mwyn cael lwc eithri-

adol o dda, dylai’r gŵr hwnnw gludo darn o lo, tafell o fara a darn o arian. Byddai hynny’n sicrhau cyn-

hesrwydd, bwyd a chyfoeth drwy’r flwyddyn i ddod. Mae gennyf gof plentyn o fy mam, am hanner nos yn ag-

or drws cefn y tŷ, i adael yr hen flwyddyn allan ac agor y drws ffrynt i groesawu’r flwyddyn newydd. Ond, 

roedd rhaid agor a chau’r drysau, bob amser, yn y drefn  honno! 

Drwy ryw lwc, mae llawer yn cadw’r traddodiadau a’r ofergoelion yma hyd heddiw. Er mor ddiniwed a hen 

ffasiwn yw rhai ohonynt i’w gweld erbyn hyn,  byddai’n biti garw iddynt fynd yn angof.            

Ar nodyn hapus iawn, hoffwn longyfarch Elora a Geraint Jones ar enedigaeth mab, ...............    DROSODD 

Oedfa Bendith y Nadolig 



 

OEDFAON MIS IONAWR 2022 

Dydd Sul, Ioanwr 2il - 10.00 a.m.  Cyfarfod gweddi trwy gyfrwng zoom 

Dydd Sul, Ionawr 9fed  - 10.00 a.m.  Oedfa Gymun dan arweiniad ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery 

Dydd Sul, Ionawr  16eg - 10.00 a.m. - Oherwydd y cyfyngiadau ni fyddwn yn ymuno â’r gynulleidfa yn y Taber-

nacl fel y bwriadwyd ond byddwn yn derbyn gwahoddiad i ymuno â nhw yn rhithiol trwy gyfrwng zoom. 

Dydd Sul, Ionawr 23ain - Dim oedfa  

Dydd Sul, Ionawr 30ain - 10.00 a.m. Oedfa yn y capel dan ofal y swyddogion, gyda phregeth ar y sgrin fawr gan y 

Parchedig  Gwyn Rhyddech, Tudweiliog 

Blwyddyn Newydd Dda  

Gair gan ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery 

“Cadw lygad ar sut rwyt ti’n byw” (Beibl.net). I Tim 4:16. 

Cyngor ymarferol Paul yr Apostol yn ei lythyr at ei gydweithiwr Timotheus yw'r geiriau hyn, a chyngor da a doeth i 

bob un ohonom ni dderbyn a’i ddilyn yn ystod y flwyddyn newydd hon. Dyn ifanc a ddaeth yn Gristion o ganlyniad i 

weinidogaeth Paul oedd Timotheus. Yr oedd yn ffyddlon ac yn frwd, ac yn wir ar dân dros waith yr Eglwys, a phawb 

â meddwl uchel ohono.  Penderfynodd Paul wahodd Timotheus i helpu gyda’r gwaith cenhadol. Pan oedd Paul yn y 

carchar, danfonwyd Timotheus i ymweld â llawer o eglwysi ac yn eu plith oedd Eglwys Effesus. Yr oedd problemau 

mawr yno, gan fod rhai yn ceisio dysgu pethau nad oeddent yn wir am y ffydd Gristnogol. Rhaid cofio nad oedd yr un 

o’r Efengylau wedi eu hysgrifennu, ac felly nid oedd gan yr eglwys ddim ysgrifenedig i’w harwain, ag eithrio lly-

thyrau Paul. Ac o un o’r rhain, y daw geiriau ein myfyrdod. Yn y geiriau hyn Paul sy’n cymell Timotheus i warchod  

ei hun er mwyn iddo fod yn gyfrwng i helpu eraill i fyw yn ôl y ffydd Gristnogol. “Cadw lygad ar sut rwyt ti’n byw 

a beth rwyt ti’n ei ddysgu. Dal ati  i wneud hynny. Wedyn byddi’n gwneud yn siŵr dy fod ti dy hun a’r rhai 

sy’n gwrando arnat ti yn cael eu hachub”. 

Gawn ni aros gyda chymal cyntaf yr adnod; “Cadw lygad ar sut rwyt ti’n byw”. Hoffwn ddweud tri pheth, gan 

obeithio y byddant yn gymorth i ninnau yn ystod y flwyddyn newydd hon.                                                                                               

Crëwyd ni ar lun ac ar ddelw Duw ei hun. Rydym yn gyfansoddiad o dri rhan gwahanol sef corff; meddwl ac enaid. Y 

mae angen y naill ar y llall er mwyn i berson fod yn berson cyflawn. Consyrn Duw yw dros y person cyflawn - corff, 

meddwl ac enaid. Hoffwn ddweud gair am y tri hyn. 

1.Gofalwch am eich corff. 

Rydym yn meddwl am y corff fel cyfansoddiad gwyrthiol e.e. fel peiriant sy’n cynnwys llawer o wahanol ddarnau, tu 

mewn i fframwaith. Y mae dros 200 o esgyrn yn y fframwaith sef yr ysgerbwd. Wedyn mae croen ar yr esgyrn a 

gwaed yn ein gweithiennau. Felly hefyd pob creadur byw. Ond mae bodau dynol yn wahanol i anifail mewn mwy nac 

un ffordd. Crëwyd ni i lywodraethu ar bopeth sy’n ymlusgo ar y ddaear. Crëwyd ni yn uwch nag anifeiliaid y ddaear. 

Gwyddom fod yn rhaid gofalu am y corff. Y mae angen bwyd a diod, ymborth, ymarfer corff ac awyr iach i gadw’n 

heini. Y mae angen defnyddio cymedroldeb a synnwyr cyffredin i ofalu am y corff. Os rydym yn gorfwyta neu’n gor-

yfed mae’r corff yn dioddef. Yr ydym i ofalu am ein cyrff. Mae’r corff yn gysegredig. Mae Paul yn cyfeirio at hyn yn 

ei lythyr at y Corinthiaid gan ddweud;  “ Oni wyddoch fod eich corff yn deml i’r Ysbryd Glan sydd ynoch? ” (I 

Cor.6:19).  Felly, gogoneddwch Dduw yn eich corff gan wneud popeth fel pe baech chi’n ei wneud i Dduw.    

Cadwch lygad ar gyflwr eich corff.   

2. Gofalwch am eich meddwl. 

Crëwyd ni i lywodraethu ar holl anifeiliaid y ddaear. Yr ydym yn fwy na’r ci a’r ceffyl ac anifeiliaid eraill am ein bod 

yn gallu meddwl ar lefel uwch na’r creaduriaid hyn. Mae gennym ni ymenydd fel pob anifail, ond yn fwy na hynny, 

mae gennym gydwybod. Aiff y meddwl yn gyflymach na’r corff. Y meddwl sydd yn ystyried, ac yn ymresymu ac yn 

deall. Y mae hwn gennym ni. Gofalwch am eich meddwl. Dywedodd Iesu Grist; “Cymerwch ofal, rhag i’ch .......>     

Llewelyn Tomos Jones - pob bendith a dymuniad da i’r teulu bach. Llongyfarchiadau mawr hefyd i nain a 

taid, sef Wil a Sandra Elphick ar enedigaeth eu hŵyr cyntaf. Erbyn i chi dderbyn y daflen yma, rwy’n gobei-

thio y bydd Mrs Ann Roberts, Gwelafon wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn Wrecsam a chael clun 

newydd. Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau iddi gan obeithio y bydd adref yn ôl yn fuan iawn. 

Hoffwn hefyd anfon ein cofion anwylaf at ein haelodau sydd mewn cartrefi gofal neu yn dioddef o unrhyw 

anhwylder. 

Ar ran swyddogion Salem, ac yn wir ar ran Llinos a finnau, hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi. 

            John Cadwaladr 



 meddyliau gael eu pylu gan ddiota a meddwi a gofalon bydol.” (Luc 21:34). Mor hawdd yw i ninnau cael ein 

denu a’n dylanwadu gan sothach a budreddi'r oes anfoesol hon e.e. rhai rhaglenni teledu, rhai papurau dyddiol a 

llyfrau a chylchgronau o safon anfoesol. Gofalwch am eich meddwl. Defnyddiwch ef i wneud ei waith, ac i dyfu yn 

iach yn y ffydd Gristnogol. Gwnewch ymdrech i ddarllen eich Beibl yn gyson, gan ddefnyddio cymorth fel nodiadau 

Beiblaidd, e.e. Gair y Dydd, ynghyd â darllen llyfrau a chylchgronau Cristnogol. Defnyddiwch y llyfrgell leol. Gofal-

wch am eich meddwl. 

3. Gofalwch am eich enaid. 

Os mwy yw’r meddwl na’r corff, mwy byth yw’r enaid na’r corff a’r meddwl. Anodd iawn yw esbonio'r enaid mewn 

brawddeg. Y disgrifiad gorau hyd y gwn i yw; ‘Yr enaid yw delw Duw ynom ni’. Os collwn ni hwn, collwn ni ry-

wbeth gwerthfawr. Dyna beth ddywedodd Iesu Grist, “Pa lesâd i ddyn os ennill yr holl fyd, a cholli ei enaid ei 

hun?” (Mc.8:36). Yng nghyfrif Crist nid oes dim ar y ddaear mor werthfawr ag enaid dyn. Dyma ddweud mawr! Un 

enaid yn werth mwy na’r holl fyd! Dyma werth yr enaid. Fedrwch chi ddim rhoi pris ar yr enaid. Heddiw rydym yn 

prisio’r corff. Yswirio’r corff rhag damwain.  I raddau mae’n bosibl prisio’r corff. Pe bai rywun yn cael damwain 

mae’n bosibl cael iawndal. Weithiau, iawndal sylweddol. Mae hyn sy’n dibynnu ar effaith y ddamwain ar y corff a 

bywyd y person. Ond yw’n bosibl prisio’r enaid. Amhrisiadwy yw'r enaid. 

Perygl ein hoes ni yw anghofio popeth ond y corff. Priodol yw inni ofyn yng nghanol yr holl sylw a roddir i ddatblyg-

iad corff ac i ddiwylliant meddwl, a yw’r peth pennaf yn cael y sylw a ddylai? 

Pam y dylai’r enaid gael y gofal mwyaf gennym? Oherwydd mae’r enaid yn dragwyddol. Daw dyddiau’r corff a’r 

meddwl i ben, ond ni fydd diwedd byth ar ymdaith enaid. Mynd yn ei flaen ar ei daith dragwyddol fydd ei hanes ef. 

‘John Brown’s body lies a mouldering in the grave, but his soul goes marching on’. 

Heddiw mae pobl yn gwybod pris popeth, ond gwerth dim. Mae perygl ein bod yn mynd yn rhy glyfar ein pennau, ac 

anghofio’r enaid. Gofalwch am eich enaid, oherwydd gwerthfawr yw.  

Mae blwyddyn arall yn ein hanes wedi mynd ac un newydd wedi dod. Ar ddechrau blwyddyn newydd dylem wneud 

dechrau newydd a defnyddio ein hamser yn ddoeth.  Mae llwybr y flwyddyn newydd o’n blaen.  Llwybr 

anghyfarwydd ydyw, a ninnau heb gerdded y ffordd hon o’r blaen. Wyddom ni ddim pa ddigwyddiadau sy’n aros 

amdanom ar hyd y llwybr hwn. Does gan yr un ohonom mo’r syniad lleiaf beth a ddigwydd dros y misoedd nesaf 

wrth inni anturio ar hyd llwybrau'r flwyddyn newydd hon. 

Beth fydd fy rhan ar hyd ei misoedd maith? Nis gwn, fy Nuw; ni fynnwn wybod chwaith.                                         

Ai hyfryd ddydd, ai nos dymhestlog ddaw? Bodlon, os caf ymaflyd yn dy law. 

Beth bynnag am yfory – gofalwch am eich corff, gofalwch am eich meddwl a gofalwch am eich enaid. A daliwch yn 

dynn yn eich ffydd, ac ymddiriedwch yn Nuw. 

 Boed bendith Duw gyda ni drwy gydol y flwyddyn hon. A gadewch inni wneud ein gorau i’w wasanaethu Ef yn 

ffyddlon yn y byd ac yn yr Eglwys, er gogoniant i’w enw. 

Gweddi:  Diolchwn i ti, ein Tad, am roi i ni flwyddyn newydd arall. Gweddïwn am dy fendith ar y flwyddyn hon. 

Gweddïwn am iechyd i fwynhau breintiau bywyd. Gweddïwn am heddwch yn ein byd. Gweddïwn y byddwn ninnau 

yn tyfu i fod yn Gristnogion aeddfetach y flwyddyn newydd hon. Yn dy law di, Arglwydd, y mae’n hamseroedd; 

cyflwynwn ein dyddiau oll i ti, gan ofyn am dy gymorth i gyflawni dy ewyllys di ynddynt. Amen. 

Darllen: Salm 90  ac Emyn 92. 

Ar Ddechrau Blwyddyn Newydd 
O Arglwydd , ein Tad nefol, ar ddechrau blwyddyn newydd diolchwn am gael bod yng nghwmni’n gilydd, wei-
thiau yn rhithiol trwy gyfrwng zoom ac weithiau yn y cnawd, ond wastad yn dy gwmni di.  
Cofiwn yn edifeiriol am ddiffygion y flwyddyn a aeth heibio. Wrth i ni wynebu’r dyfodol, gweddïwn am gael 
clywed dy lais a’th air di yn addo i ni arweiniad, nerth ac ymgeledd yn y dyddiau hyn sy’n llawn pryder a pher-
yglon. Gwyddom dy fod yn ein mysg, yn estyn i ni bopeth sydd ei angen arnom, os gofynnwn amdano neu bei-
dio. Gweddïwn heddiw am un peth yn unig: y byddi di’n cyfeirio’n meddyliau gwasgarog, yn ymlid pob meddwl 
cas a herfeiddiol, ac yn ein galluogi i ganoli ar dy haelioni diderfyn di tuag atom. Buost yn hael yn dy ofal a’th 
ddarpariaeth i ni dros holl flynyddoedd ein gorffennol, a gwyddom y byddi’n parhau i’n cadw a’n cynnal yn 
ystod y flwyddyn newydd sydd o’n blaenau a phob blwyddyn eto i ddod: am hyn, diolchwn i ti. 
Gweddïwn y byddwn, yn ystod 2022, yn gweld y Covid, yr haint byd-eang sydd wedi ein llethu cyhyd, yn pylu 
ac yn diflannu o’r tir. Diolchwn am waith diflino'r gweithwyr meddygol a’r gwyddonwyr, beth bynnag 
fo eu statws â’u rôl; am waith gofalwyr sydd yn gofalu yn dyner am y bregus yn eu cartrefi neu mewn 
cartrefi gofal. Diolchwn hefyd am y miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser i hwyluso’r 
gwaith o frechu miliynau o drigolion ein gwlad.  
Eto eleni, rho inni dy bresenoldeb a’th dangnefedd, a chadw ni’n ddiogel yn dy gariad. Amen 
                                                                                              Addasiad o weddi Karl Barth 1886-1968 


