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Rhifyn 233 

Annwyl ffrindiau,  

Mae’n fraint i mi eich cyfarch drwy’r daflen fisol unwaith eto.  

Rwy’n falch i ddweud nad yw'r Nadolig wedi ei ganslo fel mae rhai wedi datgan yn yr wythnosau diwethaf. Mae 

byw ac ymdopi gyda sefyllfa’r Cofid wedi bod ac yn parhau yn brofiad rhyfedd, trist a rhwystredig yn ei dro, gyda 

chymysgedd o newyddion da a siomedig, ac mae’n sefyllfa o ran iechyd ac economi yn newid o ddydd i ddydd ac o 

wythnos i wythnos. Yn bersonol, mae’r teulu a finne wedi mynychu'r theatr yn Aberystwyth gydag ein pasbort Co-

fid ac wedi crwydro ychydig dros y misoedd diwethaf, heb fentro yn rhy bell ac mae’n braf clywed bod eraill wedi 

gwneud yr un peth. Dydi sefyllfa pawb ddim yr un fath wrth gwrs; mae gennym aelodau a chyfeillion yn gaeth i’w 

cartrefi oherwydd Cofid neu amgylchiadau eraill. Rydym yn cofio ac yn gyrru dymuniadau gorau i chi i gyd. Ry-

dym yn diolch ac yn gwerthfawrogi’r cymorth proffesiynol a gwirfoddol yr ydym i gyd wedi ei dderbyn yn ystod y 

flwyddyn, cymorth sydd wedi cryfhau ein cymuned er lles pawb. Ga’i hefyd ddiolch i’r pregethwyr sydd wedi para-

toi ar ein cyfer mor drwyadl drwy gydol y flwyddyn mewn gwasanaethau ar lein ac yn y capel. 

Mae’r goeden `Dolig i fyny yn Sgwâr y dref a hynny cyn i mi gychwyn ysgrifennu. Fel y gwyddoch, cychwynnwyd 

y traddodiad o addurno coed Nadolig yn oes Victoria ar ôl ei phriodas hi â’r Tywysog Albert; yn yr un modd 

cychwynnwyd gyrru cardiau ‘Dolig oddeutu 1843 a thynnu cracer ‘Dolig oddeutu 1845. Mae lluniau a naws Fictori-

anaidd yn boblogaidd ar ein cardiau ‘Dolig a dwi’n hoff iawn ohonynt ac mi fydda i a’r teulu yn ymweld ag am-

gueddfa tref Fictorianaidd Blits Hill yn sir Amwythig yn ystod mis Rhagfyr i fwynhau'r siopau a’r awyrgylch yn 

steil canrif a hanner yn ôl. Rydym i gyd yn gyfarwydd gyda stori ‘A Christmas Carol’ gan Charles Dickens a gy-

hoeddwyd yn 1843, hanes Ebenezer Scrooge, dyn calon-galed yn dangos dim caredigrwydd na chonsyrn tuag eraill. 

Ar ôl ymweliad tri ysbryd, y ‘Dolig a fu, y ‘Dolig presennol, a’r ‘Dolig i ddod, yn ogystal ag ymweliad gan ysbryd ei 

hen bartner Jacob Marley, fe ddarganfyddodd garedigrwydd tuag at eraill ac o ganlyniad, nid yn unig roedd y 

gymuned o’i gwmpas yn elwa, roedd ef yn ei hun yn hapusach ac yn derbyn mwynhad wrth gyfrannu at iechyd, 

hapusrwydd a ffyniant y gymuned honno. Stori i ddiddanu sydd yma wrth gwrs, ond mi roedd Charles Dickens yn 

Gristion, roedd yn gyfarwydd iawn gyda’r Testament Newydd, ac wedi ei ddylanwadu gan ei blentyndod ei hun a 

phrofiadau eraill, yn enwedig profiadau plant y cyfnod. Mi ymwelodd ag ysgolion elusennol yn Llundain oedd yn 

helpu plant a oedd yn byw ar strydoedd y ddinas; plant a oedd yn cael eu hanwybyddu gan y gymdeithas ehangach. 

Roedd hefyd wedi ymweld â phyllau tun yng Nghernyw a phyllau eraill yn America a gweld sut roedd plant ifanc 

yn cael eu cam-drin. Roedd Charles Dickens ei hun wedi ei eni i deulu ariannog ond oherwydd penderfyniadau an-

noeth ei dad fe gollwyd yr arian a thaflwyd ei dad i garchar methdalwyr yn 1842. Pan oedd Charles yn ddeuddeg 

oed, fe’i gorfodwyd i adael ysgol, gwerthwyd ei lyfrau ac mi aeth i weithio mewn ffatri fudr a oedd yn cynhyrchu  

cwyr glanhau esgidiau. Yn ôl ei fywgraffydd ‘A Christmas Carol was intended to open its readers’ hearts towards 
those struggling to survive on the lower rungs of the economic ladder and to encourage practical benevolence, but 
also warn of the terrible danger to society created by the toleration of widespread ignorance and actual want among 
the poor.’ Bu farw Charles Dickens ar y 9fed o Fehefin 1870 yn 58 mlwydd oed ac mae wedi ei gladdu yn Abaty San 

Steffan. Roedd oes Victoria yn bleserus i rai ond i’r rhan helaeth o’r boblogaeth, mi roedd y sefyllfa yn hollol waha-

nol ac yn erchyll i lawer un. `Dw i yn falch iawn fod oes Victoria yn y gorffennol pell erbyn hyn. 

Rydym yn byw mewn oes euraidd o ran gofal iechyd gyda’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol a 

chymorth y wladwriaeth les ac eto rhaid i ni gofio am y rhai llai ffodus na ni yng Nghymru, 

Prydain a thu hwnt sydd heb gartref clyd, cynhesrwydd a llawer yn newynu hyd yn oed. 

Efallai bydd llai yn y siopau eleni, ond efallai nad yw hynny yn beth drwg gan greu llai o 

wastraff. Efallai y bydd hyn yn adlewyrchu yn well gwir ystyr y Nadolig. Dydi'r Nadolig heb ei 

ganslo. Fedrwch chi ddim canslo pen-blwydd, er mi all natur y dathliadau newid o flwyddyn i 

flwyddyn. Mae’r Nadolig wedi bod gyda ni am dros ddwy fil o flynyddoedd ac mi fydd yn par-

hau am byth. Mwynhewch ddathlu Gŵyl y Geni. 

A gaf i ar ran y swyddogion yma yn Salem, ddymuno Nadolig hapus a dedwydd i chi i gyd? 

                  Peter Jones 



 
OEDFAON MIS RHAGFYR 

Dydd Sul, Rhagfyr 5ed - 10.00 a.m.  Y Bnr. Andrew Settatree, Caeathro 

Dydd Sul, Rhagfyr 12fed  Dim oedfa 

Dydd Sul, Rhagfyr 19eg - 10.00 a.m. Gwasanaeth Naws y Nadolig yng nghwmni ein Gweinidog 

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 25ain - 9.30 a.m. Oedfa Bore Nadolig dan arweiniad ein Gweinidog 

Dydd Sul, Rhagfyr 26ain - Dim oedfa 

NEGES NADOLIG gan y Parchedig Patrick Slattery 

Yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig, gwelwn sut mae’r byd yn trefnu ei addurni-

adau. Yn y siopau, ar y strydoedd ac yn fwyfwy heddiw, gwelwn bobl yn goleuo eu tai 

gyda goleuadau llachar, lliwgar o bob siâp a ffurf Nadoligaidd. Mae yna Siôn Corn, 

anrhegion, coeden Nadolig, a phob math o bethau seciwlar eraill. ‘Nadolig Llawen’ mewn 

goleuadau llachar sy’n ein cyfarch wrth ddod i mewn i lawer o lefydd. Diolch i siopwyr 

Dolgellau am yr ymdrech i greu awyrgylch Nadoligaidd ac i harddu’r dre ar gyfer yr Wŷl 

mewn cyfnod anodd eto oherwydd y Covid. Ond, anaml iawn y gwelwn unrhyw gyfeiriad 

at yr ŵyl Gristnogol a sefydlodd cyfnod y gwyliau arbennig hyn! Tybed, er y goleuadau mawr lliwgar yma sy’n 

ein plith, sawl un ohonom sy’n byw o hyd mewn byd a ddisgrifir fel a ganlyn, “ Mae’r bobl oedd yn byw yn y 

tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod mar-

wolaeth.” (Eseia 9:2 Beibl.net.) Hynny yw, faint ohonom sy’n effro i sylweddoli’r hyn a wnaeth Duw ar ein rhan 

y Nadolig cyntaf hwnnw?                                                                                                                                                   

Mae ffordd Ioan o ddweud y stori am enedigaeth Iesu yn hollol wahanol i ffordd Mathew, Marc a Luc. Nid yw 

Ioan yn sôn am Fair a Joseff, nac am angylion na’r bugeiliaid na’r doethion. Cyfeirio mae Ioan at y ‘Gair’ yn dod 

yn ‘Gnawd‘ neu yn ôl Beibl.net, “Daeth y Gair yn berson o gig a gwaed.”  Consyrn Ioan yw ar i bawb credu; 

“...mai Iesu ydy’r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi’n credu byddwch chi’n cael bywyd drwy ei awdurdod e.” 

Ioan 20:31.  Mae Nadolig yn gyfle i gofio a dathlu pen-blwydd Iesu Grist. Beth yw pwrpas y Nadolig i ni? Ydach 

chi wedi dechrau siopa ar gyfer y Nadolig? Ydach chi’n mwynhau siopa fel y wraig sydd wedi sgwennu’r geiriau 

hyn?              “Mae’n gas gennym feddwl am gyflwr y byd, Mae’n well gennym siopa a siopa o hyd!                               

Cans dyna yw'r 'Dolig, cael prynu’n ddi-stop, Ac yfed a bwyta nes bod yn llawn dop.” 

Yn sicr, mae i siopa ei apêl, a buasai’r Dolig yn llwm iawn heb siopa, ond mae mwy i’r Nadolig na rhuthro o un 

siop i’r llall a gwario yn wirion! Mae Nadolig yn amser i rannu a rhoi, amser i ymweld â theulu a ffrindiau. Mae 

mor hawdd i’n prysurdeb droi’n brysurdeb paganaidd ac yn fodd i borthi’n hunan yn unig. Amser i gofio mai pen

-blwydd Iesu Grist fyddwn yn ei ddathlu. Erbyn hyn mae’n hen stori  ac wedi colli ei apêl i lawer o bobl. Mae 

llawer yn credu’r stori ac yn credu yn Nuw ond yn gweld bod yr eglwys wedi colli ei ffordd wrth gyflwyno’r 

stori. Diffyg cyfathrebu yw’r broblem. Methu gwneud yr Efengyl yn berthnasol. “Rhowch rywbeth newydd i ni!” 

Os ydym yn mynd i genhadu yn effeithiol bydd rhaid i ni ail-ddarganfod neges Crist a’i wneud yn berthnasol i’n 

byd ni. Mae hyn yn dasg anodd. Rydym yn cael ein temtio i gyfyngu’n Crist i’r cysegr/capel. Mae’n hyfryd canu 

carolau ond pa les canu, ‘Dawel nos, sanctaidd yw’r nos’ ac ‘O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy sêr di-ri’ gan 

wybod mae’n bell o fod yn dawel ym Methlehem ac mewn llawer gwlad arall. Mae pawb yn dymuno heddwch a 

chyfiawnder yn y byd, a byd heb Covid a’r llygredd sy’n dinistrio’r blaned. Mae llawer yn dymuno diwygiad yn 

yr eglwys. Os ydym i gael y pethau hyn rhaid inni feddwl a gweithredu a chynllunio yn nhermau’r pethau hyn. 

Mae hyn yn golygu ein bod ni’n barod i newid ein syniadau a’n bywydau.  Ond mae’n anodd newid yn enwedig 

os ydan ni’n gysurus. Dyna drychineb ein byd heddiw. Gwyddom y gallem fwydo’r newynog. Gwyddom fod 

rhaid inni ddiogelu dyfodol y ddaear hon trwy newid ein dull o fyw. Ond mae’n anodd newid. Pawb sy’n dymu-

no gweld capeli’n llawn, ond pwy sy’n barod i genhadu? Pwy sy’n barod i newid y drefn yn ein capeli? Ein perygl 

ni yw cau ein hunain i fyny’n glos yn ein cregyn heb newid dim ar fyd neu eglwys. “Daw tro ar fyd” meddwn. 

Daw, fe ddaw Iesu Grist i bawb sy’n agor ei galon i’w dderbyn. Rhaid i bob enaid cael ei ddydd Nadolig, dydd 

geni’r Iesu o’i fewn.  Y Nadolig hwn eto bydd yn ceisio lle yn ein calonnau i gael ei eni ynom. Nid yw ei eni ym 

Methlehem yn ddigon, rhaid i bob calon fod yn agored iddo. Daw'r her i ni'r Nadolig hwn eto i edrych ar ochr 

gadarnhaol y stori. Os dewiswn yn ddewr y gwirionedd, os gweithredwn mewn cariad a chyfiawnder, yr ydym 

yn agor y drws i Grist ddyfod i’n heneidiau, a chawn deimlo gwefr a bendith fawr ei bresenoldeb gyda ni. Dyma 

ydyw her y Nadolig i ni’n bersonol. 

“Tyred Grist, a chreu Nadolig yn fy nghalon dlodaidd ni.” 

Nadolig llawen a bendithiol ac iach i bob un ohonoch. 

I blesio Mr Peter Jones 


