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Annwyl Ffrindiau, 

Fy mraint  i yw cael eich cyfarch y mis hwn sef Mis 

Chwefror - neu y mis bach fel y’i gelwid ar lafar gwlad.  

Mis olaf y gaeaf yn ôl yr hen draddodiad gyda llawer o 

ddigwyddiadau yn y ffurfafen, er enghraifft - lleuad lawn 

fydd yn digwydd eleni dydd Mercher yr 16eg .  Fe’i gelwir 

yn lleuad eira fel rhyw efelychiad o eira trwm a geir fel 

arfer yn Chwefror.  Felly y bu, ond rwy’n grediniol fod y 

tymhorau yn newid.  Cofiaf eira mawr 1947 tra yn byw 

yng Ngherrigydrudion (dangos fy oed) wedyn yn 1963 ond 

yn fwy diweddar yn 1982 pan fu’r ffordd rhwng Tywyn ac 

Arthog ar gau am bythefnos a’r ffermwyr i gyd gyda’r trac-

torau a’u celfi yn ceisio cynorthwyo’r Cyngor trwy glirio.  

Ond, dyna ddigon am y tywydd - fe ddaw haul ar fryn eto, 

rwy’n siŵr.  Gyda llaw, mae’r haul eisoes wedi cyrraedd 

rhannau o Arthog ac fe ddaw i dywynnu ar bob eiddo 

erbyn canol y mis. 

Fe dybiaf fod yr aflwydd COVID 19 yn gwanhau a diolch am hynny.  Yn bersonol rwyf yn gefnogol iawn i 

weithgaredd ein Llywodraeth yng Nghaerdydd lle mae llawer o synnwyr cyffredin wedi cael ei ddangos dros y 

misoedd diwethaf.  Carwn ddiolch i rai o aelodau Salem,  Dwyryd a John yn bennaf ac eraill am eu cymorth yn 

y Canolfannau Brechu yn arbennig.  Diolch iddynt hefyd am ddangos consyrn am eraill - dyma ddangos 

Cristnogaeth ymarferol ar waith.  Gresyn na allai fwy, yn fyd eang, ddangos cariad at ei gilydd. 

Da yw cael dweud fod Mrs Ann Roberts, Gwelafon yn dal i wella yn dilyn llawdriniaeth ac anfonwn ein 

dymuniadau gorau iddi am adferiad buan ac i bawb arall sydd o dan unrhyw anhwylder. 

Fel Swyddogion yr ydym yn ymwybodol iawn nad ydym wedi medru ymweld o dan amodau Covid a brysied y 

dydd pan fyddwn yn teimlo yn ddigon hyderus i ymweld â chi ynteu yn eich cartref neu gartrefi gofal. 

Pan yn ysgrifennu'r cyflwyniad hwn clywais am farwolaeth ein ffrind annwyl Mrs Mary Wynne Jones.  Roedd 

Mary Wynne wedi bod yn un o gonglfeini Enwad y Bedyddwyr yn y dref ac yn warchodydd cywir iawn o 

gapel Judah.  Ar ôl cau drysau’r Capel fe welsom hi yn mynychu gwasanaethau yma yn Salem yn fynych  ac fe 

fydd colled enfawr ar ei hôl mewn sawl cylch.  Anfonwn ein cydymdeimlad i Emyr ac Arwel, yr hogiau fel eu 

gelwir, a fu yn driw iawn i’w mam. 

Rydym yn byw mewn byd o ansicrwydd mawr mewn sawl cyfeiriad a mawr obeithiwn y gwêl gwleidyddion y 

byd ffordd i fod yn rhesymol ac yn gall yn wyneb problemau a welir yn yr Wcráin a gwledydd cyffelyb. 

                                                   Diolch, o Dduw di-drai dy gariad, 

                                                   Diolch a wna fy nghalon i, 

                                                   Diolch am i ni deimlo’r ddyled 

                                                   I roddi clod i ti. 

                           Cofion atoch i gyd, 

                                                        Gerallt  

OEDFAON MIS CHWEFROR 2022 

Dydd Sul, Chwefror 6ed - 10.00 a.m.  Oedfa dan arweiniad y Parchedig Olwen Williams, Tudweilog 

Dydd Sul, Chwefror 13eg  - 10.00 a.m.  Oedfa dan arweiniad y Bnr Eirwyn P. Jones, Abermiwl 

Dydd Sul, Chwefror 20fed - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad Y Bnr Elfed Lewis, Brithdir 

Dydd Sul, Chwefror 27ain - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad Y Parchedig Eric Greene, Y Bala 

Ifor Edwards, Dafydd Lloyd, Heddwyn Jones, Eifion Jones ac Alf 
Davies yn clirio eira yn ardal Dolgellau (Rhydymain?) yn 1947 
(Bechgyn yn y cefndir) Gareth Lloyd Jones a Hywel Edwards. (Llun 
gan Heddwyn Jones o safle we’r Daily Post) 



 
EGLWYS - MYFYRDOD GAN EIN GWEINIDOG 

Gair pwysig yn y Testament Newydd yw ‘eglwys’. Mae’n ymddangos 104 o weithiau. Yn rhyfedd iawn, 

dwywaith yn unig mae Iesu Grist yn defnyddio’r gair ‘eglwys’. Y deyrnas, nid yr eglwys oedd thema Iesu 

Grist. Gair yr Epistolau a’r Actau yw ‘eglwys’. Mae’n air sy’n cael ei  ddefnyddio gan Paul yn gyson i gymell 

yr aelodau  i fod yn fawr eu gofal ohoni oherwydd meddai, “Eglwys y Duw byw yw hi, yr hon a bwrcasodd 

Efe â’i waed ei hun.” Mewn geiriau eraill, y croeshoeliad oedd y pris dalwyd i greu’r eglwys.  Tybed na chol-

lasom ni heddiw'r syniad aruchel hwn am yr eglwys? Y gwir yw ein bod yn delio mwy gyda’i phroblemau 

hi na sôn am ei gogoniant hi. Mae angen gofyn cwestiynau fel beth yw’r eglwys a pham mae mewn bod? 

Nid digon yw i eglwys fodoli , mae’n rhaid i eglwys gyflawni ei diben yn y byd. Beth felly yw ei diben? Beth 

yw gwaith yr eglwys yn y ganrif hon?  Hoffwn gyfeirio at ddau ateb i’r cwestiwn. 

Addoli Duw 

Rwy’n pwysleisio addoli Duw yn gyntaf gan ei fod i gael y flaenoriaeth ar bob gweithgarwch arall o eiddo’r 

eglwys. Nid cyd-ddigwyddiad yw bod Caneuon Ffydd yn dechrau gydag emynau o dan y pennawd ‘Mawl ac 

Addoliad’ yn union fel yn yr hen Lyfr Emynau. Emyn addas i ddechrau oedfa sydd yn y ddau lyfr  sef, 

‘Addolwn Dduw ein Harglwydd mawr,’ 

Cwestiwn cyntaf yn y ‘Catecism’ yw, ‘Pa beth yw diben pennaf dyn?’ A’r ateb yw  ‘Gogoneddu Duw, a’i 

fwynhau yn dragywydd.’ Mewn geiriau eraill, addoli Duw. Dyna oedd dyhead Charles Wesley ac mae’n am-

lwg yn un o’i emynau mwyaf adnabyddus: ‘Fy ngorchwyl yn y byd  yw gogoneddu Duw,’ hynny yw, ‘addoli 

Duw’. Emyn sydd wedi’i chyfieithu’n wych o’r Saesneg gan y Parch. W.O.Evans sef mab y Parch. 

W.H.Evans, awdur ‘Addolwn Dduw ein Harglwydd mawr.’ Addoli Duw yw cyflawni ei fwriad ef wrth ein 

creu ni . Mae addoliad yn bwysig am fod Duw ei hun yn cael boddhad yn addoliad ei bobl.  Ein tuedd ni yw 

bod yn hunanol, gan ystyried  beth rydym ni’n cael o’r oedfa. Oni ddylem fod yn fwy Duw canolog yn ein 

ffordd o feddwl, gan ystyried a gafodd Duw ei hun ei ddyrchafu yn ein plith?  Mae’n wir y gallwn addoli ar 

ein pennau ein hunain , ond gorau addoli yw cyd-addoli, a chymdeithas o addolwyr yw’r eglwys. Martin 

Luther ddywedodd: “Y mae credu yn Nuw yn ein dwyn i addoli, y mae credu yn Nuw a Thad ein Harglwydd 

Iesu Grist yn ein dwyn i gyd-addoli.” Mae gwerth arbennig mewn dod at ein gilydd i addoli. Mae’n wir y gall 

yr eglwys gyflawni llawer o waith arall sy’n fuddiol iawn, ond os nad yw’n galw pobl at ei gilydd i addoli, 

mae’n gwadu ystyr ei bodolaeth.  Braint arbennig yw cael cyd-addoli. Un o fendithion addoli yw ein bod yn 

cryfhau ac yn dyfnhau ein ffydd. Pwy ŵyr faint o bobl sy’n iach eu hysbryd a dibryder eu meddwl oher-

wydd eu bod, trwy’r addoliad, mewn cyffyrddiad â’r tosturi dwyfol mawr? Am ein bod yn derbyn pob dim 

oddi wrth Dduw, does dim byd y gallwn ei roi’n ôl iddo ond mawl ac addoliad. Gweithgarwch pennaf yr 

eglwys yw addoli, cyd-addoli Duw yn Iesu Grist, ac o’i haddoliad y tardd pob gwasanaeth arall. 

Cenhadu 

Nid cymdeithas i Grist weithio ynddi yn unig yw’r eglwys, ond cymdeithas iddo weithio drwyddi. Mae’r 

eglwys yn bodoli ar gyfer y rhai sydd y tu allan iddi. Gwyddom yn rhy dda bod llawer mwy tu allan i’r  

eglwys nag sydd oddi mewn. Rydym ers tro byd mewn sefyllfa genhadol ym Mhrydain. Ein cyfrifoldeb yw 

ceisio cenhadu, yn wir cenhadaeth yw’r eglwys.  Mae’r eglwys yn bod trwy genhadu, fel y mae tân yn bod 

trwy losgi. Trwy addoliad cywir, trwy weddi a dyfalbarhad, rydym yn cael yr ysbryd a’r egni i genhadu. Yn 

ei eiriau olaf i’w ddisgyblion mae Iesu Grist yn rhoi comisiwn iddynt i bregethu’r Efengyl i’r greadigaeth i 

gyd gan ddechrau yn Jerwsalem. Mae hwn yn gomisiwn i ni heddiw a’r man cychwyn ni yw yn ein >>>   



 heglwysi ein hunain. Mae pob eglwys yn faes cenhadol heddiw oherwydd nad yw’r mwyafrif o aelodau yn 

dod i addoli yn gyson, os ydynt yn dod o gwbl. Gwn o brofiad pa mor anodd yw cenhadu heddiw. Mae 

llawer o wir yn yr hen air, ‘Oes gwadu Duw, a phawb drosto’i hun.’  Mae gan bob aelod cyfle i genhadu 

wrth ymarfer eu Cristnogaeth yn y gymuned lle maent yn byw. Ni fedrwn newid y byd ond efallai y 

gallwn newid byd rhywun. Cristnogion ymarferol yw’r angen yn yr oes hon lle mae’r gymdeithas glos 

bron wedi diflannu. 

Heddiw mae’r eglwys yn sefyll yng nghanol y byd a’i loes, ac os yw’r gwaith i lwyddo mae’n rhaid cenha-

du neu drengi. Mae cyfathrebu yn elfen bwysig o genhadu, oherwydd cenhadaeth yw hanfod bod yn 

eglwys. Mae’n bwysig felly ein bod yn deall sut i gyfathrebu os ydym am genhadu’n effeithiol. Nid oes neb 

wedi deall y ddawn o gyfathrebu gyda phobl yn well na Iesu. Meddyliwch am y damhegion, storïau byr, 

syml a difyr. Storïau daearol gydag ystyr nefol. Ac roedd pawb yn deall y rhain. Mae angen i’r eglwys ar-

brofi yn fwy gyda dulliau newydd o gyfathrebu heddiw. Un peth hynod o bwysig i sylweddoli yw, os 

ydym o ddifrif gyda chenhadu mae’n rhaid inni ei wneud yn ecwmenaidd. Mae angen trafod cenhadu ym 

mhob ardal a gweld sut y medrwn, gyda’n gilydd, gydweithio er lles y gymuned ac yn sicr er lles Teyrnas 

Duw. Peidiwn ag aros neu ddisgwyl i eglwys arall ofyn inni neu ni fydd dim yn digwydd. Gwthiwch y 

cwch i’r dŵr ac agorwch drafodaeth. Pwy a ŵyr, fe all trafodaeth fod yn fan cychwyn adnewyddiad i’r 

eglwysi? Darganfyddwn ein hundod yng ngwaith Iesu Grist pan fyddwn o ddifrif gydag ef. Mae’n rhaid 

sylweddoli bod dyfodol yr eglwys i  raddau yn ein dwylo ni. Y mae gwaith i bawb a phawb ei waith yn yr 

eglwys. 

Nid oes un ffordd o genhadu yn fwy effeithiol na thystiolaeth bersonol. Yn y ganrif gyntaf roedd pob Cris-

tion yn dyst byw ac yn dal ar bob cyfle i genhadu mewn gair a gweithred. Darllenwch am eu brwdfrydedd 

yn Llyfr yr Actau. Fe ddywedodd Awstin Sant; “Ble bynnag yr ewch, pregethwch yr Efengyl, ond def-

nyddiwch eiriau dim ond os ydyn nhw’n angenrheidiol.” A ydym ni’n manteisio’n ddigonol ar y cyfleoedd 

ddaw inni i genhadu trwy’n gweithredoedd yn ogystal â thrwy ein geiriau? 

‘Rho i ni ddwylo Crist i wneud ein gwaith , rhag mynd 

ffordd arall heibio ar ein taith.’ 

Gofalwn rhag inni golli cyfle trwy gerdded y ffordd arall 

heibio. Cerddwn ymlaen mewn ffydd gan gofio bod ein 

bywyd yn bregeth. Gwyliwn sut rydym yn pregethu. 

Gweddi.  Dduw sanctaidd, diolch i ti am addoliad yr 

eglwys, am bregethiad y Gair, am sacramentau’r efen-

gyl, am bob profiad o gyffyrddiad y sanctaidd â’n 

bywyd, am egni ysbrydol gweddi a mawl, am orfoledd 

salmau ac emynau. Gweddïwn dros aelodau’r eglwys, y 

rhai sy’n sefyll dros werthoedd y cysegr yn eu bywyd 

bob dydd. Diolch i ti, Arglwydd am genhadaeth dy 

eglwys i’r byd ac am dy gwmni a’th gymorth i’th genha-

don ym mhob man. Gwna ni oll yn ein cylchoedd ein 

hunain, yn weithwyr defnyddiol yn dy winllan. Amen. 

Awstin  
Sant 


