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Annwyl gyfeillion, 

Daeth fy nhro i unwaith eto i’ch cyfarch drwy gyfrwng y daflen fisol. Ymddengys fod yr argyfwng Covid-19 yn 

raddol bylu a’r cyfyngiadau sydd wedi ein caethiwo ers bron i ddwy flynedd yn cael eu llacio o wythnos i wyth-

nos. Ymddengys fod llawer o bobl yn parhau i gael eu heintio â’r firws ond bellach mae’r nifer sydd yn mynd yn 

wirioneddol sâl yn sylweddol îs nag y bu. O ganlyniad, mae llai o bwysau ar ein hysbytai. Mae ein capeli,  

cymdeithasau, ysgolion a chorau wedi dioddef yn enbyd oherwydd y pandemig. Un peth da sydd wedi deillio o’r 

argyfwng yw'r modd y mae dulliau technolegol, megis Zoom a Microsoft Teams, wedi caniatáu i ni gadw mewn 

cysylltiad, i gynnal gwersi, oedfaon, cyfarfodydd ac ymarferion corawl hyd yn oed. Yn anffodus, nid pob capel ac 

eglwys oedd â’r modd a’r gallu i ddefnyddio y technegau hyn ac mae nifer ohonynt wedi cau eu drysau am y tro 

olaf. Dyna, dwi’n ofni, fydd ein tynged ni i gyd yng nghefn gwlad Cymru a hynny mewn mater o ychydig 

flynyddoedd oni bai fod pob un ohonom yn gwneud ymdrech arbennig i ail gynnau y fflam sydd ar fin diffodd, y 

fflam a gynhaliwyd trwy amseroedd caled cyffelyb gan ein rhieni a’n neiniau a’n teidiau. Sut fedrwn ni wneud 

hynny, meddech chi? Mae na ddywediad Saesneg sydd i’w glywed yn bur aml “Use it or lose it”. Dyna fydd hanes 

ein holl sefydliadau oni bai fod pawb ohonom yn gwneud ymdrech i wneud defnydd ohonynt, i fynychu oedfaon 

ychydig yn amlach, i fynychu cyfarfod o gymdeithas leol ar noson wlyb ac oer, i gefnogi mudiadau fel Merched y 

Wawr  a’r Urdd yn rheolaidd yn hytrach nag yn achlysurol. A ninnau ar drothwy dathlu dydd Gŵyl Dewi, diwr-

nod ein nawddsant, beth am ddilyn ei gyngor sef “Byddwch lawen a gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a 

glywsoch gennyf fi”. Gall nifer helaeth o bobl wneud pethau mawr trwy wneud y pethau bychain! 

Rwyf eisoes wedi sôn am wasanaethau trwy gyfrwng zoom. Mae’r Parchedig Bryn Williams, Pwllheli, sydd yn gy-

faill i nifer ohonom yn Salem, a Nia, ei wraig, wedi bod yn cynnal oedfaon trwy gyfrwng Zoom ar nosweithiau Sul 

ers misoedd lawer. Ar ambell nos Sul ceir cynulleidfa o hanner cant o bob rhan o’r Gogledd yn mynychu’r oedfa-

on. Mae Terry, Gerallt a Dorothy yn eu mynychu yn rheolaidd a minnau yn achlysurol. Y mae Bryn hefyd yn par-

atoi myfyrdod wythnosol - rwyf wedi cael ei ganiatad i rannu ei fyfyrdod diweddaraf â chi.  

“Yn ystod yr wythnosau dwytha `ma, dwi wedi bod yn gwylio dipyn o’r Gemau 

Olympaidd Gaeaf yn Beijing. Yda chi’n cofio “Ski  Sunday” yn yr 1970au, hefo’r 

gerddoriaeth eiconaidd ar ddechrau ac ar ddiwedd y rhaglen. Cerddoriaeth oedd 

yn gwneud i mi deimlo fy mod yn sgïo fy hun i lawr mynydd yn y Swistir a 

hynny ar gyflymder anhygoel. Ond eleni, nid y sgïo na’r neidio ddaliodd fy sylw 

ond yn hytrach y “Curling”. Dwi’n ymfalchïo bod ein cefndryd o’r Alban wedi 

gwneud mor ardderchog. Ond eto yn fwy felly na’r “Curling” ei hun, y cerrig 

“curling” aeth â’m bryd a hynny am ddau reswm. 

 Yn gyntaf, am fod y cerrig yma wedi ei  naddu o ddim ond dwy chwarel yn y 

byd i gyd, sef Chwarel Trefor, neu’n fwy cywir, Chwarel Mynydd Gwaith, 

uwchben pentref Trefor a Chwarel Ynys Ailsa Craig yn yr Alban.  

Yn ail, wrth wylio’r cystadlu, cefais fy atgoffa o’r  digwyddiad hwnnw yn 

Llyfr Josua (Pennod 4) pryd mae deuddeg carreg yn ganolog i’r digwyddiad o’r 

Israeliaid yn croesi’r Iorddonen i mewn i ‘Wlad yr Addewid’, yn ddiogel, a 

hynny ar dir sych. Dyma eiriau Josua,  “Pan fydd eich plant yn gofyn i'w 
rhieni yn y dyfodol, ‘Beth yw ystyr y meini hyn?’ 22dywedwch wrthynt i 
Israel groesi'r Iorddonen ar dir  sych; 23oherwydd sychodd  DROSODD 

OEDFAON MIS MAWRTH 2022 

Dydd Sul, Mawrth 6ed - 10.00 a.m.  Oedfa Gymun dan arweiniad y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon 

Dydd Sul, Mawrth 13eg  - 10.00 a.m.  Oedfa dan arweiniad y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Dydd Sul, Mawrth 20fed - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad Y Bnr Andrew Settatree, Caeathro 

Dydd Sul, Mawrth 27ain - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad y Parchedig Trefor Lewis, Hen Golwyn 

Maen cwrlo o chwarel Trefor. Fe’u  

cynhyrchir gan gwmni o Ganada 



 yr ARGLWYDD eich Duw ddŵr yr Iorddonen o'ch blaen nes ichwi groesi, fel y gwnaeth gyda'r Môr Coch, pan 
sychodd hwnnw o'n blaen nes inni ei groesi’.”’(Johua 4: 21-23)  
Roedd y cerrig hyn yn Llyfr Josua i’w hadnabod fel “Cerrig Coffa”, a’u bod i helpu’r cenedlaethau oedd yn dilyn, 

i gofio am ffyddlondeb yr Arglwydd.  

Be ydy’n cerrig coffa ni? Pan oeddwn i'n blentyn, dwi’n cofio dau gerflun ar Sgwâr Caernarfon,y prif weinidog, 

David Lloyd George a’r addysgwr, Hugh Owen. Dros y blynyddoedd mae cerfluniau coffa eraill wedi aros yn y 

côf, y geiriadurwr, Thomas Charles o’r Bala a Nelson Mandela yn Sgwâr y Senedd yn Llundain.   

Meddyliwch am funud am yr hyn sy’n gerrig coffa i chi ac yn eich atgoffa o ffyddlondeb yr Arglwydd. Person 

arbennig efallai, llyfr a gawsoch yn rhodd, llun neu lythyr, lle penodol sy’n ein hatgoffa o bresenoldeb Duw neu’r 

unigolyn hwnnw wnaeth ein cyflwyno i Iesu Grist. Ia, meddyliwch am funud.” 

Diolch i Bryn am ei neges amserol. 

Cyn dirwyn i ben, hoffwn gydymdeimlo yn ddiffuant iawn â Mrs Gwenan M. Owen a’r teulu, Cae Goronwy, 

Bontddu yn dilyn marwolaeth diweddar yr annwyl Mr Evie Morgan Jones, Dyffryn Ardudwy, tad Gwenan, tad 

yng nghyfraith Arfon a thaid hoffus yr hogiau. Rydych yn ein meddyliau a’n gweddïau ar yr adeg trist yma. 

        Hoffwn ddymuno dydd Gŵyl Dewi  dedwydd i bob un ohonoch. 

                             Yn gywir, 

                    Dwyryd (ar ran y swyddogion) 

Myfyrdod am Y Grawys gan ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery 
Mae Tymor y Grawys yn dechrau ar Ddydd Mercher y Lludw (Mawrth 2il eleni) ac yn para am ddeugain diwr-

nod o flaen y Pasg. Mae’n seiliedig ar yr amser y bu Iesu yn yr anialwch. Yno bu’n ymprydio, a chael ei brofi gan 

y temtiwr, sef y diafol. Y mae pwrpas pendant i dymor y Grawys, mae’n gyfle i baratoi ein hunain yn ysbrydol 

mewn gweddi a myfyrdod i werthfawrogi gwir ystyr y Pasg. Fel y dywedodd y Ficer Prichard: 

“Grawys yw’r tymor ymprydio,  Rhagrithiol os y’m yn anghofio,   Amser am ddisgyblaeth fewnol.                              

Wrth gofio’r dioddefaint y Gwaredwr,  Y cyfle i ddyfnhau ffydd ynddo,  Sanctaidd ŵyl yw Haleliwia.” 

Arweiniwyd Iesu i’r anialwch ar ôl ei fedydd gan Ioan yn yr Iorddonen, cyn iddo ddechrau ar ei weinidogaeth 

gyhoeddus. Rhaid wrth weddi ac ympryd a myfyrdod. Rhaid gweithio allan ei flaenoriaethau am ei weinido-

gaeth gyhoeddus. Ni ddewisodd Iesu fynd i'r anialwch, ond cafodd ei arwain gan yr Ysbryd, sef Ysbryd Duw. Ac 

yn yr anialwch mae Duw yn profi Iesu, sydd bellach ar gychwyn ei weinidogaeth ac yn ystyried pa lwybr i’w 

gymryd. Pa ffordd - ffordd Duw neu ffordd y byd?  Mae’r Efengylau’n crynhoi profiad yr anialwch fel cyfnod 

pan gafodd Iesu ei brofi a’i demtio gan y diafol mewn tair ffordd dywyllodrus. Byddai’r un temtasiynau yn ei 

wynebu ar hyd ei weinidogaeth mewn gwahanol ffyrdd. Mae brwydr yr anialwch yn frwydr barhaus ac rydym 

ni’n agored iddi yn barhaus. Rydym i gyd yn agored i demtasiwn o bob math yn gyson. Nid oes yr un diwrnod 

yn mynd heibio heb i ni gael ein temtio. Fe ddywedodd y llenor Oscar Wilde; “I can resist everything but 

temptation.” Y gwir yw, rydyn ni i gyd yn ildio i demtasiwn ar adegau. 

Mae Mathew yn cyfeirio at dri themtiad; y cyntaf yn yr anialwch, a’r ail ar dŵr y Deml, a’r olaf ar ben mynydd 

uchel. 

1. Mathew 4:1-4.  Troi’r cerrig yn fara.  

O’i amgylch yn yr anialwch roedd cerrig oedd yn edrych yn debyg i dorthau bychain o fara. Tybed oedd Iesu am 

ddefnyddio’i rym er ei fwyn ei hun, yn hunanol a hunangar? Ond roedd ochr arall i gwestiwn y profwr.  Pa 

ddull oedd Iesu am ei ddefnyddio i ennill pobl i Dduw? Un ffordd posibl fyddai rhoi bara iddynt- rhoi pethau 

materol iddynt.  

Ond gwrthod wnaeth Iesu, ar ddau gownt. Yn gyntaf, ceisio swcro pobl trwy roi bwyd yn eu boliau fyddai peth 

felly.  Mae Iesu yn galw pobl i fywyd o roi yn hytrach na bywyd o gael. Yn ail, cael gwared o’r symptomau heb 

ddelio â’r afiechyd fyddai hynny. Y cwestiwn holl bwysig i’w godi oedd, pam fod dynion yn newynu? Ai 

oherwydd eu ffolineb, eu diofalwch a’u hesgeulustra? Gofynnwn yr un cwestiwn yn ein dyddiau ni? Beth sy’n 

gyfrifol heddiw fod cymaint yn ein byd yn newynu a sychedu? Yn un peth, ein difaterwch ni. 

Gwelwn luniau ar y teledu ac mewn papurau o blant a phobl mewn gwahanol rannau o’r byd yn wynebu 

argyfyngau: y cnydau wedi methu neu arweinwyr y gwledydd wedi anghofio amdanynt. A cheir ymgyrch fawr i 

gael bwyd a diod i’r trigolion. Ond ymhen ysbaid mae’r cyfan wedi’i anghofio,  a does dim llawer o sôn 

amdanynt.  Yn hytrach  na’n bod yn meddwl amdanynt ac yn ceisio eu helpu’n gyson, maent wedi   DROSODD 



 mynd yn angof. Beth felly yw arwyddocâd y temtiad cyntaf hwn a’r profwr? Yr unig ffordd i gael gwared o’r 

‘newyn’ hwn ydi dileu yr achosion, ac mae’r rhain i gyd yn deillio o galon dynoliaeth.  Geiriau o Lyfr 

Deuteronomium 8:3 yw ateb Iesu i’r diafol, “Nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy’n dod 

allan o enau Duw.” Gŵyr Iesu bod anghenion ysbrydol pobl mor bwysig â’u anghenion corfforol.  Trawsffurfio 

pobl ydi’r cam pwysicaf. 

“Holl angen dyn tydi a’i gŵyr, d’Efengyl a’i diwalla’n llwyr; 

                                                    Nid digon popeth hebot ti: Bara ein bywyd, cynnal ni.”  

                                                                                                                                         C.Ff. 816. Tudor Davies. 

2. Mathew 4:5-7. Neidio o dŵr uchaf y Deml. 

Y tro hwn mae’r profwr yn newid ei ddull. Wrth i Iesu hel meddyliau, mae’r profwr yn mynd ag ef a’i osod ar 

dŵr uchaf y deml gan ddweud wrtho,  “Os mai Mab Duw wyt ti, neidia i lawr o'r fan yma. Mae'r ysgrifau 

sanctaidd yn dweud: ‘Bydd Duw yn gorchymyn i'w angylion dy ddal yn eu breichiau, fel na fyddi'n taro dy droed 

ar garreg.” (Salm 91:11,12). Pam na ddylai  Iesu, felly fwrw ei hun i lawr? Adeiladwyd y deml yn Jerwsalem ar 

gopa mynydd Seion. Mynd â’r Iesu i’r lle pwysicaf a phrysuraf yn Jerwsalem, i ganol byd Iddewiaeth. Gyda’r 

cefndir hwn byddai naid o binacl y deml wedi bod yn olygfa i ryfeddu ati gan dyrfa fawr o bobl. Pam y 

gwrthododd Iesu ymateb i gais y profwr?  Un rheswm, mae’n debyg, oherwydd mai gimig fyddai neidio o binacl 

y deml i dynnu'r torfeydd ar ei ôl. Ond tynnu sylw dros dro a wna gimig, nes daw rhywbeth arall i gymryd ei le. 

Ffordd i chwyddo hunan bwysigrwydd ydyw, nid ffordd i achub y byd. Nid ‘showman’ fel hynny mo’r Iesu Grist, 

a rhaid i’r eglwys a ninnau hefyd fod yn ofalus rhag ofn i unrhyw beth a wnawn dynnu sylw atom ni’n hunain 

yn y ffordd anghywir hon yn hytrach nag ennill pobl i gredu’r Efengyl. Nid yw’n ddigon cario Beibl yn dy law. 

Gwrthododd Iesu wneud sioe ohono’i hun er mwyn denu dilynwyr gan ddweud; “Paid rhoi’r Arglwydd dy Dduw 

ar brawf.” Yr hyn y mae Iesu’n i ddweud yw - peidiwch â cheisio gweld pa mor bell y gellwch fynd efo Duw; 

does dim gwerth mewn rhoi eich hunain mewn sefyllfaoedd bygythiol ac yna gofyn i Dduw eich arbed a’ch 

cynnal. Oes yna berygl i ni geisio eglwys creu cyffro a rhyfeddod yn ein haddoliad trwy ddefnyddio gimig? 

3. Mathew 4:8-11. 

Trown at y trydydd darlun mae Iesu’n troi a’i drosi yn ei ben. Yn ei weledigaeth mae’n cael darlun o’r byd - y 

byd a ddaeth i’w achub. Ac meddai Mathew, “ Yna dyma'r diafol yn mynd ag e i ben mynydd uchel iawn, a 

dangos holl wledydd y byd a'u cyfoeth iddo. A dwedodd y diafol wrtho, “Cei di'r cwbl gen i os gwnei di blygu i 

lawr i fy addoli i.”  Beth mae’r diafol yn ei ddweud wrtho’r tro hwn? ‘Beth am iti  ddod i delerau â mi? Paid ag 

anelu’n rhy uchel!  Os gwnei di osod d’egwyddorion yn rhy uchel bydd pobl yn dy wrthod, a dyna dy genhadaeth 

ar ben!  Plyga dipyn ar d’egwyddorion, a bydd pobl yn siŵr o’th ddilyn ! Tyrd i delerau â’r byd! Beth am i ti geisio 

newid y byd trwy ddod yn un â’r byd?’ 

Unwaith eto daeth ateb Iesu gyda dyfyniad o Deuteronomium 6:13; “Yr Arglwydd dy Dduw a addoli ac ef yn unig 

a wasanaethi.” Mae Iesu’n dangos yn berffaith glir na ellir dileu drygioni trwy gyfaddawdu a drygioni. Nid nod 

Cristnogaeth yw plygu i lefel y byd ond yn hytrach codi lefel y byd i safon Cristnogaeth. 

Mae Mathew yn cloi’r stori hon gan ddweud; “ dyma’r diafol yn ei adael, a daeth yr angylion ato a gofalu amdano.” 

Er ceisio a cheisio ei ddenu i bechu, ni ildiodd Iesu iddo o gwbl. Beth oedd cyfrinach Iesu? Bob tro y mae’r diafol 

yn meddwl ei fod wedi cael y gorau arno mae Iesu’n dyfynnu o’r Ysgrythurau. Trwy roi ei hun dan awdurdod 

Gair Duw. Hyn a’i cynhaliodd yn ei frwydr yn erbyn y diafol. 

                             ‘Mae dy Air yn abl i’n harwain  drwy’r anialwch mawr ymlaen.’ 

                                                                                                                                 C.Ff. 185. W. Pantycelyn 

Ond mae’n rhaid cofio y gallwn ddefnyddio’r Beibl i bob pwrpas dan haul a hyrddio adnodau at ein gilydd i brofi 

neu wrthod hyn ac arall. Ond mae’n rhaid cofio un sylw gan Mathew ar ddechrau’r stori hon - “dyma’r Ysbryd 

yn arwain Iesu allan i’r anialwch i gael ei demtio gan y diafol.” Yr ysbryd hwn oedd yn ei gynnal, sef ysbryd y 

Duw byw. Ac yn sgil hyn gadawodd Iesu'r anialwch yn goncwerwr. 

 Byddwch yn ofalus, mae'r diafol yn trio’n dal ni a dod rhyngom ni â'n Duw yn barhaus. Dim ond trwy ddibynnu 

ar nerth ysbryd Duw yn hytrach na nerth ein hunain y gallwn orchfygu temtasiwn fel y gwnaeth Iesu.       

Pan demtir ein henaid gan ofal am fyw, A’r byd yn ein denu i adael ein Duw.                                                          

Ti gynt pan y’th demtiwyd, enillaist y dydd, Rho gymorth i ninnau orchfygu trwy ffydd. (Elfed) 

 

Ei allu dwyfol roed i nerthu f’enaid trist; Caf sathru Satan dan fy nhroed wrth ddilyn Iesu Grist.’ 

                                                                                                                                                            (Cadfan) 


