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Rhifyn 239 

Annwyl Gyfeillion, 

Braint yw eich cyfarch unwaith eto drwy gyfrwng y daflen fisol. Mae hanner y flwyddyn wedi hedfan heibio, y 

gwanwyn bron drosodd gyda natur ar ei orau cyn ymledu at fisoedd yr haf. 

Daeth y newyddion da fod holl gyfyngiadau Llywodraeth Cymru wedi dod i ben heddiw - dydd Llun Mai 30ain, 

gan fod Cofid19 wedi gwanhau’n sylweddol erbyn hyn ar ôl cyfnod anodd y ddwy flwyddyn ddiwethaf. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â’r Parchedig Euron Hughes, Buddug a Lleucu a’r golli mam, mam yn 

nghyfraith a nain annwyl yn ddigon disymwth yn ddiweddar, oddeutu dau fis wedi i Euron golli ei dad. 

Cydymdeimlwn hefyd â’r Parchedig Bryn Williams, a’i briod Nia, Capel y Drindod Pwllheli, ar farwolaeth mam 

Bryn, sef Mrs Megan Williams o Lanrug. Bu’r Parchedig Bryn Williams yn ymwelydd cyson â Salem yn y 

gorffennol ac mae’n parhau yn weithgar iawn ar ran ein Henaduriaeth. 

Dymunwn yn dda i Mr Peter Johnson, Pencefn ar ddathlu ei ben-blwydd yn 90 yn ystod yr wythnosau nesaf. Go-

beithio y caiff ddiwrnod wrth ei fodd ac y bydd yn parhau i gryfhau. 

Mae Miss Rhianwen Roberts, a dreuliodd gyfnod yn Ysbyty Gwynedd, wedi dod i Ysbyty Dolgellau erbyn hyn. 

Dymunwn wellhad llwyr a buan i chi, Rhiannon. Da oedd clywed fod Mr Peredur Jenkins, Llys Heulwen, wedi 

derbyn clun newydd ychydig wythnosau yn ôl – deallaf ei fod yn gwella’n dda ac yn symud yn o handi ar ei 

faglau 

Bore y Sulgwyn, Mehefin 5ed, pleser fydd cael croesawu y Parchedig Megan Williams Porthaethwy atom. Yn 

ystod y gwasanaeth cynhelir bedydd, Alita Lily Nancy Perrett, wyres Mrs Oriel Holden, Evesham, gynt o Dolgel-

lau. Llongyfarchiadau i’r teulu ar yr achlysur hapus a llawen. 

Yn dilyn gwasanaeth Salem - am hanner dydd, mae gwahoddiad gan Cytûn i Abaty Cymer, Llanelltyd ar gyfer 

oedfa’r Pentecost i gyd addoli a gweddïo. Mae galwad am gymorth i gymryd rhan mewn unrhyw ffordd. Gofynnir 

i bawb ddod â chadair a phicnic hefyd os dymunir. Cynhelir y gwasanaeth yn Eglwys Llanelltyd os na fydd y 

tywydd yn ffafriol. 

Llongyfarchwn plant ac ieuenctid yr ardal leol a Meirionnydd gyfan sydd wedi profi llwyddiant yn Eisteddfod yr 

Urdd yn Ninbych. Erbyn i chi dderbyn y daflen hon bydd yr Eisteddfod yn dirwyn i ben. 

Estynnwn ein cofion cynnes at aelodau Salem sydd mewn ysbytai a chartrfi gofal. Cadwch eich ffydd, fe ddaw 

haul ar fryn unwaith eto. 

Cofiwn yn ein gweddïau am gyflwr y byd, gyda rhyfel a’r dioddefaint enfawr sydd yn digwydd yn Wcráin a 

gweledydd eraill. 

Cyfeiriaf at emyn 171 yng Nghaneuon Ffydd 

 

 

 

 

 

                        Cofion atoch i gyd a  phob bendith, 

                                       Gareth Roberts (ar ran y Swyddogion) 

Os gofyn rhywun beth yw Duw,  

atebwn ni mai cariad yw:  

fe fflamiodd cariad Tri yn Un  

yn rhyfedd at annheilwng ddyn. 

Fe'n carodd, ac fe'n câr o hyd,  

ymhob rhyw drallod yn y byd;  

a'r rhai a garodd ef un waith,  

fe'u câr i dragwyddoldeb maith. 

OEDFAON MIS MEHEFIN 2022 
Dydd Sul, Mehefin 5ed- 10.00 a.m.  - Oedfa dan arweiniad y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy. Ar ddi-
wedd yr oedfa hon gweinyddir y ddefod sanctaidd o fedydd.  
Dydd Sul, Mehefin 12fed- 10.00 a.m.  - Oedfa Zoom dan arweiniad y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair 

Dydd Sul, Mehefin - 19eg 10.00 a.m. - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Mehefin 26ain - 10.00 a.m.  - Dim oedfa y Sul hwn - gwyliau bach  



 
Myfyrdod Mis Mehefin gan y Parchedig Patrick Slattery 

“Cofiwch wraig Lot.” Luc 17:32. 

Yn y bennod hon gofynnwyd i Iesu gan y Phariseaid, pryd y bydd teyrnas Duw yn dod. Ei ateb yw i’w rhybud-

dio i fod yn barod ar gyfer dyfodiad y deyrnas. Bydd yn dod yn sydyn ac yn annisgwyl fel fflach o fellt sy’n go-

leuo’r awyr. Mae’n cael ei gymharu gyda dyfodiad y llifogydd yn nyddiau Noa, ac at ddinistrio Sodom a Gomorra 

yn nyddiau Lot.  Mae’r rhai sy’n clywed yn cael eu rhybuddio i fod yn barod am ddyfodiad y deyrnas, ac maent 

yn cael eu rhybuddio yn erbyn troi yn ôl ar gyfer unrhyw beth. Yna, yng nghanol ei ddysgeidiaeth, mae Iesu yn 

ddweud wrth y rhai sy’n gwrando arno y dylent “ gofio gwraig Lot.” Does unman yn y Beibl yn dweud wrthym 

ni i gofio Abraham, Isaac neu Jacob. Nid yw’r Beibl yn dweud wrthym am gofio proffwydi, offeiriaid neu frenhi-

noedd. Ond dywedir wrthym gan Iesu i gofio gwraig Lot. Beth sydd i’w chofio amdani? Nid ydym hyd yn oed 

gwybod ei henw. Yr unig beth rydym yn gwybod yw ei bod yn briod â Lot ac yn byw yn Sodom. 

Cyn dinistrio Sodom a Gomorra am ei annuwioldeb, trefnodd Duw i Lot a’i wraig a’u dwy ferch i ddianc i ddio-

gelwch, o’r ddinas. Cawsant eu gorchymyn i beidio edrych yn ôl wrth iddynt ffoi. Ond edrychodd wraig Lot yn 

ôl a chafodd ei throi i mewn i golofn o halen ar unwaith. Dyna’r hyn yr ydym yn gwybod, ond pan rydym yn 

astudio ei stori gallwn ddysgu mwy amdani, sut roedd hi’n byw a pham bu farw fel y gwnaeth hi. 

Pan ddywedodd Iesu Grist wrth ei ddisgyblion i gofio gwraig Lot, mae’n dod fel gorchymyn syfrdanol. Y rheswm 

pam mae’n mor syfrdanol yw oherwydd dyma oedd yr unig berson a gofnodwyd yn y Beibl fod Iesu erioed 

dweud wrth unrhyw un i gofio. 

Mae’n hen stori gyda neges amserol i ni heddiw. Beth sydd i ni gofio amdani heddiw? Mae cyn lleied wedi cael ei 

ddweud amdani. Yr unig beth a grybwyllir amdani yn y stori yn Llyfr Genesis yw pan mae Lot a’i theulu yn di-

anc o Sodom mae un adnod yn dweud; “A dyma wraig Lot yn edrych yn ôl a syllu ar beth oedd yn digwydd, a 

chafodd ei throi’n golofn o halen.” (Genesis 19:26.) 

Mae tri pheth syfrdanol am wraig Lot yn codi o’r stori hon. 

1. Roedd hi bron yn cael ei hachub.  

Anfonodd Duw dau angel i rybuddio Lot ei fod yn mynd i ddinistrio Sodom a Gomorra oherwydd ei an-

nuwioldeb. Roedd Abraham yn ewythr i Lot a phlediodd gyda Duw i achub Lot a’i deulu rhag cael eu dinistrio 

gyda’r bobl annuwiol yn Sodom. Daeth y rhybudd i Lot a’i deulu i adael Sodom ar frys, a gadawsant am ddiogel-

wch Soar. Dyma wraig Lot yn dianc, mae hi’n gadael Sodom annuwiol tu ôl iddi am ddiogelwch bywyd newydd 

yn Soar. Roedd ganddi bopeth i fyw amdano. Dechreuodd y daith gyda bwriadau da, ond roedd ei chalon yn Sod-

om, ni allai rhan ohoni adael ei hen fywyd yn Sodom. Mae `na hen gân “I left my heart in San Francisco.” Yma 

rydym yn gweld gwraig Lot ar ôl gadael ei chalon yn Sodom. Gallwn gydymdeimlo gyda hi oherwydd mae hi 

wedi gadael cartref moethus a ffrindiau niferus, gyda dim byd ond y dillad mae hi’n gwisgo. Tra roeddynt yn di-

anc dinistriwyd Sodom a Gomorra. “A dyma’r Arglwydd yn gwneud i dân a brwmstan syrthio o’r awyr ar Sodom a 

Gomorra. Cafodd y ddwy dref eu dinistrio’n llwyr.” (Gen. 19:24,25.) Ond roedd yn demtasiwn iddi i  edrych yn ôl 

ac yn anufuddhau i’r rhybudd ac i Dduw, a dwyn dinistr arni hi ei hun. “A dyma wraig Lot yn edrych yn ôl a 

syllu ar beth oedd yn digwydd, a chafodd ei throi’n golofn o halen.” Y wers mae’n rhaid i ni gofio yw, ei fod ond 

cymryd un pechod i fod yn bechadur. Cofiwch sut y bwytaodd Adda ac Efa o’r ffrwyth gwaharddedig ac mewn 

canlyniad yn cael eu halltudio o Ardd Eden. Dyma wraig Lot yn anufuddhau i Dduw a chafodd ei throi’n golofn 

halen. Beth mae Duw yn dweud y bydd yn ei wneud. Roedd gwraig Lot bron wedi ei hachub, ond roedd hi’n 

anufudd i Dduw a dinistriwyd hi.  “Cofiwch wraig Lot.” 

2. Roedd calon hi yn rhanedig. 

Rydym yn clywed weithiau am berson sy’n cymryd rhan mewn gwrthdaro buddiannau sy’n achosi eu cwymp. 

Roedd gwraig Lot yn y sefyllfa hon. Roedd calon hi yn rhanedig. Nid yw calon ranedig yn plesio Duw. Mae’n 

golygu eich bod yn gwasanaethu dau feistr. 

Mae Iesu wedi rhybuddio o beryglon hwn. “Does neb yn gallu gweithio i ddau feistr gwahanol ar yr un pryd. Mae 

un yn siŵr o gael y flaenoriaeth ar draul y llall.” (Mat.6:24.) Os rydych yn gadael lle yn eich calon am bethau 

bydol, rydych yn agor y drws ar gyfer y posibilrwydd o fod fel gwraig Lot. Dywedodd Iesu; “Dydy’r sawl sy’n 

gafael yn yr aradr ac yn edrych yn ôl ddim ffit i wasanaethu’r Duw.” (Luc 9:62.) Heddiw fel Cristnogion rydym yn 

cael ein temtio gan gymaint o bethau sy’n achosi ni i gael calon ranedig. Mae calon ranedig yn cadw ni oddiwrth 

Duw. Dywedodd Iesu Grist; “Lle bynnag mae dy drysor di y bydd dy galon di.” (Mat.6:21.) Heb y galon onest a 

chywir  mae bywyd y Cristion yn anghyflawn.                                                                                 DROSODDD 



Mae geiriau’r emyn yn dweud; “Calon fo wedi’i  meddu’n glau gan Iesu iddo’i hun, Calon fo’n demel i barhau i’r 

bythol Dri yn Un.” Roedd calon gwraig Lot yn rhanedig. 

3. Mae ei bywyd hi yn rhybudd i ni. 

Yr ydym i gyd yn gyfarwydd ag arwyddion rhybudd ar y ffyrdd. Arwyddion sy’n rhybuddio ni am berygl. Os 

rydym yn eu hanwybyddu rydym yn annoeth ac mewn perygl.  Mae’r Beibl yn cofnodi llawer o rybuddion Duw, 

ac mae gwraig Lot yn un o’r rhybuddion hyn i ni. Roedd gwraig Lot yn anufudd i rybudd Duw ac mewn canlyni-

ad dinistriwyd hi. “a chafodd ei throi’n golofn halen. ” Mae halen yn y Beibl yn cyfeirio at ddylanwad, fel y dy-

wedodd Iesu yn y Bregeth ar y Mynydd; “ Chi ydy halen y ddaear.” (Mat.5:13.)  Mae gwraig Lot yn sefyll fel col-

ofn o halen i ddylanwadu arnom ni i gymryd sylw o rybuddion Duw. Dinistriwyd gwraig Lot oherwydd ei an-

ufudd-dod i Dduw. Dywedodd Duw; “Peidiwch edrych yn ôl.” Ond roedd hi’n anufudd ac edrychodd yn ôl a 

chafodd ei throi’n golofn halen. Roedd dylanwad ei bywyd yn Sodom yn pwyso’n drwm arni hi. Roedd hi’n 

ymwybodol bod Duw yn mynd i ddistrywio Sodom. Cafodd hi’r cyfle i ddianc i ddiogelwch. Yn anffodus roedd 

temtasiwn bydol yn drech na hi. Aberthodd hi ei henaid tragwyddol am bethau tymhorol y byd a’r bywyd hwn. 

Dywedodd Iesu Grist; “Beth ydy’r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i’w gynnig, a cholli’r enaid?” (Marc 8:6.) 

Methodd gwraig Lot i roi heibio temtasiynau’r byd hwn. Mae bywyd gwraig Lot yn rhybudd i ni heddiw. Mae 

temtasiynau  ac atyniadau’r byd hwn mor gryf heddiw, ac mae’r diafol yn ceisio ni i ildio iddo . Ar adegau fel 

hyn, mae angen i ni fod yn gryf ac yn parhau i fod yn ufudd i Dduw. Mae stori gwraig Lot yn rhybuddio ni o’r 

oferedd o fyw heb Dduw. Pe gallai hi siarad heddiw, byddai’n ddweud wrthym nad oedd dim ar ôl yn Sodom yn 

werth ei henaid tragwyddol. Byddai’n ddweud ‘Amen’ wrth eiriau Iesu; “Pa elw a gaiff rhywun o ennill yr holl 

fyd a cholli ei enaid ei hun?” Beth bynnag a feddyliwn neu a gredwn am hanes gwraig Lot, ni allwn wadu bod ei 

neges yn amserol i bob eglwys heddiw. Gallwn ddysgu o'r gorffennol ond ni ddylem byth ddymuno dychwelyd 

yno. Rhaid i'r eglwys newid ac addasu a bod yn berthnasol i bob cenhedlaeth. 

Darllen Genesis 19:1- 29. 

Arglwydd, cynorthwyo ni i ddysgu o’n gorffennol a’i ddefnyddio i’n galluogi ni i wneud dy eglwys yn berthnasol 

i anghenion ein cymdeithas. Dyro inni nerth yn ein gwendid, cynorthwya ni i rannu dy gariad â phawb. Amen. 

HENADURIAETH MIS MEHEFIN 

Hwyrach y cofiwch i mi sôn wrthych y bydd Henaduriaeth 

Gorllewin Gwynedd yn cyfarfod yn Salem prynhawn dydd 

Mawrth, Mehefin 21ain. Bydd Cyfarfod am 3 o’r gloch ar gyfer 

blaenoriaid a swyddogion yr Henaduriaeth i drafod materion 

perthnasol i weithrediad yr Henaduriaeth ac am 6 o’r gloch bydd ail gyfarfod a fydd yn agored i’r cyhoedd. Yn 

ystod yr ail gyfarfod fe ordeinir blaenoriaid newydd. Bydd angen darparu lluniaeth ysgafn i’r rhai a fydd yn 

bresennol yn y cyfarfod cyntaf am 5 o’r gloch.  Mae’n anodd amcangyfrif faint fydd yn bresennol ond mae Mrs 

Meinir Lloyd Jones, ysgrifennydd yr Henaduriaeth, yn meddwl fod amcangyfrif o rhwng 30 a 40 yn rhesymol. 

Mater i ni fydd penderfynu os ydym am gynnig paned a bisged ar ddiwedd yr ail gyfarfod. Buaswn yn ddiol-

chgar pe bai modd i chi ein cynorthwyo gyda’r trefniadau hyn, yr arlwyo, gweini ayyb. 

Anrhydedd i Mr Gerallt Hughes 
Yng nghyfarfod o Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd 
a gynhaliwyd yng Nghapel y Porth, Porthmadog, 
dydd Mawrth, Mai 3ydd, trosglwyddwyd  llywyddi-
aeth yr Henaduriaeth i'r llywydd newydd sef ein cy-
faill ffyddlon a gweithgar, Mr Gerallt Wyn Hughes, 
gan y cyn lywydd, y Parchedig R.O.Roberts, Morfa 
Nefyn. Wrth dderbyn y Beibl diolchodd Mr Hughes 
i'r Parchedig R.O. Roberts am ysgwyddo'r llywyddi-
aeth am gyfnod estynedig oherwydd argyfwng y 
Covid ac am ei arweiniad cadarn mewn cyfnod anodd. 
Llongyfarchiadau i Gerallt ar yr anrhydedd yma, an-
rhydedd haeddiannol iawn. Y mae eisoes wedi lly-
wyddu mewn un cyfarfod o’r Henaduriaeth a hynny 
yn ei ddull hwyliog ac effeithiol arferol. Pob dymuni-
ad da i chi gyda’r gwaith, Gerallt. 


