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Rhifyn 240 

Annwyl gyfeillion, 

Dwi’n siŵr bod amryw ohonoch wedi mwynhau’r tywydd braf a gafwyd yn ddiweddar.  Cawn lawer o hanesion am 

dywydd yn y Beibl a’r effaith a gafodd yn y dyddiau hynny.  Cawn hanes Joseff yn rhybuddio brenin yr Aifft y 

byddai saith mlynedd o gnydau da a digon i bawb ond wedyn byddai saith mlynedd o gynaeafau gwael gyda 

sicrwydd y byddai newyn a marwolaeth yn digwydd.  Cawn hanesion am stormydd ar y môr, fel pan oedd Paul yn 

mynd ar long i Rufain. 

Heddiw mae tywydd wedi newid yn arw gan ei gwneud hi’n anodd ambell i flwyddyn i wahaniaethu rhwng y 

tymhorau.  Y rheswm sy’n cael ei roi am hyn yw bod hinsawdd y byd yn newid ac ymddengys mai dyniolaeth sydd 

ar fai gan ein bod yn andwyo’r byd.   

Rydym yn gweld yr iâ yn toddi gan achosi lefel y môr i godi gan achosi i diroedd isel gwledydd y byd i fynd o dan 

ddŵr.  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf cafwyd stormydd garw fel stormydd Arwen a Barra yn ein hardaloedd ni 

gan achosi tonnau gwyllt, llifogydd a difrod.  Yn ne-ddwyrain Asia cafwyd corwynt Rai yn hyrddio yn erbyn 

Ynysoedd Y Philipinau gan achosi difrod i’r wlad ac yn fwy diweddar llifogydd a difrod ym Mangladesh.  Yn 

llyfr Genesis cawn hanes Duw yn creu y nefoedd a’r ddaear gyda phopeth ynddynt.  Ar ddiwedd y gwaith creu 

‘Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn’.  Nid wyf yn credu bod popeth yn dda iawn ar y ddaear 

heddiw oherwydd rydym yn chwalu gwaith Duw i wneud ein bywydau yn gysurus.  Yn adeg Noa cawn hanes Duw 

yn achosi dilyw dros y ddaear i gael gwared â drygioni pobl a dechrau o’r newydd. Ai hyn sy’n digwydd heddiw, sef 

dechrau o’r newydd oherwydd diffyg gofal dyn o’r amgylchedd? 

Y mae pobl, yn enwedig Greta Thunberg, yn codi eu lleisiau a phrotestio yn erbyn awdurdodau a sefydliadau am y 

niwed sydd yn cael ei wneud i’r byd.  Y mae eglwysi’r byd yn rhoi pwysau ar lywodraethau i sicrhau dyfodol gwell 

i’n daear a’i thrigolion trwy ddileu’r niwed a wneir i’r amgylchedd.  Daeth hyn yn brif bwnc mewn dwy gynhadledd 

a gynhaliwyd yn 2020.  Cafwyd Cynadleddau G7 a COP26 gyda phrif weinidogion ac arlywyddion cenhedloedd 

cyfoethocaf a mwyaf pwerus y byd yn dod at ei gilydd i drafod problemau sy’n wynebu’r byd gan gynnwys argyfwng 

newid hinsawdd.  Mae angen gweithredu i sicrhau dyfodol gwell a mwy llewyrchus i’n daear a’i thrigolion trwy 

geisio cyfyngu’r cynnydd mewn tymheredd byd-eang.  I newid yr hinsawdd er gwell mae angen lleihau effaith 

carbon ac fe ellir gwneud hyn trwy warchod tir gwyrdd a a mawndiroedd, plannu mwy o goed i sugno carbon o’r 

awyr, ystyried prynu ceir trydan, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, seiclo, cerdded ayyb.  Mae’r dasg yn un anodd 

oherwydd mae llosgi tanwydd ffosil, sy’n gynnwys carbon, yn parhau i ddigwydd.  Mae cloddio am lo i greu egni yn 

bwysig i economi gwledydd ac mae nwy ac olew yn cael eu defnyddio’n ddyddiol gan y rhan fwyaf o’r boblogaeth.  

Er hynny, mae’n rhaid i sefyllfa newid erbyn 2050, cyn hynny a dweud y gwir - fel y cyhoeddwyd yn COP26, mae 

angen cyfyngu cynhesu byd-eang neu mi fydd yn drychinebus ar y byd.   

I droi at faterion y Capel.  Cynhaliwyd Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd yn y capel dydd Mawrth, Mehefin 21ain.  

Cafwyd cyfarfod i aelodau’r Henaduriaeth yn y prynhawn, gyda Mr Gerallt Hughes yn rheoli’r cyfarfod yn ei swydd 

newydd fel Llywydd yr Henaduriaeth.  Yn yr hwyr cafwyd gwasanaeth cyhoeddus gyda phedwar aelod o gapel y 

Bowydd, Blaeanau Ffestiniog yn cael eu hordeinio’n flaenoriaid.  Rhwng y ddau gyfarfod cafwyd lluniaeth ysgafn a 

oedd wedi ei baratoi gan wragedd y Capel. Diolch i bawb a gyfranodd tuag at y wledd ac i bawb a gynorthwyodd 

gyda’r gweini. Siom nad oedd mwy yn bresennol i fwynhau’r arlwy. 

Trist iawn oedd clywed bod Miss Megan Richards, Cefn Rodyn wedi ein gadael, gwraig a oedd yn ffyddlon iawn i 

Salem nes i’w hiechyd ddirywio. Roedd bob amser yn holi am hynt y capel pan ymwelai aelodau â hi. 

Rydym yn dal yn byw mewn cyfnod digon annifyr.  Lle bynnag yr ydych, mae’n hynod o bwysig eich bod yn 

cymryd gofal, dim ots beth yw eich hoedran.  Cymerwch bwyll a pheidiwch â rhuthro. 

Dwi am orffen y llythyr gydag adnod rwyf yn ei ddefnyddio yn gyson yn fy llythyrau.  

‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae llawer i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist 

ein Harglwydd, awn allan i weithio’. 

             Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

                            Henry M. Edwards 



 
Myfyrdod Gorffennaf/Awst gan ein gweinidog y Parchedig Patrick Slattery 

Darllenais erthygl yn ddiweddar am lyfrau sy'n gwadu bodolaeth Duw. Llyfrau gan bobl alluog iawn gyda dam-

caniaethau dadleuol a rhai ohonynt yn sinister.  Rhydd i bob un ei farn ac i bob barn ei llafar, ond mae’r hyn a 

darllenais yn y wasg yn ddiweddar wedi fy ysgogi i rannu tri pheth gyda chi. 

Amheuaeth. 

Gair pwysig yw’r gair amheuaeth. Ei ystyr cyffredin yw stad o anghrediniaeth mewn rhywun neu rywbeth. Yn 

nhermau Cristnogaeth ei ystyr yw cloffi rhwng dau feddwl neu eistedd ar y ffens ynglŷn â Duw. Mae’n syndod 

mai dim ond pum gwaith mae’r gair amheuaeth yn ymddangos yn y Beibl. Ceir y gair petruso bum gwaith hefyd 

yn ôl Mynegair i’r Beibl Cymraeg Newydd. Un o’r llyfrau sydd wedi cael sylw yn yr erthygl a ddarllenais yw, ‘In 

God We Doubt’  gan Gymro o Gaerdydd, John Humphrys, cyn darlledwr adnabyddus ar Radio 4 a chyn holwr ar 

y rhaglen teledu ‘Mastermind’. Magwyd ef yn Gristion, ond fel bachgen ifanc dechreuodd ofyn cwestiynau 

ynglŷn â Duw, ac o ganlyniad dechreuodd gael amheuon. Daeth yn anffyddiwr ac meddai; “Nid opsiwn hawdd 

yw cael amheuaeth. Ond i’r miliynau sy’n methu darganfod atebion hawdd i’r cwestiynau mwyaf dwfn dyma’r 

unig ateb .” Y gwir yw mai’n haws trafod gydag anffyddwyr na phobl sy’n ansicr am eu crefydd.  Mor wir yw 

geiriau’r bardd Saesneg, Alfred Lord Tennyson: “Mae mwy o ffydd mewn amheuaeth onest na hanner y credo-

au.” 

Ffydd 

Dyma air pwysig yng ngeiriadur y Cristion. Mae amryw o ddehongliadau o ffydd. Rwy’n hoff iawn o esboniad 

Thomas Charles yn ei Eiriadur; “Ffydd yw credu tystiolaeth, neu addewid un arall.” Mae dehongliad Awstin o 

Hippo hefyd yn apelio ataf: “Ffydd yw credu beth nad ydych yn gweld; y wobr am y ffydd hon yw gweld beth yr 

ydych yn credu.” Ond fy ffefryn yw geiriau awdur y llythyr at yr Hebreaid: “Ffydd ydy'r sicrwydd fod beth dŷn 
ni'n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae'n dystiolaeth sicr o realiti beth dŷn ni ddim eto'n ei 
weld.” (Heb.11:1.) Ond mae ffydd bersonol yn rhywbeth mae’n rhaid inni weithio arno yn galed ar adegau 

mewn oes ddi-ffydd fel hon. Heddiw dim ond 5% o boblogaeth Cymru sy’n mynychu lle o addoliad, nid yw’r 

sefyllfa llawer gwell yng ngweddill Prydain. Yr hyn sy’n drist yw clywed am rai o’n haelodau yn gwangalonni a 

cholli ffydd. Dywed hyn lawer am gyflwr yr eglwys heddiw.  Mor wir yw geiriau emyn y diweddar Barch. R. 

Gwilym Hughes: “Collasom y ffydd, annwyl Iesu, a ddichon orchfygu’r holl fyd. Wrth weld yr annuwiol yn 
llwyddo, gan sarnu dy bethau i gyd.” 
Mae’n pum mlynedd ar hugain ers marwolaeth y Fam Teresa o Galcutta. Mae llawer wedi'i ysgrifennu amdani ac 

un o'r llyfrau gorau yw “Come Be My Light” gan y Tad Brian Kolodiejchuk. Mae'n sôn am ei ffydd ymarferol. 

Treuliodd hanner can mlynedd yn gwasanaethu’r tlotaf o’r tlodion yn Calcutta. Ond mae’r llyfr hwn yn dangos 

trwy lythyrau personol y Fam Teresa ei bod hi’n brwydro cymaint yn erbyn tlodi ar draul tlodi ei hun yn 

gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol. Yn ei brwydr roedd hi’n dyheu am ddarganfod Duw yn ei bywyd ei hun. 

Aeth trwy argyfwng ffydd am hanner can mlynedd ond parhaodd yn ffyddlon i Dduw. Mae hyn yn dangos nad 

yw ffydd yn arbed ni rhag treialon ond mae’n ein cynnal ni trwy dreialon. 

Gobaith  

Mae gen i lawer o  amheuon, ac ar ben y rhestr mae fy amheuaeth ynglŷn â chrefydd gyfundrefnol. Mae wedi 

cael ei beirniadu am ddegawdau ac erbyn hyn mae llawer yn credu bod crefydd gyfundrefnol wedi chwythu ei 

phlwc. Os felly, mae’n wyrthiol, nid bod cyn lleied yn mynd i’r eglwysi, ond bod cymaint yn dal i fynychu’r 

oedfaon yn selog. Ond rwy’n amheus am ba hyd mae’n mynd i oroesi yn ei chyflwr presennol. Rwy’n amheus a 

ydym yn stiwardiaid cyfrifol. A allem yn onest gyfiawnhau’r holl wario ar rhai o’n hadeiladau? Rwy’n amheus a 

ydym yn mynd i ddenu mwy o bobl o du allan i ymaelodi yn ein heglwysi. Welwn ni dim cynnydd gan fod y 

dasg yn rhy fawr i ni ar ben ein hunain . Beth sy’n drist yw bod pob enwad yn yr un sefyllfa. Yr unig obaith yw 

cydweithio dros ffiniau enwad yn ecwmenaidd. Gyda’n gilydd gallwn wneud rhywbeth pendant yn ein 

cymunedau a’n cymdeithas. Rhaid dysgu i gyd fyw a chydweithio neu farw ar wahân. Oes, mae gen i amheuon 

mawr  am unrhyw gapel neu eglwys neu enwad  sy’n meddwl ei bod am oroesi am dymor hir heb addasu i 

wynebu her canlyniad y pandemig Covid.  Os oes gennyf amheuon mae gen i ffydd hefyd. Mae angen adfer 

hyder a chreu gobaith yn ein heglwysi. Eglwys ar ei newydd wedd fydd eglwys y dyfodol. Fy ngobaith yw am 

fwy o ganolfannau Cristnogol. Fy ngobaith yw am fwy o bobl i ymateb yn bositif i alwad Duw ac i fod yn barod i 

gymryd cyfrifoldeb neu swydd yn yr eglwys, gan gofio fod gennym ni aelodau dawnus mewn nifer o'n  heglwysi. 

Mae angen pobl gyda gobaith a gweledigaeth yn yr eglwysi. Beth am holi eich hun? Meddyliwch yn DROSODD 



ddwys a gweddïwch yn daer. “Dŷn ni’n gallu dal gafael yn y gobaith mae wedi’i roi i ni. Mae’r gobaith hwn yn 

obaith sicr- mae fel angor i’n bywydau ni, yn gwbl ddiogel” (Heb.6:19.) 

OEDFAON MISOEDD GORFFENNAF AC AWST 2022 
Dydd Sul, Gorffennaf  3ydd - 10.00 a.m.  - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Gorffennaf  10fed - 10.00 a.m.  - Oedfa dan arweiniad y Parchedig Judith Morris, Bow Street 

Dydd Sul, Gorffennaf  17eg - 10.00 a.m.  - Oedfa dan arweiniad ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery 

Dydd Sul, Gorffennaf  24ain - 10.00 a.m.  - Oedfa dan ofal y swyddogion 

Dydd Sul, Gorffennaf  31ain - 10.00 a.m.  - Dim gwasanaeth 

Dydd Sul, Awst 7fed - 10.00 a.m.  - Dim gwasanaeth 

Dydd Sul, Awst 14eg - 10.00 a.m.  - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Awst 21ain - 10.00 a.m.  - Oedfa dan arweiniad y Parchedig Gerallt Lloyd Evans 

Dydd Sul, Awst 28ain - 10.00 a.m.  - Dim gwasanaeth 

Deuthum ar draws y ffotograff uchod yn ddiweddar - dydw i ddim yn cofio pwy â’i rhoddodd i mi - ein gweinidog, o 

bosib. Dwi’n siwr y gallai ddweud wrthym ym mha flwyddyn y’i tynnwyd. Fedrwch chi enwi pawb sydd yn y llun tybed? 

Yr Henaduriaeth 
Hoffwn ategu diolchiadau Mr Henry Edwards i bawb a gynorthwyodd gyda’r trefniadau ar gyfer ymweliad yr 

Henaduriaeth. Yn anffodus, nid oeddwn yn gallu bod yn bresennol ar y diwrnod oherwydd salwch. Deallaf fod 

y niferoedd a ddaeth i Salem yn siomedig braidd - mae hynny’n debygol o fod yn nodweddiadol o gyfarfodydd 

yr Henaduriaeth o hyn ymlaen. Mae sawl rheswm am hyn e.e. pryder am y Covid, cost tanwydd a’r pellter o 

Ben Llŷn. O leiaf, bu’r ymweliad yn sbardyn i’r swyddogion gael dipyn o “spring-clean” ac i wella gwedd rhai 

o ystafelloedd y capel. Diolch i bawb a gynorthwyodd gyda’r gwaith hynny hefyd. 


