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Rhifyn 242 

Annwyl ffrindiau, 

Braint yw cael eich cyfarch unwaith eto drwy gyfrwng 

y daflen fisol. Dwi’n siŵr eich bod chi, fel Llinos a min-

nau, wedi mwynhau y tywydd braf a gawsom ym mis 

Medi. Mae wedi bod yn dymor arbennig i hel mwyar, ac 

erbyn hyn mae’r cloddiau yn llawn o gnau cyll a’r coed 

derw yn drwm o fes. Ydi, mae cyfnod Diolchgarwch wedi cyrraedd ac oes, er yr holl a 

glywn yn y newyddion am yr heriau byddwn yn wynebu dros fisoedd y gaeaf, mae gennym lawer o le i ddiolch i 

Dduw. 

“Diolch iti, Arglwydd Dduw, am gynhaliaeth popeth byw; 

Am gynhaeaf yn ei bryd i borthi plant yr hollfyd.” 

Mae pennill arall o emyn Gomer M Roberts yn dweud fel hyn … 

“Diolch am y ford mor llawn yn y bore a’r prynhawn 

Rhoddwn, Iôr, ein mawl i ti, O Arglwydd pob daioni.” 

Yn anffodus erbyn hyn, nid pawb yn ein cymdeithas sydd yn gallu fforddio rhoi bwyd ar y bwrdd i’r teulu bob 

pryd, ac mae gofyn cynyddol ar fanciau bwyd ein gwlad. Trychineb bod eu hangen, ond maent yn angenrheidiol i 

rai aelwydydd gael dau ben llinyn ynghyd. Am y rheswm yma, rydym fel swyddogion Salem, wedi penderfynu 

cefnogi’r banc bwyd lleol nid yn unig yn ystod mis Hydref, ond drwy’r gaeaf. Rydym felly ar eich gofyn unwaith 

eto. Byddwn yn derbyn rhoddion yn wythnosol, ac yn eu cludo i’r ganolfan ddosbarthu bob ychydig wythnosau. 

Gwerthfawrogir pob cyfraniad o duniau, jariau, pasta, reis, te, coffi, llaeth UHT, grawnfwyd, bisgedi, nwyddau 

glendid personol ac ymolchi, clytiau babi ac ati. Hyderwn y bydd aelodau Salem mor barod ag yn y gorffennol i 

gefnogi’r fenter.  Os yw’n haws, medrwch drefnu gydag unrhyw un o’r swyddogion i adael y nwyddau gyda hwy. 

Ar ran eglwys Salem, diolch o waelod calon i Dwyryd Williams am wirfoddoli i wneud taith feicio noddedig i godi 

arian at Apêl “Hadau Gobaith” Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Fe gofiwch iddo roi manylion yr apêl yn nhaflen mis 

Medi. Pe baech yn dymuno cyfrannu nid yw’n rhy hwyr. Mae gan Dwyryd dudalen ar safle we “Just Giving”, neu 

mae modd cyfrannu yn y dull traddodiadol drwy gysylltu yn uniongyrchol. Diolch yn fawr i chi am eich 

cefnogaeth - mae targed o £1200 yn dipyn o her a phob rhodd yn cyfri. 

Llongyfarchiadau i Huw Wyn Hughes a Laura Midwinter ar eu priodas yng nghyffiniau Cheltenham ddechrau mis 

Awst. Mae Huw yn fab i Mona ac Elis Huws, Hafren, Pencefn. Byddant yn ymgartrefu yn Cheltenham. Pob ha-

pusrwydd iddynt yn eu bywyd priodasol. 

Llongyfarchiadau hefyd i Mrs Mair Jones, Pencoed Lodge gynt, fydd yn dathlu pen-blwydd arbennig iawn 

ddechrau Hydref. Anfonwn gyfarchion cynnes iawn atoch Mair, a chofion at bawb o’n ffrindiau yng Nghefn Ro-

dyn. 

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at Mrs Bet Griffiths, Castell y Graig, Rhydymain fydd yn cael triniaeth 

ar ei llygaid yn yr wythnosau nesaf yma. Mae’ch sêt wedi bod yn wag ers ychydig o wythnosau Bet - gobeithiwn 

yn wir na ddaw unrhywbeth i ohirio’r driniaeth ac y cawn eich cwmni yn Salem ar foreau Sul eto yn fuan. Rydym 

hefyd yn anfon ein cofion at yr aelodau sydd o dan anhwylder ar hyn o bryd, neu yn gaeth i’w cartrefi neu gartrefi 

gofal. 

Dydd Iau Medi 22ain, yma yn Salem, cynhaliwyd angladd Mrs Morfudd Jones, Cysgod y Foel. Roedd yn weddw i’r 

diweddar Gwynfor Jones. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â’r merched,Tegwen, Gwenllian a Buddug yn eu 

profedigaeth o golli mam annwyl iawn. 

Er bod Covid-19 yn dal yn ein mysg, mae arwyddion bod y pandemig  yn cilio erbyn hyn. Gwynt teg ar ei ôl ddeu-

da i! Braf yw gweld nifer o’n cymdeithasau yn ail gychwyn eleni.  Bydd cyfarfod cyntaf Cylch ....  DROSODD > 



 
Llenyddol Idris wedi’i gynnal yn Nhŷ Siamas ar Fedi 29ain, ond bydd y pedwar cyfarfod canlynol yn festri Sa-

lem. Nos Iau Hydref 27ain disgwyliwn groesawu Dewi Prysor atom - os nad ydych wedi mynnu eich tocyn eto, 

cysylltwch â Bethan Williams neu Llinos Cadwaladr. Mae Cymdeithas y Capeli hefyd wedi trafod cynnal cyfar-

fodydd dros dymor y gaeaf a gobeithir cael cyfarfod cychwynnol ym mis Tachwedd. Fe gewch ragor o fanylion 

maes o law. 

Diolchaf ymlaen llaw i chi am eich haelioni i’r ddwy apêl uchod. Gobeithio y gallwn fel eglwys hwyluso ac 

esmwytháu ychydig ar fywydau y rhai mwyaf anghenus yn ein cymdeithas. 

                Cofion gorau atoch 

              John Cadwaladr (ar ran y swyddogion) 

ANGEN GWIRFODDOLWYR I ARWAIN EGLWYS CRIST 

Rydym yn byw mewn cymdeithas sy’n dibynnu mwy a mwy ar unigolion i roi o’u hamser, egni ac arian i 

helpu pobl eraill. Rwy’n ymwybodol bod llawer o’n haelodau eglwysig yn gwneud gwaith canmoladwy 

wrth wasanaethu elusennau dyngarol o bob math. Mae hyn yn rhan bwysig o genhadaeth yr Eglwys 

Gristnogol, ac ni fu erioed mwy o angen i’r eglwys weithredu fel hyn. Yn aml iawn gwylltiaf wrth dderbyn 

llythyrau yn gofyn am gymorth ariannol gan rai elusennau dyngarol. Nid am nad oes arnaf eisiau helpu ond 

oherwydd fy mod yn credu y dylai’r Llywodraeth roi blaenoriaeth i dlodi. Dydw i ddim yn berson 

gwleidyddol ac nid wyf erioed wedi defnyddio fy safbwynt fel gweinidog i hyrwyddo neu israddio unrhyw 

blaid wleidyddol. Fodd bynnag, yr wyf yn clywed cymdeithas yn edliw fod gwleidyddion wedi ymgolli 

mewn gwleidyddiaeth bleidiol pan ddylid rhoi blaenoriaeth i’r argyfwng economaidd yr ydym ynddo. Pa les 

yw gwario biliynau o bunnoedd ar arfau niwclear ac anwybyddu cyflwr y digartref a’r newynog? Mae 

Pandemig Covid wedi dangos i ni fod angen rhoi blaenoriaeth i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae arnom 

angen gwleidyddion cryf a doeth a fydd yn cynrychioli eu hetholwyr a’u cymunedau. Mae’n bwysig cofio 

bod gennym rai clodwiw. Ond annheg fyddai disgwyl i’n gwleidyddion ddatrys holl broblemau cymdeithas. 

Mae angen arweinyddion cryf a chadarn ymhob mudiad sy’n gweithredu er lles cymdeithas. Yn aml gwelwn 

mai’r un rhai sy’n arwain mewn cymdeithas ac eglwys. Diolch am eu hymrwymiad a’u parodrwydd i 

ddefnyddio eu hamser a’u hegni. Yn aml iawn llafur cariad yw hyn. Rydym yn ymwybodol yn ein 

heglwysi bod nifer y rhai sy’n arwain yn lleihau a’r oedran yn cynyddu. Aeth y baich o gynnal yr achos yn 

drwm ar ddyrnaid bach o bobl oedrannus. Ers blynyddoedd mae’r eglwys wedi dod i arfer â dirywiad ac yn 

gyfarwydd â methiant a siom. 

Dyma’r amser i bethau newid. Mae angen i ddilynwyr Iesu dyfu mewn ffydd a hyder. Mae angen eu 

hyfforddi a’u hysbrydoli i wneud y gwahaniaeth dros Iesu yn eu cymunedau. Rhaid i’r eglwys, fel cymuned, 

ddod yn berthnasol ac yn groesawgar yn ogystal ag yn broffwydol ac yn heriol. Er mwyn i’r newid hwn 

ddigwydd mae angen pobl a fyddai’n arwain yr eglwysi allan o’r mannau cysurus at realaeth rhannu a sefyll 

dros Iesu a’i ddysgeidiaeth mewn byd sydd naill ai’n anwybodus amdano neu sy’n ei wrthwynebu. 

Arweinwyr sydd wedi’u cymell nid gan wobr ariannol neu statws, ond gan Ysbryd Duw ac sy’n dyheu am 

weld dyfodiad ei deyrnas. Ni fu erioed yn amser da i fod yn arweinydd Cristnogol, pe bai da yn cael ei fesur 

yn nhermau gwerthoedd a gwobrau bydol. Ond os yw da yn disgrifio’r her a’r antur o arwain yr Eglwys 

allan i’r byd, i wneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaol, i drawsnewid cymunedau a chymdeithasau, yna ni 

all fod amser gwell. Ond mae angen gwirfoddolwyr i arwain Eglwys Crist. 

A fu arweinyddiaeth erioed yn hawdd? Naddo, ac ni fydd byth. Os rywbeth mae’n mynd i fod yn anoddach 

i fod yn arweinydd Cristnogol o argyhoeddiad o hyn ymlaen mewn byd sy’n amheus am grefydd. Ond gall 

pob un ohonom wneud ein rhan yn ein cymunedau lleol wrth wneud y pethau bychain a hau hadau o gariad a 

gobaith a bod yn gydweithwyr gyda Duw. Mae cofnod Luc yn Llyfr yr Actau o weithgaredd yr Eglwys Fore 

yn dangos mai un o’r rhesymau pam y bu i neges ‘Y Ffordd’ ledaenu mor gyflym oedd bod erledigaeth wedi 

peri i gredinwyr wasgaru ledled yr Ymerodraeth. Dywed Tertullian ‘mai gwaed y merthyron yw had yr 

Eglwys’, gan sylwi ar y ffaith bod merthyrdod rhai o gredinwyr y ddwy ganrif gyntaf wedi peri i bobl 

glywed y neges Gristnogol a chredu yn Iesu fel Crist. Mae’n gyffrous bod yr Eglwys fyd-eang yn tyfu 

heddiw yn ysbrydol, mewn nifer, ac fel grym na ellir ei ddiystyru. Ond ar yr un pryd teimlwn yn ostyngedig >  



wrth sylweddoli y daw’r twf hwn ar gost i unigolion, teuluoedd a chymdeithasau. Rhan o’n cenhadaeth ni 

yw gweddïo ac i gyfrannu tuag at angenrheidiau’r Eglwys fyd-eang. 

Yn aml rwyf yn troi at emyn gwych Norman Macleod sydd wedi’i gyfieithu gan Ben Davies (C.Ff 735) 

‘Bydd yn wrol, paid â llithro, er mor dywyll yw y daith’, ac yn gweld pa mor amserol yw’r geiriau. Rydym 

yn ymwybodol iawn o broblemau arweinyddion eglwysi ac am y feirniadaeth o’r eglwysi o gyfeiriad rhai 

pobl. ‘Cei dy farnu...cei dy wawdio llawer gwaith, ond na ofala ddim am hynny, Cred yn Nuw a gwna dy 

waith’. Yr hyn sy’n bwysig i’w gofio yw nad ffydd fawr sydd ei angen arnom, ond ffydd gadarn mewn Duw 

mawr. 

Gweddi: 

‘Tydi sydd heddiw fel erioed yn cymell, “Dilyn fi”; dy ddilyn wnaf, O Iesu mawr, fy ymffrost ydwyt ti.” 

Diolch i ti, O Arglwydd, mai trwy gyfryngau dynol yr wyt ti wedi gweithio erioed. Gad i mi glywed llais 

Iesu dy Fab yn cymell fi i’w ddilyn fel erioed, a rho ras i mi i ymgyflwyno iddo ac i gysegru fy amser a’n 

doniau i’w waith. Amen. 

OEDFAON MIS HYDREF 2022 

Dydd Sul, Hydref  2il - 10.00 a.m.  - Y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Dydd Sul, Hydref 9fed - 10.00 a.m.  - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair - OEDFA ZOOM 

Dydd Sul, Hydref 16eg - 10.00 a.m.  - Y Parchedig Eric Greene, Y Bala 

Dydd Sul, Hydref 23ain - 10.00 a.m.  - Y Parchedig Pryderi Llwyd Jones, Cricieth 

Dydd Sul, Hydref 30ain - 10.00 a.m.  - Y Bnr Eurwyn P. Jones, Abermiwl 

ARGYFWNG HINSAWDD KENYA 
•Wedi ei lleoli yn Nwyrain Affrica, 
mae gan Kenya boblogaeth o 47 
miliwn a thirwedd o 580,000 cilomedr 
sgwâr 

•Yn y gogledd mae’r hinsawdd yn gras 
neu’n rhannol gras. 

•Disgwylir i’r tymheredd barhau i 
godi. Disgwylir i’r glaw gynyddu 
hefyd ond bydd yn fwy dwys ac yn 
llai rhagweladwy 

• Mae sychder yn cynyddu gan greu 
problemau diogelwch-bwyd 

• Merched, pobl oedrannus a phobl 
ifanc sydd yn dioddef fwyaf. 

• Rhaid i fugeiliaid gerdded ymhellach 
bob blwyddyn er mwyn canfod tir 
pori da i’w hanifeiliaid 

• Mae gwrthdaro treisgar ar gynnydd 
rhwng cymunedau sy’n cystadlu am 
adnoddau dŵr. Lleddir dynion gan 
adael gweddwon i ofalu am eu 
teuluoedd 

“Crud y ddyniolaeth” - dyna ddywed logo rhanbarth Marsabit yng 

ngogledd Kenya am y rhanbarth. Mae’n cyfeirio at y ffaith fod nifer o 

ffosiliau bywyd dynol cynnar wedi eu darganfod yno. Mae hanes dynol 

yn mynd yn ôl miloedd o flynyddoedd wedi ei gysylltu â’r gornel hon o 

gyfandir Affrica. Heddiw, yr argyfwng hinsawdd yw’r her fwyaf y maent 

yn ei wynebu. Nod apêl Hadau Gobaith yw cynorthwyo’r bobl sydd yn 

byw yno i addasu, goroesi a hyd yn oed ffynnu. 


