
  

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN MIS TACHWEDD 2022 

Rhifyn 243 

Annwyl Gyfeillion, 

Mae’r hydref yn dechrau dangos ei ddannedd, y gwynt yn codi ar adegau a’r dail yn dechrau troi eu lliw ac yn dis-

gyn, ond mae’n dal yn anghyffredin o fwyn.  Mae’r tymhorau yn newid medd llawer, beth ddywedwch chwi? 

Anfonwn ein cyfarchion a'n cydymdeimlad lle bo angen at bawb ohonoch ac yr ydym yn gwneud cyfeiriadau 

cyson yn ein gwasanaethau at y rhai ohonoch sydd ynteu mewn galar, yn cwyno, yn disgwyl am lawdriniaethau, 

neu yn gaeth i’ch cartrefi a chartrefi gofal. Collwyd Mrs Myra Williams, gweddw Marshall, yn ystod y mis ac 

anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at deulu Pantawel yn eu profedigaeth. 

Ar nodyn hapusach, llongyfarchwn Glesni Davenport sydd wedi dyweddio ag Ifan Griffiths o Langybi yn ddiwed-

dar. Pob dymuniad da i’r dda ohonoch. 

Bob blwyddyn mae Cymanfa Gyffredinol ein henwad yn cyfarfod a hynny yn digwydd, 

fel arfer, mewn lleoliad o ddewis y Llywydd.  Eleni, y Llywydd yw'r Parch Evan Morgan 

ac felly ei ddewis oedd Caerdydd.  Fel Llywydd eich Henaduriaeth cefais y cyfle i ymuno 

ac er mwyn arbed ynni ac arian fe wnes hynny drwy gyfrwng Zoom.  Yr oeddwn wedi 

neilltuo tri diwrnod ym mis Medi yn fy nyddiadur a threfnu lleoliad diddos adref gan y 

byddwn yn gaeth i’r cyfrwng am y tridiau o thua 9.30yb tan 8.00yh, rhyw un ar ddeg awr, 

gyda thoriadau byr am baneidiau a chinio. 

I bob pwrpas, y Gymanfa yw Llys y Cyfundeb ac yn fan lle mae trafodaethau am holl ag-

weddau o waith ein Heglwys a lle mae’r trefniadau eglwysig yn cael eu cytuno. 

Eleni ffarweliwyd â’r Parchedig Meirion Morris, ein Hysgrifennydd Cyffredinol, ar ôl 

blynyddoedd lawer o waith clodwiw, a chroesawyd  y Parchedig Nan Powell Davies, Yr 

Wyddgrug fel yr Ysgrifennydd newydd.  Dymunwyd yn dda iddi ac arweiniodd Nan y 

gweithgareddau gyda brwdfrydedd ac urddas. 

Cafwyd adroddiadau lu, os yn faith, ar waith yr Adrannau ac mae’n amlwg fod llawer 

mwy o waith yn cael ei gyflawni yng “Nghaerdydd” na sylweddolem.  Mae llawer o waith 

i’w wneud i wireddu disgwyliadau llawer ohonom.  Un mater llosg yw cost pensiynau lle 

mae diffyg o ddwy filiwn ac fe gytunwyd i newid y cynllun fel y bydd y gost yn llai i’r 

Cyfundeb.  Fe gytunwyd hefyd drwy fwyafrif y bydd Cyfraniad Gweinidogaeth a Chen-

hadaeth 2023 yn cynyddu 4%.  Bydd y gyfran i ni felly yn codi i £114.00 yr aelod.  At hyn 

wrth gwrs, ychwanegir costau cynnal a chadw a chostau gwresogi Salem.  Cofiwn hefyd 

fod y Cyfundeb yn rhedeg ar golled ac roedd y golled honno yn £931,00.00 yn 2021. 

Os dymunwch droi at wefan y Cyfundeb mae’r holl wybodaeth ar gael yno.  Mae’n ymddangos hefyd fod dyfodol 

Coleg y Bala a Choleg Trefeca yn y fantol. 

Gobeithiaf nad wyf wedi eich diflasu gyda’r holl ffeithiau. 

I gloi am y tro, traddodwyd y Ddarlith  Davies gan y Parch Dr Diane Stirling. Y testun oedd ‘Climate Change - 

Hand of God or Hand of Man”.  Fe gofiwch i Diane a’i diweddar briod fynychu nifer o wasanaethau yn Salem gan 

fod cartref ganddynt yn Nolgellau.  Anfonwn ein cydymdeimlad at Diane ar ei cholled sydyn ddyddiau cyn y 

Gymanfa. 

                        Cofion, 

                     Gerallt (ar ran y swyddogion)  

Ffarwelio 

Croesawu 

OEDFAON MIS TACHWEDD 2022 

Dydd Sul, Tachwedd 6ed - 10.00 a.m.  - Y Parchedig Wyn Morris, Bow Street 

Dydd Sul, Tachwedd 13eg - 10.00 a.m.  - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy 

Dydd Sul, Tachwedd 20fed- 10.00 a.m.  - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Tachwedd 27ain - 10.00 a.m.  - Y Bonwr Elfed Lewis, Brithdir  



 
Myfyrdod Mis Tachwedd gan ein gweinidog, y Parchedig Patrick Slattery 

Yr Enaid. Darllen Luc pennod 18 adnodau 18 i 30  -Y Llywodraethwr Ifanc Cyfoethog. 

Mae’r gwyddonwyr yn cyfeirio at y ffaith bod poblogaeth y blaned hon yn cynyddu ar raddfa o 75 miliwn y 

flwyddyn. Erbyn 2050 bydd dros 9 biliwn o drigolion ar y blaned hon. Heddiw mae cannoedd o filoedd yn car-

dota am grwstyn. Yn ei ffurf bresennol bydd y blaned hon yn anghynaladwy erbyn 2050. 

Er mor bwysig yw i bawb fod yn stiwardiaid cyfrifol o’r blaned mae angen i’r natur ddynol newid. Mae 

gwraidd y problemau gwleidyddol ac economaidd yn deillio o’r ffaith ein bod, yn ein chwant am well safon 

bywyd, wedi anghofio beth yw gwir ystyr bywyd. Rydym mor brysur yn ceisio cael bywyd llawn fel nad ydym 

yn meddwl ystyried y cwestiynau allweddol. Mewn cyfnod fel hwn pan fo pwys mawr ar y materol, rydym 

mewn perygl o esgeuluso’r dimensiwn mewnol, ysbrydol. Wrth gwrs mae angen gofalu am y corff wrth fwyta 

bwydydd iach ac ymarfer i gadw’n heini. Os nad ydym yn gofalu am y corff mae iechyd yn dioddef. Mae person 

cymedrol yn mwynhau bwyd iach ac ymarfer corfforol gan wybod eu bod yn llesol. 

Mae pob Cristion yn gwybod am yr angen i ofalu am y dimensiwn ysbrydol. Mae hyn yn haeddu gofal 

cyson gan mai o hyn rydym yn derbyn nerth ac arweiniad ac egni i wasanaethu eraill yn enw Crist. Perygl ein 

hoes ni yw anghofio popeth am y corff. Priodol yw inni ofyn yng nghanol yr holl sylw a roddir i ddatblygiad y 

corff ac i ddiwylliant meddwl, a yw’r peth pennaf yn cael y sylw a ddylai? Y peth pennaf i’r Cristion yw delw 

Duw ynom ni. Gair y Beibl am hyn yw enaid. Mae’n air a ddefnyddiwyd gan Iesu Grist amryw o weithiau. Dyma 

enghreifftiau o’r B.C.N. “A pheidiwch ag ofni’r rhai sy’n lladd y corff, ond na allant ladd yr enaid.” (Mat. 10:28); 

... “ac fe gewch orffwystra i’ch eneidiau.” (Mat11:29.) Hyd yn oed yn awr ei ing yn Gethsemane, gweddïodd, “Yn 

awr y mae fy enaid mewn cynnwrf.” (Ioan 12:27.) Yn ôl Iesu yr enaid yw’r peth mwyaf gwerthfawr ynom ni. 

Oni ddywedodd, “Canys pa lesâd i ddyn os ennill yr holl fyd, a cholli ei enaid ei hun. Neu pa beth a rydd dyn yn 

gyfnewid am ei enaid.” (Marc8.36,37.) Mae bywyd yn un gyfres o golli ac ennill. Peth trist yw colli’r hyn sy’n 

ennill ac ennill yr hyn sy’n golled. 

Roedd yr awdur a dramodydd Somerset Maugham yn un o anffyddwyr amlycaf yr ugeinfed ganrif. Roedd yn fili-

wnydd lawer gwaith drosodd, ond byddai weithiau yn cyfarfod miliwnyddion cyfoethocach nag ef ei hun. Roedd 

holl dristwch yr oesoedd yn ei lais pan gyhoeddodd un diwrnod; “I’m one of those poor millionares.” 

Yn ei Feibl 1770, mae Peter Williams yn dechrau ei ragymadrodd gyda’r geiriau ‘Gwerthfawr enaid.’ 

Anaml iawn y clywir sôn am enaid heddiw, ond er hynny, mae gan bob un ohonom enaid, sef delw Duw ynom 

ni, neu bersonoliaeth gydag ansawdd tragwyddol. Rydym yn gallu disgrifio’r corff am ein bod yn ei weld ac yn ei 

deimlo. Rydym yn ymwybodol o’r ffaith ein bod yn fwy na chorff yn unig sy’n feidrol gan fod ynom enaid sy’n 

anfeidrol. 

Yng nghyfrif Iesu Grist nid oes dim ar y ddaear mor werthfawr ag enaid. Os collwn ni hwn, yna fe gollwn ry-

wbeth gwerthfawr. Fedrwch chi ddim rhoi pris ar yr enaid. Heddiw rydym yn ceisio prisio’r corff, yswirio’r corff 

rhag damwain neu afiechyd. Pan mae rhywun yn cael damwain mae’n bosibl cael iawndal. Ond nid yw’n bosibl 

prisio’r enaid. Mae yn amhrisiadwy. Daw dyddiau’r corff a’r meddwl i ben, ond ni fydd diwedd byth ar ymdaith 

enaid. 

Mewn oes mor faterol â hon sy’n gwybod pris popeth ond gwerth dim, rydym mewn perygl o golli gafael ar 

bethau gorau a pwysicaf mewn bywyd. Rydym yn wynebu brwydr am enaid ein cenedl ac mae ein diwylliant a’n 

hiaith yn rhan o’r frwydr honno. Yng nghanol ein bydolrwydd ac argyfwng ffydd ein cyfnod, mae angen adfer 

ffydd y genedl a’u dysgu a’u hyfforddi yng ngwirioneddau’r ffydd a’r bywyd Cristnogol. Duw yn unig all ddi-

wallu ein gwir angen, a’n hangen pennaf yw ildio’n llwyr iddo Ef. Mae angen yn awr i ail ddarganfod yr enaid. 

“Os Duw sydd ar f’enaid ei eisiau, mae eisiau fy enaid ar Dduw” 

Gweddi: “Duw cadw f’enaid bach o hyd, uwchlaw y byd a’i ddrygau,” a dysg fi i werthfawrogi ac i ofalu am 

fy enaid.” 

Annwyl gyfeillion, 

Gair byr ond diffuant iawn i ddiolch i chi 

am eich cefnogaeth hael i’n hymdrechion i 

godi £1200 i gyfarfod â tharged Salem ar gyfer apêl “Hadau Gobaith” Eglwys Bresbyt-

eraidd Cymru. Erbyn hyn mae’r swm a godwyd trwy “Just Giving” yn £765 (gyda 

£162.50 mewn Rhodd Cymorth) a £570 trwy gyfrwng y ffurflenni casglu noddwyr 

(gyda £142.50 mewn Rhodd Cymorth), cyfanswm o £1640. 


