
 

 

CAPEL SALEM, DOLGELLAU 
TAFLEN WYBODAETH  GORFFENNAF/AWST 2009 

Annwyl Gyfeillion 

 

Mae’n fy nychryn weithiau mor fuan mae amser yn hedfan! Daeth yn amser eich cyfarch trwy’r daflen Fisol 

unwaith eto. Mae’n ymddangos bod ‘haf hirfelyn tesog’ wedi cyrraedd erbyn hyn. ‘Does ond gobeithio y bydd 

y tywydd teg yn parhau dros gyfnod yr Eisteddfod! Cofiwch bod modd cael tocynnau ar gyfer Oedfa’r Eistedd-

fod trwy gysylltu â mi neu â’r blaenoriaid – neu trwy lenwi’r ffurflenni archebu yng nghyntedd y Capel. 

 

Edrychwn ymlaen i’r bererindod i Dŷ Mawr, Y Wybrnant y Sul nesaf, Gorffennaf 5ed. Byddwn yn cychwyn 

o’r Marian yn brydlon  am  1.00 pm a byddwn yn ymuno â chyfeillion Eglwys Penmachno mewn Oedfa Deu-

luol dan arweiniad eu gweinidog, Y Parch Gerwyn Roberts am 5pm.  

 

Bu peth dryswch ynglŷn â threfnu’r Oedfa Ddinesig eleni ond fe fydd yn cael ei chynnal yn Eglwys Sant Mair 

fore Sul nesaf. Fel y gwyddom, mae’r Maer, Mr John Parry, wedi bod yn wael yn ddiweddar ac anfonwn ein 

dymuniadau gorau iddo am adferiad  buan. 

 

Bu’n fis pur brysur i minnau gan ’mod i wedi dechrau ar fy nyletswyddau fel Llywydd y Gymdeithasfa. Cefais 

y fraint o ordeinio blaenoriaid am y tro cyntaf yn ein Henaduriaeth ni’n hunain – ym Mhwllheli - a bum yn 

Rhuthun hefyd yn ordeinio blaenoriaid Henaduriaeth Dyffryn Clwyd. Fe gefais groeso cynnes hefyd pan ym-

welais ag Undeb y Bedyddwyr ym Mhenuel, Bangor i ddwyn cyfarchion y Presbyteriaid iddynt. Ond un o’r 

profiadau a fwynheais i fwyaf oedd treulio amser gyda phlant Ysgol Llanelltyd yn sôn am fy ngwaith ac yn 

ateb eu cwestiynau – rhai cwestiynau hynod o dreiddgar! ‘Rwy’n edrych ymlaen i gael gweld y llyfr maent 

wrthi’n ei baratoi i gofnodi’r achlysur! 

 

Bydd Gwenno Teifi yn dechrau ar ei gwaith fel gweithiwr ieuenctid yng Ngorllewin Meirionnydd ym Mis 

Medi. Edrychwn ymlaen i’w chroesawu ac i’w chefnogi yn ei gwaith. 

 

Cydymdeimlwn yn ddwys â Mrs Eirian Davenport a’r teulu yn eu profedigaeth o golli ei mam, Mrs Nans Wil-

liams.’Doedd Mrs Jones ddim wedi mwynhau iechyd da ers amser a bu Eirian yn fawr ei gofal ohoni. Boed i 

Dduw gynnal y teulu yn eu galar.   

 

Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau da hefyd atoch chwi sydd heb fod yn mwynhau llawn iechyd.  Bendith 

Duw fo arnoch i gyd. 

 

  Yn bur 

   MeganWilliams 

Rhifyn 97 

OEDFAON GORFFENNAF AC AWST 

Dydd Sul, 5ed Gorffennaf:       Bore: Oedfa Ddinesig yn Sant Mair 

                                                     P’nawn: Y Bererindod 
Dydd Sul, 12fed Gorffennaf:    Bore a Hwyr: Parch Phillip de la Haye, Y Bala 

Dydd Sul, 19eg Gorffennaf:     Bore a Hwyr: Parch Trefor Jones, Caernarfon 

Dydd Sul, 26ain Gorffennaf:    Bore a Hwyr: Parch Angharad Griffiths 

 

Dydd Sul, 2il Awst:                   Bore’n unig: Oedfa’r Eisteddfod yn y Pafiliwn 
Dydd Sul, 9fed Awst:                Bore a Hwyr:Uno yn Salem:Parch Eifion Roberts, Llanelli 

Dydd Sul, 16eg Awst:                Bore a Hwyr: Uno yn Judah 

Dydd Sul, 23ain Awst:              Bore a Hwyr: Uno yn Tabernacl 

Dydd Sul, 30ain Awst:              Bore a Hwyr: Uno yn Ebeneser 



YR ESGOB WILLIAM MORGAN 1545 - 1604 
Mae hi mor rhwydd anghofio nad oedd yn bosibl i bobl Cymru ddefnyddio a 

darllen y Beibl yn uniongyrchol am dros fil a hanner o flynyddoedd. Ganwyd 

William Morgan mewn cyfnod pan roedd gwasanaethau'r eglwys yn yr iaith 

Lladin, gyda'r offeiriad yn darllen yr offeren o hen lawysgrif. 

Erasmus a ysgrifennodd mewn rhagair i'r Testament Newydd yn yr iaith Groeg 

yn 1516 y dylid cyfieithu'r ysgrythurau i bob iaith fel y gallai pawb eu darllen.  

Ugain mlynedd yn ddiweddarach mynnodd gorchymyn y dylid gosod Beibl 

Saesneg ym mhob eglwys yn Lloegr a Chymru, ac er mwyn diwallu'r angen 

hwn, comisiynwyd y 'Beibl Mawr', a oedd i'w ddarllen gan offeiriaid yn unig.  

Yn ystod teyrnasiad y frenhines Elisabeth 1af pasiwyd deddf yn 1563 yn galw 

am gyfieithiad o'r Beibl i'r Gymraeg. Yn ôl y ddeddf roedd y pedwar Esgob 

Cymreig, ynghyd ag Esgob Henffordd i gynhyrchu cyfieithiad cyflawn o'r Beibl 

ym mhen tair blynedd, erbyn dydd Gŵyl Dewi 1566, neu eu bod i 

gael eu dirywio £40 yr un.  

Ond er y weithred seneddol, ni chafwyd cyfieithiad cyflawn o'r 

Beibl am dros ugain mlynedd wedi hynny; a'r pryd hwnnw, nid 

gan y pump Esgob, ond gan ficer gwledig o'r enw William Mor-

gan.  

Gwaetha'r modd, cymharol ychydig a wyddom am y gŵr a gy-

fieithodd y Beibl i'r Gymraeg am y tro cyntaf.  

Ganwyd William Morgan yn Tŷ Mawr, Wybrnant (gweler dde), 

yn 1545, yn un o bump o blant, - yr ail fab i John ap Morgan a'i 

wraig Lowri.Yn ffodus, y mae'r tŷ yn sefyll hyd y dydd heddiw. 

Aeth yn adfail rywbryd yn y 18fed ganrif, ond fe' i prynwyd gyntaf gan Arglwydd Mostyn ac wedyn gan 

Arglwydd Penrhyn. Roedd hen draddodiad yn honni bod Wybrnant yn ardal lle'r oedd yr hen ffydd Gatholig 

wedi goroesi, a bod William Morgan wedi ei addysgu'n fachgen gan hen fynach a oedd wedi gorfod ymadael 

ag un o'r mynachlogydd lleol.  

Yn 1565 aeth i Brifysgol Caergrawnt, i goleg Sant Ioan, fel sub-sizar, myfyriwr a oedd yn fath o was ar yr un 

pryd, yn gweithio er mwyn talu tuag at gost ei addysg.  Llwyddodd yn ei arholiadau: meistrolodd Hebraeg a 

Groeg gan raddio yn 1568. Enillodd radd Doethur yn 1583. Bu’n offeiriad mewn nifer o blwyfi yng Nghymru 

ond pan oedd yn ficer yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant y gorffennodd waith mawr ei fywyd, sef cyfieithu’r 

Beibl i’r Gymraeg. Mae’n bur debyg iddo ddechrau ar y gwaith cyn ymadael â Chaergrawnt: wyddom ni 

ddim faint o gymorth a gafodd - hwyrach fod Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionnydd a’r Esgob Richard 

Vaughan ymhlith ei gynorthwywyr. 

Daeth y gwaith i ben yn 1587, a threuliodd William Morgan flwyddyn wedyn yn Llundain yn arolygu’r 

gwaith o argraffu’r gyfrol. Ymddangosodd Beibl William Morgan yn hydref 1588.  

Gwnaeth William Morgan gymwynas fawr â’r Gymraeg yn ei gyfieithiad. Mae’r iaith a ddefnyddiodd yn 

goeth ac yn urddasol, ac mae’n rhaid i ni gofio nad oedd ganddo lawer o batrymau i’w ddilyn. Doedd cy-

fieithiad William Morgan ddim yn berffaith, a diwygiwyd tipyn arno gan Dr John Davies o Fallwyd. Nid gor-

mod yw dweud, serch hynny, mai iaith Beibl William Morgan yw sylfaen yr holl ryddiaith Gymraeg a ys-

grifenwyd ar ôl ei gyfnod ef,  a bod ei gyfieithiad ef wedi cael dylanwad aruthrol ar fywyd crefyddol Cymru. 

Bu William Morgan farw ar Fedi 10fed, 1604, ac yntau'n 59 mlwydd oed. Tua £110 oedd gwerth ei eiddo, 

swm bach iawn, - ond fe adawodd gyfraniad amrhisadwy yn ei Feibl Cymraeg.  

Dros bedair canrif yn ddiweddarach, y mae gennym ninnau ddyled i ddatgan ein diolch i un o'n cymwynaswyr 

pennaf fel cenedl. Fe ddywed un, Beibl William Morgan oedd 'y rhodd fwyaf a gafodd y Cymry erioed'. Mae 

ei waith yn dal i fyw ac yn ddylanwadol o hyd. Prin y gellir mesur ein dyled iddo fel cenedl.  

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL MEIRIONNYDD A’R CYFFINIAU 2009  - CYFRANIAD SALEM 

Pan gyhoeddir rhaglen yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod  yr wythnosau nesaf mae’n bosib y byddwch 

yn sylwi mai Capel Salem sydd wedi cyfrannu’r wobr gyntaf, sef £750, ar gyfer cystadleuaeth Côr y Pensi-

ynwyr. Rhag ofn i chi feddwl bod y swyddogion yn rhyfeddol o hael hefo’ch arian hoffwn i chi nodi nad 

oes arian wedi cyfnewid dwylo o gwbl, mewn gwirionedd. Y mae’r capel wedi darparu cartref i Gôr yr Ei-

steddfod bob nos Wener ers tua blwyddyn bellach a hynny yn rhad ac am ddim. Cydnabyddiaeth gan yr Ei-

steddfod am y defnydd hynny yw’r swm o £750 - “in lieu of payment” yw’r dywediad Saesneg perthnasol.  


