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Rhifyn 160 

Annwyl Gyfeillion, 

Fy mraint i yw eich cyfarch ar ddechrau cyfnod y Pasg, yr amser mwyaf pwysig yn 

ein calendr, amser i gofio, diolch ac adnewyddu ein cariad, diolch a moli'r Iesu, yr 

Achubwr mawr. Yng nghanol bwrlwm bywyd mae'n gyfnod i lonyddu, i feddwl am 

ein sefyllfa ein hunain, pob un yn wahanol ac unigryw, i feddwl am ein teuluoedd a’n 

ffrindiau o’n cwmpas ac i ddymuno Pasg hapus  i drigolion y byd, llawer ohonynt yn 

ymdrechu i gynnal eu bywydau mewn sefyllfaoedd anodd. 

Mi fûm yn ddigon ffodus i dreulio rhywfaint o amser yn ddiweddar yn ninas hardd a hanesyddol Rhufain - y 

tro cyntaf i June minnau ymweld â’r ddinas. Mi fedrwn flasu a theimlo ei hanes, yn enwedig ei chysylltiad a’i 

phwysigrwydd i'r byd Cristnogol a’r Eglwys Fore – wrth fynd am dro i'r Colosseum, wrth adrodd gweddi yn 

eglwys Trinita dei Monti wrth y Grisiau Sbaeneg, ac, wrth gwrs, wrth ymweld â’r Fatican. Mae hanes safle'r 

Fatican yn mynd yn ôl i’r oes cyn Crist. Mae'r lle yn llawn gwleidyddiaeth, hanes, crefydd a chelf mewn man 

cymharol fach. Mae'r Fatican wedi ei adeiladu ar safle lle'r oedd yr ymerawdwr Caligula wedi creu syrcas i 

bwrpas adloniant, ac yn ddiweddarach dan yr ymerawdwr Nero, lle i erlid Cristnogion - yn wir, yno y llad-

dwyd Pedr Sant. Fe’i claddwyd mewn man cyfagos a dyma gychwyniad y Fatican fel un o ganolfannau 

Cristnogaeth. Adeiladwyd y deml Gristnogol gyntaf yno yn 326 O.C. Roedd yn brofiad arbennig eistedd yn 

Sgwâr Pedr Sant, ymfalchïo yn ein crefydd byd eang a’r rhan fechan ohoni `rydym yn ei chynnal yn Nolgellau 

ac yn Salem, gyda’r teimlad yn ein hamgylchynu y bydd adfywiad ym mywyd ysbrydol Cymru yn y dyfodol. 

Mae’n rhyfedd, yn ein byd seciwlar ym Mhrydain heddiw, bod y Beibl yn parhau i ddylanwadu ar faterion 

gwlad. Roeddwn yn darllen yn ddiweddar bod achos llys yn erbyn troseddwyr yn ymwneud â lladrata wedi ei 

ddileu oherwydd bod y tyst i'r weithred wedi tyngu llw ar y Beibl er ei fod yn Fwslim. Mi ddywedodd y 

barnwr ei fod yn amhosib iddo dderbyn y dystiolaeth oherwydd yr oedd wedi tyngu llw ar y llyfr crefyddol 

anghywir. Yn 2013 mi benderfynodd Cymdeithas Yr Ynadon i beidio gwahardd defnydd o’r Beibl neu lyfrau 

crefyddol eraill er bod y byd seciwlar yn eu herbyn. Mae'n bwysig i sicrhau bod hawliau'r rhai ohonom sy’n 

ystyried ein hunain yn Gredinwyr yn parhau i dderbyn yr un hawliau a’r rhai heb grefydd. 

Tra yn Rhufain, roedd yn ddiddorol darllen am y newidiadau yn adeiladau'r ddinas dros y canrifoedd. Mi ddys-

gais fod Mussolini, a ddaeth i rym yn 1922, wedi dymchwel nifer o adeiladau pwysig i greu cofeb i’w fywyd 

ei hun. Mae’n codi’r cwestiwn pa mor bwysig yw cadw adeiladau hynafol? Mae archeolegwyr ledled y byd 

wedi dychryn a’u syfrdanu bod ISIL wedi dinistrio Nimrud, sef prif ddinas yr Hen Asyria, tref o gyfnod y 

Beibl a chyn hynny - yn wir, roedd rhai o'r adfeilion yn dyddio o 1300 cyn Crist. Mae’r hanes trist hwn yn ad-

leisio hanes dinistrio Nineveh yn yr Hen Destament. Mae pennaeth UNESCO wedi rhybuddio bod y Jihadists 

yn fwriadol ddinistrio treftadaeth hynafol ardaloedd Irac a Syria. Mae pennaeth yr amgueddfa Ashmolean yn 

Rhydychen yn gofyn y cwestiwn - Lle Nesa? Mae safle Babilon yn agos i ardal yr ymladd! Yn fy marn i, os 

ydym yn gwybod lle `rydym wedi bod, mi fyddwn yn gwybod lle `rydym yn mynd. Mae dinistrio hanes yn 

beth peryg ac yn sicrhau bod camgymeriadau'r gorffennol yn cael eu hailadrodd dro ar ôl tro. 

Byddwch yn derbyn Adroddiad yr Eglwys am 2014 hefo’r daflen. Hoffwn ddiolch i John Cadwaladr, Dwyryd 

Williams ac eraill am y gwaith trwyadl maent yn ei wneud ar ein rhan gydol y flwyddyn. Hoffwn ddiolch 

hefyd i swyddogion y Gymdeithas am drefnu rhaglen ddiddorol ar ein cyfer eto eleni, rhaglen a ddaeth i ben 

gyda chinio Gŵyl Dewi yn y Clwb Rygbi. Ar ôl seibiant byr, bydd y paratoadau ar gyfer rhaglen 2015/16 yn 

cychwyn unwaith eto - y mae paratoi at y Gymanfa Undebol eisoes ar y gweill; mi fydd mwy o wybodaeth yn 

dilyn. Hoffwn longyfarch ein plant a phobol ifanc a oedd yn llwyddiannus yn eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd 

a dymunwn bob llwyddiant i’r rhai fydd yn cystadlu yn y Genedlaethol. Rydym yn falch ohonoch i gyd. 

Rydym yn anfon ein cofion a’n dymuniadau gorau i’n cyd aelodau sydd dan anhwylder, mewn gwendid neu 

yn gaeth i’w cartrefi. Roedd y braf clywed bod Mrs Jean Jones yn ôl yn Ysbyty Dolgellau ar ôl cyfnod pan y 

bu’n ddifrifol wael. Rydym yn meddwl amdanoch ac yn edrych ymlaen i’ch gweld yn ôl yn Salem mor fuan â 

phosib. Cynhaliwyd angladdau Mrs Jean Williams-Jones a Mrs Ceinwen Davies yn ystod y mis a aeth heibio. 

Daeth y newydd trist am farwolaeth Ceinwen i law wrth i daflen fis Mawrth fynd i’r Wasg. Cynhaliwyd y 

ddau wasanaeth yn y Tabernacl dan arweiniad ein cyn weinidog, y Parchedig Megan Williams. Rydym yn ddi-

olchgar iawn i Mrs Williams am ei pharodrwydd i wasanaethu ei chyn aelodau yma yn Salem ...DROSODD  



 

 

 

OEDFAON MIS EBRILL  2015 

Dydd Sul,  Ebrill 5ed -  Bore a hwyr  - Y Parch Trefor Lewis, Hen Golwyn 

Dydd Sul, Ebrill 12fed - Bore a hwyr  – Y Parchedig William Davies, Y Bala 

Dydd Sul, Ebrill 19eg - Bore yn unig  - Uno yn y Tabernacl - Y Parchedig Angharad Griffiths 

Dydd Sul, Ebrill 26ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 

pan fo hynny yn ymarferol bosib`. Yng nghanol tristwch a galar mae geiriau a doethineb Mrs Williams yn 

llawn cysur ac rydym yn falch o gydnabod a diolch am hynny. 

I gloi'r sylwadau byr yma, hoffwn gyfeirio at eiriau hyfryd Dewi Jones sydd yn briodol ar bob achlysur: 

Arglwydd, dal dy afael ynof 

Ymhob llawnder, ymhob loes, 

gwna fi’n llestr i rinweddau 

anfarwolwyd ar y groes: 

tyn fi atat, 

tro fy mywyd oll yn fawl. 

  Pasg hapus i chi gyd, 

    Peter Jones (ar ran y Swyddogion) 

SUL Y MAMAU 

Yn ein gwasanaeth ar Sul y Mamau fe aeth Tomos, 
Gwenno a Ffion (gweler isod) o amgylch y gynulleidfa 
gan rannu thuswau bach hyfryd o rug a blodau’r blodau’r 
gwanwyn i’r benywod a oedd yn bresennol. Diolch i Mrs 
Helen Parry a phawb arall a fu’n ei chynorthwyo i bara-
toi’r tuswau. 

CYMERIADAU’R BEIBL 

Un o gymeriadau ymylol y Testa-
ment Newydd sydd yn cael sylw 
adeg y Pasg yw Joseff o Arimathea. 
Yn ôl pob un o'r pedwar Efengyl, 
Joseff oedd y dyn a roddodd y bedd 
a baratowyd ar gyfer ef ei hun yn 
feddrod i’r Iesu wedi’r croeshoeli-
ad. Datblygodd nifer o straeon yn y Canol Oe-
soedd sydd yn ei gysylltu â Glastonbury yng 
Ngwlad yr Haf, ynghyd â chwedl y Greal Sanc-
taidd. Mae’n ymddangos fod Joseff yn aelod o’r 
Sanhedrin Iddewig ond yn un o ddilynwyr cudd 
yr Iesu. Fel hyn y sonnir amdano yn Efengyl 
Marc 16:42-46. “...daeth Joseff o Arimathea, cyn-
ghorwr uchel ei barch a oedd yntau’n disgwyl am 
deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Pilat a 
gofyn am gorff Iesu …… ac wedi cael gwybod 
gan y canwriad, rhoddodd y corff i Joseff . 
Prynodd yntau liain, ac wedi ei dynnu ef i lawr, 
a’i amdoi yn y lliain, gosododd ef mewn bedd 
oedd wedi ei naddu o’r graig; a threiglodd faen 
ar ddrws y bedd.” 

Y GWAITH ATGYWEIRIO 

Y mae’r gwaith o atgyweirio’r nenfwd  yn parhau i 
fynd rhagddo, ond erbyn hyn y mae’n raddol ddir-
wyn i ben. Y mae’r llun (gweler chwith)  yn dangos 
cyflwr y nenfwd uwchben y Set Fawr fel ag yr oedd 
tua mis yn ôl. Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau 
a’r sgaffaldau mewnol wedi eu clirio, hwyrach y 
byddwn yn dod ar eich gofyn am gymorth i lanhau’r 
adeilad. Mae’n anorfod y bydd yna eitha` trwch o 
lwch ar y seddau ….. a chwedl y Sais “Many hands 
make light work”. Mae’n debygol y bydd yr adei-
ladwyr yn parhau i weithio ar y safle wedi i’r 
gwaith  ar y nenfwd gael ei gwblhau. Mae yna 
waith i’w wneud i wella cyflwr to a waliau’r Festri, 
yn ogystal â waliau’r prif gyntedd ochr chwith. Nid 
yw’r gwaith ychwanegol yn  rhan o’r brif gontract 
ond gwirion fyddai peidio manteisio ar bresenoldeb 
yr adeiladwyr i  gwblhau’r gwaith. 


