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Rhifyn 219 

Annwyl gyfeillion, 

Yn y llythyr hwn rwyf am sôn am amser.  Rydym i gyd yn byw i’r un amser ac rydym i gyd 

yn cael yr un oriau mewn diwrnod, wythnos, mis a blwyddyn.  Mae’r amser yn newid 

ddwywaith y flwyddyn gyda’r awr yn symud ymlaen yn y gwanwyn ac yn ôl yn yr hydref 

ond er hynny rydym i gyd yn byw ac yn cael yr un oriau.  Mae amser yn bwysig i fywyd ond 

os ydi rhywun yn anwybyddu amser mae trafferthion yn codi, fel bod yn hwyr i gyfarfod 

neu hwyr i ddal bws. 

Yng nghyfarfodydd Y Gymdeithas yn festri Salem mae’r gynulleidfa yn eistedd yn wynebu’r mur lle mae’r 

cloc. Yn un o’r cyfarfodydd, wrth eistedd yn edrych ar y cloc, sylwais ei fod yn gweithio ac yn rhoi'r amser 

cywir.  Wrth syllu arno, sylwais ei fod yn cynnwys y llinell ‘gan brynu yr amser’.  Wel, roedd angen cael 

gwybod yn awr o ble y daeth y llinell a beth oedd ei hystyr. 

Y lle cyntaf i chwilio am wybodaeth oedd defnyddio’r cyfrifiadur a mynd ar Google lle mae un yn cael 

gwybodaeth ar bopeth dan haul heb orfod symud o’i gader a chwilota trwy lyfrau'r llyfrgell.  Teipiwyd y 

llinell a chefais fy arwain yn rhwydd at y Testament Newydd ac i Lythyr Paul at y Effesiaid, pennod V, adnod 

16. Yno roedd y llinell berthnasol wedi ei marcio mewn melyn. Roedd y llinell yn rhan o ‘Gan brynu yr 
amser, oblegid y dyddiau sydd ddrwg’ yn Y Bibl Cysegr-lân gan William Morgan.  Yn Saesneg, mae’r adnod  

yn darllen fel a ganlyn ym Meibl y Brenin Iago, “Redeeming the time, because the days are evil’.   
Llythyr  yw llyfr Effesiaid, llythyr gan yr Apostol Paul i’r Cristnogion yn Effesus, tref borthladd gyfoethog yn 

nhalaith Rufeinig Asia Leiaf.  Bwriad y llythyr oedd addysgu'r Cristnogion am Iesu.  Mae’r llythyr yn clodfori 

Duw a dweud bod Iesu Grist yn bennaeth ar bob Cristion lle bynnag y bo.  Mae’r llythyr 

yn esbonio sut mae un i fyw mewn ffordd fyddai’n plesio Duw, trwy ei garu a’i barchu.  

Gwyddai Paul fod y Diafol a’i ddrygioni yn bodoli, a rhybuddiodd y Cristnogion i 

frwydro’n ysbrydol ac yn gyson yn erbyn Satan gydag arfau ysbrydol megis gwirionedd, 

tangnefedd a ffydd. 

Oherwydd y profiadau gafodd Paul yn ystod ei fywyd sef cael ei guro, ei garcharu, 

gwynebu marwolaeth, peryglon niferus a llongddrylliad, roedd yn credu bod rhaid i un 

gwneud y mwyaf o bob cyfle. Roedd Paul hefyd yn byw mewn cyfnod lle'r oedd pechod 

yn rhemp ac oherwydd hyn roedd rhaid i gredinwyr fyw bywyd ffyddlon i’r Arglwydd.  

Trwy fyw bywyd cywir, ni fyddai amser i ddyddiau drwg rhoi cyfle i’r Diafol sydd ‘fel 

llew yn rhuo, gan chwilio am rywun i’w lyncu’ (Llythyr Cyntaf Pedr Pennod V, Adnod 8).   

Mae amser yn werthfawr a mwy gwerthfawr nag arian oherwydd unwaith mae amser wedi bod ni allwn ei 

brynu yn ôl.  Gan bod amser yn werthfawr, ac yn rhodd gan Dduw, mae angen gwneud y mwyaf ohonno, ac 

mae’r amser yn rhoi cyfle i ni wneud daioni yn enw ein Harglwydd.  Mae gan bawb ei syniad ei hun sut i 

ddefnyddio ei amser yn effeithiol ac fe all gynnwys garddio, arlunio, gwylio pêl droed ond bydd rhai o’r farn 

nad yw hyn yn ddefnydd effeithiol o amser.  Beth bynnag am hynny, mae Duw yn disgwyl i ni wneud y 

mwyaf o’n hamser, bod yn ofalus sut rydym yn byw a bod yn bobl ddoeth.   

Yn Y Beibl Cymraeg Newydd mae’r llinell ‘Gan brynu yr amser, oblegid y dyddiau sydd ddrwg’ yn cael ei 

dehongli mewn ffordd wahanol, sef  ‘Daliwch ar eich cyfle, oherwydd y mae’r dyddiau’n ddrwg’.  Yn 

beibl.net cawn ‘Manteisiwch ar bob cyfle gewch chi i wneud daioni, achos mae digon o ddrygioni o'n cwmpas 

ni ym mhobman’. 

Yn Llythyr Paul at y Colosiaid Pennod IV, Adnod 5 cawn ‘Rhodiwch mewn doethineb tuag at y rhai sydd 

allan, gan brynu yr amser’ (‘Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time’).            

Yn Y Beibl Cymraeg Newydd cawn ‘Byddwch yn ddoeth eich ymddygiad tuag at y rhai di-gred; daliwch ar 

eich cyfle’.  Yn beibl.net cawn ‘Byddwch yn ddoeth yn y ffordd dych chi'n ymddwyn tuag at bobl ..........    ➔ 



 sydd ddim yn credu. Manteisiwch ar bob cyfle gewch chi i rannu gyda nhw’. 

 Ym myd y Capel cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â Mrs Mai Davies, Cefn Coed a’r teulu yn eu 

profedigaeth o golli Mrs Buddug Lloyd Roberts, mam Mrs Davies.  Mae gennyf gof o Mrs Roberts yn dod 

i’n gwasanaethau o dro i dro. Roedd yn wraig ddawnus, uchel ei pharch. 

Deallaf fod Ms Elliw Richards wedo treulio noson yn Ysbyty Bronglais yn ddiweddar yn dilyn anffawd yn 

ei chartref ond braf yw gallu dweud ei bod yn iawn bellach. Yn ystod y dyddiau diwethaf clywais fod Mrs 

Mary Roberts, Bedw Arian, wedi cael codwm yn ei chartref,  gan anafu ei hysgwydd. O ganlyniad 

treuliodd sawl noson yn Ysbyty Bronglais. Erbyn i chi ddarllen y daflen yma rwy’n gobeithio y bydd 

Mary wedi cael dychwelyd i’w chartref neu i ofal ei theulu, a’i bod yn gwella. 

Ar nodyn hapusach rydym yn llongyfarch Mr Robin Gwyn Roberts, ŵyr i Mrs Mary Roberts, ar ei 

lwyddiant yn graddio’n feddyg o Brifysgol Caerdydd.  Mae Mr Roberts wedi dilyn ei ewythr i’r byd 

meddygol a hefyd ei hen daid y diweddar Dr Richard William Edwards, tad Mrs Roberts. Rydym hefyd 

yn llongyfarch yr holl bobl ifanc eraill sydd yn gysylltiedig â’r capel sydd wedi profi llwyddiant 

academaidd yr haf yma. Gobeithio eich bod wedi eich plesio ac nid eich siomi oherwydd yr anrhefn sydd 

wedi digwydd gyda’r asesiadau eleni. 

Rydym yn byw mewn cyfnod digon annifyr a lle bynnag yr ydych mae’n hynod  bwysig eich bod yn 

cymryd gofal dim ots beth yw eich oedran. 

Dwi am orffen y llythyr gydag adnod rwyf yn ei ddefnyddio yn gyson yn fy llythyrau ac mae’n dal yn 

berthnasol y dyddiau hyn.  ‘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 

CHWIFIWN EIN BANERI......... 
Os ydych wedi cerdded neu yrru heibio Capel Salem, Dolgellau, 

yn ddiweddar, hwyrach i chi sylwi ar y faner sydd wedi ei gosod 

ar y rheiliau ger y fynedfa i libart y capel. Ar y faner ceir y 

geiriau “Ffydd, Gobaith, Cariad.....A’r mwyaf o’r rhain yw Car-

iad”, crynodeb o’r adnod a geir yn Llythyr Paul at y Corinthiaid 

13:13 sef "Ar hyn o bryd mae gynnoch chi dri pheth sy'n aros: 
ffydd, gobaith a chariad. Ond y mwya’ ohonyn nhw ydy car-
iad." (fersiwn beibl.net). Mae baneri o’r fath yn eitha’ cyffredin 

ar reiliau neu gatiau capeli  yn ardal Llŷn ac yn raddol maent yn ymddangos mewn rhannau eraill o’r wlad 

hefyd. Maent yn hynod liwgar, yn cynnwys holl liwiau’r enfys. Maent yn adleisio’r enfysau sydd wedi 

ymddangos mewn ffenestri cartrefi ledled y wlad mewn teyrnged i’r holl weithwyr allweddol sydd wedi men-

tro’u bywydau er mwyn cynnal ein cymdeithas yn ystod cyfnod argyfwng y Covid-19. Mae’r baneri hefyd yn 

arwydd fod bywyd yn parhau yn ein capeli er bod y drysau ar gau ar hyn o bryd. Ein bwriad  yw y bydd Capel 

Salem yn ail agor ar gyfer gwasanaethau bore dydd Sul, Medi 13eg, gyda mesurau iechyd a diogelwch priodol 

mewn lle (gweler tudalen 3). 

OEDFAON MIS MEDI  2020  
Medi  6ed – Dim oedfa 

Medi 13eg - 10.00 y bore - Y Parch Patrick Slattery, Dolgellau 

Medi 20fed - Dim oedfa  -   Iechyd y gweinidog ddim yn caniatau iddo ymweld â ni 

Medi 27fed - 10.00 y bore - Y Parchedig Nerys Tudor, Penfforddlas 

Y mae y gweinidogion uchod, chware teg iddynt, wedi mynegi parodrwydd i ddod atom ar y dyddiadau 

uchod.  Wrth reswm, gall y sefyllfa yn gyffredinol newid yn y cyfamser neu hwyrach y bydd eu hamgylchi-

adau hwy yn newid. Pe bai hynny’n digwydd  down i gysylltiad â chi yn uniongyrchol. Deallaf na fydd  

eglwys y Tabernacl  yn ail agor ei drysau  tan fis Hydref. 



 GAIR GAN YR YSGRIFENNYDD 

Sut ydach chi i gyd erbyn hyn? Gobeithio fod pob un ohonoch wedi llwyddo i osgoi’r firws `ma sydd wedi 

creu ffasiwn lanast ledled y byd. Fel mae’r rheoliadau a osodir gan y Senedd yng Nghaerdydd yn cael eu llacio 

fesul un, mae’r pryder y bydd yr haint yn ail afael yn fyw iawn yn ein meddyliau i gyd. Rydym wedi bod yn 

ffodus iawn hyd yma a hyd y gwn i prin iawn yw’r achosion o’r clefyd sydd wedi bod yn gysylltiedig â 

thrigolion Dolgellau a’r cylch, diolch am hynny. Wrth reswm, rydym yn poeni am ddyfodol ein busnesau 

lleol, ein siopau, bwytai a gwestai ac yn falch o’u gweld yn ail agor ond mae’r mewnlifiad o ymwelwyr i’r dre a 

gorllewin Cymru yn ehangach wedi bod yn achos pryder, yn enwedig gan nad yw nifer helaeth ohonynt  yn 

talu fawr o sylw i’r rheolau ymbellhau cymdeithasol, heb sôn am agweddau eraill fel parchu rheolau cefn 

gwlad!  

Fel y gwyddoch, mae drysau’n capeli wedi bod ar gau ers i gyfnod y clo ddechrau ym mis Mawrth. Y term am 

benwythnos yn Sbaeneg yw “fin de semana” ond yn ystod cyfnod y clo y mae un wythnos wedi toddi i’r nesa 

rhywsut a’r “ffîn” wedi diflannu. Erbyn hyn mae’r amrywiol enwadau wedi rhoi caniatâd i gapeli ac eglwysi 

ystyried ail agor eu drysau. Gwn am nifer sydd eisoes wedi datgan na fyddant yn ystyried gwneud hynny tan y 

flwyddyn newydd. Beth fydd hanes rhai o’n capeli bach erbyn hynny tybed?  Bwriad swyddogion Salem yw i 

ail agor ar y 13eg o Fedi pan fydd y Parchedig Patrick Slattery yn ei harwain mewn addoliad, ond fel y gallwch 

ddeall,  gall y rheoliadau newid o fewn ychydig oriau.  Mae llawer o’n gweinidogion yn oedrannus ac mae’n 

bur debyg na fydd nifer ohonynt am fentro o’u hardal leol neu o’u cartrefi, hyd yn oed, mewn ambell achos. 

Gallwn gyhoeddi ein bwriadau yn y cylchlythyr hwn ond gyda’r rheoliadau yn newid o wythnos i wythnos 

mae’n bosib y bydd yn rhaid i ni addasu’n cynlluniau fel mae’r wythnosau yn mynd heibio. 

Rydym wedi gorfod cwblhau asesiad risg ar gyfer Eglwys Bresbyteraidd Cymru ond un bras iawn yw hwnnw 

ac rydym wedi paratoi un llawer mwy manwl ar gyfer Salem, asesiad sydd yn dadansoddi’r risgiau a sut y 

byddwn yn ymdrin â hwy. Pan welwn y tyrfaoedd sydd yn ymgynnull mewn ambell dref glan môr neu du 

allan i dafarndai, gyda fawr o barch i’r rheolau, hwyrach y byddwch yn meddwl ein bod yn mynd dros ben 

llestri. Wedi dweud hynny, mae ein cynulleidfa  yn heneiddio  ac felly mae’n ddyletswydd arnom i gymryd 

pob gofal.  

Pe baech yn penderfynu mynychu’r oedfa ar y 13eg o Fedi  dyma i chi fraslun o’r hyn fydd yn ofynnol. 

• Pan fyddwch yn cyrraedd libart y capel peidwich ag oedi i sgwrsio, os gwelwch yn dda. 

• Bydd un swyddog yn sefyll rhwng y ddau brif fynedfa i’ch croesawu ac i’ch cyfarwyddo (o bellter) 

• Ewch i mewn trwy’r fynedfa rydych yn arfer ei ddefnydddio. Yn y cyntedd  fe welwch botel o ddi-

heintydd ar y bwrdd – manteisiwch arno, gan rwbio peth ar eich dwylo (felly hefyd ar y ffordd allan ar 

ddiwedd yr oedfa). 

• Pe baem ym Lloegr byddai’n rhaid gwisgo mwgwd i fynychu oedfa. Y cyngor gan EBC yw  “Rydym yn 

argymell bod gorchuddion wyneb hefyd yn cael eu gwisgo yn ein heglwysi yng Nghymru, ac yn 

arbennig mewn sefyllfa lle nad oedd modd cwrdd â’r rheol dau fetr”. Fe fyddwn ni yn cyfarfod â’r rheol 

dau fetr ac felly mae hi fyny i chi os ydych am wisgo mwgwd ai peidio. Os nad oes gennych fwgwd fe 

fydd yna gyflewnwad o rai tafladwy yn y cyntedd ar eich cyfer, pe baech yn dymuno gwisgo un.  

• Wedi mynd trwy’r drws i’r capel ei hun fe welwch saeth ar y palis pren o’ch blaen yn dangos i ba 

gyfeiriad y dylech fynd. 

• Bydd rhai rhesi o seddau wedi eu cau gyda thâp pwrpasol 

er mwyn sicrhau'r rheol dau fetr (gweler y llun ar y dde)  

• Bydd teuluoedd h.y. y bobl sydd gyda’i gilydd mewn 

“swigen deuluol” yn gallu eistedd hefo’i gilydd. 

• Yn ystod y cyfnod hwn bydd yn rhaid anghofio am y 

syniad o’r “sedd deuluol arferol” - bydd y swyddogion yn 

eich cyfeirio i seddau penodol er mwyn gweithredu'r 

rheol dau fetr. Gofynnwn yn garedig am eich 

cydweithrediad yn hyn o beth.                       Drosodd  ➔   



 • Fydd na ddim byd yn digwydd yn Salem o un Sul i’r llall a chan mai hyd at 72 awr yw bywyd y firws ar 

arwynebau caled bydd y risg o wythnos i wythnos yn isel iawn. Credir nad yw y firws (hyd yn oed pe 

bai’n bresennol) yn gallu byw ar arwynebau meddal e.e. llyfrau emynau a chlustogau, am fwy na 24 awr 

ac felly fydd na fawr o beryg o’r cyfeiriad hwnnw.                                                                                

• Fydd `na ddim canu emynau – nid yw y rheolau yn caniatau hynny, ond mae’n bosib y bydd yr organ ar 

waith ar ddechrau a diwedd yr oedfa – fe ganiateir defnydd o organ.  Hefyd, mae’n bosib y byddwn yn 

gwrando ar ganu cynulleidfaol ar ddisg ac yn dilyn y geiriau yn ein copiau o Caneuon Ffydd; hynny er 

mwyn cael ychydig o amrywiaeth. 

• Gofynnir i chi aros yn eich llefydd ar ddiwedd yr oedfa. Bydd un o’r swyddogion yn eich rhyddhau yn 

drefnus fesul rhes i sicrhau na fyddwch yn mynd ar draws eich gilydd yn y cynteddau.                       

• Os bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn oedfa, bydd angen i chi ddod  â Beibl eich hun gan na fydd 

modd i rannu llyfrau yn y Set Fawr. 

• Pan fydd yna Oedfa Gymun bydd yr elfennau wedi eu gosod yn y cylchoedd bach metel yn barod ar 

eich cyfer, gyda’r bara yn gorffwys yn daclus ar ben soser fach arian.  

• Gosodir blychau yn y cynteddau ar ddiwedd oedfa ar gyfer y casgliad rhydd.  

• Un toiled fydd ar gael ar gyfer gwŷr a gwragedd, sef toiled y merched ar ben y grisiau. Bydd cyflenwad o 

ddŵr poeth, sebon a thyweli papur yno ar eich cyfer. 

• Pwysig iawn - Nid oes pwysau yn cael ei roi ar neb i ddychwelyd ond rydym yn awyddus i’ch croesawu 

yn ôl. Byddwn wedi cymryd pob mesur i sicrhau eich iechyd a diogelwch a chredem y bydd y risg  yn isel 

iawn. 

• COFIWCH - Ni ddylech adael y tŷ os oes gennych unrhyw symptomau o’r feirws.  

UN O’R ARCHIF...... 
Daeth y lluniau isod i fy sylw yn ddiweddar - priodas yng Nghapel Salem, tua 1954 hwyrach, ie? A ydych yn adnabod rhai 
o’r bobl yn y lluniau? Hwyrach eich bod yn y llun, does wybod? Mae gennyf enw y priodfab a’r briodferch. 


