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Rhifyn 220 

Annwyl gyfeillion, 

Braint i mi yw eich cyfarch drwy’r daflen fisol. 

Fel y gwyddoch, mae'n parhau i fod yn amser anodd i ni gyd, cyd aelodau Salem, ein hanwyliaid a’n ffrindiau, 

oherwydd Covid19. Mae rhai ohonoch yn parhau i hunan-ynysu, eraill gyda pherthnasau yn dechrau neu’n 

dychwelyd i'r coleg dan amgylchiadau sy’n achos anesmwythyd ar gychwyn tymor yr hydref. I eraill, mae’n amser 

pryderus i'r economi, er wedi dweud hynny mae'r tymor twristiaeth yn lleol wedi bod yn brysur gyda’r nifer o 

ymwelwyr yn llawer uwch na’r arfer. Er bod llawer o bwysau ar ein hysgwyddau mae'r baich yn llai gyda chy-

morth a charedigrwydd y rhai o’n cwmpas. Mae yma agosatrwydd yn y gymuned leol er ein bod yn cuddio tu ôl i 

fygydau amryliw ac mae hynny yn braf i’w weld. 

Er gwaetha’r sefyllfa bresennol, mae gennym lawer i ddiolch amdano. Roeddwn wrth fy modd ein bod wedi 

medru cynnal gwasanaethau yn Salem yn ystod mis Medi. Roedd ein cyd aelod a ffrind annwyl, y Parchedig Pat-

rick Slattery, wedi paratoi yn wych ar ein cyfer yn ein gwasanaeth cyntaf. Roedd ei neges yn rymus ac yn amserol 

ac roedd cynulleidfa deilwng yno i wrando ar ei genadwri ac i gyd addoli. Fel y gwyddoch, mae nifer helaeth o'n 

pregethwyr gwadd wedi ymddeol ac mae eu sefyllfaoedd personol yn golygu bod rhai ohonynt yn bryderus ac yn 

gyndyn i deithio a chynnal gwasanaethau ar hyn o bryd, er bod y darpariaethau yn Salem yn sicrhau bod pawb yn 

saff. Mae hynny yn hollol ddealladwy ac rydym yn diolch iddynt am eu gwasanaeth yn y gorffennol ac yn edrych 

ymlaen i’w gweld eto yn y dyfodol. Oherwydd hynny, mi roedd bwlch i’w lenwi ar Sul olaf y mis ac mae'n diolch 

i Mr Dwyryd Williams, ein hysgrifennydd medrus, am baratoi ar ein cyfer. Pe rhai rhywun diarth i Salem yn y 

gynulleidfa, byddent wedi dod i'r canlyniad mai’r gweinidog gwadd oedd yn y pulpud. Roedd y gwasanaeth yn 

ddiddorol a’r croeso yn un cynnes a diffuant. I'r rhai ohonoch a fyddai yn dymuno mynychu'r capel ond oher-

wydd Covid neu amgylchiadau eraill, yn methu gwneud hynny ar hyn o bryd, mi rydym yn edrych ymlaen at eich 

gweld unwaith eto pan ddaw tro ar fyd. 

Yn ystod ein gwasanaethau,  rydym wedi bod yn sibrwd gweddi fawr y teulu a’r fendith tu ôl i’n mygydau, er 

mae’n gweddïau dros ein cyd aelodau â’n cyd frodorion ledled y byd mor gryf os nad yn gryfach nac erioed. Dydi’r 

rheolau ddim yn caniatáu i ni gyd ganu. Rydym yn genedl gerddorol (er bod rhai yn fwy cerddorol nag eraill!) ac 

mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn ein brwdfrydedd i ganu ar bob achlysur. Felly, doeddwn i ddim yn disgwyl y 

byddai yn hawdd gwrando ar ychydig emynau ar ddisg tra yn Salem ar y Sul, ond mi gefais siom ar yr ochor orau. 

Roedd yr emynau, y caneuon a’r gerddoriaeth yn briodol ac amserol ac yn plethu gyda thestun y bore. Un o’r artis-

tiaid oedd Fflur Dafydd, yr awdures a’r gantores o Gaerfyrddin, gyda chân dan y teitl Ffydd, Gobaith, Cariad - cân 

sydd yn adleisio geiriau’r Apostol Paul am "Gariad". Gwnaeth hynny i mi feddwl am bwysigrwydd caneuon a 

cherddoriaeth a sut mae'r geiriau, y gerddoriaeth neu gyfuniad o’r ddau yn codi ein calonnau ac yn effeithio ar ein 

teimladau a’n hemosiynau. Rydym i gyd yn gyfarwydd â’r emynau yng Nghaneuon Ffydd ond yn ychwanegol i 

hynny mae gennym i gyd ryw gân neu gerddoriaeth, crefyddol neu seciwlar sydd yn 

gwneud i ni golli anadl am eiliad neu yn ein tywys i amser neu le pwysig yn ein bywydau. 

Does gen i ddim record na thâp o ganeuon Cleif Harpwood (gweler dde), lleisydd y grŵp 

Edward H Dafis, a byddai’r merched ym Modlondeb yn cadarnhau nad oes gennyf unryw 

ddealltwriaeth o "You Tube" na sut i lawrlwytho miwsig i ffôn symudol ac os clywaf Cleif 

Harpwood yn canu "Mistar Duw" mae’n rhaid gwrando. Mi ysgrifennwyd y gân gan y 

canwr a chyhoeddwyd hi ar y record "Hen Ffordd Gymreig o Fyw" yn 1974. 

Dyma rai o’r geiriau:                                                                                                                                   

"Mi glywais lawer sôn am Fistar Duw, 

Y chwerthin ar y rhai oedd yn dy griw, 

ond nawr ar faes y frwydr 

`u bywyd fel y gwydyr 

mae’r milwyr celain budur, Mistar Duw. 

Mistar Duw, Mistar Duw, 

Mae nhw’n dweud dy fod ti’n fyw, 

Mistar Duw, 

Wyt ti gyda ni o hyd?" 

                                                                             DROSODD 



 .....ac yn hwyrach yn y gân mae’r frawddeg "Rwy’n cyfadde` Mistar Duw, mod i’n amau ar y dechrau, Mr 
Duw" 

Dyna frawddeg bwerus! 

Cân arall sydd gan yr un awdur, Cleif Harpwood, sydd yn peri i mi sefyll a gwrando yw "Ysbryd y Nos".  
Ydy’r gân yn un grefyddol neu’n ddi grefydd?  Dim ots am hynny mewn gwirionedd oherwydd  mae’n creu 

llonyddwch mewnol i’r un sydd yn gwrando. Dyma rai o’r geiriau hynny. 

Cyn cloi, hoffwn wneud sylwad am John Hume, un o fawrion y byd, a fu 

farw yn 83 mlwydd oed ar y 3ydd o Awst. Er fy mod wedi ymweld â 

Gogledd Iwerddon, does gen i ddim cysylltiad o unrhyw fath gyda’r lle, ond, 

yn yr un modd, does gen i ddim cysylltiad â De Affrica, ond dydi hynny 

ddim yn atal i mi a miliynau o bobl ledled y byd rhag teimlo edmygedd a 

pharch tuag at Nelson Mandela. Roedd John Hume yn frodor o Derry, yn 

genhadwr am hawliau sifil ac mi roedd yn un o’r bobol bwysicaf, os nad y pwysicaf a greodd y Cytundeb 

Eingl/Wyddelig yn 1985. Roedd yn hoffi cofio geiriau ei fam pan oedd yn blentyn ifanc "Look at that milk bot-

tle on the table, it’s half full not half empty" ac mi roedd hynny yn sail i’w frwydr dros heddwch am weddill ei 

oes. Ei fwriad tra’n ifanc oedd i ateb galwad i fynd yn offeiriad yn yr Eglwys Gatholig, ac er na wireddwyd y 

bwriad hwnnw, roedd yn Gristion i’r carn ac yn mynychu ei eglwys bob dydd, nifer o weithiau ar ei ben ei 

hun, i fyfyrio a derbyn arweiniad. John Hume ydy’r unig berson sydd wedi derbyn Gwobr Heddwch Nobel, 

Gwobr Heddwch Gandhi a Gwobr Martin Luther King ac fe’i  hurddwyd ef yn "Knight Commander" gan y 

Pab yn 2012. Mi fyddai'r byd yn lle gwell be bai pob gwleidydd yn dilyn egwyddorion y diweddar John Hume. 

Hoffwn ddymuno pen-blwydd hapus arbennig i Mrs Ann Roberts, Gwelafon, ar y 6ed o Hydref. Dwi’n siŵr 

fod yna siawns go dda y cewch gacen gwerth chweil Ann! 

Rydym yn anfon ein cofion anwylaf at bawb sydd o dan anhwylder a’r rhai sydd yn gaeth i’w cartrefi. Rydym 

yn meddwl amdanoch i gyd ac yn dyheu am y dydd pan gawn ymweld â chi eto. 
          Yn gywir, 

          Peter Jones (Ar ran y swyddogion) 

OEDFAON MIS HYDREF  2020  
Hydref 4ydd – Dim oedfa 

Hydref 11eg  - 10.00 y bore - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Hydref 18fed - 10.00 y bore - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy 

Hydref 25ain - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Y mae ein gweinidogion gwadd mewn cyfyng gyngor y dyddiau hyn gyda ffactorau y tu hwnt i’w rheolaeth yn 

amharu ar eu gallu i  ddod atom. Y mae gweinidogion Undeb yr Annibynnwyr wedi cytuno i beidio mynd allan 

o’u gofalaethau i bregethu ac y mae llawer o gapeli anghydffurfiol wedi penderfynu peidio ag ailagor eu drysau 

nes y bydd y sefyllfa parthed Covid-19 wedi gwella’n sylweddol - hwyrach na fydd hynny tan y flwyddyn 

newydd. Hoffem, pe bai modd, gynnal o leiaf dwy oedfa y mis yn Salem yn ystod cyfnod yr argyfwng ond ni 

allwn warantu y byddwn yn llwyddo yn hynny o beth. Rydym yn ffodus fod y Parchedig Patrick Slattery mor 

barod ei gymwynas, gan fynegi parodrwydd i lenwi dau fwlch ym mis Hydref. Rydym yn gwerthfawrogi ei 

gymorth yn fawr iawn oherwydd mae’n chwithig iawn peidio gallu ymgynnull i gydaddoli. Cofiwch, mae mesu-

rau trylwyr ar waith yn Salem i sicrhau fod pawb yn ddiogel - diheintydd a mygydau ar gael yn y cynteddau, 

sustem un ffordd ar gyfer mynd a dod, rhesi o seddau wedi eu cau ar gyfer sicrhau ymbellau ayyb.  Nid ydym yn 

pwyso ar neb i ddod ond gallwn eich sicrhau y byddwch yn teimlo’n ddiogel mewn oedfa. 

Pan ddaw lleisiau'r nos i 'mhoeni, 
a sibrwd gwag y gwynt i’m hoeri, 
ti sy'n lliwio'r blode 
a mantell gwlith y bore; 
tyrd, Ysbryd y Nos. 

Ysbryd y Nos, tyrd yma'n awr, 
gwasgara'r ofnau cyn daw'r wawr; 
diffodd y t'wyllwch, tyrd â'r dydd: 
gad i’m ddod o'r nos yn rhydd. 



DIOLCHGARWCH   

(Myfyrdod gan y Parchedig Patrick Slattery) 

Gair bach ydi ‘diolch’ ond mor bellgyrhaeddol!  Onid ydi hi’n rhyfeddod mor ganiataol yr ydym yn cymryd 

bywyd.  Nid ydym yn wir yn gwerthfawrogi llawer iawn o bethau hyd nes y byddwn yn eu colli - iechyd, 

teulu, ffrindiau a llawer mwy.  Eto, nid oes yr un diwrnod yn mynd heibio nad ydyw Duw yn llwytho ei 

fendithion arnom, ac eto, rydym ninnau mor amharod i ddiolch iddo. Y gwir yw, mae Duw yn rhoi i ni 

lawer iawn mwy na’r hyn a welwn â’n llygaid, ac ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw.  Y mae hen 

chwedl am ddau angel a anfonwyd i’r ddaear i gasglu ynghyd weddïau pobl. Yr oedd un ohonynt i gasglu 

deisyfiadau pobl, a’r llall i gasglu eu diolchiadau. Aeth y cyntaf yn ôl â’i fasged yn orlawn, ceisiadau pobl, 

pobl yn gofyn am bethau gan Dduw.  Ond roedd basged yr angel a ddaeth i gasglu gweddïau diolchiadau 

bron yn wag. Mae’r stori er ei bod yn hen, yn adlewyrchiad cywir  ond trist o’r natur ddynol. Onid yw ein 

deisyfiadau/ceisiadau  yn ganmil mwy na’n diolchiadau? 

Rwy’n cofio pan oeddwn i’n fachgen ysgol adref yn Hen Golwyn erstalwm, y trydydd Dydd Llun yn Hy-

dref oedd yn cael ei gadw fel Dydd Diolchgarwch. Dyna oedd y traddodiad yn hen Sir Ddinbych a siroedd 

eraill yn y gogledd. Ac roedd Gŵyl Diolchgarwch am y Cynhaeaf  yr un mor bwysig i ni ag oedd Y ‘Dolig. 

Gyda’r ysgol a’r siopau wedi cau a ninnau’n gwisgo ‘siwt Sul’ ar Ddydd Llun Diolchgarwch, a phawb yn 

mynd i’r capel. Ie, pawb, ac mi fyddai pawb yno - rhai na welech chi mo-

honyn nhw ond unwaith y flwyddyn. Chwarae teg iddyn nhw. Trwy’r 

dydd Diolchgarwch yr oedd yna lot o ganu emynau a lot o weddïo o’r 

bore hyd yr hwyr. Wrth feddwl am yr hen ŵyl, gallwn glywed lleisiau 

rai o’r hen weddiwyr ar eu gliniau yn y Set Fawr yn parablu,  ac yn 

bloeddio ei gweddïau huawdl, ac ambell i ‘Amen’ a ‘Diolch’  gan 

borthwyr y Set Fawr. Oedd, mi oedd ‘Wil Haleliwia’, ‘Dei Diolch’ a 

‘Tomi Amen’ yn brysur iawn ar Ddydd Diolchgarwch.   ‘Da chi i gyd yn cofio rhai o weddïau'r hen saint 

erstalwm. Anghofiai byth Robert Jones, blaenor yn eglwys Bethesda, Colwyn yn dechrau’r cyfarfod gweddi 

fore Llun Diolchgarwch yn gweddïo fel hyn; “Diolch i ti Arglwydd am y bregeth a gawsom gan ein 

gweinidog neithiwr, er na chlywais i ddim popeth a ddywedodd. Ond nid arno fe, nac arnat tithau chwaith 

y mae’r bai am hynny. Y mae’r hen glustiau ‘ma wedi trymhau , ti’n gweld.”  Gweddi wreiddiol o galon yr 

hen flaenor. ‘Da chi i gyd yn siŵr o gofio ‘gweddïau gwreiddiol o’r frest’ Beth bynnag yw ein barn am y 

gweddïau gwreiddiol, y mae un peth y gallwn ei ddweud yn bendant amdanynt , sef mai gweddïau a ddaeth 

o’r galon oeddynt. A gan mai Duw sydd yn edrych ar y galon yw Duw, onid oes hawl gennym i gredu bod 

gweddi seml sy’n dod o’r galon yn dderbyniol gan Dduw? Ac ni alla i lai na chredu bod Duw ei Hun yn 

hoffi tipyn o wreiddioldeb.                                                                                      

Yn ôl y Beibl, gorchymyn Duw i bobl Israel ers y cychwyn oedd i “cadw gŵyl y Cynhaeaf a blaenffrwyth 

yr hyn a heuaist yn y maes.” (Exodus 23:16). Hyd heddiw mae Gŵyl y Cynhaeaf yn bwysig i’r Iddewon. 

Mabwysiadwyd yr ŵyl gan yr  Eglwys Gristnogol ac ar ôl Diwygiad 1859 yng Nghymru daeth y cyrddau 

gweddi diolchgarwch mewn grym. A mawr yw ein dyled i Dafydd Morgan, y Diwygiwr o Gwmystwyth am 

sefydlu'r rhain. Cyfarfodydd Gweddi, dyna oedd y drefn, tair oedfa weddi, bore, pnawn a nos. Ond daeth 

tro ar fyd ar y rhain gyda’r bregeth yn cymryd lle'r cyfarfod gweddi. 

Ddylai neb ei chael hi’n anodd i ddiolch. Mae’r Beibl yn gofyn i ni wneud pethau go anodd, er enghraifft- 

maddau i elyn, cerdded yr ail filltir, aberthu, ond o’u cymharu â rhain, mae diolch yn beth hawdd iawn.  

Rwy’n cofio fel bachgen ifanc, ar ôl bob ‘Dolig roedd mam yn rhoi papur a phensil i mi i sgwennu gair o 

ddiolch i Anti Mary yn Lerpwl am y presant ‘Dolig. Ac rwy’n 

falch i mi gael fy magu fel `na i fod yn ddiolchgar. Rwy’n siŵr 

bod hyn yn wir amdanoch chi hefyd. 

Rydym wedi cael cyfle i ddiolch i holl weithwyr Gwasanaeth 

Iechyd Cenedlaethol am ei ymroddiad trwy Covid 19. Mae an-

gen i bob un ohonom i weddio drostynt yn gyson a diolch i 

Dduw am y ffordd mae’n gweithio trwy eu bywydau . DIOLCH 



 HANES EYAM (ÔL NODYN) 

Fe fydd y rhai ohonoch a oedd yn bresennol yn yr 

oedfa yn Salem dydd Sul, 27ain yn cofio i mi 

gyfeirio at yr hyn ddigwyddodd yn Eyam yn 

1665/66, gan gyffelybu hynny i’r haint presennol, 

sef Covid-19. Daeth i fy sylw wedi’r oedfa fod 

cysylltiad teuluol rhwng y teulu Syddall a arferai 

fyw yn Bagshaw House yn Eyam yng nghyfnod y 

Pla â’r Parchedig Carwyn Siddall, Llanuwchllyn. 

John Sydall oedd y pen teulu ac Elizabeth oedd enw 

ei wraig ac roedd ganddynt saith o blant. Bu farw John a chwech o'r plant. Ail briododd Eliza-

beth ond bu farw ei hail ŵr â hithau yn ddiweddarach o ganlyniad i’r Pla. Goroesodd Joseph 

Syddall, a oedd yn dair oed ar y pryd. 

Anghofiais sôn dydd Sul fod gennyf gopi o nofel Saesneg dan y teitl “Year of Wonders”,  sydd yn seiliedig ar hanes Eyam 

yng nghyfnod y Pla. Mae’r nofel yn un digon gafaelgar. Mae croeso i unrhyw un fenthyg y llyfr, dim ond i chi sôn. 

Bagshaw House 

Ydach chi’n cofio gweld y lluniau hyn yn 

nhaflen mis Medi? Yn ôl y wybodaeth sydd gen-

nyf, y priodfab oedd Wyn Smith o Ruthun a’r 

briodferch oedd Jane Jones. Y gŵr ifanc yn y 

siwt i’r dde o’r plant yw Meirion Owen, Rhedyn 

Cochion. Y gweinidog ar y dde oedd y diweddar 

annwyl Barchedig A.O.Roberts, Machynlleth. Os 

ydych yn anghytuno y mae croeso i chi gysylltu 

â fi 01341 4223 494 

CYMANFA YSGOLION 

DOSBARTH DOLGELLAU 1974 

O dro i dro byddaf yn dod ar 

draws hen ddogfennau, lluniau 

neu bamffledi sydd yn cyfeirio at 

Salem. Nid ydynt bob amser 

mewn cyflwr da - dyma i chi 

enghraifft o bamffled o’r fath. 

Diddorol yw gweld enwau hen > 

ffrindiau sydd bellach wedi ein 

gadael. Fe welwch mai’r ar-

weinydd cerddorol oedd y diwed-

dar Meirion Jones, arweinydd Côr 

y Brythoniaid am flynyddoedd 

lawer. Siwr fod llawer ohonoch, 

fel minnau, yn cofio y diweddar 

Mrs Meiriona Williams, Bontddu 

yn annwyl iawn.  


