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Annwyl gyfeillion, 

Daeth fy nhro i’ch cyfarch unwaith yn rhagor trwy gyfrwng y daflen fisol. Tybiaf eich bod chi i gyd bellach wedi 

cael o leiaf eich brechiad cyntaf rhag y Covid a mwy na thebyg yr ail un hefyd. Rhydd hynny elfen o ddiogelwch a 

thawelwch meddwl i ni i gyd a chyda hynny mewn golwg gallwn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r capel ar gyfer 

oedfaon. Gan nad yw’r canllawiau parthed canu cynulleidfaol wedi newid hyd yma bydd yn rhaid dibynnu ar 

wrando ar emynau trwy system sain y capel ond os bydd y sefyllfa yn genedlaethol yn parhau i wella, mae’n siŵr 

yr adolygir hynny yn ystod misoedd yr haf. Y mae’r gefnogaeth i’n hoedfaon zoom wedi bod yn dda iawn, a braf 

oedd cael cyfeillion o gapeli ac enwadau eraill yn ymuno â ni yn rheolaidd. Ni fyddwn yn anghofio yn llwyr am 

Zoom fel cyfrwng ar gyfer ein hoedfaon ac mae’n bosib y bydd yn rhaid troi at y cyfrwng yn amlach yn y dyfodol. 

   Yn gynnar ym mis Mai daeth newyddion trist i law am farwolaeth un o hoelion wyth ein henwad a ffrind 

ffyddlon i ni yn Salem. Cyfeirio rwyf at y Parchedig Cynwil Williams a fu farw yng Nghartref Dolanog ger y Rhyl, 

yn agos at gartref un o’i dair merch, fe dybiwn. Roedd yn wythdeg pedwar mlwydd oed. Cyn dod yn weinidog ar 

Gapel y Crwys, Caerdydd roedd y Parch. Cynwil Williams yn weinidog ar Gapel Mawr, Dinbych. Roedd Bethan a 

minnau yn gyfarwydd iawn â Cynwil oherwydd atom ni yr arferai ddod am ginio pan ar ymweliad â Salem. Deuai 

â photelaid o win coch Shiraz “Yellow Tail” i ni bob tro - roedd yn canmol y gwin yn fawr – ond cofiwch, doedden 

ni ddim yn ei yfed yn ystod ei ymweliad! Ar y pryd roedd gan Cynwil a minnau geir cyffelyb sef Renault Laguna 

du ac roeddem yn aml y trin a thrafod rhinweddau’r car. Wedi dweud hynny, roedd Cynwil yn dipyn mwy o 

“speedster” na fi a chafodd ambell docyn am oryrru wrth fynd ar ei deithiau niferus o amgylch y 

wlad. Rwyn cofio fo’n gadael ei sbectol yma un Sul ac roedd wedi cychwyn ar ei daith i 

Abergynolwyn ar gyfer oedfa’r prynhawn. Fe es ar ei ôl yn syth a doeddwn i ddim mwy na 

munud neu ddwy ar ei ôl ond weles i ddim golwg ohono. Dyma gyrraedd Abergynolwyn a roedd 

Cynwil eisoes wedi cyrraedd y Neuadd Bentref. Doedd o ddim wedi cynhyrfu o gwbl oherwydd 

roedd ganddo sbectol sbâr yn ei gar!! Bu Cynwil yn hael ei gefnogaeth i Mari Fflur  pan roedd yn 

astudio yng Ngholeg yr Iesu, yn enwedig gan fod Athroniaeth ymysg y pynciau roedd Mari yn ei 

astudio. Roedd Cynwil wedi astudio yno ac roedd y Coleg “Cymraeg” yn agos iawn at ei galon. 

Roedd yn athronydd, diwynydd ac awdur o fri. Cafodd ei fywgraffiad o Rowan Williams 

ganmoliaeth sylweddol. Dwi’n cofio sôn wrtho un tro fod Côr Meibion Dolgellau a’r Cylch yn mynd i ganu mewn 

cyngerdd yn Basingstoke yn ne Lloegr ym mhresenoldeb Rowan Williams, Archesgob Caergaint ar y pryd. Fe’m 

siarsiwyd gan Cynwil i’w gofio fo at Rowan Williams pe bawn yn cael cyfle. Fel mae’n digwydd cefais gyfle i 

ysgwyd llaw â’r Archesgob a manteisiais ar y cyfle i ddweud wrtho fod Cynwil yn cofio ato. Dywedodd wrtha’i am 

ei gofio yntau at Cynwil.  

Mewn teyrnged i Cynwil, dywedodd Meirion Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru: 

"Bu'n ŵr a thad annwyl, ac yn ffrind i lawer. Fel gweinidog a bugail gofalus, enillodd ei le yng nghalon y bobl a 

ymddiriedwyd iddo. Fel pregethwr, amlygai ei ddawn a'i allu academaidd a'i ddiddordeb mewn darllen.”  

Coffa da am ŵr hynaws ac annwyl iawn. 

Anghofiwyd sôn yn y cylchlythyr diwethaf fod Mrs Mary Jones, Wenallt Villas,  wedi torri ei garddwrn, sawl mis 

yn ôl bellach, yn dilyn codwm. Gobeithio eich bod yn parhau i wella Mary a’r fraich yn cryfhau a `stwytho.  

Testun gofid i mi oedd clywed gan gyfeillion fod nifer o’n haelodau yn symol ac amgylchiadau ambell un wedi 

newid oherwydd cyflwr eu hiechyd. Anfonwn ein cofion anwylaf at Mrs Gwenfair Jenkins, Llys Heulwen, sydd yn 

parhau yn wael yn ei chartref. Un arall sydd yn ein meddyliau â’n gweddiau y dyddiau hyn yw Mrs Jean Roberts, 

Hafod Uchaf, Bontddu. Oherwydd tor-iechyd a’r angen am ofal parhaus bu’n rhaid i Mrs Roberts symud i gartref 

nyrsio ym Mhentrefoelas. Dymunwn y gorau iddi hi ac hefyd i Mr Roberts sydd yn siwr o fod yn gweld colli ei 

briod annwyl. Cofiwn hefyd am Mr Eifion Owen, Hafoty, Pencefn. Oherwydd bod ei anghenion gofal yntau wedi 

dwysau fe’i symudwyd o gartref Bodawen, Porthmaodog i gartref y Rhallt, Y Trallwng -a hynny’n ddigon diry-

bydd, mae’n ymddangos. Dymunwn yn dda iddo ef ac hefyd i Mrs Meirwen Owen, sydd wedi gorfod ymdopi â’r 

sefyllfa newydd yma. Daeth i fy sylw yn fwy diweddar fod Mrs Eira Williams yn Ysbyty Bronglais DROSODD    



 

OEDFAON MISOEDD MAI/MEHEFIN 

Dydd Sul, Mai 30ain - 10.00 y bore - Oedfa (YN Y CAPEL) dan ofal y swyddogion gyda phregeth ar y sgrin 

fawr gan y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Caernarfon 

Dydd Sul, Mehefin 6ed - 10.00 y bore -Y Parchedig Judith Morris, Penrhyncoch (YN Y CAPEL ) 

Dydd Sul, Mehefin 13eg - Dim oedfa 

Dydd Sul, Mehefin 20fed -10.00 y bore - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy (YN Y CAPEL ) 

Dydd Sul, Mehefin 27ain - Dim oedfa 

                OFEREDD BYWYD - Myfyrdod gan y Parchedig Patrick Slattery 

Un o’r llyfrau anghofiedig yn y Beibl yw Llyfr y Pregethwr. Mae’n cael ei guddio gyda’r Diarhebion rhwng y 

Salmau ac Eseia. Yn ddiweddar penderfynais ei ail ddarllen ac nid ofer oedd fy ymdrech. Mae ei neges yn am-

serol i gyfnod anodd fel hyn. Gwelais pa mor amserol yw neges y Pregethwr i’n sefyllfa ni yng nghyfnod y clo. 

Man cychwyn y Pregethwr yw cyfeirio at oferedd bywyd.  Yn ôl Beibl William Morgan, ‘gwagedd yw'r cwbl’, 

ac yn ôl y Beibl Cymraeg Newydd, ‘Gwagedd llwyr yw’r cyfan”. Mae beibl.net yn amserol iawn, ‘Mae’n 

ddiystyr! Dydy e’n gwneud dim sens! Mae’r cwbl yn hollol absẃrd’.                      

Mae hyn yn codi un o gwestiynau hynaf dynoliaeth, “Beth yw ystyr bywyd?” A oes modd cael gafael ar ryw 

arwyddocâd ystyrlon, neu hap a damwain yw’r cyfan oll? A oes synnwyr o gwbl yn y bywyd sydd gennym, neu 

ai chwyrligwgan di-stop, diddiwedd yw? Mae’r cwestiynau hyn yn cael eu gwasgu arnom mewn modd dwysach 

heddiw nag erioed o’r blaen. Ni fedr gwyddoniaeth mo’u hateb; ni ddengys ein hathronwyr fod yr allwedd 

ganddynt hwy; ni all ein gwleidyddion ddatrys y problemau hyn. Ble mae’r ateb felly? A oes ateb o gwbl?      

 Diben Llyfr y Pregethwr yw dangos gwagedd ac oferedd bywyd oni bai fod 

Duw yn y canol. Yn ddidrugaredd bron, mae’n sylwi ar anobaith bywyd o 

safbwynt y person di-Dduw, gan ein harwain yn y pendraw i weld bod ystyr i 

fywyd wrth gydnabod lle Duw yn y cyfan.           

Pwy oedd y ‘Pregethwr?’ Mae’n rhaid inni gydnabod nad yw’r llyfr ei hun yn 

ei enwi ond gan fod cliw yn yr adnod gyntaf sef, “Geiriau’r Pregethwr, mab 

Dafydd, brenin yn Jerwsalem”, y gred yw mai Solomon a’i hysgrifennodd. 

Gŵr enwog am ei ddoethineb a’i ogoniant brenhinol. Gŵr a gafodd gyfle i 

flasu a mwynhau’r cyfan y gallai’r byd ei gynnig iddo. Gŵr a gychwynnodd ar ei yrfa mewn modd addawol, 

ond a welodd flinder mawr oherwydd ei wrthgiliad ysbrydol. Gallwn ei ddychmygu ar ddiwedd ei oes yn bwrw 

golwg yn ôl, yn pwyso a mesur ei fywyd, ac ar sail ei brofiad ei hun yn dysgu pobl eraill beth oedd gwir ha-

pusrwydd. A beth oedd swm a sylwedd ei neges?  “Gwagedd llwyr yw’r cyfan.” Ond cyfeirio y mae ar y dechrau 

i bethau ‘dan yr haul’, sef pethau’r byd a’r bywyd hwn. A rhaid darllen y llyfr cyfan i weld bod ystyr a gobaith 

i’w ddarganfod mewn mannau neilltuol. Bwriad y Pregethwr yw arwain ei gynulleidfa i’r fan honno. Mae’n 

llwyddo i wneud hyn yn grefftus wrth ddatblygu ei ddadl am oferedd bywyd heb Dduw. Daw uchafbwynt ei 

araith yn amlwg yn y bennod olaf ble mae’n cynghori ei gynulleidfa gyda geiriau o obaith. Trowch eich sylw 

oddi wrth eich hunain at Dduw eich Creawdwr. Mae’n gyngor i bawb ond yn arbennig i’r bobl ifanc. “Cofia dy 

Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn i’r dyddiau blin ddod.” Pennod 12 adnod 1. Dyddiau ieuenctid, dyna’r 

adeg i wynebu cwestiynau sylfaenol bywyd, dyna'r adeg i osod seiliau cedyrn at y dyfodol, dyma’r adeg i geisio 

Duw. Daw amser pan fydd ein hysbryd yn dychwelyd at Dduw. Gorau po gyntaf felly, i ni sicrhau perthynas 

cywir gyda Duw. Heb y berthynas hon, gwagedd yw bywyd, ond ar sail y berthynas hon mae bywyd yn llawn 

gobaith am fod y gobaith hwnnw wedi’i angori yn Nuw. 

 Geiriau dyn doethaf y byd yn ei amser yw geiriau Llyfr y Pregethwr. Geiriau hynod o amserol sy’n haeddu 

sylw a gwrandawiad heddiw. Byddwn ninnau ddoeth felly, ac fel y Pregethwr, dysgwn i eraill beth yw gwir 

ystyr bywyd, sef ein perthynas a Duw trwy Iesu Grist yn nerth yr Ysbryd Glân. 

yn dilyn codwm a’i bod wedi torri ei braich ac asgwrn ei chlun. Mae’n amlwg fod hithau yn y “wars”. 

Gwellhad buan i chi, Eira.  Rydych i gyd yn ein meddyliau a’n gweddiau, mae hynny’n sicr.     

Cyn cloi hoffwn ddymuno’n dda i chi i gyd gan obeithio y bydd yr amodau a’r rheoliadau yn ein caniatáu i 

weld ein gilydd yn fwy rheolaidd cyn bo hir a’n galluogi i fwynhau’r haf sydd o’n blaenau. 

                   Cofion cynnes, 

                 Dwyryd (ar ran y swyddogion) 


