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Annwyl gyfeillion, 

Pleser i mi yw eich cyfarch drwy’r daflen fisol, gan obeithio eich bod i gyd yn cadw’n iach a bod y mwyafrif 

ohonoch wedi derbyn y brechlyn erbyn hyn. Yn bersonol, nid oeddwn yn hoff iawn o gael fy adnabod fel un o’r 

rhai bregus - ond fel y dywedodd y doctor wrthyf unwaith “Wyt ti wedi edrych ar dy dystysgrif geni yn ddiwed-

dar?” Sylw y doctor oedd hyn wrth i mi ddweud wrtho fod fy mhengliniau yn boenus weithiau. 

Wrth sôn am y brechlyn, da yw clywed bod y Covid-19 yn raddol ollwng ei afael, fel y gallwn oll ddychwelyd i 

ryw fath o normalrwydd. Newydd arall i godi calon yw deall y bydd trigolion Cefnrodyn yn cael derbyn ymweli-

adau gan aelodau o’u teuluoedd maes o law, a hynny ar ôl blwyddyn o amser. Mae’n debyg y bydd y gweddill oho-

nom y gorfod aros beth amser yn hirach cyn y cawn ninnau alw i’ch gweld. Felly, ar ran pawb ohonom yn Salem, 

anfonwn ein cofion atoch yng Nghefnrodyn, gan ddymuno pob bendith i chi.  

Wel, erbyn hyn mae’r dyddiau yn ymestyn a’r gwanwyn yn ymddangos yn gryf yn y tir. Mae’r ŵyn bach wedi 

cyrraedd ers rhai wythnosau, blodau’r ardd yn ymddangos, a’r coed i gyd yn blaguro.  

Dyma yw’r emyn sydd yn dod i’r meddwl wrth edrych ar yr holl hyfrydwch: 

                                                                    Gwellt y maes a dail y coed  
                                                                      sy'n ei ganmol ef erioed;  
                                                                      popeth hardd o dan y nef,  
                                                                      dyna waith ei fysedd ef.   
Ond cofiwch, mae’r gwanwyn wedi deffro ers rhai misoedd yma yn Llanelltyd. Wel, sut ar y ddaear mae hyn yn 

bod? Cyfeirio rwyf at y Crëyr Glas. Adar yw'r rhain sydd yn nythu gyda’i gilydd yng nghoed yr Hengwrt. Eleni, 

mae pedwar ar ddeg ohonynt i’w gweld ac rwy’n falch o ddweud bod y niferoedd rhywbeth yn debyg bob 

blwyddyn. Mae hyn yn newyddion da iawn, wrth ystyried bod niferoedd adar gwylltion o bob rhywogaeth wedi 

dirywio’n drychinebus ers blynyddoedd bellach. Mae’r Crehyrod Glas yn dod at ei 

gilydd bob blwyddyn yn niwedd Ionawr ac fe’u 

gwelir yn sefyll yn un haid ar ochr y dorlan yn 

llygadu ei gilydd. Wedyn, yn gynnar ym mis 

Mawrth byddant yn cychwyn adeiladu eu nythod. 

Byddaf wrth fy modd yn eu gwylio, gan wybod 

bod dyddiau hir y gaeaf yn dirwyn i ben. Diolch 

am yr hen Grëyr Glas. 

Gan ein bod ar drothwy’r Pasg, hoffwn i ni feddwl ac i gofio am ein Harglwydd Iesu Grist, am ei aberth drosom, ac 

am y llwybr a gerddodd o Gethsemane i’r Groes. I gofio am y gamdriniaeth a ddioddefodd yn llysoedd Peilat a’r 

Brenin Herod, y fflangellu didrugaredd a’r gwisgo â choron ddrain. Ac wedyn, yn ei wendid, yn cludo’i groes drom 

trwy strydoedd Jerwsalem i Galfaria Fryn. 

Daeth hanes ac ystyr y Groes yn glir iawn i mi flynyddoedd yn ôl pan roedd Eira a minnau ar ein gwyliau yn ninas 

Florence (Firenze). Mae dinas Florence yn enwog am artistiaeth, y Dadeni Dysg, ei phensaernïaeth a’i 

chofgolofnau, gyda gwaith Michelangelo 1475-1564 a Leonardo da Vinci 1452-1519 yn amlwg, dim ond i sôn am 

ddau o’r enwogion. Yn oriel gelf yr Uffizi cefais brofiad rhyfedd a bythgofiadwy. Gwelais baentiad yno o’r Iesu yn 

cludo’r groes, ac roedd fel petawn i yno ar ochr y ffordd ac yntau’n mynd heibio. Edrychodd arnaf ac ni allwn 

dynnu fy llygaid oddi arno. Gwelais ôl y gamdriniaeth ar ei wyneb, y cleisiau duon, y groes drom yn torri mewn i 

gnawd ei ysgwydd, y goron o ddrain trwchus, dim byd tebyg i’r drain rydym ni’n gyfarwydd â hwy. Sylwais fod un 

ddraenen wedi mynd o dan groen ei dalcen ac fe ymddangosai yn ddu , ond be dynnodd fy llygaid yn fwy byth 

oedd un deigryn disglair yn syrthio lawr ei foch. Roedd y neges yn glir: 

                                                   Ond fe’i harchollwyd am ein troseddau ni, 
                                                     a’i glwyfo am ein hanwireddau ni, 
                                                    roedd pris ein heddwch ni arno ef, 
                                                    a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachâd.                        DROSODD                                                                                                                               

                           Y Crëyr Glas 

Hen wyliwr godre’r geulan - a’i olwg 

Yn ddrychiolaeth syfrdan; 

Ei war crwm fel tro cryman 

A’i bwysau ar goesau gwan. 

                       Jâms Nicolas 



 Sefais yno yn hir, ni allwn dynnu fy llygaid oddi wrtho. Ni anghofiais y profiad byth.  

Cyn cloi, deallaf fod ein ffrind annwyl, Mrs Gwenfair Jenkins, wedi treulio ychydig ddyddiau yn yr ysbyty yn 

ddiweddar, ond da yw gallu dweud ei bod yn gwella yn ei chartref erbyn hyn. Pob dymuniad da i chi oddi 

wrth eich ffrindiau yn Salem. 

Bendithion yr Ŵyl i chi i gyd. 

               Terry Lloyd ( ar ran y swyddogion) 

              Y DRWS AGORED - Myfyrdod gan y Parchedig Patrick Slattery 

Ar Sul y Pasg agorwyd drws y bedd i adael y Crist atgyfodedig yn rhydd. Darllenwch yr hanes yn Efengyl Ioan 

pennod 20 . 

Bum yn ffodus o gael prentisiaeth fel saer coed ar ôl gadael yr ysgol ym 1964. Heddiw rwy’n gwerthfawrogi  hyn 

gan gofio bod Iesu Grist yn saer coed  cyn dechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. Gwaith hynod o ddiddorol 

oedd trin coed yng ngweithdy’r saer. Dysgais sut i wneud drws allan o astell a sut i osod y drws mewn tŷ. Yr 

oedd angen llawer o amynedd a gallu ac egni i fod yn saer coed y dyddiau hynny.  Heddiw mae popeth yn cael 

ei wneud â pheiriannau mewn ffatrïoedd. Mae drysau, ffenestri a llawer o bethau eraill mewn cartrefi newydd 

yn blastig. Yn ystod fy ngyrfa treuliais ddeuddeg mlynedd fel saer coed i’r cyngor lleol, ac rwyf wedi gwneud 

ugeiniau o ddrysau o bob math a maint a’u gosod mewn cartrefi o bob math. Agorwyd cannoedd o ddrysau gwa-

hanol i mi er mwyn i mi wneud fy ngwaith mewn cartrefi pobl o bob math.  Roedd llawer o foddhad gyda’r 

swydd. Byddai rhai pobl wedi colli goriad  ac wedi cau eu hunain allan o’u cartrefi , ac roedd yn rhaid i mi ffein-

dio ffordd i agor y drws. 

Ar ôl i mi ymaelodi yn eglwys Bethesda, Hen Golwyn ym 1970, cefais fy swydd gyntaf, sef bod yn un o ofalwyr 

y drysau. Doedd ddim disgrifiad swydd, dim cytundeb i arwyddo, dim gofyn imi arwyddo unrhyw ddatganiad 

ynglŷn â diogelu plant, dim rheolau iechyd a diogelwch. Credwch chi fi neu beidio roedd synnwyr cyffredin, 

ymddiriedaeth, a gonestrwydd yn rhinweddau derbyniol y dyddiau hynny. Gwaith a dyletswydd gofalwr y drws 

oedd bod yng nghyntedd y capel ryw ddeg munud cyn amser yr oedfa, croesawu’r pregethwr a’r aelodau ar eu 

ffordd i mewn, gofalu bod ganddynt lyfr emynau, ac agor y drws mewnol  i’w gadael i mewn i’r capel. Gyda rhai 

oedd yn hwyr yn cyrraedd rhaid oedd eu cadw yn y cyntedd nes y dechreuwyd canu’r emyn, yna  agor y drws i 

adael nhw i mewn. 

Yn festri Bethesda, Hen Golwyn `roedd copi o ddarlun enwog ‘Goleuni’r Byd’ gan yr arlunydd enwog Holman 

Hunt. Mae’n debyg bod yr arlunydd wedi cael yr ysbrydoliaeth i beintio hwn o adnod yn Llyfr y Datguddiad. 

‘Wele yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo; os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato, a bydd y 

ddau ohonom yn cyd-fwyta gyda’n gilydd.’ (Datguddiad pennod 3 adnod 20). Yn y darlun mae Iesu yn dal 

llusern mewn un llaw ac yn curo’r drws gyda’i law arall. Prin y gellir gweld y drws gan fod eiddew a mieri bron 

wedi’i orchuddio. Drws heb ei agor ers tro byd yw hwn. Drws sy’n cynrychioli mynediad i fywyd rhywun. Nid 

yw’r person hwn erioed wedi gwahodd Iesu i mewn i’w fywyd. Mae Iesu yn sefyll yn amyneddgar wrth y drws 

ac yn curo. Mae’n disgwyl ymateb. Mae am ddod i mewn a bod yn rhan o fywyd y person. Yn ôl yr hanes roedd 

rhywun wedi dweud wrth Holman Hunt  ei fod wedi gwneud camgymeriad, “Rydych wedi anghofio peintio 

clicied ar y drws”. Ond ateb yr arlunydd oedd, “Naddo wir, mae hynny’n fwriadol. Dim ond un glicied sydd i’r 

drws ac mae honno ar y tu fewn”. Mewn geiriau eraill y mae’n rhaid i ni agor y drws a gadael i Iesu Grist ddod i 

mewn i’n bywydau. Ni fydd yn gwthio nac yn gorfodi ei ffordd i mewn. Y mae’n rhoi inni’r rhyddid i ddewis. 

Ni sydd i benderfynu  a ydym yn mynd i agor  y drws iddo ai peidio. Os gwnawn, y mae ef yn addo, “dof i mewn 

ato, a bydd y ddau ohonom yn cyd-fwyta gyda’n gilydd”. Y mae cyd-fwyta yn arwydd o’r cyfeillgarwch y mae 

Iesu yn ei gynnig i’r rhai sy’n agor drws eu bywyd iddo ef. Wedi inni wahodd Iesu i ddod i mewn, y mae ef yn 

addo wedyn na fydd byth yn ein gadael. Dyma'r gwir am stori’r Pasg.  Lladdodd dyn Iesu, ond method â dinis-

trio Crist. Mae ysbryd y Crist byw yn ein bywydau heddiw. Edrychwn ymlaen at ddrws agored Salem yn fuan 

iawn. I’r rhai ohonom sy’n ddigon ffodus i fod yn bresennol gadewch inni beidio ag anghofio’r rhai na allant 

ddod. Gadewch inni gloi wrth fyfyrio ar emyn 841 yng Nghaneuon Ffydd. ‘Agor di ein llygaid Arglwydd  i weld 

angen mawr y byd.’                                                                                                                                                                                                       
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