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Rhifyn 225 

Annwyl gyfeillion, 

Braint i mi yw eich cyfarch drwy’r daflen fisol ar drothwy dydd ein nawddsant a dim ond tair wythnos i ffwrdd o 

gychwyn tymor y Gwanwyn. Er bod tymor y gaeaf yn para yr union yr un nifer o wythnosau bob blwyddyn, gyda 

Covid-19 a’r cyfyngiadau, y cyfnodau clo ac yn y blaen, y mae wedi teimlo yn ddiddiwedd eleni. 

Er hynny, mae dyddiau braf ar y gorwel, nid yn unig o ran tywydd ond gyda nifer o aelodau Salem wedi derbyn eu 

brechlyn cyntaf, gallwn deimlo’n hyderus bod y gwaethaf o’r firws yn y gorffennol ac fe gawn edrych ymlaen at 

gyfarfod teulu a ffrindiau unwaith eto. 

Mae fy nghyflogwr, Banc Barclays, wedi fy ngorfodi i weithio gartref bron trwy gydol 2020 ac mae hynny’n par-

hau. Ar yr un llaw, `rwyf yn methu'r siwrnai lawr i Aberystwyth trwy ardal fy mebyd, yn methu mynd am dro 

wrth lan y môr amser cinio a medru mynychu nifer o siopau amrywiol, er enghraifft, siop lyfrau Waterstones a 

Siop y Pethe. Ar y llaw arall, mae’n braf aros adref ac mae’r amgylchedd wedi cael hoe rhag y drafnidiaeth ddiddi-

wedd sydd ar ein ffyrdd mewn sefyllfa arferol. Rwyf hefyd wedi cychwyn cerdded yn rheolaidd i gael ychydig o 

awyr iach i ffwrdd o waith y Banc ac oherwydd fy mod wedi ennill dwy awr y dydd sef yr amser teitho i Aberyst-

wyth ac yn ôl. Rwy’n mwynhau cerdded i Lanelltyd, Llyn Penmaen a thua Llynnau Cregennen a gyda June, fy 

ngwraig gyda mi, dwi wedi dysgu ychydig hefyd am y byd natur o’n cwmpas. Mae gan June ddiddordeb mewn 

adar gwyllt ac mae ganddi wybodaeth eang amdanynt. Mi welais aderyn ychydig wythnosau nôl oedd yn edrych i 

mi yn debyg i chwaden. Roedd June yn dweud wrthyf yn syth mai Goosander (hwyaden ddanheddog) oedd yr 

aderyn arbennig yna, ond nid oedd dim byd tebyg i chwaden gyffredin ac yn wir dwi wedi ei weld eilwaith wedi 

hynny, yn ogystal ag adar diddorol eraill. 

Mi rydym mor ffodus o fyw mewn tref, sir a gwlad mor hyfryd. O ganlyniad i’r cerdded a heb fawr o ymdrech dwi 

wedi colli rhywfaint o bwysau, roedd gennyf ddigon i golli cofiwch, ond mae wedi dod at bwynt lle cysylltodd y 

nyrs clefyd-siwgr â mi i leihau fy nhabledi dyddiol o bump i ddau. Dwi’n cael fy ngalw i mewn o bryd i’w gilydd i 

gael fy mesur am bob math o bethau ac o ganlyniad i apwyntiad ym mis Rhagfyr, mi gefais yr alwad ffôn ychydig o 

wythnosau yn ôl. Mae’n siŵr bod y feddygfa wedi ail edrych ar y ffigurau mwy nag unwaith ac yn methu credu! 

“Beth bynnag `dach chi yn ei `neud, daliwch ati” oedd y neges! Mae’n siŵr ein bod ni i gyd yn Salem yn diolch i’r 

doctoriaid, nyrsys ac yn wir holl weithwyr y Gwasanaeth Iechyd am eu gofal, a hefyd y gweithwyr yn y siopau 

hanfodol a’r staff yn y cartrefi gofal, ymysg y miloedd sydd yn ein helpu o ddydd i ddydd. Dyna beth yw 

cymdeithas! Mae’n siwr ein bod i gyd yn methu theulu a ffrindiau, mi fedrwn siarad ar y ffôn neu eu gweld ar lein 

ond does dim byd tebyg i fod gydag anwyliaid. Roedd yn braf cael sgwrs gyda Tecwyn ac Eirwen Owen wythnos 

diwethaf. Roedd Tecwyn yn yfed ei baned o de poeth wrth fwrdd y gegin gefn a minnau yn crynu o oerfel ar 

drothwy’r drws ond roedd yn braf cael bod yn eu cwmni, er o hirbell, a finnau’n gofyn y cwestiwn `rwyn ei ofyn i 

bawb y dyddiau hyn -  ydych wedi cael y brechlyn?  

Rydym yn ymfalchïo yn Salem ein bod yn dal i gynnal gwasanaethau a rheini ar lein. Mae’n diolch i Dwyryd Wil-

liams, ein hysgrifennydd medrus, am baratoi'r gwahoddiad Zoom, a hefyd i’r pregethwyr sydd yn ei harwain ac i 

gyd-aelodau am eu parodrwydd i gymryd rhan. Rwy’n sicr bod y rhai ohonoch sydd yn dymuno ac yn medru 

ymuno wedi cael bendith a mwynhad o ddod at ein gilydd i gyd-addoli. I’r rhai ohonoch sydd, am wahanol re-

symau, ddim yn ymuno, y mae gwell gobaith erbyn hyn y byddwn mewn sefyllfa i groesawu aelodau yn ôl i’r 

capel ei hun, i fangre sanctaidd ac addoldy ein harglwydd, Iesu Grist. 

Wrth feddwl am ein nawddsant, rwy’n cofio am y nifer o ymweliadau pleserus i’r gadeirlan yn Nhŷ Ddewi. Ry-

dym i gyd yn gyfarwydd â hanes Dewi, ac felly dwi am roi sylw i Gymro arall sef Gerallt Gymro (Giraldus Cam-

brensis). Mae ei gerflun yn yr eglwys gadeiriol yn adlewyrchu ei gysylltiad gyda’r adeilad sanctaidd yma yn Sir 

Benfro. Mae’r cerflun yn dangos meitr, sef penwisg esgob, wrth ei draed yn hytrach nag ar ei ben. Fe’i ganwyd yn 

Sir Benfro yn 1146 o dras cymysg, hanner Cymreig trwy ei fam a hanner Normanaidd trwy ei dad. Treuliodd 

gyfnod fel archddiacon Brycheiniog yn Aberhonddu. Roedd ei ewythr yn esgob Tyddewi a phan fu farw yn 1176 

dewisodd y Cymry Gerallt i’w olynu, ond gwrthododd Archesgob Caergaint ei dderbyn, gan benodi Sais yn ei le. 

Yn 1198 cafodd ei enwebu unwaith eto a rhwng 1199 a 1203 bu ar dair taith i lys y Pâb yn Rhufain DROSODD    



 er mwyn ceisio ennill cefnogaeth y Pâb i’w enwebiad ond, yn ôl barn Gerallt mewn llythyr yn 1202, oher-

wydd ei waed Cymreig, dyfarnwyd yn ei erbyn. Roedd Gerallt am godi statws eglwys Tyddewi fel archesgob i 

Gymru, yn annibynnol o Gaergaint. Daeth ei fywyd i ben yn 1223 heb wireddu ei freuddwyd ac ni chafodd 

wisgo'r meitr ar ei ben. Yn ôl rhai, mae wedi ei gladdu yng Nghadeirlan Tyddewi. Roedd yn saith canrif yn 

ddiweddarach cyn i’r Eglwys yng Nghymru gael ei chreu yn annibynnol i Eglwys Lloegr ac mi roedd Cymro, 

Rowan Williams, nid yn unig yn Archesgob Cymru ond hefyd y 104ydd Archesgob Caergaint, yr archesgob 

cyntaf i’w ethol o du allan i Eglwys Lloegr. Mi dderbyniodd Côr Meibion Dolgellau'r fraint o rannu llwyfan 

gyda Rowan Williams mewn cyngerdd cofiadwy yn Abaty Dorchester on Thames ar Dachwedd yr 11ed, 2006. 

Rydym yn cofio am ac yn gyrru ein dymuniadau gorau i’n cyd aelodau a’n ffrindiau oll.  

Mae’r  Gwanwyn yn y tir ac yn sgil y brechlyn rhyw obaith am well dyfodol i drigolion ein gwlad. Ac i barhau 

ar drywydd hapusach, hoffwn longyfarch a dymuno’n dda i Gareth ac Ann Roberts, Gwelafon,  a fydd yn 

dathlu eu priodas aur ar Fawrth 13eg. Siwr y cewch chi de prynhawn a chacen gwerth 

chweil o gyfeiriad Cil y Coed!  

Cyn cloi, dyma rai o eiriau olaf Dewi cyn iddo farw, ei eiriau enwocaf. Cofnodwyd ei 

bregeth olaf yn Llyfr Ancr Llanddewibrefi o'r 14eg Ganrif: 'Arglwyddi, frodyr a 
chwiorydd, byddwch lawen a chedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain a 
welsoch ac a glywsoch gennyf i'. 
                     Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi i gyd, 

                 Peter Jones (ar ran y swyddogion) 

AP HEFIN (HENRY LLOYD 1870-1946) 

Yn ddiweddar cefais fenthyg taflenni dan y teitl “Dwy Wraig o’r Wlad - Atgofion Ap 
Hefin (Henry Lloyd)” gan Terry Lloyd. Roedd enw Ap Hefin yn gyfarwydd i mi gan y 

gwyddwn ei fod yn hen ewythr i Terry, brawd i’w daid. Yr hyn a geir yn y taflenni 

yw detholiad o dudalennau o lyfr o’r un enw. Yn y llyfr hwnnw y mae Ap Hefin yn 

hel atgofion am ei ddwy nain, Nain Dre a Nain Ffatri. Roedd y ddwy wraig yma yn 

hen, hen neiniau i Terry. Fe ddof yn ôl at eu hanes yn y misoedd sydd i ddod ond 

heddiw rwyf am sôn ychydig am Ap Hefin, sef Henry Lloyd. Fe’i ganed yn Nhyddyn 

Ifan, Islawrdref ar 23ain o Fehefin, 1870, yn fab i David a Margaret Lloyd a’r hynaf o 

11 o blant. Ymhen amser symudodd y teulu i fyw i Bant yr Onnen, Cwm Bwlch Coch, heibio Plas yn 

Brithdir.  Derbyniodd addysg elfennol yn ysgol Arthog ac yna yn Nolgellau ond gadawodd yr ysgol yn 14 oed, 

gan dreulio chwe mis ar fferm Gregennan gyda’i ewythr a’i fodryb. Roedd yn fachgen galluog a chafodd 

gynnig nawdd gan ei ewythr Lewis Evans i fynd i astudio at y weinidogaeth yn Aberystwyth ond gwrthod y 

cynnig a wnaeth oherwydd roedd amod y byddai’n rhaid iddo ymuno ag enwad y Methodistiaid Calfinaidd. 

Wedi iddo adael yr ysgol cafodd ei brentisio yn swyddfa'r Dydd, Dolgellau, un o argraffdai Cymraeg pwysicaf 

Cymru'r cyfnod. Wedi darfod ei brentisiaeth symudodd i Aberdâr ym 1891 i weithio fel cysodydd yn ar-

graffdy'r Darian. Wedi dwy flynedd yn gweithio i'r Darian symudodd i argraffdy'r Tyst ym Merthyr Tudful, 

cyn dychwelyd i'r Darian ym 1902. Ym 1896 priododd â Sarah Ann Gravell (yr un teulu â Ray Gravell) a 

chawsant bedwar o blant. Yn ddiweddarach sefydlodd ei fusnes argraffu ei hun a pharhau yno nes ymddeol yn 

1940. Bu'n is-olygydd Y Tyst ac yn olygydd Y Darian. Bu'n bregethwr cynorthwyol gyda’r Eglwys Feth-

odistaidd (Wesleaid) am dros hanner canrif ac yn ddarlithydd poblogaidd mewn cyfarfodydd llenyddol a chre-

fyddol. Ond fel bardd y cofir am Ap Hefin yn bennaf. Cafodd lu o wobrau am englynion a chywyddau. Enil-

lodd naw cadair, un goron a dwy fedal awdlau a phryddestau a bu'n athro cerdd dafod.  Anogodd Elfed ef i 

ymgeisio am gadair y Genedlaethol ond ei ateb oedd “Rwy’n gwybod fy seis!” Cofiwn amdano yn bennaf am 

mai ef yw awdur geiriau’r emyn “I bob un sy’n ffyddlon” a genir ar y 

dôn Rachie.Mae'n cael ei gofio'n hefyd am ei sloganau cynganeddol i 

hysbysebu cwmni diodydd dirwestol Corona. Dyma i chi enghraifft  - 

Corona yw coron pob Croeso 

Mwyn yw dŵr yn mynd i waered,- a mwyn 
Yw y medd yn cerdded. 
Os achos torri syched, 
Y mwyna yw lemwnêd.                                                                       DW                   

https://cy.wikipedia.org/wiki/Arthog
https://cy.wikipedia.org/wiki/Y_Dydd
https://cy.wikipedia.org/wiki/Dolgellau
https://cy.wikipedia.org/wiki/Aberd%C3%A2r
https://cy.wikipedia.org/wiki/Tarian_y_Gweithiwr
https://cy.wikipedia.org/wiki/Y_Tyst_Cymreig
https://cy.wikipedia.org/wiki/Merthyr_Tudful
https://cy.wikipedia.org/wiki/Eglwys_Fethodistaidd_Prydain_Fawr
https://cy.wikipedia.org/wiki/Eglwys_Fethodistaidd_Prydain_Fawr


 Gwawr y  Gwanwyn - Myfyrdod gan y Parchedig Patrick Slattery 
O holl lyfrau’r Hen Destament nid oes `run yn anoddach i’w ddehongli na Chaniad Solomon.  Cafwyd mwy o 
wahaniaeth barn yn ei gylch nag unryw lyfr arall yn y Beibl, ac mae `na amryw o wahanol ddehongliadau 
ohono.  Mae Cynan wedi trosi Caniad Solomon yn wych, ac meddai yn ei ragymadrodd i’r Gân; ‘Deil apêl Cân y 
Caniadau at ddychymyg beirdd ac at galonnau cariadon llawer gwlad a llawer oes’. 
Yn Llyfr Emynau'r Methodistaidd, gwelir 29 o emynau yn seiliedig ar Ganiad Solomon. Mae 17 ohonynt o waith 
Williams Pantycelyn. Mae rhai ohonynt yng Nghaneuon Ffydd, er enghraifft; ‘Rwy’n edrych dros y bryniau pell 
amdanat bob yr awr’(296); ‘Gwyn a gwridog hawddgar iawn yw f’Anwylyd’(358); Pam y caiff bwystfilod rheibus 
dorri’r egin man i lawr?’(728).  Mae hyn yn dangos bod Caniad Solomon wedi dylanwadu yn fawr ar y ‘Pêr Ga-
niedydd’ Williams Pantycelyn. Mae’n debyg i Ann Griffiths gael ysbrydoliaeth o Ganiad Solomon i gyfansoddi ei 
hemyn adnabyddus, ‘Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog, teg o bryd’ (319). Cân serch yw Caniad Solomon, 
mae’n ddechrau fel stori garu wir gyda dyn sydd wedi syrthio dros ei ben a’i glustiau mewn cariad rhamantus. 
Mae’n disgrifio ei anwylyd mewn iaith bardd; “Cusaned fi a chusanau dy wefusau, oherwydd mae dy gariad yn 
well na gwin”. Mae'n rhagori ar nofelau serch cyfoes, hyd yn oed nofelau rhamantus Mills & Boon. Gwnewch 
ymdrech i'w darllen. Os nad oes gennych gopi o beibl.net, gallwch ei darllen ar-lein yn beibl.net. Os mai cân 
serch yw Caniad Solomon, mae hefyd yn alegori, gyda Solomon a’i gariad yn cynrychioli Duw a’i gariad tuag at-
om ni . Rydw i'n mynd i ddweud ychydig eiriau sy'n codi o ddarllen adnodau 11-12 ym mhennod 2. “Canys wele, 
y gaeaf a aeth heibio, y glaw a basiodd, ac a aeth ymaith. Gwelwyd y blodau ar y ddaear, daeth amser i'r adar i ga-
nu, clywyd llais y durtur yn ein gwlad.” Tlws iawn yw’r disgrifiad a gawn o wawr y gwanwyn yng Nghaniad 
Solomon. Dyma fersiwn beibl.net; “Edrych! Mae’r gaeaf drosodd; mae’r glaw trwm wedi hen fynd. Mae blodau 
gwyllt i’w gweld ym mhobman, y tymor pan mae’r cread yn canu ”.  Mae’n ddisgrifiad prydferth  o dymor 
cyfoethog o addewidion ac adnoddau ar gyfer dyfodol y flwyddyn. Fel rheol, mae’r gwanwyn yn dymor tyner, 
hael a charedig, wrth i’r greadigaeth agor ei thrysorau amrywiol. Dyma’r tymor pan fo natur yn adfywio ar ei 
gorau wedi cwsg y gaeaf. Mae hi wedi bod yn aeaf hir, gwlyb a gwyntog. Rydym yn falch iawn o weld mis 
Mawrth yn cyrraedd.  Mae'r dyddiau yn  ymestyn ac mae'r hin yn dechrau cynhesu. Mae blodau wedi dechrau 
tyfu yn y gerddi, eirlysiau,  saffrwn a'r friallen a chennin Pedr. Mae'r adar yn canu ac yn dechrau nythu. Mae 
ŵyn bach yn prancio yn y caeau a ninnau'n teimlo'n well ar ôl llymder y gaeaf. ‘Dyddiau gwanwyn llon ac iach’ 
Diolch bod tymor y gwanwyn wedi dod. Tymor bywyd newydd yn y tir, tymor gobaith, tymor yr atgyfodiad a 
bywyd. Tymor sydd wedi ysbrydoli llenorion, arlunwyr, cerddorion, beirdd ac emynwyr . Carwn gyfeirio at un 
enghraifft adnabyddus o waith y bardd a llenor o Lanberis, sef T. Rowland Hughes, ‘Tydi a roddaist liw i’r wawr a 
hud i’r machlud mwyn, tydi, a luniaist gerdd a sawr y gwanwyn yn y llwyn’. (131 C.Ff). Bu farw T.R.Hughes yn 
ifanc oherwydd salwch hir a blin. Ond er gwaethaf ei afiechyd llwyddodd i gyfansoddi'r gân adnabyddus rydym 
yn cysylltu gyda Hogiau’r Wyddfa; ‘Mi wellaf pan ddaw’r gwanwyn, Bu’r gaeaf ’ma’n un mor hir, a oes `na argoel 
eto fod gwennol yn y tir? Mae hi’n anodd mendio dim fel hyn, A phen yr Wyddfa i gyd yn wyn’. Os oes gennych 
chi C.D. o hyn, gwrandewch arni a myfyrio a gweddïo gydag ef yn dawel. Os nad oes gynnoch chi'r C.D. 
gwrandewch arni ar YouTube. Tymor addawol yw’r gwanwyn, a’r flwyddyn ifanc yn llawn o addewidion a droir 
yn fendithion. Wedi misoedd o gaethiwed y gaeaf bydd y claf yn edrych ymlaen at ddyfodiad y gwanwyn. ‘Mi 
wellaf pan ddaw’r gwanwyn’. Bydd yr hen a'r methedig sy'n gaeth yn eu cartrefi neu mewn cartrefi gofal yn 
edrych ymlaen at weld eu hanwyliaid gyda gobaith o gael dod allan o gyfnod y clo. Bydd pob un ohonom yn 
edrych ymlaen at fyw heb gymaint o gyfyngiadau caeth Covid.  Ni fydd bywyd yr un fath i neb am hir amser ond 
rhaid byw mewn gobaith. Mae'r pandemig wedi dysgu ni mor frau ydi'n bywyd ac mor ddibynnol ydan ni ar 
drugaredd  Duw. Mae grym y gwanwyn yn y tir.  Gwanwyn Duw yw hi. Y Duw sydd wedi paratoi'r brechlyn 
trwy'r gwyddonwyr meddygol. Y Duw sydd yn cludo'r brechlyn i'r canolfannau trwy ei weision ffyddlon. Y 
Duw sydd yn gweinyddu'r brechlyn i freichiau ei bobl i’w diogelu nhw rhag haint y coronafirws. Gweithgarwch 
Duw yw’r gwanwyn. Rhaid cadw ein gobaith yn fyw hyd yn oed pan mae’n aeaf arnom.  Oherwydd  fe ddaw’r 
gwanwyn - gweithgarwch  Duw i’n harwain ni allan o’r pandemig. 

 
 
 
 
 

OEDFAON MIS MAWRTH  2021  

Mawrth 7fed  – 10 o’r gloch y bore – Oedfa Zoom, yng nghwmni y Parchedig Eric Greene, Y Bala (ail ymgais!) 

Mawrth 14eg - Dim oedfa 

Mawrth 21ain  - 10 o’r gloch y bore  -Y Parchedig John Owen, Rhuthun (Oedfa Zoom) 

Mawrth 28ain - Dim oedfa 

*Gall y trefniadau hyn newid ar fyr rybudd. Pe digwydd hynny fe wnawn ein gorau i’ch hysbysu 

Nid yw'r Gaea'n dragywydd - daw yr haf 
wedi'r holl ystormydd. 
Am hyn y rhodiwn yn rhydd, 
Yn llaw Duw mae'r holl dywydd. 
                                                         Tryfanwy 

‘Canys  wele y gaeaf a aeth heibio’.  


