
Oedfa’r Sul  
gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi:   O Dad nefol, dyro i ni weld a 
deall mwy o wirioneddau dy newyddion 
da yn Iesu Grist. 

Emyn: 553 “Yr Iesu atgyfododd …”  

Darlleniad: Mar c 16:1-12, Luc 24:36-49 

Mewn galar, siom a thristwch y daeth y 
gwragedd at fedd Iesu ar doriad gwawr: y 
dilynwyr ffyddlon yn manteisio ar y cyfle 
cyntaf wedi’r Saboth i dalu’r gymwynas 
olaf o eneinio ei gorff â pheraroglau. 
Roeddent yn ddryslyd ynglŷn â’r hyn a 
ddigwyddodd; nid oeddent yn gwybod am 
yr atgyfodiad; roeddent mewn anobaith 
am fod eu byd wedi ei chwalu gan y 
croeshoeliad. Cofiwn nad yw ffaith yn 
peidio â bod yn ffaith dim ond am iddi 
gael ei hanwybyddu. Eu pryder oedd sut i 
symud y maen oddi wrth geg y bedd. Ond 
roedd eisoes wedi ei symud!  Nid bod 
angen ei symud er mwyn i’r atgyfodiad 
ddigwydd: fe’i symudwyd er mwyn i’r 
gwragedd ac eraill weld a deall fod y 
bedd yn wag a bod Iesu’n fyw. Gadawyd 
y dillad claddu, symudwyd y maen; a 
daeth ‘dau ŵr’ i gyhoeddi  buddugoliaeth 
Iesu i’w ddilynwyr ac i’r byd. Roedd 
rhaid argyhoeddi ei ddilynwyr o wirion-
edd ei atgyfodiad ac o ystyr ei farwolaeth. 
Cofiwn eiriau Iesu, “Pan o'n i gyda chi, 
dwedais fod rhaid i'r cwbl ysgrifennodd 
Moses amdana i yn y Gyfraith, a beth 
sydd yn llyfrau'r Proffwydi a'r Salmau, 
ddod yn wir.” Wedyn esboniodd iddyn 
nhw beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei 
ddweud, er mwyn iddyn nhw ddeall. 
“Mae'r ysgrifau yn dweud fod y Meseia 
yn mynd i ddioddef a marw, ac yna dod 
yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Rhaid cy-
hoeddi'r neges yma yn Jerwsalem a 
thrwy'r gwledydd i gyd: fod pobl i droi 
cefn ar eu pechod a bod Duw'n barod i 
faddau iddyn nhw’ (Luc 24:44-46). Mae’r 
atgyfodiad yn rhoi goleuni newydd ar y 

croeshoeliad ac ar ddysgeidiaeth a pher-
son Iesu Grist. Dyma Dduw gyda ni a 
throsom. Efengyl Iesu Grist Mab Duw 
ydyw. Nid damwain na thrychineb na’r 
awr dywyllaf oedd y groes mwyach ond 
trefniant llwyddiannus Duw ar gyfer ein 
gwared o’n pechodau. Yng ngoleuni’r 
atgyfodiad, daeth Calfaria’n destun cân 
ac ymffrost ei ddilynwyr. Nid dysgeid-
iaeth ddynol ond nefol fu gan Iesu dros y 
tair blynedd y bu’n dysgu. Nid newydd 
da dros dro oedd ei neges ond newyddion 
tragwyddol. Trechwyd marwolaeth. Nid  
gan y bedd y mae’r gair olaf. Mae’r bedd 
gwag yn cyhoeddi buddugoliaeth glir. 
Araf fu’r gwragedd a’r disgyblion i 
gredu, ond credu wnaethant. Roedd cyf-
nod newydd gyda’r Arglwydd o’u blaen. 
Cyn ei atgyfodiad roedd mynd ymlaen â 
bywyd yn amhosib: dim ond atgofion, 
hiraeth a siom oedd ganddynt. Daw’r 
Iesu at Mair yn ei dagrau yn yr ardd. 
Mae’n delio ag euogrwydd Pedr wrth 
gyfarfod ag ef. Mae’n ymddangosodd 
i’w ddisgyblion dros ddeugain niwrnod. 
Mae’n cydgerdded â’r ddau ar y ffordd i 
Emaus. Daeth Iesu atynt a’u rhyddhau o 
garchar euogrwydd oedd yn eu llethu ac 
o afael anghrediniaeth ac anwybodaeth 
oedd yn peryglu eu dyfodol. Daeth i’w 
rhyddhau o’u hofnau a’u hansicrwydd.  
Yn eu lle, rhoddodd iddynt newydd da a 
fyddai’n newid eu bywydau am byth.  
Rhoddodd iddynt dangnefedd meddwl, 
gobaith yn y galon a sicrwydd ffydd. 
Heddiw daw atom ni yn ein gwahanol 
amgylchiadau i gyhoeddi tangnefedd a 
gobaith. Os yw angau’n fraw, os ydym 
yn unig a thrist, os yw dagrau gofid yn 
ein calon ac edrych ymlaen yn anodd, 
cofiwn fod Iesu’n fyw ac yn ein hymyl, 
yn llawn cydymdeimlad a chariad. Mae’n 
ein hadnabod ac yn deall pob gofid. 
Mae’n dymuno sychu ein dagrau ac am 
ddod dod atom yn ein galar, ein tristwch, 
ein hanobaith, ein hofn a’n heuogrwydd. 
Mae eisiau rhannu ei fuddugoliaeth, 
maddau ein beiau a’n cymodi ag ef ei 
hun. Mae’n awyddus i fod gyda ni i’n 
cofleidio a’n cynnal beth bynnag ein 
hamgylchiadau.  

ei fod yn ôl yn fyw ac wedi dod allan 
o’r bedd. Ac er ein bod ni’n bellach o 
lawer oddi wrth y digwyddiad na’r 
bobl hyn, gallwn ninnau dystio i’r 
ffaith fod ein Gwaredwr Iesu’n fyw.  

Doedd raid i’r ffrindiau hyn weld â’u 
llygaid er mwyn bod yn dystion, a does 
raid i ninnau chwaith. Mae yn y Beibl 
fwy na digon o dystiolaeth am fywyd a 
gweinidogaeth Iesu Grist i’n gwneud 
ninnau’n dystion iddo. Dan ddylanwad 
yr Ysbryd Glân cawn ein hargyhoeddi 
fod y cyfan a ddywedir amdano’n wir. 
Ac o gredu’r dystiolaeth down ninnau 
hefyd, fel pawb arall a gredodd ar hyd 
y canrifoedd, yn dystion i’r person 
mwyaf a phwysicaf a fu. Er na welsom 
mohono, ac er i ni fyw mewn man a 
chyfnod gwahanol, mae ein tystiolaeth 
mor sicr a dibynadwy â phe byddem 
wedi bod yno gydag unrhyw un o’r 
bobl a’i gwelodd o’i grud i’w fedd am 
ei bod yn seiliedig ar yr hyn a ddywed 
Gair Duw amdano.  

Gwn i sicrwydd fod y goleuadau wedi 
eu cadw nos Wener am fy mod wedi 
gweld â’m llygaid fy hun. Rwyf hyd 
yn oed yn fwy sicr o’r dystiolaeth am 
eiriau a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist 
gan mai’r Beibl sy’n tystio iddynt. A’r 
fath fraint a gawsom o gael tystiolaeth 
mor glir a dibynadwy: tystiolaeth Duw 
ei hun i’w Fab. Dros dro yn unig y 
bydd y rhyddhad a deimlais nos Wener 
gan mai yn ôl y daw’r goleuadau, ond 
nid felly’r bendithion y tystia’r Beibl 
iddynt. Bendithion sydd i bara am byth 
a ddaw i ni trwy Iesu Grist. 
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Pum munud ar hugain i bump, nos 
Wener, y pymthegfed o fis Gorffennaf. 
Eleni.  Echnos. Ac roeddwn i yno ar 
flaen y ciw, ar yr union funud, yn dyst 
i’r peth. Dyna fraint, a dyna gyffro, er 
nad oedd y peth ei hun o bosib o fawr 
bwys i rai ohonoch Ond i bawb a fu’n 
byw efo’r holl waith ar y lôn rhwng 
Llanberis a Chwm-y-glo ers dechrau’r 
flwyddyn, roedd gweld y goleuadau 
traffig ger Llwyn Coed yn cael eu cadw 
yn achos dathlu, coeliwch fi. Nid bod y 
gwaith yn dod i ben. Wedi chwe mis, 
megis dechrau y mae’r cyfan, ac mae 
gennym flynyddoedd o oedi o’n blaen 
eto – blynyddoedd o Waitings wrth  
oleuadau. Mae’r egwyl fyrraf i’w 
chroesawu, hyd yn oed os mai dros 
benwythnos Ras yr Wyddfa yn unig y 
bydd hynny yn achos y goleuadau   
nesaf at Lanberis. Ond gan fod y 
gwaith i fod i oedi dros wyliau’r haf 
mae  gobaith y cawn ni cyn bo hir lôn 
glir am sbel.  

Nid fi oedd yr unig dyst. Fi oedd ar 
flaen y ciw, ond roedd hanner dwsin o 
geir y tu ôl i mi a chryn ddwsin yn dod 
o’r cyfeiriad arall. Ond doedd dim 
rhaid bod yno nos Wener i allu tystio i 
ddiflaniad y goleuadau traffig. Gall 
pawb a aeth heibio ers nos Wener 
wneud hynny hefyd. Mae’r ffordd yn 
glir, a’r peiriannau a’r rhwystrau wedi 
mynd (am y tro!)  

Welodd neb atgyfodiad Iesu Grist, ac 
eto cafwyd tystion i’r digwyddiad. 
Roedd mwy na digon o dystiolaeth i’r 
gwragedd a’r disgyblion allu cyhoeddi 

Tystion 



Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 
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Gwefan yr Ofalaeth: 
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neu gronyn.org 

Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Mr Robert Morris,         
Penygroes.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Geraint Roberts, 
Llandegfan. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.   
 

Carmel 
Bydd oedfa yng nghapel Carmel am 5.00 
yng ngofal Ceri Dart a Minnie  Lewis. 
 

Deiniolen 
Sylwch bod dau newid yn nhrefn yr     
oedfaon a gyhoeddwyd yn Gronyn y 
Sul diwethaf. Gwasanaethir  am 5.00 
o’r gloch nos Sul nesaf, Gorffennaf 24 
gan Mr John Roberts, Llanfairpwll, ac 
5.00 o’r gloch nos Sul, Gorffennaf 31 
gan y Parchg R O Jones, Gaerwen. 

Picnic a Gemau 
Methwyd â chael y picnic i gloi tymor Ysgol 
Sul Capel Coch  y Sul diwethaf am fod    
amryw yn sâl.  Ond mi gawn ni Bicnic a 
Gemau yng ngofal Susan bnawn Mercher, 
Gorffennaf 20 am 4.30 o’r gloch.   

 

Mabolgampau 
Cynhaliwyd Mabolgampau Cynllun Efe ar 
gae Ysgol Gynradd Llanrug nos Lun        
diwethaf, Gorffennaf 11.  Cafwyd noson 
braf a daeth criw da iawn o blant yno, a braf 

Genesis 
 
‘Wedi i Isaac orffen bendithio Jacob, a  
Jacob ond prin wedi mynd allan o ŵydd ei 
dad Isaac, daeth ei frawd Esau i mewn o'i 
hela. Gwnaeth yntau luniaeth blasus, a 
mynd ag ef i'w dad, a dweud wrtho, “Cod, 
fy nhad, a bwyta o helfa dy fab, a bendithia 
fi.” Gofynnodd ei dad Isaac iddo, “Pwy wyt 
ti?” Atebodd yntau, “Dy fab Esau, dy gynt-
afanedig, wyf fi.” Yna cyffrôdd Isaac yn 
ddirfawr, a dywedodd, “Pwy ynteu a     
heliodd fwyd a'i ddwyn ataf, a minnau'n 
bwyta'r cwbl cyn iti ddod, ac yn rhoi'r    
fendith iddo ef? Ac yn wir, bendigedig fydd 
ef.” Pan glywodd Esau eiriau ei dad, 
gwaeddodd yn uchel a chwerw, a dweud 
wrth ei dad, “Bendithia fi, finnau hefyd, fy 
nhad.” Ond dywedodd ef, “Y mae dy frawd 
wedi dod trwy dwyll, a chymryd dy       
fendith.” Ac meddai Esau, “Onid Jacob 
yw'r enw priodol arno? Y mae wedi fy 
nisodli ddwywaith: dygodd fy ngenedigaeth
-fraint, a dyma ef yn awr wedi dwyn fy 
mendith.” Yna dywedodd, “Onid oes gen-
nyt fendith ar ôl i minnau?” Atebodd Isaac 
a dweud wrth Esau, “Yr wyf wedi ei wneud 
ef yn arglwydd arnat, a rhoi ei holl         
berthnasau yn weision iddo, ac ŷd a gwin 
i'w gynnal. Beth, felly, a allaf ei wneud i ti, 
fy mab?” A dywedodd Esau wrth ei dad, 
“Ai yr un fendith hon yn unig sydd gennyt, 
fy nhad? Bendithia fi, finnau hefyd, fy 
nhad.” A chododd Esau ei lais ac wylo’ 
(Genesis 27:30-38). 

oedd gweld teuluoedd yn mwynhau’r 
noson.  Diolch yn arbennig i Susan am 
drefnu’r cyfan, a diolch i bawb a ddaeth 
yno i gymryd rhan a chefnogi. 
 

Cynllun Efe 
Brynhawn Mawrth diwethaf, cynhaliwyd 
Cyfarfod Ymddiriedolwyr a Phwyllgor 
Hybu Cynllun Efe yng nghapel Caeathro. 
Cafwyd adroddiad manwl gan Susan am 
y gwaith. Erbyn hyn, mae’r cyswllt â’r 
holl ysgolion wedi ei adfer wedi cyfnod  
dwys Covid-19, ac mae Susan trwy     
ymweld â holl ysgolion cynradd y fro yn 
cynnal gwasanaethau yn rheolaidd gyda 
thros 1,000 o blant. Gobeithio’n fawr y 
bydd y pandemig yn cilio’n fuan fel y 
gallwn ail afael yn rhagor o weithgaredd 
y capeli a’r eglwysi.  
 

Henaduriaeth  
Cynhaliwyd Henaduriaeth Arfon yn   
Capel Coch nos Fawrth, Gorffennaf 12. 
Croesawyd Llywydd yr enwad, y Parchg 
Evan Morgan, Caerdydd a chafwyd gair 
byr o gyfarchion ganddo. Cyflwynwyd 
teyrnged i Mrs Megan Williams, Llanrug 
gan y Gweinidog. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Nos Fercher, Gorffennaf 14, cynhaliwyd 
Cyfarfod Chwarter Annibynwyr Gogledd 
Arfon yng nghapel Salem, Caernarfon. 
Dyma’r cyfle cyntaf a gaed i gyflwyno 
Beibl y Cadeirydd i’r Parchg Alan 
Spencer, er ei fod wedi bod yn y swydd 
ers dwy flynedd a hanner erbyn hyn.  
Gan na chafodd hyd yma unrhyw beth 
tebyg i flwyddyn reolaidd fel Cadeirydd, 
bydd yn aros yn y swydd tan o leiaf    
ddiwedd 2022. 
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn ag Andrew Settatree a’r 
teulu yn y brofedigaeth o golli ei dad yn 
ei gartref yn Hwlffordd, Sir Benfro, nos 
Fawrth diwethaf.  

 Gronyn  
Gronyn y Sul nesaf, Gorffennaf 24, fydd y 
rhifyn olaf cyn gwyliau’r haf. Caiff y 
rhifyn nesaf wedyn ei gyhoeddi ar y Sul 
cyntaf ym mis Medi.  Diolch am bob help 
i’w ddosbarthu o Sul i Sul. 
 

Suliau Awst 
Mae trefn yr oedfaon ar gyfer dau Sul  
olaf mis Gorffennaf wedi ei nodi isod.  
 
Wedi hynny, ni fydd oedfaon yn yr un o’r 
eglwysi trwy fis Awst. 
 
Bydd yr oedfaon yn dod yn ôl i drefn ar 
Sul cyntaf mis Medi, a cheir manylion yr 
oedfaon hynny yn Gronyn yr wythnos 
nesaf.  

Y Suliau nesaf 
 
 

Dydd Sul, Gorffennaf 24 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
5.00 p.m. - Mr John Roberts, Llanfairpwll 
Carmel: 
5.00 p.m. - Y Gweinidog  
 

Dydd Sul, Gorffennaf 31 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Oedfa yng ngofal Colin Jones 
a Gareth Jones   
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Iwan Llywelyn Jones 
Ebeneser a Chefnywaun: 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones  
Carmel:  
5.00 p.m. - I’w gadarnhau 
 

Awst 
 

Dim oedfaon  
 


