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

Gweddi: Tyrd atom ni eto heddiw i’n 
dysgu a’n cryfhau. Llanw ein calon a’th 
gariad ac a’th obaith. Amen. 

Emyn: 576 “Iesu roes addewid …” 

Darllen: Marc 16:14-20 

Tua diwedd efengyl Marc adroddir yn 
gynnil am rai o ddigwyddiadau’r deugain 
niwrnod wedi atgyfodiad Crist: dyddiau o 
roi prawf o’i atgyfodiad ac o argyhoeddi 
ei ddisgyblion o’r gwirionedd rhyfeddol 
hwn. Deugain niwrnod o’u hatgoffa a’u 
dysgu o’r ysgrythurau sanctaidd am ystyr 
ei ddyfodiad a’i farwolaeth a’i atgyfodiad. 
Mae’n amlwg nad oedd credu yn rhwydd 
ar y cychwyn. Yma, ymddengys Iesu i’w 
ddisgyblion i’w ceryddu am eu harafwch i 
gredu. Gwrthododd rhai gredu tystiolaeth 
y bobl a’i gwelodd yn fyw: tystiolaeth y 
gwragedd a Pedr a’r ddau a’i cyfarfu ar y 
ffordd i Emaus. Maent yn euog hefyd o 
beidio â chredu geiriau Iesu cyn ei 
fawolaeth: ‘Pan oedd Iesu ar ei ffordd i 
Jerwsalem, aeth â'r deuddeg disgybl i'r 
naill ochr i gael gair gyda nhw. “Pan 
gyrhaeddwn ni Jerwsalem, bydda i, Mab 
y Dyn, yn cael fy mradychu i'r prif offeir-
iaid a'r arbenigwyr yn y Gyfraith. Byddan 
nhw'n rhoi dedfryd marwolaeth arna i, ac 
yna'n fy rhoi yn nwylo'r Rhufeiniaid. Bydd 
y rheiny yn gwneud sbort am fy mhen, fy 
chwipio a'm croeshoelio. Ond yna 
ddeuddydd wedyn bydda i'n dod yn ôl yn 
fyw!”’ (Math. 20:17-19). Cofiwn ei eiriau 
wrth y ddau ar y ffordd i Emaus: ‘“Dach 
chi mor ddwl!” meddai Iesu wrth y ddau 
roedd o'n cerdded gyda nhw, “Pam dach 
chi'n ei chael hi mor  anodd i gredu'r 
cwbl ddwedodd y proffwydi?  Maen nhw'n 
dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel 
hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu!” A 
dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn    
esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r 
proffwydi eraill wedi'i ddweud amdano yn 

yr ysgrifau sanctaidd’ (Luc 24:25-27). 
Daw’n amlwg nad oedd amheuaeth ym 
meddwl y rhain ynghylch ei atgyfodiad 
nac ystyr ei farw na phwy ydoedd.     
Gofalwn ninnau fod fod yn bobl hawdd 
i’w dysgu a pharod i gredu. Gallai Ioan 
ddweud yn ei lythyr, ‘Yr un sydd wedi 
bodoli o'r dechrau … Gallwn dystio iddo, 
a dyma dan ni'n ei gyhoeddi i chi ... Dan 
ni'n sôn am rywbeth dan ni wedi'i weld 
a'i glywed. Dan ni eisiau i chithau brofi'r 
wefr gyda ni o rannu yn y berthynas yma 
gyda Duw y Tad, a gyda'i Fab, Iesu y 
Meseia. Dan ni'n ysgrifennu hyn er mwyn 
i ni i gyd fod yn wirioneddol hapus’ (1 
Ioan 1:1-4). Rhoddwyd i’r Eglwys y 
gwaith o dystio i bawb ym mhob man yn 
ei nerth ef am Iesu a’i waith achubol 
buddugoliaethus. Cyfrifoldeb pawb sy’n 
clywed ydi credu a chymryd eu bedydd-
io. Trwy’r bedydd mae’r crediniwr yn 
cyffesu yn gyhoeddus ei ffydd yn Iesu 
Grist, Mab Duw a’r glanhad oddi wrth ei 
bechodau a phob drygioni trwy aberth 
Iesu. Mae bedydd hefyd yn arwydd o 
ddechrau newydd gyda Duw. Ond cawn 
ein sobri gan y rhybudd fod y sawl sy’n 
gwrthod credu dan gondemniad y Nef. I 
ba raddau ydym yn tystio am Iesu Grist 
a’i efengyl achubol? Dyma waith y mae 
arnom angen cymorth yr Ysbryd Glân 
i’w gyflawni. Cofiwn i’r Arglwydd 
ddweud fod ‘y sawl sy’n ceisio yn cael’. 
Wedi eu paratoi a’u gwneud yn dystion, 
daw gwaith Iesu ar y ddaear i ben a cheir 
gan Marc hanes ei esgyniad buddugol-
iaethus i’r Nef. Yno bellach mae ein Har-
glwydd a’n Gwaredwr yn eiriol ar ran ei 
bobl. Mae’n gwybod am brofiadau pawb 
ohonom, boed lawen neu drist. Gan iddo 
wisgo cnawd fel ni, nid yw’n anghofio’i 
bobl. Mae’n cydweithio â’i Eglwys yn 
nerth yr Ysbryd Glân, gan gadarnhau 
gwirionedd neges y Gair yr oeddynt yn ei 
gyhoeddi am Efengyl Iesu Grist Mab 
Duw. Mae am i ni fod yn gydweithwyr 
ag ef ac am i ninnau, fel y disgyblion 
cyntaf, ddweud ein stori am ein ffydd a’n 
profiad o gwmni Iesu a haelioni ei ras 
tuag atom. 

Ond nid felly y mae hi yn y byd go 
iawn, wrth gwrs. Yn hwnnw, mae’n 
rhaid derbyn ac ysgwyddo cyfrifoldeb 
am yr hyn a wnawn. Chawn ni ddim 
cau ein llygaid i’n camgymeriadau a’n 
beiau.  Ac yn sicr, chawn ni ddim beio 
pawb a phopeth arall am bethau a 
wnaethom ni neu bethau y bu gennym 
ni ryw fesur o gyfrifoldeb amdanynt.  
Mae cydnabod bai wrth wraidd profiad 
y Cristion o adnabod Iesu Grist yn 
Waredwr ac Arglwydd. 

Ni all yr un ohonom ymffrostio yn ein 
cyflawniadau pitw o feddwl am gyflwr 
Achos Crist yn ein plith. Y peth olaf y 
dylem ei wneud yw mynnu nad oes a 
wnelom â’r marweidd-dra a’r tlodi 
sydd i raddau helaeth yn nodweddu’r 
Eglwys yn ein gwlad. Dim ond ffŵl 
fyddai’n dadlau nad oes a wnelo oerni 
fy nghariad at Grist a gwendid fy 
nhystiolaeth a chloffni fy ngweddïau 
dros y blynyddoedd â chyflwr y gwaith 
a’r eglwysi yr wyf yn eu gwasanaethu. 
Gwae fi os wyf am un eiliad yn credu 
fy mod i’n ddi-euog ac yn mynnu mai 
eraill sydd ar fai. Mae’r Arglwydd yn 
ceisio gennym edifeirwch am bob 
pechod a bai. Ond wedi dweud hynny, 
rhaid gochel rhag ein beio’n hunain am 
holl ddiffygion a thlodi’r Eglwys. Mae 
yna bethau y tu hwnt i’n rheolaeth. 
Rhaid cofio hefyd mai’r Arglwydd 
Dduw sy’n ben dros ei waith ei hun a’i 
fod yn fwy nag abl, pe dymunai wneud 
hynny, i fendithio a llwyddo ei waith 
er ein gwaethaf ni a’n beiau.  Nid 
gwadu fy nghyfrifoldeb ydi cydnabod 
ei allu a galw arno i lwyddo’i waith.  
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Credwch neu beidio, mae bron hanner 
can mlynedd ers i Huw Jones ganu 
‘Dwi isio bod yn Sais’. Af fi ddim mor 
bell ag aralleirio’r gân heddiw a 
dweud, ‘Dwi isio bod yn Dori’, ond 
dwi’n cael fy nhemtio i awgrymu y 
byddai’n ‘braf bod yn Dori’.  

Nid unrhyw Dori cofiwch, ond y math 
o Dori a fu dros y pythefnos diwethaf 
yn ymgiprys am swydd Arweinydd y 
blaid. Erbyn hyn, dau yn unig sydd yn 
y ras a’r ddau hynny, yn fwy na’r un 
o’r ymgeiswyr eraill, sy’n nodweddu’r 
math o Dori dan sylw. Mor braf fyddai 
bod fel Rishi Sunak a Liz Truss. Nid 
mod i am un eiliad yn chwennych bod 
yn Brif Weinidog nac yn arweinydd 
plaid na hyd yn oed yn wleidydd. Ond 
mor braf (os braf hefyd) fyddai medru 
gwadu pob cyfrifoldeb am bob llanast. 

Pe na fyddem yn gwybod yn wahanol, 
fyddai neb o wrando ar y ddau’n sôn 
am fethiannau llywodraethau diweddar 
San Steffan wedi dychmygu mai eu 
plaid hwy a fu mewn grym ers 2010. 
Fyddai neb chwaith wedi dychmygu 
bod y ddau wedi dal swyddi allweddol 
yn eu Llywodraeth dros y blynyddoedd 
diwethaf. Ceir yr argraff na fu a wnelon 
nhw na’u plaid ag unrhyw wendid neu 
fethiant a gaed ym mhenderfyniadau’r 
Llywodraeth ers deuddeng mlynedd. Ie, 
mor braf fyddai bod yn Dori – dim ond 
am ennyd, dim ond pan fo’r gydwybod 
yn fy mhoeni a’r euogrwydd yn llethu. 
Mor braf fyddai bod yn Dori a chael 
gwadu pob cyfrifoldeb am unrhyw beth 
a phopeth aeth o’i le. 

‘Dwi isio bod yn Dori?’ 
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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 
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Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Mr John Roberts, Llanfairpwll. 

 

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Picnic a Gemau 
Nos Fawrth a phnawn Mercher diwethaf 
cynhaliodd Susan Williams ddau sesiwn 
o gemau hwyliog, y naill yn Llanrug a’r 
llall yn Llanberis. Ddydd Mercher yn 
Llanberis cafwyd gemau a phicnic ar 
Gae’r Ddôl, ac fe ddaliodd y tywydd, er 
nad oedd mor grasboeth â’r dyddiau 
blaenorol.  Diolch i Susan am drefnu’r 
cyfan. Roedd y plant wedi mwynhau eu 

hunain yn chwarae gemau syml yn cynnwys 
rhai a chwaraewyd ar fuarth ysgol dros y 
blynyddoedd.   
 
Bydd yr Ysgol Sul a gweithgareddau     
Cynllun Efe yn ail gychwyn ym mis Medi. 
 

Genesis 
 
‘Ymadawodd Jacob â Beerseba a theithio 
tua Haran. A daeth i ryw fan ac aros noson 
yno, gan fod yr haul wedi machlud.      
Cymerodd un o gerrig y lle a'i gosod dan ei 
ben, a gorweddodd i gysgu yn y fan       
honno. Breuddwydiodd ei fod yn gweld 
ysgol wedi ei gosod ar y ddaear, a'i phen yn 
cyrraedd i'r nefoedd, ac angylion Duw yn 
dringo a disgyn ar hyd-ddi. A safodd 
yr ARGLWYDD gerllaw iddo a dweud, 
“Myfi yw'r ARGLWYDD, Duw Abraham 
dy dad, a Duw Isaac; rhoddaf y tir yr wyt 
yn gorwedd arno i ti ac i'th ddisgynydd-
ion; bydd dy hil fel llwch y ddaear, a    
byddi'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain ac 
i'r gogledd a'r de; a bendithir holl           
deuluoedd y ddaear ynot ti ac yn dy       
ddisgynyddion. Wele, yr wyf fi gyda thi, a 
chadwaf di ple bynnag yr ei, a dof â thi'n ôl 
i'r wlad hon; oherwydd ni'th adawaf nes imi 
wneud yr hyn a ddywedais.” Pan ddeffrôdd 
Jacob o'i gwsg, dywedodd, “Y mae'n sicr 
fod yr ARGLWYDD yn y lle hwn, ac ni 
wyddwn i.” A daeth arno ofn, ac meddai, 
“Mor ofnadwy yw'r lle hwn! Nid yw'n ddim 
amgen na thŷ i Dduw, a dyma borth y nef-
oedd.” Cododd Jacob yn fore, a chymerodd 
y garreg a fu dan ei ben, a gosododd hi'n 
golofn, a thywallt olew drosti. Galwodd y 
lle, Bethel, ond enw'r ddinas ar y dechrau 
oedd Lus. Yna gwnaeth Jacob adduned, a 
dweud, “Os bydd Duw gyda mi, ac yn fy 
nghadw'n ddiogel ar fy nhaith, a rhoi imi 
fara i'w fwyta a dillad i'w gwisgo, a       
minnau'n dychwelyd mewn heddwch i dŷ 
fy nhad, yna bydd yr ARGLWYDD yn 
Dduw i mi, a bydd y garreg hon a osodais 
yn golofn yn dŷ i Dduw; ac o bob peth a roi 
i mi, mi rof ddegwm i ti”’  
(Genesis 28:10-22). 

Cinio 
Mwynhaodd rhai o aelodau Bethlehem 
Talybont ginio ym Mharc Menai ddydd 
Iau diwethaf: cyfle braf am sgwrs cyn 
gwyliau’r haf.   
   

Diolch  
a dymuno’n dda 

Ers mis Medi diwethaf cyhoeddwyd ar 
gefn Gronyn bob wythnos fyfyrdod a 
baratowyd gan y Parchg Robert Roberts, 
Morfa Nefyn. Daw’r gyfres i ben heddiw 
gyda’r myfyrdod olaf o Efengyl Marc. 
Diolch yn fawr iawn i Robert am gael 
defnyddio’r myfyrdodau hyn dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Maent wedi bod yn 
fendith i bwy bynnag a fu’n eu dilyn yn 
gyson. Ar ben hynny maent wedi arbed 
gwaith i mi! Cawn weld ym mis Medi a 
fydd modd parhau i gyhoeddi’r myfyrdod  
hwn yn wythnosol.   
 
Yr un peth a wna ar hyn o bryd ydi na 
fedraf fynd ar ofyn Robert eto gan ei fod 
yn ymddeol o’i ofalaeth ym Morfa Nefyn 
ddiwedd Awst. Wrth ddiolch iddo am ei 
gyfraniadau i Gronyn dymunwn yn dda 
iddo ar gyfer ei ymddeoliad.   
 

Cymundeb 
Wrth i’r oedfaon ail ddechrau yn y capeli 
yn dilyn y cyfnodau clo dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf roedd yr eglwysi’n 
dilyn y cyngor a roddwyd iddyn i beidio 
â gweinyddu’r Cymundeb. Roedd hyn yn 
gyson â’r cyngor i beidio â gweini bwyd 
a diod o gwbl.  Erbyn hyn, mae llawer o 
eglwysi wedi ail ddechrau gweini bwyd a 
diod mewn gwahanol gyfarfodydd, ac 
amryw hefyd wedi dechrau gweinyddu’r 
Cymun mewn rhyw ffurf neu’i gilydd.   
 
Oni bai bod pethau’n gwaethygu o ran 
Covid-19 o hyn i ddiwedd yr haf, cawn 
ail afael yn ei hoedfaon Cymundeb o fis 
Medi ymlaen gan ddechrau yn yr oedfa 
yng nghapel Carmel nos Sul, Medi 4. 

Suliau Awst 
Mae trefn yr oedfaon ar gyfer y Sul nesaf 
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 isod hefyd.  
 

Gronyn  
Dyma rifyn olaf Gronyn cyn gwyliau’r 
haf. Caiff y rhifyn nesaf ei gyhoeddi’r 
Sul cyntaf ym mis Medi.   
 
Diolch am bob help i’w ddosbarthu o Sul 
i Sul. 

Y Suliau nesaf 
 
 

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  
 

Dydd Sul, Medi 4 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog   
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Mr Richard Lloyd Jones 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog  
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog  (Cymundeb) 
 


