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 Annwyl gyfeillion, 

Unwaith eto daeth fy nhro i’ch cyfarch trwy’r daflen fisol. Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iach ac yn mante-

isio ar y ffaith fod y  Covid 19 yn achosi llai o bryder a’r tywydd braf yn fodd i fynd allan i’r ardd neu i gerdded ac i 

wneud yn fawr o’r ffaith fod bywyd yn raddol ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd ond ar ôl dweud hynny, 

rhaid fydd cymryd gofal i’r dyfodol. 

Tristwch yw dilyn cwrs y rhyfel yn yr Wcráin ond diolchwn fod cymaint o wledydd yn barod i ddangos tosturi a 

chynnig lloches i’r rhai sydd yn ffoi. Cofiwn hefyd am y milwyr dewr sydd yn barod i amddiffyn eu gwlad yn 

erbyn holl nerth a grym gwlad Rwsia. Rwy’n sicr fod llawer yn methu deall sut bod gwlad fel Rwsia, a ddi-

oddefodd cymaint yn yr ail ryfel byd, mor barod i godi arfau yn erbyn ei chymdogion. Araf yw dyn i ddysgu.  

Yn aml y dyddiau hyn, mae dyfodol capel Salem yn dod i’r meddwl ac fe gofiwch i’n cyfaill Mr Dwyryd Williams 

sôn am hyn yn nhaflen mis Mawrth. Gwynebwn sefyllfa o leihad mawr yn y gynulleidfa dros y bynyddoedd gyda 

llai o arian yn dod i’r coffrau a chostau cynnal a chadw yn gynyddol yn mynd yn fwy. Mae hefyd yn wir i ddweud 

fod difaterwch yn rhemp canys cyfran fach iawn o’r aelodaeth sydd yn mynychu ar y Sul y dyddiau hyn. 

Enghraifft arall o’r dirywiad yw absenoldeb ein bobl ifanc, a’r Ysgol Sul a’r Seiat hefyd wedi darfod erbyn hyn. 

Mae’n wir i ddweud nad yw ein cyflwr yn waeth nag unrhyw gapel neu eglwys arall yn ein gwlad ond ni ddaw 

cysur wrth gofio hyn.  

Yn ddiweddar euthum am dro i Arthog, bro fy mebyd. Aeth fy nghof yn ôl dros saith deg o flynyddoedd ac edry-

chais o’m cwmpas a meddwl am y newidiadau mawr oedd wedi digwydd yn nhreiglad yr amser. Dyma ddaeth i’r 

meddwl. Tri chapel wedi cau ers blynyddoedd ac hefyd yr eglwys yn fwy diweddar. Capel Wesla (Salem) hanner 

ffordd i lawr rhiw Arthog – dyma lle bu fy nhaid a’i frodyr, Robert Lloyd, Cregennan a Henry Lloyd (Ap Hefin) yn 

addoli gyda’u teuluoedd. Loes i’m calon oedd gweld tyllau yn y to a’r llwybr at y drws yn llawn tyfiant coed a 

mieri. Ac wrth syllu’n syn ar ei olwg trist, cofiais am ddarn o farddoniaeth gan Alun Cilie i’r Hen Gapel, 

                                           Hen le anial yw heno, 

                                           Anhardd friw ar wedd y fro, 

                                           Adeilad gwag, diolau, 

                                           A hen Dŷ Cwrdd wedi cau. 

                                           Lle di-nod, llwyd ei wyneb, 

                                           Iddo yn awr ni ddaw neb, 

Awn ymlaen am hanner milltir a sefyll o flaen Seion – Capel y Presby-

teriaid – yma cefais fy nerbyn yn bedair ar ddeg oed. Wedyn ymlaen i 

Morfa Mawddach i sefyll am ennyd wrth gapel Horeb (Annibynnwyr) , 

fel y dywedais ar y cychwyn, i gyd wedi cau ers blynyddoedd. Drosodd> 

OEDFAON MIS EBRILL 2022 

Dydd Sul, Ebrill  3ydd- 10.00 a.m.  Oedfa Gymun dan arweiniad y Parchedig Aneurin Owen, Llansannan 

Dydd Sul, Ebrill 10fed   - 10.00 a.m.  Oedfa dan arweiniad y swyddogion 

Dydd Gwener y Groglith, Ebrill 15fed - 10.00 y bore Oedfa’r Pasg yng nghapel Ebeneser. 11.45 Gorymdaith y Pasg 

o’r Marian i Sgwâr Eldon ble y cynhelir oedfa awyr agored (os bydd y tywydd yn caniatau) 

Dydd Sul, Ebrill 17eg - 10.00 a.m. Oedfa dan arweiniad y Parchedig Ddr Nerys Tudor, Penfforddlas 

Dydd Sul, Ebrill 24ain- 10.00 a.m. Oedfa Zoom dan arweiniad y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 

Salem, Arthog –ai dyma fydd hanes pob capel? 



 
Meddwl wedyn fod yr ysgol gynradd wedi cau ers y chwedegau ac hefyd y 

rheilffordd ym mis Ionawr 1965. A beth am y diboblogi enbyd yn y Gymru 

Gymraeg? Dim ond un Sais yn byw yn rhes y Rhodfa (gweler chwith) yn 1950, 

erbyn heddiw dim ond un Gymraes yno. Newid mawr wedyn yn y byd amae-

thyddol gyda’r dull o “ransio” wedi cymryd drosodd, dau ffermwr yn rhedeg naw 

o ffermydd – dyna newid mawr iawn. 

Wel, beth a ddywedwn am hyn? Mae’n amlwg fod y byd yn newid fel y gwnaeth 

erioed, colli fan yma  a chodi fan draw. Felly, wrth feddwl am y sefyllfa yn ein 

capeli, beth a wnawn? Dim ond dal i gredu. Rydym yn byw ym mlynyddoedd y trai ond fe ddaw adeg y llanw -  

dim ond i ni gofio geiriau yr Apostol Paul, “ Nid ydym yn digaloni a chofio i anturio ymlaen trwy ddyfroedd a 

thân yn dawel yng nghwmni ein Duw.” 

Anfonwn ein cofion at bawb o’n cydaelodau sydd wedi bod yn wael gan ddymuno gwellhad buan iddynt. Cofiwn 

hefyd am ein cyfeillion yng Nghefn Rodyn, braf yw deall y cawn ymweld â hwy ar ôl yr holl amser. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â Llinos a John Cadwaladr ar farwolaeth John, brawd Llinos yn yr Alban. 

Llongyfarchiadau i Eleri a Geraint Lewis, Bryn Rhedyn, Llanelltyd ar ddod yn nain a thaid eto. 

Fel y nesawn at Ŵyl y Pasg, cyhoeddwn y newyddion da fod Iesu Grist wedi concro marwolaeth, nid yn unig ar 

Fore Sul y Pasg ond bob Sul o’r flwyddyn a chodwn ein lleisiau i ganu clod ein Gwaredwr Bendigedig.  

                                                       Gorfoleddwn, Iesu mawr,  

                                                       am y dydd y torrodd gwawr;  

                                                       bywyd newydd ddaeth i ni  

                                                       wedi concwest Calfarî. 

                     Bendithion yr Ŵyl i chi i gyd, 

                       Terry Lloyd  (ar ran y swyddogion) 

Myfyrdod y Pasg gan y Parchedig Patrick Slattery 

Mae gan Marc dair stori am yr atgyfodiad yn ei efengyl. Mae dwy ohonynt 

yn sôn am fethu a chredu. Yn yr ystyr hon , mae rhyw apêl barhaus i ni 

sydd weithiau, yn methu â chredu. Nid yw’r Testament Newydd yn 

ymwneud â phobl berffaith sydd yn barod i gredu unrhyw beth a phob peth. 

Darlun o bobl ymhob oes yw darlun y Testament Newydd ac felly mae’n 

ddarlun ohonom ni heddiw. Carwn dynnu eich sylw at y tair stori hyn. 

1. Anghrediniaeth canlynwyr Iesu Grist. 

“ Pan ddaeth Iesu yn ôl yn fyw yn gynnar ar y bore Sul, dangosodd ei hun 
gyntaf i Mair Magdalen, y wraig y bwriodd saith o gythreuliaid allan 
ohoni. 10 Aeth hithau i ddweud wrth y rhai oedd wedi bod gydag e. Roedden nhw'n galaru ac yn crio. 11 Pan 
ddwedodd hi fod Iesu'n fyw a'i bod hi wedi'i weld, doedden nhw ddim yn ei chredu.” Marc 16:9-11. 
 
Y geiriau pwysig yma yw “doedden nhw ddim yn ei chredu.” Mae’n rhyfedd fod Marc wedi penderfynu rhoi stori fel 
hon yn ei efengyl o gwbl. Ni fyddai stori fel hon yn help o gwbl i argyhoeddi rhywun o wirionedd yr efengyl -
“doedden nhw ddim yn ei chredu.” Peth diddorol arall ynglŷn â’r stori yw, pam ymddangos i Fair ........   Drosodd >           

                                            Cyfyngiadau Covid 

Gan mai prin yw’r cyfyngiadau sydd yn parhau erbyn hyn y mae’r swyddogion wedi 

penderfynu y bydd gwisgo mygydau mewn oedfaon yn y capel yn opsiynol o hyn ymlaen. 

Y mae croeso i chi wisgo un os ydych yn dymuno ond nid oes rheidrwydd arnoch i 

wneud hynny. Mae cryn bellter rhyngom mewn oedfaon ac felly fe gewch ganu heb 

fwgwd os ydych yn dymuno. 



 Magdalen gyntaf? Buasech yn meddwl mai ymddangos i’r disgyblion 
a wnâi gyntaf. Ond i Fair Magdalen yr ymddengys gyntaf. “ Aeth hi a 
dweud y newydd wrth ei ganlynwyr yn eu galar a’u dagrau.” Yr oedd 
eu hiraeth yn naturiol. “ 11 Pan ddwedodd hi fod Iesu'n fyw a'i bod hi 
wedi'i weld, doedden nhw ddim yn ei chredu.” Nid oedd y disgyblion 
hyd yn oed yn barod i gredu yn yr atgyfodiad. Rhai di ninnau 
gydnabod yn onest nad yw rhai yn barod i gredu, rhai sydd yn eu galw 
eu hunain yn Gristnogion hyd yn oed. Mae angen ffydd fawr i gredu 
yn yr atgyfodiad. Yn ôl Marc, felly, dyma stori’r Pasg a’r Atgyfodiad i 
rai, “doedden nhw ddim yn ei chredu.” 
 
2. Iesu’n ymddangos mewn ffurf arall. 

 “Dangosodd ei hun wedyn, mewn ffurf wahanol, i ddau o'i ddi-
lynwyr oedd ar eu ffordd o Jerwsalem i'r wlad. 13 Dyma nhw hefyd 
yn brysio'n ôl i Jerwsalem i ddweud wrth y lleill; ond doedden nhw 
ddim yn eu credu nhw chwaith.” Marc16:12-13. 
 
Dyma’r un anghrediniaeth, “ond doedden nhw ddim yn eu credu nhw 
chwaith.” Beth oedd pwrpas Marc yn adrodd stori fel hon os oedd ar-
no eisiau argyhoeddi pobl o ffaith yr atgyfodiad? Yr oedd am ddweud 
nad mater hawdd yw credu yn yr atgyfodiad. Mae Luc yn croniclo’r 

stori’n llawnach. Luc sy’n sôn am Ffordd Emaus, lle’r enwir un o’r ddau ddisgybl fel Cleopas. Dengys y stori hon 
nad mewn un ffordd y daw’r Crist atom. “Dangosodd ei hun wedyn, mewn ffurf wahanol, i ddau o’i ddilynwyr,” 
meddai Marc. Daw’r Iesu atgyfodedig atom mewn gwahanol ffyrdd.  Yr oedd profiad y ddau ddisgybl  mor arbennig 
iddynt eu hunain. “Dyma nhw hefyd yn brysio’n  ôl i Jerwsalem i ddweud wrth y lleill.” Ond mae Marc yn onest iawn 
eto, “ond doedden nhw ddim yn eu credu nhw chwaith.” Mae Marc am i ni ddeall unwaith eto nad ar chwarae bach y 
mae credo yn yr atgyfodiad. Mae ein beirniaid mor barod i ddweud fod Cristnogion yn barod i ‘lyncu’ unrhyw beth, 
nid yw Marc am ddweud hynny. Dwy stori o anghrediniaeth sydd ganddo yma. Buasem yn meddwl mai amheuwr neu 
anffyddiwr sydd yn adrodd y stori. 
 
3. Iesu’n ymddangos yn bersonol. 
 
“Yn nes ymlaen dangosodd Iesu ei hun i'r un ar ddeg disgybl pan oedden nhw'n cael pryd o fwyd. Ar ôl dweud y 
drefn wrthyn nhw am fod mor ystyfnig yn gwrthod credu y rhai oedd wedi'i weld ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw, 15 
dwedodd wrthyn nhw, “Ewch i gyhoeddi'r newyddion da i bawb drwy'r byd i gyd.” 
 
Y gwahaniaeth yn y stori hon yw mai ymddangosiad personol oedd hwn i’r disgyblion. Nid clywed y stori gan eraill 
fel o’r blaen. Yn y stori gyntaf, Mair Magdalen a’i gwelodd a dweud wrth y disgyblion. Gwybodaeth ail-law ydoedd. 
Yr un peth a ddigwyddodd yn yr ail stori. Y ddau ddisgybl a welodd a “dweud wrth y lleill.” Dyma wybodaeth ail- 
law eto. Ond yn y stori olaf caiff y disgyblion wybodaeth bersonol, fe ddaw’r Iesu atynt hwy. Ni ddywed Marc iddynt 
gredu. Dywed i’r Iesu wedi iddo ymddangos iddynt roi gorchymyn iddynt fynd allan i bregethu’r efengyl i’r holl fyd. 
Am iddynt ei weld yr aethant allan. 
 
Y Pasg hwn er i ninnau geisio dweud wrth eraill fel y ceisiodd Mair Magdalen, ac fel y ceisiodd y ddau ddisgybl ar 
Ffordd Emaus hwythau ddweud y stori, bydd rhai yn gwrthod credu. Ond fel y disgyblion rhaid i ninnau fynd allan i 
dystio mewn ffordd gariadus ac ymarferol. Gadewch i ni gofio bod Iesu Grist yn fyw heddiw yn ein bywydau ni ac 
ma diwylo a thraed Iesu Grist ydym ni. 
 
Cenadwri fawr y Pasg i ni yw bod Crist yn fyw heddiw, ac o ganlyniad y mae’r Efengyl Gristnogol yn wirionedd di-
droi’n-ôl; fod teyrnas Dduw yn deyrnas fuddugoliaethus, a bod angau ei hun wedi ei ddinistrio. 
Stori o wir gariad yw'r Pasg, ac fe'i crynhoir gan 
Ioan fel hyn; "Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, 
sef bod rhywun yn rhoi ei einioes  dros ei gyfeil-
lion." Yn yr amseroedd peryglus a thrist presennol 
pan mae’r  cryf yn ymosod ar y gwan ac yn bygwth 
defnyddio arfau niwclear, ni all neb wadu mai angen 
mawr y byd yw cariad. Mae’r Pasg yn ein hatgoffa  
bod cariad yn gryfach na chasineb, mae'n 
trawsnewid bywydau er gwell ac yn gyfrwng i greu 
heddwch a chyfiawnder. “Nid yw cariad yn darfod 
byth.”  Dyma beth sydd  wrth wraidd Efengyl Iesu 
Grist, Tywysog Tangnefedd. Boed eich Pasg yn un 
cariadus a heddychlon. 

Yr Iesu atgyfodedig yn 

ymddangos i Mair Magdalen 

Y FFORDD I EMAUS 


