
Oedfa’r Pentecost  
Mai 31, 2020 

Dyma fraslun o oedfa i’w defnyddio eich 
hunain gartref. Beth am ei defnyddio’r un 
pryd ag oedfa arferol eich capel eich hun.  
Gallwch ddarllen neu ganu’r emynau.  
 
Gweddi: Dduw Dad, ar y Pentecost fe 
gofiwn dy fod wedi tywallt dy Ysbryd 
Glân ar y disgyblion. Boed i’r cof am yr 
hyn a ddigwyddodd yn Jerwsalem ein 
gwneud ni’n eiddgar am ddylanwadau’r 
Ysbryd hwnnw yn ein bywydau ninnau. 
Arwain ni, gydag aelodau ein heglwys 
leol yn ............. ac eglwysi’r Ofalaeth, 
i’th ogoneddu, trwy Iesu Grist.  Amen.   
 
Emyn 576: ‘Iesu roes addewid hyfryd ...’  
 
Darllen: Actau 2:1-13 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Ystyr y gair ‘Pentecost’ yw pum deg, ac 
roedd yn enw ar un o wyliau’r Iddewon a 
ddethlid ar yr hanner canfed diwrnod 
wedi’r Pasg, sef yr ŵyl a elwid hefyd yn 
‘Ŵyl yr Wythnosau’.   
 
 i     Arwyddion  
Roedd angen y digwyddiadau dramatig – 
y gwynt nerthol a’r tafodau fel o dân – er 
mwyn iddi fod yn amlwg fod yr Ysbryd 
Glân wedi dod.  Gan ei bod yn amhosibl i 
neb weld yr Ysbryd dewisodd Duw 
ddangos ei fod wedi cyflawni’r addewid i 
anfon yr Ysbryd trwy’r pethau gweledol 
hyn.  Arwydd arall oedd yr ieithoedd 
dieithr a glywyd o enau’r disgyblion; a’r 
ffaith fod  y bobl yn eu deall yn eu 
hieithoedd eu hunain.  Gwell na’u bod yn 
deall y geiriau oedd y ffaith eu bod yn 
clywed am ‘fawrion weithredoedd Duw’.   
 
ii     Anerchiad  
Mae Pedr yn ateb y cyhuddiad a wnaed 
gan rai fod y disgyblion wedi meddwi, ac 
mai dyna sy’n esbonio’r holl sŵn a siarad. 
   
Darllen Actau 2:14-36 

Pregeth Pedr ar Ddydd y Pentecost oedd 
pregeth gyntaf yr Eglwys Gristnogol. 
Mae’n werth sylwi ar rai pethau ynddi a 
fu’n ganolog i’r ddysgeidiaeth Gristnogol 
o’r cychwyn cyntaf. 
a) Y pwyslais ar yr Ysbryd Glân, a Iesu 
Grist a Duw.  Mae’r gred yn yr un Duw 
sy’n dri pherson (Y Drindod) yno o’r 
cychwyn cyntaf. 
b) Y lle canolog a roir i Iesu Grist, ac yn 
arbennig ei farwolaeth a’i atgyfodiad. Yn 
amlwg, dyma galon y neges Gristnogol 
o’r dechrau. 
c)  Y pwyslais ar y ffaith fod Iesu yn fyw 
a’i fod wedi  i’r nefoedd ac yn eistedd ar 
ddeheulaw Duw. O bosib na ydym yn 
rhoi digon o sylw i hynny bob amser. 
 
iii  Addewidion  
Wedi i Pedr bregethu, gwelwn yr ymateb 
a gafwyd i’w neges. 
 
Darllen Actau 2:37-42 
 
Mae’r Efengyl yn llawn o addewidion 
gwerthfawr i bawb sy’n ei chredu. 
Gwelwn rai ohonynt yma.  I bawb sy’n 
credu yng Nghrist, mae Duw’n rhoi: 
a) Maddeuant am bechod 
b) Yr Ysbryd Glân 
c) Diogelwch 
d) Undod â phobl Dduw 
 
Yn amlwg, roedd pobl yn gwerth gwerth 
yr addewidion hyn gan fod tair mil o 
bobl wedi eu derbyn y diwrnod hwnnw 
trwy droi at Grist mewn ffydd.  
 
Gweddi: Dad Nefol, yn dy drugaredd 
rho i ninnau’r fraint o weld miloedd o 
bobl yn troi at Grist.  Amen. 
 
Emyn 573: ‘Ysbryd y gwirionedd ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed heddiw.  

Y mae i ambell raglen gerddoriaeth ar 
y radio ei hen ffefrynnau. Hawdd iawn 
fyddai i minnau heddiw droi at y naill 
neu’r llall o’m hen ffefrynnau gan i’r 
ddau benfelyn ddweud mwy na digon 
yr wythnos ddiwethaf i unrhyw un  
ysgrifennu’n helaeth amdanynt. Ond 
gan wybod mai dyma’r Pentecost, 
roeddwn wedi penderfynu ymatal rhag 
cyfeirio at y naill na’r llall. Yng nghwrs 
yr wythnos, deuthum i gredu fod hwn 
yn benderfyniad doeth.  Coeliwch fi, 
mi fyddwn wedi cael trafferth dod at y 
Pentecost wedi cychwyn efo Dominic 
Cummings neu Twitter! 

Dyma droi yn hytrach at neges e-bost a 
dderbyniais fwy nag unwaith yn ystod 
yr wythnos i’m gwahodd i arwyddo 
deiseb ar lein. Mae’r rhain yn bethau 
cyfarwydd iawn erbyn hyn.  Mae’n 
debyg fod y rhan fwyaf ohonom wedi 
torri’n henw rywbryd ar ddeiseb oedd 
yn cwyno am hyn neu’n pwyso am y 
llall. Erbyn hyn, mae llu o ddeisebau ar 
y we, a llawer ohonynt yn galw ar 
Lywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud 
hyn ac arall.  Deiseb yn galw ar y 
Llywodraeth honno i ganiatáu ail agor 
yr eglwysi ar unwaith oedd yr un a  
dderbyniais yr wythnos ddiwethaf. 
Wnes i ddim ei llofnodi.   

Ydw, rwy’n gweld colli oedfaon a 
chyfarfodydd yr eglwysi. Ydw, rwy’n 
edrych ymlaen at gael mynd i’r capel 
eto. Ydw, rwy’n edrych ymlaen at weld 
pobl yn dod ynghyd i addoli unwaith 
eto yn ein capeli. Ond rwy’n derbyn na 

ddaeth yr amser i wneud hynny eto. 
Nid wyf o’r farn fod Llywodraeth San 
Steffan na Llywodraeth Cymru’n  
wrthwynebus i’n heglwysi ac yn ceisio 
eu hatal rhag cyfarfod. Cawn ail agor y 
capeli a’r eglwysi pan fydd yn ddiogel 
gwneud hynny. Yn y cyfamser, er mor 
chwithig yw hynny i bobl ffydd, mi 
ddathlwn y Pentecost fel y bu i ni 
ddathlu’r Pasg eleni ar ein haelwydydd 
trwy’r gwahanol gyfryngau sydd ar 
gael i ni, boed radio neu deledu neu’r 
we neu daflen. Yn niffyg y cyfryngau 
hynny, ac yn bwysicach na hwy, mae 
gennym Feibl a gweddi i’n galluogi i 
foli Duw am iddo roi ei Ysbryd Glân i 
arwain a nerthu ei Eglwys? Wedi’r 
cyfan, er mor werthfawr yw oedfa a 
chwmni, ‘Nid oes i ni gyfryngwr ond 
Iesu Grist ei hun’.  

Fyddaf fi ddim yn arwyddo’r ddeiseb 
gan na fynnaf weld y capeli’n ail agor 
nes y bydd yn ddiogel gwneud hynny. 
Ac i mi, mae’r hyn a welwyd yn yr 
Unol Daleithiau ddiwedd yr wythnos 
yn cadarnhau mai dyna sydd ddoeth. 
Mae llu o eglwysi’n bwriadu agor ar 
gyfer y Pentecost, doed a ddelo. Ac er 
dweud na fyddwn yn ei grybwyll, trist 
gweld Mr Trump yn ceisio perswadio 
llywodraethwyr y  taleithiau i agor pob 
capel ac eglwys, hyd yn oed os ydynt 
o’r farn nad yw hynny’n ddiogel. Iddo 
ef, gorau po gyntaf yr agorir yr eglwysi 
mawrion gan mai’r cam nesaf fyddai 
cynnull ynghyd ffyddloniaid y ralïau 
gwleidyddol. Ac ai’r sinig ynof sy’n 
dweud fod gan yr Arlywydd fwy o  
ddiddordeb yn y rheiny na’r eglwysi?  

Deiseb 

Gronyn 
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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 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Mae’n ddydd olaf mis Mai, ac yn unfed 
Sul ar ddeg heb ein hoedfaon arferol.  O 
yfory ymlaen, bydd gennym ychydig 
mwy o ryddid i gyfarfod â chyfeillion 
neu deulu  nad ydyn nhw’n byw efo ni. 
Cawn gyfarfod yn yr awyr agored o fewn 
pum milltir i’n cartrefi.  Gobeithio bydd 
pawb yng Nghymru’n ymateb yn gall a 
rhesymol i’r awgrym y dylem ystyried yn 
synhwyrol i argymhellion y Llywodraeth.  
 
Daliwn i weddio dros ein teuluoedd a’n 
cymdogion, dros drigolion ein cartrefi 
preswyl a chartrefi nyrsio, dros gleifion 
mewn ysbyty a chartref, dros ofalwyr a 
phawb sy’n gweini ar gleifion, a thros 
bawb sy’n galaru am anwyliaid a fu farw.  
 
Cofiwch heddiw eto am yr oedfaon sydd 
ar gael i chi. Bydd oedfa i’r Ofalaeth ar 
sianel Y outube Capel Tanycoed ar y We 
dan arweiniad y Gweinidog. 
 
Bydd yr oedfa ar S4C am 11.00 o’r gloch 
heddiw yng ngofal y Parchg Dorrien 
Davies, a’r oedfa ar Radio Cymru am 
12.00 o’r gloch yng ngofal y Parchg Ddr      
Adrian Morgan, Gorseinon.   

Oeda’r Gweinidog ar 
Youtube heddiw 

Y Gweinidog sy’n pregethu heddiw ar 
sianel Capel Tanycoed ar Youtube.  
Bydd yr oedfa’n barod erbyn 9.00 o’r 
gloch y bore. Chwiliwch am ‘Capel Tan-
ycoed’, neu ewch i wefan ‘Gronyn’ i 
glywed y bregeth unrhyw bryd sy’n 
hwylus i chi. 

  

Oedfa dros y ffôn 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn 
darparu oedfa dros y ffôn.  Ffoniwch 
02920101564 unrhyw bryd i glywed yr 
oedfa.  Bydd angen pwyso ‘botwm 1’ ar 
eich ffôn er mwyn cael pregeth Gymraeg, 
a chofiwch fod rhaid aros am ychydig 
eiliadau cyn i’r oedfa gychwyn.  Y 
Parchg Meirion Morris sy’n pregethu.    

Maeth o Mathew 
‘Aeth Iesu i mewn i'r deml, a bwriodd 
allan bawb oedd yn prynu ac yn      
gwerthu yn y deml; taflodd i lawr  
fyrddau'r cyfnewidwyr arian a chadeir-
iau'r rhai oedd yn gwerthu colomen-
nod, a dywedodd wrthynt, “Y mae'n 
ysgrifenedig: 
 
“ ‘Gelwir fy nhŷ i yn dŷ gweddi, 
ond yr ydych chwi yn ei wneud yn 

ogof lladron.’ ” 
 
A daeth deillion a chloffion ato yn y 
deml, ac iachaodd hwy. Ond pan      
welodd y prif offeiriaid a'r ysgrifenydd-
ion y rhyfeddodau a wnaeth, a'r plant yn 
gweiddi yn y deml, “Hosanna i Fab  
Dafydd!”, aethant yn ddig, a dywedas-
ant wrtho, “A wyt yn clywed beth y 
mae'r rhain yn ei ddweud?” Atebodd 
Iesu, “Ydwyf. Onid ydych erioed wedi 
darllen: ‘O enau babanod a phlant sugno 
y darperaist fawl i ti dy hun’?” Yna  
gadawodd Iesu hwy ac aeth allan o'r 
ddinas i Fethania, a threuliodd y nos 
yno’ (Math. 21:12-17).    

Penblwydd Hapus 
Dymunwn Benblwydd Hapus i Mrs     
Enfys Jones, Talybont sy’n 90 mlwydd 
oed heddiw.  Gobeithio’i bod yn dal i 
gryfhau wedi’r wythnosau yn yr ysbyty 
yn dilyn ei chodwm. Gobeithio caiff    
ddiwrnod braf, er na fydd yn ddelfrydol o 
bell ffordd o gofio bod ei phriod Llew 
yng Nghartref Plas Ogwen ar hyn o bryd.  
Er gwaethaf popeth, diwrnod o ddathlu a 
a diolch fydd heddiw gobeithio. Gwn y 
byddai cyfeillion Bwrlwm yng nghapel 
Bethlehem wedi trefnu dathliad oni bai 
am yr amgylchiadau anarferol, ac felly ar 
ran  pawb ym Methlehem, Penblwydd 
Hapus iawn i chi.   

 
Ysgol Sul Zoom 

Bydd ‘Ysgol Sul Zoom’ Capel Coch am 
11.45 o’r gloch eto heddiw.   

  Cymorth Cristnogol 
Nid yw’n rhy hwyr i gyfrannu at Gymorth 
Cristnogol, er i’r wythnos swyddogol fynd 
heibio.  Gellir cyfrannu:    
 
1. Ar wefan ‘Cymorth Cristnogol’ trwy’r 
tab ‘Christian Aid Week’, neu trwy’r linc  
hwn:    

https://www.christianaid.org.uk/appeals/
key-appeals/christian-aid-week 

 
2.   Ffonio swyddfa Cymorth Cristnogol 
ym Mangor  Y rhif ffôn yw 01248 353574. 
 
3. Neu rhowch eich arian mewn amlen 
gyffredin a nodi ‘Cymorth Cristnogol’ 
arni.  Gallwch ffonio’r Gweinidog er 
mwyn trefnu i gasglu’r arian (01286 
872390).  Gall pobl Llanberis sy’n mynd 
am dro heibio i Cilfynydd daro’r amlen 
trwy’r drws unrhyw bryd os dymunant.  

Pôs Beiblaidd 
Rhowch gynnig ar y pôs hwn a luniwyd gan Mr John Roberts o'r Ffôr.  
Diolch am ganiatad i’w ddefnyddio. 
 

‘Pan ddaw diwedd ar y caethiwo a’r ‘lockdown’ presennol mae ein gofalaeth ni 
am gynnal parti i ddathlu’r rhyddid newydd. Chwiliwch am enwau pymtheg (15) 
o lyfrau’r Beibl sydd wedi eu cuddio yn yr adroddiad hwn am y trefniadau. 
 
Cynhaliwyd pwyllgor mawr i drafod y trefniadau. Penodwyd is-bwyllgor i 
gasglu cadeiriau a byrddau, ac y maent am osod y byrddau, seti, tusw o 
flodau a lliain gwyn glân ar bob un. Roedd rhai o’r merched yn awyddus i 
wneud sgram a the wedi ei baratoi ymlaen llaw, ac eraill am wneud salad 
ond gofalu fod y tomatos, yr ham a’r ciwcymbr yn ffres. Ond roedd rhai 
mwy uchelgeisiol am wneud pryd normal a chinio Sul blasus. Mae tuedd i 
ruthro’n anghyfrifol a gwneud trefniadau byrbwyll wrth brynu bwyd, ond 
pan welais fargen es i siarad â’r siopwr a phrynu’r ‘job lot’! Wrth gwrs, 
rhaid cofio anfon gwahoddiad i bawb, o’r ieuengaf i’r hynaf, a’u hatgoffa i 
fod wrth y byrddau am hanner dydd heb ffwdan i elwa ar y danteithion 
blasus. Roedd yr ieuenctid yn pendroni ai dau Big Mac ’ta un o McDonald 
fyddai yn ddigon i bawb. Mae rhai yn siwr o or-fwyta, ond os aiff rhywun 
yn sâl ma’ un o’r blaenoriaid i fod yn gyfrifol am ‘First Aid’. Rhoddir   
gwahoddiad i’r gweinidog i agor y gweithgareddau, a chodir tâl rhesymol o 
ddegpunt ar bawb, a chaiff y pres ei anfon i gronfa ‘Cymorth Cristnogol’. 

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week

