
Oedfa’r Sulgwyn  

Mai 23, 2021 

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: Arglwydd Dduw, ar Sul y 
Pentecost, cofia dy Eglwys a nertha hi i 
gyflawni ei gweinidogaeth yn byd er clod 
a gogoniant i Iesu Grist. Boed i’th Ysbryd 
Glân ei harwain a’i llwyddo yn ei gwaith 
a phrysura’r dydd y bydd yr Efengyl 
mewn bri o’r newydd yng Nghymru a 
phob gwlad arall.  Amen.   
 
Emyn  573: ‘Ysbryd y gwirionedd ...’  
 
Darllen: Actau 2:1-42 
 
Myfyrdod:  

Dydd y Pentecost 

Mae’r darlleniad uchod yn hir, ond mae’n 
rhaid darllen yr holl adnodau i gael darlun 
llawn o’r hyn a ddigwyddodd ar ddydd y 
Pentecost. Roedd y Pentecost yn hen ŵyl 
a gynhaliwyd saith wythnos (neu 50     
diwrnod) wedi’r Pasg.  
 
i. Y digwyddiad 
Arhosodd y disgyblion yn Jerwsalem 
wedi’r Esgyniad i ddisgwyl i Iesu Grist 
anfon yr Ysbryd Glân. Doedd ganddynt 
ddim syniad beth a ddigwyddai na pha 
mor gynhyrfus fyddai ei ddyfodiad. Mae 
adnodau 1-4 yn disgrifio’r cynnwrf: sŵn 
fel gwynt cryf yn chwythu trwy’r tŷ, 
rhywbeth tebyg i dafodau o dân yn dod i 
lawr ar y disgyblion a hwythau’n siarad 
mewn ieithoedd nad oeddent yn eu siarad 
na’u deall. 
 
ii. Y dehongliad 
Cafwyd dehongliad gwahanol i hyn oll 
ymhlith y bobl a fu’n dyst i’r sŵn ac i’r 
cynnwrf mawr wrth i’r disgyblion siarad 

mewn ieithoedd dieithr: drysu, synnu, 
rhyfeddu a gwatwar. Tebyg fu ymateb 
pobl i gynnwrf ysbrydol a diwygiadau. 
Ond digon tebyg hefyd yw ymateb pobl 
ym mhob oes i dystiolaeth yr Eglwys a’r 
Efengyl: dryswch, syndod, rhyfeddod a 
gwatwar.  
 
iii. Y dadansoddiad 
Pedr sy’n rhoi’r dadansoddiad cywir o’r 
digwyddiadau dramatig.  Mae’n edrych 
heibio i’r pethau cynhyrfus ac yn egluro 
mai’r hyn a ddigwyddodd oedd bod Duw 
wedi cyflawni’r addewid a roddwyd 
trwy’r proffwyd Joel y byddai’n tywallt 
ei Ysbryd ar ei bobl.   
 
Sylwch nad yw Pedr, wedi iddo egluro 
hyn, yn mynd ymlaen i drafod yr Ysbryd 
Glân o gwbl. Nid disgrifio’r Ysbryd na 
sôn am ei waith a wna ond cyhoeddi’r 
neges am Iesu Grist.  Heddiw, nid oedi 
efo’r Ysbryd Glân a wnawn ninnau ond 
mynd ati, yn nerth yr Ysbryd, i gyhoeddi 
Efengyl Iesu Grist..   
 
Peidiwn â meddwl gormod am y sŵn fel 
gwynt na’r tafodau o dân. Nid chwilio 
am bethau felly a wnawn ni er mwyn 
gwybod bod yr Ysbryd gyda ni.  Os yw 
Crist yn cael ei gyhoeddi, mae’r Ysbryd 
Glân wrth ei waith yn ein plith.   
 
Emyn  568: ‘O anfon Di yr Ysbryd ...’ 
 
Gweddi: Arglwydd, tywallt dy Ysbryd 
arnom yn ei nerth i rymuso tystiolaeth dy 
Eglwys ac i fywhau dy waith, er mwyn 
Iesu Grist dy Fab.  Amen.  
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am yr oedfa ar sianel Y outube 
Capel  Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Parchg Ddr Goronwy Prys Owen, Y 
Bala.  Bydd Oedfa Ffôn yr Ofalaeth am 
10.00 o’r gloch ac Oedfa Zoom yr Ofal-
aeth am 5.00 o’r gloch yng ngofal y 
Gweinidog. 

yw yntau, ond nid yw trydydd person y 
Drindod yn dymuno i neb ei addoli 
na’i ddyrchafu ef. Dymuniad sicr yr 
Ysbryd yw bod yr Arglwydd Iesu Grist 
yn cael ei anrhydeddu a’i ganmol.  
Gogoneddu Iesu Grist oedd ei nod pan 
dywalltwyd yr Ysbryd ar Ddydd y 
Pentecost, a dyna ei nod o hyd. Gwna 
hynny, medd Crist, trwy ‘gymryd o’r 
hyn sy’n eiddo’ i Grist a’i fynegi i ni.  

Cymwynas fawr yr Ysbryd Glân yw ei 
fod yn tynnu sylw at bopeth ynglŷn â 
Iesu Grist. Popeth am ei berson: pwy a 
sut un ydyw; popeth a ddysgodd ac a 
ddangosodd amdano’i hun ac am 
Dduw’r Tad; popeth a wnaeth trwy ei 
fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad; 
daw’r Ysbryd â’r cyfan i’n sylw er 
mwyn i ni ryfeddu at Iesu a’i fawrygu. 

Nid yw’r Ysbryd yn ei wthio’i hunan 
i’r blaen, ond y mae er hynny’n gwbl 
anhepgor yng ngwaith yr Eglwys. 
Arno y mae Eglwys Crist yn dibynnu 
am oleuni ac arweiniad a nerth. Ni 
allwn wneud dim dros deyrnas Dduw 
ac yng ngwasanaeth Crist ar wahân i’r 
Ysbryd Glân. Ceisiwn Ef, disgwyliwn 
wrtho ac ildiwn iddo, a’r cyfan nid er 
ei fwyn ei hun ond er mwyn Iesu Grist 
ein Harglwydd a’n Gwaredwr.  Hyd yn 
oed ar y Pentecost â’i holl gynnwrf, 
nid ar yr Ysbryd a dywalltwyd yr oedd 
y sylw ond ar yr Iesu a groeshoeliwyd.   

Dychmygwn lawenydd yr Ysbryd o 
weld yr Arglwydd Iesu Grist yn cael ei 
fawrygu yn ein plith heddiw, yn yr  
Eglwys fyd-eang ac yn y byd.   
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Rhif 892 

23 Mai, 2021 
Y Pentecost 

‘Hen bryd hefyd!’ Geiriau agoriadol 
araith y diweddar Spike Milligan wrth 
iddo dderbyn gwobr am ‘gyfraniad oes’ 
i fyd comedi rai blynyddoedd cyn ei 
farwolaeth yn 2002. Fe’m hatgoffwyd 
o’r geiriau hynny wedi i Eric Cantona 
gael ei ethol i Oriel Anfarwolion Uwch
-gynghrair Bêl Droed Lloegr y dydd o’r 
blaen.  Ymateb y Ffrancwr oedd, ‘Dwi 
ddim yn synnu!  

Roedd y gynulleidfa’n glana chwerthin 
wrth i Spike Milligan yn llawn hiwmor 
gydnabod y wobr.  Doedd o ddim am 
ddiolch i neb, meddai, gan iddo wneud 
y cyfan ei hun! Gwenu wnes innau o 
glywed geiriau nid annisgwyl Cantona. 
Gan mai diddanwyr oedd y ddau yn eu 
gwahanol feysydd wn i ddim pa mor 
ddifrifol oedden nhw wrth ddweud y 
pethau hyn. O bosib eu bod ill dau’n 
wylaidd iawn y tu ôl i’r hiwmor a’r 
wyneb cyhoeddus. O bosib nad hefyd! 

Person gwylaidd a gaiff y sylw heddiw 
ar Ŵyl y Pentecost: person na fyddai 
am un eiliad yn ystyried tynnu sylw 
ato’i hun na’i ddyrchafu ei hun mewn 
unrhyw ffordd. Roedd Iesu Grist wedi 
gwneud hynny’n eglur wrth iddo 
ddweud am yr Ysbryd Glân, ‘Bydd ef 
yn fy ngogoneddu i, oherwydd bydd yn 
cymryd o’r hyn sy’n eiddo i mi ac yn ei 
fynegi i chwi’ (Ioan 16:14).   

Gwyddom am ostyngeiddrwydd Iesu 
Grist Fab Duw, a ddaeth i’r byd nid i 
gael ei wasanaethu ond i wasanaethu. 
Mae gostyngeiddrwydd yn nodwedd 
amlwg o’r Ysbryd Glân hefyd. Duw 

Ysbryd gwylaidd 



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 manylion ein hoedfaon ffôn, 
Youtube a Zoom wedi eu cynnwys yn y 
rhifyn hwn a cheir yr oedfa bapur ar y 
ddalen gefn.  
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal aelodau o Gylch 
Catholig Aberystwyth.    
 

Oedfa Bethlehem  
Cynhelir oedfa yng Nghapel Bethlehem 
Talybont am 2.00 o’r gloch heddiw dan 
arweiniad y Gweinidog.  Cofiwch fod 
angen gwisgo mwgwd a chadw’r pellter 
angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’r 
rheolau a pharhau i wneud popeth i    
ggadw’n gilydd yn ddiogel.   
 

Gwahoddiad 
Mae’r oedfa ffôn am 10.00 o’r gloch y 
bore bob Sul ar hyn o bryd yn gyfle i ni 
addoli efo’n gilydd.  Oedfa ugain munud 
o hyd yw hi sy’n cynnwys darlleniad a 
gweddi a myfyrdod dan arweiniad y 
Gweinidog.  Beth am ymuno efo ni ar 
fore Sul?  Mae’r manylion cysylltu ar y 
dudalen nesaf.  

Cofion 
Er gwaetha’r llacio sydd ar y cyfyngiadau a 
fu arnom fel cymdeithas dros yw wythnosau 
diwethaf a’r ffaith fod canran helaeth o bobl 
Cymru wedi cael y brechiad erbyn hyn, ni 
all neb ohonom orffwys ar ein rhwyfau a 
gwneud a fynnom.   
 
Daliwn i gofio am ein gilydd ein gweddiau o 
ddydd i ddydd.  Yn arbennig, cyflwynwn 
bawb sydd heb fod yn dda i ofal Duw, gan 
ddeisyf ei nerth a’i gysur.  Dymunwn yn dda 
i’r rhai a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar. Mor 
chwith dros y flwyddyn ddiwethaf fu methu 

Actau  
 
Awn am dro o bennod i bennod trwy Lyfr yr 
Actau dros y misoedd nesaf. Ceir dyfyniad o 
bob pennod yn ei thro yma, a chewch chi 
ddarllen y bennod ar ei hyd bob wythnos.) 
 
‘Ac wedi iddynt weddïo, ysgydwyd y lle yr 
oeddent wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd 
hwy oll â'r Ysbryd Glân, a llefarasant air 
Duw yn hy. 

Yr oedd y lliaws credinwyr o un galon ac 

enaid, ac ni fyddai neb yn dweud am ddim 
o'i feddiannau mai ei eiddo ef ei hun      

ydoedd, ond yr oedd ganddynt bopeth yn 

gyffredin. Â nerth mawr yr oedd yr apostol-
ion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr 

Arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt 

oll. Yn wir, nid oedd neb anghenus yn eu 
plith, oherwydd byddai pawb oedd yn    

berchenogion tiroedd neu dai yn eu       

gwerthu, yn dod â'r tâl am y pethau a  
werthid, ac yn ei roi wrth draed yr apostol-

ion; a rhennid i bawb yn ôl fel y byddai 

angen pob un. Yr oedd Joseff, a gyfenwid 
Barnabas gan yr apostolion (sef, o'i 

gyfieithu, Mab Anogaeth), Lefiad, Cypriad 

o enedigaeth, yn berchen darn o dir, a 
gwerthodd ef, a daeth â'r arian a'i roi wrth 

draed yr apostolion’ (Actau’r Apostolion 

4:31-37).   

ag ymweld â theulu a ffrindiau a fu yn yr 
ysbyty.  Boed i bawb sy’n mwthu a 
gwneud hynny ar hyn o bryd brofi pob 
cysur a diddanwch posibl.   
 

Pwyllgor Carmel 
Bydd Pwyllgor Swyddogion Capel Car-
mel Llanllechid yn cyfarfod trwy gyf-
rwng Zoom am 7.00 o’r gloch nos yfory, 
nos Lun, Mai 24.   
 
Gwn fod rhai o aelodau’r Pwyllgor wedi 
ymddiheuro’n barod na fyddant yn med-
ru ymuno â ni ond gobeithio’n fawr y 
bydd modd i gynifer â phosibl fod yno 
nos yfory. 
 

Ysgol Sul 
Cynhelir Ysgol Sul Capel Coch ac ardal  
Cynllun Efe trwy Zoom am 11.15 o’r 
gloch heddiw.  Mae wedi bod yn braf 
iawn cael gweld y plant yn mwynhau’r 
Ysgol Sul yng nghwmni Susan ers 
blwyddyn a mwy. Llwydda i gyflwyno 
neges y Beibl nid yn unig trwy stori a 
chân ond trwy waith crefft a choginio. 
Diolch iddi am ei holl waith i wneud yr 
Ysgol Sul yn ddifyr a deniadol i’r plant.  
Mae eu ffyddlondeb a’u hymateb yn 
dangos eu mwynhad, ac mae’n amlwg eu 
bod yn dysgu llawer a bod y cyfan yn 
gwneud argraff arnynt.   

  

Oedfa’r Ofalaeth  
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom am 5.00 o’r gloch heno yng ngofal 
y Gweinidog.    
 
Bydd angen y rhif neu’r ddolen  arbennig 
i ymuno â’r cyfarfod.  Yr  un ydyw bob 
wythnos, ond caiff ei hanfon gyda 
Gronyn bob Sul trwy’r ebost.  
 
Os na chawsoch ebost anfonwch neges 
at john.cilfynydd@btinternet.com  
i ofyn am y ddolen. 

 

Oedfa Youtube  
Y Parchg Ddr Goronwy Prys Owen sy’n 
arwain yr oedfa ar y we ar sianel Y outube 
‘Capel Tanycoed’ heddiw.  Mae modd 
gweld yr oedfa hefyd trwy wefan yr Ofal-
aeth neu trwy dudalen Facebook y capeli.  
Diolch yn fawr iddo am yr oedfa. Emyr 
James, Caerdydd fydd yn arwain yr oedfa 
hon y Sul nesaf. 
 

Zoom 

Bymtheg mis yn ôl doedd gen i ddim 
syniad beth oedd Zoom. Fyddwn i ddim 
wedi dychmygu yngan y gair ‘zoom’ yn 
yr un frawddeg â ‘bendithion Duw’.  Ond 
mae’n rhaid dweud mai un o fendithion 
mwyaf Duw ers hynny fu Zoom gan iddo 
fod yn gyfrwng i gynnal oedfaon a 
phwyllgorau o ddiogelwch ein cartrefi i 
gynifer ohonom. A’r peth da amdano yw 
ei fod mor hawdd ei ddefnyddio os oes 
gennym gyfrifiadur neu ddyfais fel i-pad 
neu ffôn clyfar. Mae yna beth gwaith 
deall arno i ddechrau wrth gwrs, ond nid 
yw chwarter mor anodd ag y tybia llawer 
o bobl.  Diolch i Dduw am Zoom. 

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 
 

Bore Sul am 10.00 o’r gloch 

 
Ffoniwch  

0333 0164 757 
 

Yna pan ofynnir am y  
‘Conference Room Number’,  

deialwch 54265432  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 
 Yna pan ofynnir am y   

‘PIN’  
deialwch 1210  

a phwyso’r botwm # ar ei ôl 
 

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif. 


