
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi:  ‘O Arglwydd da, argraffa dy 
wirioneddau gwiw yn rymus ar fy 
meddwl ...’ 

Emyn: 621 – ‘Yma’n hedd ... ’ 

Darlleniad: Mar c 9:2-13 

Ychydig dyddiau wedi cyffes Pedr mai 
Iesu oedd y ‘Meseia’ a addawyd, aeth 
Iesu a thri o’i ddisgyblion agosaf i ben 
mynydd. Yno cafodd y tri gadarnhad mai 
Ef oedd y Meseia hir-ddisgwyliedig wrth 
i ogoniant ei ddwyfoldeb ddisgleirio o’i 
gorff dynol. Mae Paul yn cadarnhau pwy 
oedd Iesu: ‘Roedd e’n rhannu'r un natur â 
Duw’ (Phil. 2:6). Mae rhai sefyllfaoedd a 
digwyddiadau’n anodd eu disgrifio am eu 
bod y tu allan i’n hamgyffred. Mae Marc 
yn ceisio egluro profiad mawr na allai’r 
disgyblion ei egluro, sef gweld gogoniant 
dwyfoldeb Iesu, ac ymddangosiad Moses 
ac Elias. Siarad am ei ymadawiad (ei   
farwolaeth yn Jerwsalem) a wnânt: ‘A 
dyma nhw'n gweld dau ddyn, Moses ac 
Elias, yn sgwrsio gyda Iesu. Roedd hi'n 
olygfa anhygoel, ac roedden nhw'n siarad 
am y ffordd roedd Iesu'n mynd i adael y 
byd, hynny ydy beth oedd ar fin digwydd 
iddo yn Jerwsalem’ (Luc 9:30). Mae 
Moses yn cynrychioli’r gyfraith ac Elias 
yn cynrychioli’r proffwydi. Cofiwn neges 
y Bregeth ar y Mynydd: ‘Peidiwch 
meddwl fy mod i wedi dod i gael gwared â 
Chyfraith Moses ac ysgrifau'r Proff-
wydi. Dim o gwbl! Dw i wedi dod i 
ddangos beth maen nhw'n ei olygu   
(Math. 5:17). Gwyddom mai methu cadw 
gofynion cyfraith Dduw yw hanes pawb 
ohonom. Cadwodd a chyflawnodd Iesu’r 
gyfraith yn llwyr. A thrwy ei ddyfodiad, 
ei fywyd, ei farw a’i atgyfodiad cyflawn-
odd y proffwydoliaethau.  Ceir yma hefyd 
ddatganiad Duw y Tad o’i fodlonrwydd 
ynddo ac o’i fwriad i’w roi ei hun yn 

aberth dros eraill ar groes. Dyma gyngor 
Duw: ‘Fy Mab annwyl i ydy hwn. 
Gwrandwch arno!’ (ad 7).   Ymddwyn yn 
ddryslyd a byrbwyll wnaeth Pedr am na 
fedrai ddod i delerau â’r digwyddiad: 
‘Rabbi, mae'n dda cael bod yma. Gad i ni 
godi tair lloches - un i ti, un i Moses ac 
un i Elias (ad 5). Roedd perygl i’r dis-
gyblion golli golwg ar yr hyn oedd raid 
digwydd wrth iddynt geisio dal gafael ar 
brofiad pen y mynydd. Hawdd ydi gadael 
i brofiadau gymryd drosodd awenau ein 
bywyd, gwirioni ar gwmni arbennig neu 
brofiad rhyw fan arbennig a cholli golwg 
ar wirionedd ac ewyllys Duw.  Nid aros 
ar y mynydd oedd ewyllys y Tad ar eu 
cyfer. Ei fwriad ar gyfer ei Fab oedd iddo 
gerdded ffordd y groes gan roi aberth 
dros bechod, ‘y cyfiawn dros yr anghyf-
iawn’ fel y dygai rai at Dduw. Gadawyd 
hwy gyda Iesu’n unig, a Gair y Tad yn eu 
cymell i wrando arno. Nid ydy profiad na 
chwmni eraill na lle cysegredig yn ddim 
heb gwmni Iesu bob dydd. Llawenhawn 
ym mhrofiadau pen y mynydd, ond ni 
ellir byw ar brofiad ddoe. Rhaid byw yng 
nghwmni Duw trwy wrando ar ei Air, 
ceisio’i ewyllys a’i ddilyn a’i ogoneddu 
mewn ffydd. Wrth ddisgyn o’r mynydd, 
mae’r tri’n awyddus i ddeall yr ysgryth-
urau ac yn derbyn eglurhad Iesu o’r Gair 
oedd yn rhag-ddweud ei ddyfodiad a’i 
waith. Gwelsant a chlywsant ddigon i 
gadarnhau cyffes Pedr. Rhaid aros am ei 
farwolaeth a’i atgyfodiad cyn gweld a 
deall yn llwyr drefn ryfeddol Duw i   
waredu. Ond gwelodd y tri, fel Ann 
Griffiths, ryfeddod ‘dwy natur mewn Un 
person’. Yno’n guddiedig, roedd Duw 
gyda dynion, yn ei nerth, yn gwella’r 
cleifion, yn bwrw allan gythreuliaid ac 
yn llefaru ag awdurdod gan roi ffordd at 
y Tad. Meddai Iesu: ‘Fi ydy'r ffordd, yr 
un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu 
dod i berthynas gyda Duw y Tad ond 
trwof fi. Os dych chi wedi dod i fy nabod 
i, byddwch yn nabod fy Nhad hefyd. Yn 
wir, dych chi yn ei nabod o bellach, ac 
wedi'i weld’ (Ioan 14). 

bod pleidwyr ‘Brexit’ wedi colli fawr o 
gwsg yn ei gylch. Iddynt hwy, roedd 
pob pris yn werth ei dalu er mwyn cael 
y maen brecsitaidd i’r wal. Ers i 
‘Brexit gael ei wneud’ mae pethau 
wedi bod yn mud ferwi trwy’r holl 
ddadlau ynghylch Protocol Gogledd 
Iwerddon, a chafwyd ddiwedd yr 
wythnos ddiwethaf y cam diweddaraf 
gydag ymddiswyddiad ’Prif Weinidog’ 
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, 
sy’n amlwg yn creu ansefydlogrwydd 
a thensiynau diangen. Trueni pethau 
ydyw ei bod yn ymddangos nad oedd 
ots o gwbl gan bleidwyr Brexit eu bod 
yn y pen draw yn peryglu’r heddwch 
yng Ngogledd Iwerddon. 
 
Beth bynnag arall a gaiff le yn ein 
gweddïau dros y dyddiau nesaf, da o 
beth fydd i ni gofio am ein cymdogion 
yng Ngogledd Iwerddon a thros y ffin 
yn y Weriniaeth. Does dim rhaid i ni 
hyd yn oed ddeall y symudiadau 
gwleidyddol. Digon yw deall fod yr 
ansefydlogrwydd yn real, ac y gall y 
cydweithio a’r cyd-ddyheu y bu pawb 
mor ddiolchgar amdano dros yr ugain 
mlynedd diwethaf fod dan fygythiad 
am fod rhai o’r farn fod perthynas 
Gogledd Iwerddon â gweddill y 
Deyrnas Unedig, sydd mor hanfodol 
bwysig iddynt hwy, dan fygythiad. 
Gweddïwn am ddoethineb i arweinwyr 
y pleidiau gwleidyddol; gweddïwn am 
ysbryd cymodlon i bobl o bobl barn a 
pherswâd, ac yn fwy na dim gweddïwn 
am heddwch a diogelwch i bawb. A 
thrwy’r cyfan, boed i bob Cristion yno 
fod yn rym daionus yn enw’r Iesu.  
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Ar strydoedd Derry y Sul diwethaf 
coffawyd y tri ar ddeg o bobl ddiniwed 
a laddwyd yno union hanner canrif yn 
gynharach ddydd Sul, Ionawr 30, 1972. 
Dyma’r ‘Bloody Sunday’ y lladdwyd y 
bobl hyn arno gan filwyr y Fyddin 
Brydeinig ac y dyfarnodd Adroddiad yr 
Arglwydd Saville i’r Ymchwiliad 
Swyddogol i’r hyn a ddigwyddodd nad 
oedd unrhyw fai o gwbl ar y bobl a 
laddwyd, a bod eu lladd gan y milwyr 
yn ‘anghyfiawnadwy a digyfiawnhad’. 
O dderbyn yr Adroddiad hwn yn 2010 
cyflwynodd y Prif Weinidog David 
Cameron, ymddiheuriad swyddogol 
diamod am yr hyn a ddigwyddodd.  
 
Heb os, roedd y lladdfa hon yn ystod 
gorymdaith brotest heddychlon yn un 
o’r digwyddiadau a gyfrannodd at 
ddwysau’r rhaniadau a gwaethygu’r 
sefyllfa yng Ngogledd Iwerddon dros 
gyfnod o ryw 30 o flynyddoedd, o   
ddiwedd y Chwedegau ymlaen. Wedi 
blynyddoedd o ymladd, cafwyd ym 
1998 Gytundeb Gwener y Groglith a 
ddaeth nid yn unig â gobaith am gymod 
a heddwch ond hefyd sail i gydweithio 
a dealltwriaeth a chyfeillgarwch rhwng 
pobl a fu am gyhyd yn elynion. Nid 
bod hynny chwaith yn cuddio’r ffaith 
fod tensiynau’n parhau, ac o’r herwydd 
bod angen gwneud pob ymdrech bosibl 
i warchod yr heddwch ac i barhau’r 
cydweithio er lles pawb. 
 
Un o’r ofnau pennaf trwy’r holl drafod 
a fu ynghylch ‘Brexit’ oedd oblygiadau 
ymadael a’r Undeb Ewropeaidd i’r 
heddwch yng Ngogledd Iwerddon. Nid 

Derry a gweddi 



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 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Gweinidog. Bydd i’w gweld o 8.30 o’r 
gloch y bore ymlaen.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom / Capel Coch 

Yr oedfa dan arweiniad y Gweinidog o 
Capel Coch am 10.00 o’r gloch fydd 
Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom 
heddiw.  Mae’r cod Zoom yn yr ebost a 
anfonir atoch yn wythnosol.  
 

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan arweiniad y Parchg Eric Jones.    
 

A hefyd ... 
Ar gefn y rhifyn hwn ceir y ddiweddaraf 
yn y gyfres o oedfaon a baratowyd gan y 
Parchg Robert Roberts, Morfa  Nefyn.    
 
Mae oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch yng ngofal Carys Hamilton,     
Cwm-ann.   

‘Hadau Gobaith’ 
Apêl Cymorth Cristnogol  

Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

2022  
 
Bob 5 mlynedd mae Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru’n codi arian i Cymorth Cristnogol 
trwy apêl arbennig. Mae Apêl 2022, ‘Hadau 
Gobaith’, yn gobeithio codi £250,000, sy’n 
cyfateb i £15-£20 yr aelod. 

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    

 
‘Bu Enoch fyw am chwe deg a phump o 
flynyddoedd cyn geni iddo Methws-
ela. Wedi geni Methwsela, rhodiodd Enoch 
gyda Duw am dri chan mlynedd, a bu iddo 
feibion a merched eraill. Felly yr oedd oes 
gyfan Enoch yn dri chant chwe deg a 
phump o flynyddoedd. Rhodiodd Enoch 
gyda Duw, ac yna nid oedd mwyach,     
oherwydd cymerodd Duw ef. 
 
Bu Methwsela fyw am gant wyth deg a 
saith o flynyddoedd cyn geni iddo Lam-
ech. Ac wedi geni Lamech, bu Methwsela 
fyw am saith gant wyth deg a dwy o       
flynyddoedd, a bu iddo feibion a merched 
eraill. Felly yr oedd oes gyfan Methwsela 
yn naw cant chwe deg a naw o flynydd-
oedd; yna bu farw. 
 
Bu Lamech fyw am gant wyth deg a dwy o 
flynyddoedd cyn geni iddo fab; a galwodd 
ef yn Noa, a dweud, “Fe ddaw hwn â chysur 
i ni o waith a llafur ein dwylo yn y pridd a 
felltithiodd yr ARGLWYDD.” Ac wedi 
geni Noa, bu Lamech fyw am bum cant naw 
deg a phump o flynyddoedd, a bu iddo feib-
ion a merched eraill. Felly yr oedd oes   
gyfan Lamech yn saith gant saith deg a 
saith o flynyddoedd; yna bu farw. Bu Noa 
fyw am bum can mlynedd cyn geni iddo 
Sem, Cham a Jaffeth’ (Genesis 5:21-32). 

Derbyniwyd y gwahoddiad hwn i ymuno 
ag oedfa i gyflwyno’r Apêl.  
 
‘Mae'r Apêl yn amserol iawn, ar gefn 
blwyddyn anodd i ni, ond blwyddyn fu’n 
fwy heriol byth i’n cymdogion yng 
ngwledydd tlotaf y byd. 
 
Ffocws Apêl 2022 fydd yr heriau hir-
dymor ac effaith newid hinsawdd. Yn 
benodol, yr heriau sy’n wynebu rhai o 
wledydd tlotaf y byd. Bydd yr apêl yn 
canolbwyntio ar Kenya. Bu Cymorth 
Cristnogol yn gweithio yn Kenya ers 
1997 a thrwy bartneriaid lleol mae wedi 
cefnogi pobl mewn tlodi i ymateb ac 
addasu i'r argyfwng hinsawdd. 
  
Cyflwynir yr Apêl i’r eglwysi mewn  
oedfa rithiol nos Iau, Chwefror 10 am 
7.30 o’r gloch. Gellir ymuno dros Zoom 
neu wrando dros y ffôn: 
  
https://us02web.zoom.us/j/82445526290 
Meeting ID: 824 4552 6290 
  
Drwy’r ffôn deialwch: 
 0330 088 5830 
 Meeting ID: 824 4552 6290  

 

 
 

Deiniolen 
Mae Cylch Meithrin Deiniolen yn aw-
yddus i benodi gwirfoddolwyr i fod yn 
aelodau o’i Bwyllgor, er mwyn sicrhau 
ffyniant y Cylch. Daeth neges i eglwysi’r 
pentref yn holi a fyddai un neu fwy o’n 
haelodau’n barod i helpu trwy ymuno â’r 
Pwyllgor. Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod 
nesaf yn Adeilad y Cylch, nos Fawrth, 15 
Chwefror am 7.30 o’r gloch. Mae croeso 
cynnes i unrhyw un i fynychu'r cyfarfod.  
Bydd cyfle i holi am ddyletswyddau 
gwirfoddolwr a gwaith y Cylch Meithrin. 
 
Am ragor o wybodaeth, gellir ffonio 
Nesta Elliot ar 07825586658.  

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar  
sianel Y outube Capel Tanycoed   
heddiw.  Bydd yr oedfa yno erbyn 8.30 
o’r gloch y bore.      
 
Cofiwch fod modd gweld oedfaon y 
misoedd diwethaf ar y we. Chwiliwch 
am ‘Capel Tanycoed’ ar Youtube neu 
mi fedrwch fynd at yr oedfa drwy    
wefan yr Ofalaeth neu drwy dudalen 
Facebook y capeli.   

Y Suliau nesaf 
 

Dydd Sul, Chwefror 13 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Robinson 
 

Dydd Sul, Chwefror 20 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Chwefror 27 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Robinson 
 
 
 

https://cymru.us19.list-manage.com/track/click?u=8d02e4b15acd68391e08f9b09&id=9eb29fb1c6&e=a7f2e5b222

