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

Gweddi: Arglwydd da, gad i ni allu 
clywed dy eiriau a gweld a phrofi dy ras 
a’th gariad o’r newydd. 

 Emyn: 482 ”Ai am fy meiau i ...” 

Darllen: Marc 14:12-26 

Dydd Iau’r Wythnos Fawr: mae Iesu am 
ddathlu’r Pasg gyda’i ddisgyblion. Er bod 
ansicrwydd ynghylch lleoliad y stafell 
mae’n bosibl mai cartref Marc ydoedd. 
Yn ddirgel, trefnodd Iesu i’r stafell fod ar 
gael. Anfonodd Pedr ac Ioan i wneud y 
trefniadau rhag i Jwdas wybod y lleoliad 
(gweler Luc 22:8).   Pwrpas y wledd oedd 
cofio a dathlu’r modd y gwaredodd Duw 
y genedl o gaethiwed yr Aifft. Cofiwn y 
weithred ffydd o roi gwaed yr oen ar byst 
drysau’r tai yn arwydd o ddiogelwch i’r 
aelwyd honno yn wyneb y degfed Pla a 
darawodd yr Aifft: ‘y noson honno, ar ôl 
i'r haul fachlud, bydd pobl Israel i gyd yn 
lladd yr oen neu'r myn gafr sydd ganddyn 
nhw. Wedyn maen nhw i gymryd peth o'r 
gwaed a'i roi ar ochrau ac ar dop ffrâm y 
drws i'r tŷ lle byddan nhw'n ei 
fwyta. Rhaid iddyn nhw ei rostio y noson 
honno, a'i fwyta gyda bara heb furum yn-
ddo a llysiau chwerw’ (Exodus 12:6-8). 
Yn ystod y swper, byddai Iesu’n rhoi i’w 
ddilynwyr ddefod newydd; ond nid cyn 
iddo eu paratoi ar gyfer bradychiad. Mae 
hefyd yn rhybuddio Jwdas i newid ei 
feddwl ac edifarhau ynghylch ei fwriad i 
fradychu. Ond un byddar i bob rhybudd 
oedd Jwdas, a dall yn ysbrydol. Methodd 
ag adnabod yr Arglwydd Iesu Grist, Mab 
Duw. Gwrthododd ddysgeidiaeth Iesu a 
methodd â gweld ei angen am waredwr; 
ac felly gwrthododd edifarhau er cael 
sawl cyfle i wneud hynny.  Dengys Jwdas 
y gwrthryfel yn erbyn Duw a’i ewyllys 
sydd yng nghalon dyn. Mae ei galon yn 
galed a rhaid iddo wynebu canlyniadau 
erchyll gwrthod Crist fel Gwaredwr: ‘Ond 

gwae'r un sy'n mynd i'm bradychu i! 
Byddai'n well arno petai erioed wedi cael 
ei eni!’ (ad 21).  Ei ddewis ef oedd brad-
ychu Iesu. Ceir yma hefyd rybudd i bawb 
holi eu hunain ynglŷn â’u hymateb i Iesu. 
Parodd y digwyddiad i’r disgyblion 
chwilio’u calonnau ynglŷn â’u perthynas 
ag ef.  Chwiliwn ninnau ein calonnau gan 
fod Duw yn edrych ar y galon:  ‘Mae 
pobl yn edrych ar y tu allan, ond mae'r 
ARGLWYDD yn edrych ar sut berson ydy 
rhywun go iawn’ (1 Samuel 16:8).  
Gwyliwn nad yw’n hagwedd a’n geiriau 
a’n gweithredoedd yn bradychu Iesu.  
Wedi i Jwdas adael y stafell sefydlodd 
Iesu ‘Swper yr Arglwydd’. Gweithred 
ymarferol weledol i ddatgelu gwirionedd 
ysbrydol oedd hon; gweithred i adeiladu 
ffydd ei bobl. Gwyddai Iesu y câi o fewn 
yr oriau nesaf ei fradychu a’i ddwyn   
gerbron yr awdurdodau a’i ddedfrydu i’w 
groeshoelio. Cyflawnid y gair a lefarwyd 
trwy’r proffwydi: ‘Do, cafodd ei anafu 
am ein bod ni wedi gwrthryfela, cafodd 
ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei 
gosbi i wneud pethau'n iawn i ni ac am 
iddo fo gael ei guro cawson ni ein   
hiacháu’ (Eseia 53:5). Gweithred syml i 
gofio’r digwyddiad mwyaf mewn hanes 
ydi’r Cymun. “Cymerwch y bara yma” 
meddai, “Dyma fy nghorff i.” Yna cod-
odd y cwpan, adrodd y weddi o ddiolch 
eto a'i basio iddyn nhw, a dyma nhw i 
gyd yn yfed ohono. “Dyma fy ngwaed,” 
meddai, “sy'n selio ymrwymiad Duw i'w 
bobl. Mae'n cael ei dywallt ar ran llawer 
o bobl”’ Elfennau a ddefnyddiwyd bob 
dydd gan yr Iddewon oedd bara a gwin.  
Dyma’r arwyddion sy’n datgan mai Iesu 
sy’n rhoi i ni gymod tragwyddol â’r Tad 
Nefol am iddo roi ei fywyd yn aberth 
drosom ni, bechaduriaid. Sylwn hefyd 
nad gweithred i gofio un marw ydyw, 
ond un a fydd yn marw ac yn atgyfodi. 
Trwy gyfranogi o’r bara a’r gwin cawn 
gyfle i gofio aberth cariad Iesu Grist, i 
ystyried ei arwyddocad i ni, ac i dderbyn 
o’r newydd trwy ffydd wefr y berthynas 
dragwyddol y mae’n ei rhoi i ni.   

 

hyn a ddathlwn ar y Nadolig a’r Pasg 
gan ei fod yn rhan o gynllun Duw i 
fynd â’r newydd da am Iesu Grist a’i 
waith achubol i bob cwr o’r byd.  Yn 
hynny o beth, roedd y Pentecost yn 
unigryw a’r diwrnod hwnnw felly’n un 
o’r dyddiau mawr sy’n bwrw ei gysgod 
dros hanes ein byd.  Ni fyddai’r un   
ohonom yn credu yng Nghrist pe na 
fyddai’r Ysbryd wedi ei roi a phe na 
fyddai’r disgyblion wedi eu nerthu ar 
gyfer eu cenhadaeth.  

Dathlwn y Pentecost gan ddiolch am yr 
olwg ar y digwyddiad rhyfeddol a 
gawn yn Llyfr yr Actau.  Ond er ei fod 
yn ddigwyddiad unigryw, cofiwn mai 
trwy’r un Ysbryd y cyflawnir gwaith 
Duw ym mhob oes. Ers y Pentecost 
bu’r Ysbryd Glân ar waith yn bywhau 
ac arwain a nerthu Eglwys Iesu Grist. 
Ac yn nerth yr Ysbryd hwnnw y mae i 
ninnau obaith o gyflawni ein gwaith. 
Dim ond  trwy ei ddylanwad y gwêl yr 
Eglwys fendith a llwyddiant. 

Rhwng y Dyrchafael a’r Pentecost, 
‘aros’ i’r disgyblion oedd ‘dyfalbarhau 
yn unfryd mewn gweddi’ (Actau 1:14).  
Esgorodd y gweddïo ar ufudd-dod i 
Dduw wrth iddynt ddewis Mathias i 
gymryd lle Jwdas Iscariot. Ond heb os, 
prif nodwedd yr ‘aros’ oedd erfyn ar 
Dduw i wireddu’r addewid i roi iddynt 
yr Ysbryd. Ym mhopeth a wnawn yng  
ngwasanaeth Crist, boed yr ‘aros’ hwn 
yn brofiad i ni, wrth i ninnau erfyn am 
dywalltiad grasol o Ysbryd Glân Duw i 
ysgwyd byd a betws trwy ddyrchafu 
enw Iesu a thynnu pobl ato.  
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Beth pe byddai ...?  Pe byddwn wedi 
gwneud y peth yma?  Neu heb wneud y 
peth acw? Anodd ydi deud beth allasai 
fod wedi digwydd dan amgylchiadau 
gwahanol.  

Ond nid felly heddiw ar y Pentecost 
wrth i ni gofio’r hyn a ddigwyddodd i 
ddisgyblion yr Arglwydd Iesu ddeng 
niwrnod wedi iddo esgyn i’r nefoedd a 
hanner can diwrnod wedi’r atgyfodiad. 
Rhoesai Iesu Grist addewid a siars i’w 
ddisgyblion: ‘Ac yn awr yr wyf fi’n 
anfon arnoch yr hyn a addawodd fy 
Nhad; chwithau, arhoswch yn y ddinas 
nes eich gwisgo chwi oddi uchod â 
nerth’ (Luc 24:49).  Pe na fyddent wedi 
gwneud yr hyn a orchmynnodd, ond yn 
bwysicach fyth pe na fyddai Duw wedi 
cadw ei addewid iddynt, gwyddom 
beth fyddai wedi digwydd. Neu, yn fwy 
cywir, yr hyn na fyddai wedi digwydd. 

Pe na fyddai’r Ysbryd Glân wedi ei roi 
iddynt, ni fyddai’r disgyblion wedi dod 
yn dystion i’r Efengyl. Ni fyddent wedi 
ymdaflu i’w cenhadaeth. Ni fyddai’r 
Efengyl wedi ei lledaenu. Ni fyddai’r 
cenhedloedd wedi troi at Grist. Ni 
fyddai’r Eglwys wedi ei sefydlu. Mor 
wahanol fyddai hanes y byd cyfan. Ac 
mor wahanol ein bywydau ninnau pe 
na fyddai’r Ysbryd wedi dod mewn 
nerth y diwrnod hwnnw.   

Mae’r Pentecost yn amlwg yn un o 
ddyddiau allweddol ein Ffydd,  ac mae 
tywalltiad yr Ysbryd Glân yn un o’i 
digwyddiadau hanfodol. Y mae yr un 
mor hanfodol i’r Ffydd a’r Eglwys â’r 

Aros am yr Ysbryd 



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 
Capel Coch 

Bydd yr oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch yng ngofal Mr John Roberts, 
Waunfawr.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Alan Spencer. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.   
 

Carmel 
Cofiwch mai am 2.00 o’r gloch (yn 
hytrach na’r 5.00 o’r gloch arferol) y 
cynhelir yr oedfa yng nghapel Carmel 
heddiw yng ngofal y Gweinidog. Bydd yr 
Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch. 

 
A hefyd ... 

Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Ifor ap 
Gwilym, Abergele. 
 
   

Cymorth Cristnogol 
Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at 
gasgliad Wythnos Cymorth Cristnogol yn 
Llanberis a Deiniolen.  Er na lwyddwyd i 
gynnal y casgliad arferol o dŷ i dŷ eleni, 
derbyniwyd £710 trwy’r apêl a wnaethpwyd 
yn Gronyn.   
 
Diolch yn fawr iawn am bob rhodd.  Os oes 
rhywun arall eisiau cyfrannu bydd modd  
anfon yr arian ymlaen eto.   
 

Cymanfa Ganu 
Gofynnwyd i ni roi sylw i Gymanfa Ganu 
sydd i’w chynnal fel rhan o Wyl Gyhoeddi 
Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 
2023. Cynhelir y Gymanfa yng Nghapel Sal-
em, Caernarfon am 7.30 o’r gloch, nos Sul, 
Mehefin 26, 2022.   
 
Arweinydd y Gân fydd Mrs Pat Jones, 
Chwilog. Mynediad trwy raglen sydd i’w 
chael am £5 o siopau Palas Print a NaNôg 
yng Nghaernarfon.   
 
Caiff y Gymanfa ei ffilmio ar gyfer Dechrau 
Canu Dechrau Canmol.  

Genesis 
 
‘Ymwelodd yr ARGLWYDD â Sara yn ôl 
ei air, a gwnaeth iddi fel yr                      
addawodd. Beichiogodd Sara a geni mab i     
Abraham yn ei henaint, ar yr union adeg a 
ddywedodd Duw wrtho. Rhoes Abraham  
i'r mab a anwyd iddo o Sara yr enw       
Isaac; ac enwaedodd Abraham ei fab Isaac 
yn wyth diwrnod oed, fel yr oedd Duw 
wedi    gorchymyn iddo. Yr oedd Abraham 
yn gant oed pan anwyd iddo ei fab         
Isaac.   A dywedodd Sara, “Parodd Duw 
imi chwerthin; fe fydd pawb a glyw am hyn 
yn chwerthin gyda mi.” Dywedodd hefyd, 
“Pwy fuasai wedi dweud wrth Abraham y 
rhoddai Sara sugn i blant? Eto mi enais fab 
iddo yn ei henaint.” (Genesis 21:1-7). 

Oedfa Youtube 
Capel Tanycoed  

 

Ni fydd yr oedfa ar sianel Y outube Capel 
Tanycoed i’w gweld ar yr amser arferol 
heddiw.   

Mae’r oedfaon wedi ail gychwyn yng 
Nghapel Tanycoed ers y Sul diwethaf. 
Rhwng y cyfyngiadau yn sgil Covid-19 a 
thrafferthion gyda’r adeilad ni fu modd 
ail ddechrau cyn hynny.  

Wrth ail afael yn yr oedfaon yn y capel ni 
fydd modd recordio oedfa ar gyfer pob 
Sul, ond o bosibl y bydd modd gwneud 
hynny gydag oedfaon y Gweinidog.   

Gobeithio bydd modd gosod oedfa ar 
YouTube ddechrau’r wythnos.   

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.   

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng nghapel 
Carmel am 6.30 o’r gloch nos Wener, 
Mehefin 10. 
 

Ysgrifennydd 
Mae  Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi 
cyhoeddi mai’r Parchg Nan Wyn Powell 
Davies, Yr Wyddgrug fydd yn olynu’r 
Parchg Meirion Morris fel Ysgrifennydd 
Cyffredinol yr enwad o fis Gorffennaf 
eleni ymlaen.  
 
Cyhoeddodd Meirion dro’n ôl ei fwriad i 
ymddeol yr haf hwn. Daw Nan yn 
wreiddiol o Waunfawr ond mae wedi bod 
yn cyd-weinidogaethu â’i gŵr Huw yn 
Yr Wyddgrug ers blynyddoedd.   
 

Dymunwn y gorau iddi gan ddeisyf    
bendith Duw arni yn ei swydd newydd.  

 
 

Y Suliau nesaf 
 

Dydd Sul, Mehefin 12 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
5.00 p.m. - Y Parchg Reuben Roberts 
Carmel:  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Alan Spencer 
 

Oedfa YouTube:  
Dim oedfa 
 

Dydd Sul, Mehefin 19 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Parchg Gwenda Richards 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Lloyd Evans 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel: 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Sarah Roberts 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Mehefin 26 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel: 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Dim oedfa 


