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

Gweddi: Dad nefol cr yfha ein ffydd a’n 
safiad drosot ti heddiw … 

Emyn: 539 “Ai gwir y gair …” 

Darllen: Marc 15:1-20 

Nid y sefydliad crefyddol yn unig fu’n 
gyfrifol am groeshoelio Iesu Grist. Ar y 
bore Gwener daethpwyd ag ef gerbron 
Peilat. Bellach newidiodd y Sanhedrin y 
cyhuddiad yn ei erbyn: yn lle chuddiad o 
gabledd, cyhuddiad o honni ei fod yn 
Frenin yr Iddewon ac o herio awdurdod yr 
Ymerawdwr Rhufeinig; cyhuddiad oedd 
yn sicr o arwain at ddedfryd o farwolaeth. 
Nid gŵr dwl oedd Peilat ond gwleidydd 
craff. Gwyddai mai o genfigen y daeth y 
Sanhedrin â Iesu ato er mwyn cael 
dedfryd o farwolaeth a gwyddai nad oedd 
Iesu’n fygythiad i Rufain. Roedd Peilat 
mewn lle cas, ac felly ceisiodd y 
gwleidydd ynddo osgoi gwneud 
penderfyniad trwy drosglwyddo’r 
penderfyniad i Herod, ond buan yr 
anfonwyd Iesu’n ôl ato. Yna ceisiodd gael 
y dorf i weithredu drosto trwy gynnig 
rhyddhau carcharor o’u dewis: Barabas 
neu Iesu. Gŵr peryglus oedd Barabas, 
gwrthryfelwr a llofrudd. Tybiai Peilat y 
dewisai’r dyrfa Iesu, a wnaethai gymaint 
o ddaioni; iachau cleifion a bwydo’r 
newynog; yr Iesu caredig hwn oedd ag 
amser i bawb ac a ddenodd dyrfaoedd 
dros dair blynedd o weinidogaethu. Dan 
ddylanwad y Prif Offeiriad caiff y dorf ei 
chynhyrfu i ddewis Barabas yn hytrach na 
Iesu Grist y Gwaredwr, Mab Duw. 
Peryglus ydi arweinwyr anghyfiawn sy’n 
bwydo tyrfaoedd â chelwydd. Peryglus 
ydi torf a gynhyrfwyd gan ragfarnau a 
blaenoriaethau arweinyddion anghyfiawn. 
Pan wrthodir Iesu gan unrhyw un fe 
ddewisir ffordd drygioni ac anghyfiawder, 
ffordd gelyniaeth iddo; ffordd sy’n arwain 
i ddinistr yn hytrach na bywyd. Gallai 

Peilat fod wedi sefyll dros gyfiawnder. 
Ond gŵr gwan oedd o, heb y dewrder i 
sefyll a’i ryddhau. Gwyddai fod Iesu’n 
ddieuog ac nad oedd y dystiolaeth yn dal 
dŵr, ac mai o genfigen y daethpwyd ag 
ef ato. Ni ddaliodd ar gyfle i ochri gyda 
Iesu a chyfiawnder. Gŵr hunanol oedd 
Peilat, â’i fryd ar ei ddiogelu ei hun. Ei 
flaenoriaeth oedd diogelu ei yrfa 
wleidyddol. Bodlonodd y dyrfa yn 
hytrach na gwneud yr hyn oedd yn iawn.  
Gwyliwn rhag bod yn debyg. Bu raid 
ryddhau Barabas a thraddodi Iesu i’w 
groeshoelio. Dywed Efengyl Mathew fod 
Peilat wedi golchi ei ddwylo fel arwydd i 
geisio cyfiawnhau ei hun. ‘Meddai Peilat 
“Felly, beth dw i i'w wneud gyda'r Iesu 
yma, sy'n cael ei alw ‛Y Meseia‛?” Dyma 
nhw i gyd yn gweiddi, “Ei groeshoe-
lio!” “Pam?” meddai Peilat, “Beth mae 
e wedi'i wneud o'i le?” Ond dyma nhw'n 
dechrau gweiddi'n uwch, “Croeshoelia 
fe!” Dyma Peilat yn gweld fod dim pwynt 
cario ymlaen am fod y dyrfa'n dechrau 
cynhyrfu. Felly galwodd am ddŵr, a gol-
chi ei ddwylo o flaen pawb. “Dim fi sy'n 
gyfrifol am ladd y dyn yma,” meddai. 
“Chi sy'n gyfrifol!” Dyma'r bobl yn ateb 
gyda'i gilydd, “Iawn, ni fydd yn gyfrifol 
am y peth – ni a'n plant!” (Math. 27:22-
25). Collodd Peilat ei gyfle i weithredu 
cyfiawnder, collodd ei gyfle personol i 
ochri gyda Mab Duw, Gwaredwr y byd. 
Peidiwn â gadael i ddim na neb ein 
rhwystro rhag ochri â’r Arlgwydd Iesu 
a’i gyfiawnder. Mae gwrthod ein cyfle i 
benderfynu dros Iesu a’i ffordd wedi 
cyfrannu at y fflangellu, at blethiad y 
goron ddrain, at y poeri, y gwawdio a’r 
croeshoelio. Cofiwn eiriau’r Proffwyd 
“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. Dŷn ni i gyd 
wedi crwydro fel defaid –pob un wedi 
mynd ei ffordd ei hun; ond mae'r          
ARGLWYDD wedi rhoi ein pechod ni i 
gyd arno fo.” (Eseia 53:5-6).  
 

Dwi ddim yn rhywun sy’n Bible-
basher nac yn rhedeg i’r eglwys bob 
pum munud.’ A chwarae teg iddi, 
roedd rhaid edmygu ei gonestrwydd 
pan ofynnwyd a oedd ei ‘ffydd’ yn 
rhoi iddi nerth yn wyneb bryntni byd 
gwleidyddiaeth: ‘Dwi ddim cymaint o 
grediniwr â hynny ... Dwi ddim yn 
meddwl fod fy ffydd mor gryf ... dydi 
o ddim yn sail i bob peth a wnaf.’  

Y gorau y medrai ei ddweud oedd bod 
a wnelo’i ffydd â’i syniad o’r da a’r 
drwg a’i bod yn credu fod yna gynllun 
i bawb a phopeth. A bod yn deg â hi, 
wn i ddim a fyddai Nadine Dorries yn 
ei galw’i hun yn Gristion erbyn hyn, 
beth bynnag ei chefndir. Mae’r hyn a 
ddywedodd yn y cyfweliad yn sicr yn 
awgrymu nad yw disgrifiad yr erthygl 
ohoni’n gywir. Nid ‘credu fod yna 
dduw’ yw ystyr ‘credu’ i’r Cristion 
ond ymddiried â’r holl galon yn y 
Gwaredwr Iesu Grist, Mab Duw. Nid 
yw’r Cristion yn dirmygu’r Beibl a 
phawb sy’n ei gredu nac yn ddilornus 
o’r arfer o fynychu capel neu eglwys. 
Ac er cydnabod gwendid a methiant i 
ymddiried yn Nuw fel y dylai, mae gan 
y Cristion ryw syniad a phrofiad o 
nerth a chymorth Duw yn ei fywyd 
bob dydd.  Mae llawer mwy i’r Ffydd 
Gristnogol na hyn.  

Gweddïwn dros bawb tebyg i Nadine 
Dorries – pwy bynnag ydynt – sydd 
mor annelwig ac ansicr eu ‘cred’, ar 
iddynt ddod i weld mai ymddiriedaeth 
yn Iesu Grist yw swm a sylwedd 
‘credu’ i’r Cristion.  
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Mae Cristnogion yn debyg i’w gilydd, 
ond mi fedran nhw fod yn wahanol 
iawn i’w gilydd hefyd. Ni ddylai hynny 
ein synnu gan fod Cristnogion pob oes 
yn credu yn yr un Arglwydd ond yn 
gymeriadau unigol ac unigryw. Yn aml 
iawn, ffydd yn Iesu Grist ydi’r unig 
beth sy’n gyffredin i Gristnogion sy’n 
wahanol eu diddordebau a’u diwylliant 
a’u gwleidyddiaeth a phopeth arall.  

Mae ei hedmygedd o’i hannwyl brif 
weinidog yn ddigon i awgrymu i mi 
nad oes lawer yn gyffredin rhyngof a’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros faterion 
Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon, Nadine Dorries. Ond roedd 
rhaid gwenu o ddarllen ei hymateb i 
adolygydd a ddywedodd mai ei nofel 
gyntaf hi oedd y waethaf a ddarllenodd 
ers talwm: awgrymodd Ms Dorries y 
dylai’r dyn ddarllen ei hail nofel gan ei 
bod ‘yn well o lawer’. Fodd bynnag, 
rhywbeth arall a ddarllenais amdani a 
dynnodd fy sylw’r dydd o’r blaen; y 
geiriau, o’u cyfieithu, ‘Mae Nadine 
Dorries yn Gristion’. Ardderchog o 
beth bob amser yw clywed am bobl 
sy’n arddel y Ffydd Gristnogol, a braf 
fyddai clywed rhagor am ffydd Ms 
Dorries, fel pob Cristion arall. 

Daeth y cyfle i wneud hynny mewn 
cyfweliad rhyngddi a Rachel Johnson, 
chwaer y Prif Weinidog, a’i holodd am 
ei ffydd. Ond er mawr siom, tebyg i 
lawer o bobl sy’n ansicr ac aneglur eu 
’ffydd’ yw Ms Dorries wedi’r cyfan.  
‘Rydw i yn grediniwr,’ meddai, ‘Dwi’n 
credu fod yna dduw ... Dwi yn credu ... 

Credu 



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 y Gweinidog.   
 
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.    
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y y Gweinidog 
 

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

Carmel 
Bydd Ysgol Sul Carmel yn cynnal ‘Hwyl 
yr Haf’ a pharti yn y Cae Chwarae fore 
heddiw. Yn ddilyniant i’r oedfa diwedd 
tymor ar thema’r ‘Bugail Da’ bydd yno 
ŵyn bach i’r plant eu gweld.  Bydd yr 
oedfa am 5.00 yng ngofal y Gweinidog. 

 
A hefyd ... 

Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Ddr Densil 
Morgan, Llanbedr Pont Steffan.   

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Jennifer Jones, Porth y 
Gogledd, Deiniolen yn ei phrofedigaeth o 
golli ei chymar Arwyn Phillips a fu farw ar 
Fehefin 9 yn 52 mlwydd oed. Roedd ang-
ladd Arwyn yn Eglwys Peris Sant, Nant Per-
is ddydd Gwener, Mehefin 24 dan arweiniad 
y Gweinidog. 
 
Cydymdeimlwn hefyd â Mrs Sian Huws a’r 
teulu, Arfryn, Rhes Faenol, Deiniolen yn eu 
profedigaeth o golli priod a thad a thaid,  
Eifion Wyn Huws, a fu farw ar Fehefin 10 
yn 63 mlwydd oed.  Cynhaliwyd ei angladd 
yn Amlosgfa, Bangor ddydd Gwener,      
Mehefin 24 dan arweiniad y Gweinidog.  
  

Genesis 
 
‘Yr oedd Abraham yn hen ac oedrannus, ac 
yr oedd yr ARGLWYDD wedi ei fendithio 
ef ym mhob dim. Yna dywedodd Abraham 
wrth y gwas hynaf yn ei dŷ, yr un oedd yn 
gofalu am ei holl eiddo, “Gosod dy law dan 
fy nghlun, a pharaf iti dyngu 
i'r ARGLWYDD, Duw'r nefoedd a'r ddaear, 
na chymeri wraig i'm mab o ferched y 
Canaaneaid yr wyf yn byw yn eu plith, ond 
yr ei i'm gwlad ac at fy nhylwyth, i gymryd 
gwraig i'm mab Isaac.” Dywedodd y gwas 
wrtho, “Efallai na fydd y wraig am ddod ar 
fy ôl i'r wlad hon; a fydd raid i mi fynd â'th 
fab yn ôl i'r wlad y daethost allan   
honi?” Dywedodd Abraham wrtho, “Gofala 
nad ei â'm mab yn ôl 
yno. Yr ARGLWYDD, Duw'r nefoedd, yr 
un a'm cymerodd o dŷ fy nhad ac o wlad fy 
ngeni, ac a lefarodd a thyngu wrthyf, a 
dweud, ‘Rhof y wlad hon i'th ddisgynydd-
ion’, bydd ef yn anfon ei angel o'th flaen, ac 
fe gymeri wraig i'm mab oddi yno. Os na 
fydd y wraig am ddod ar dy ôl, yna byddi'n 
rhydd oddi wrth y llw hwn; ond paid â 
mynd â'm mab yn ôl yno.” Felly gosododd 
y gwas ei law dan glun ei feistr Abraham, a 
thyngu iddo am y mater hwn’  
(Genesis 24:1-9). 

Cymanfa Ganu 
Cynhelir Cymanfa Ganu Gŵyl Gyhoeddi 
Eisteddfod Genedlaethol 2023 yng 
Nghapel Salem, Caernarfon am 7.30 o’r 
gloch heno.   
 
Arweinydd y Gân fydd Mrs Pat Jones, 
Chwilog. Caiff y Gymanfa ei ffilmio ar 
gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol.  
 

Te Mefus 
Cynhelir Te Mefus Capel Bethlehem yn 
y festri nos Fercher, Mehefin 29 am 7.00 
o’r gloch, gyda’r elw er budd y Capel. 
 

Carmel 
Daw gwaith Ysgol Sul a Dwylo Prysur 
capel Carmel i ben dros yr haf heddiw.  
Diolch i Mrs Helen Williams am ei holl 
waith gyda’r plant a’r ieuenctid.   
 
Mae’n dda deall fod Mrs Rhian Roberts 
wedi dod adref wedi cyfnod yn yr ysbyty.  
 

Mabolgampau 
Cynhelir noson Mabolgampau Cynllun 
Efe ar Gae Ysgol Gynradd Llanrug nos 
Wener nesaf, Gorffennaf 1 ar gyfer plant 
Ysgolion Sul, CICiau a Grwpiau Crefft 
Cân a Stori.  Croeso cynnes i blant oed 
cynradd felly i ddod.   
 
Byddwn yn cychwyn am 5.30 o’r gloch, 
ac mae yna groeso i deuluoedd ddod â 
phicnic efo nhw.  Gobeithio a gweddio 
am dywydd braf felly. 
 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau a dymuniadau da i   
Andrew a Heather Settatree, Caeathro 
sydd wedi mabwysiadu mab bach dwy 
flwydd oed, Cai William Dafydd. Croeso 
cynnes i Cai, a phob bendith i’r teulu 
bach newydd.  Mae hwn yn gyfnod o 
newid i Andrew gan iddo gychwyn 
mewn swydd newydd ym Mangor hefyd.  

 
 
 
 

Y Suliau nesaf 
 

Dydd Sul, Gorffennaf 3 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Parchg Gwyndaf Jones 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Dydd Sul, Gorffennaf 10 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
Y Parchg Gerallt Lloyd Evans 
Carmel: 
5.00 p.m. - Oedfa  
 

Dydd Sul, Gorffennaf 17 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts  
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel:  
5.00 p.m. - Oedfa  
 

Dydd Sul, Gorffennaf 24 
 

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: 
5.00 p.m. - Y Gweinidog  
 
 

 


