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Gan nad oes modd i’r eglwysi gynnal eu 
hoedfaon arferol ar hyn o bryd, dyma 
fraslun o oedfa y medrwch ei defnyddio 
eich hunain gartref. Un syniad posibl yw 
eich bod yn gwneud hynny’r un pryd ag y 
byddech fel arfer yn mynd i oedfa yn eich 
capel chi. Gallwch ddarllen yr emynau 
neu fentro eu canu. Eu darllen a wnaf fi! 
 
Gweddi: Arglwydd Dduw, diolch am 
gael dy addoli ar Sul arall. Er na fedrwn 
ni weld ein gilydd fel aelodau dy eglwys 
yng nghapel ........ heddiw, helpa ni i gofio 
ein bod gyda’n gilydd yn dal yn rhan o’th 
deulu di. Arwain a nertha ni i’th ganmol, 
yn enw dy Fab Iesu Grist. 
 
Emyn 19: ’O rhoddwn fawl ...’ 
 
Darlleniad: Efengyl Ioan, Pennod 12, 
adnodau 1–8. 
 
Myfyrdod (neu bregeth):  
Wythnos i heddiw bydd yn Sul y Blodau. 
Ar y Sul hwnnw bob blwyddyn y cofiwn 
am Iesu’n mynd i mewn i Jerwsalem ar 
gefn asyn. Mae’r adnodau a ddarllenon ni 
yn dweud beth a ddigwyddodd y diwrnod 
cynt. Caiff Iesu ei groesawu unwaith eto i 
dŷ Mair a Martha a’u brawd Lasarus ym 
Methania. Lasarus oedd y dyn a fu farw 
ond a gafodd ei godi’n ôl yn fyw gan 
Iesu. Fe ddigwyddodd hynny cyn hyn, a 
cheir hanes y wyrth honno yn y bennod 
flaenorol yn Efengyl Ioan.    
 
Caiff swper ei baratoi i Iesu a’i ffrindiau. 
Mae Lasarus wrth y bwrdd gyda Iesu, a 
Martha yn gweini arnyn nhw fel roedd 
hi’n arfer â gwneud pan ddeuai Iesu i’w 
tŷ. (Mae’r hanes cyfarwydd am ‘Martha 
drafferthus’ yn Luc 10:38–43). Ac yna 
daw Mair at y bwrdd gydag ennaint drud 
yn ei llaw. Mae’n tywallt yr ennaint, neu’r 
persawr, dros draed Iesu, ac wedi rhwbio 
neu eneinio’i draed mae’n eu sychu â’i 

gwallt.  Cwynodd un o’r disgyblion, 
Jwdas Iscariot, am hyn gan edliw fod 
Mair wedi gwastraffu’r ennaint ac y 
byddai wedi bod yn well ei werthu er 
mwyn cael arian i helpu’r tlodion. 
 
i     Cariad Mair 
Wrth dywallt yr ennaint dangosai Mair ei 
chariad at Iesu a’r ffaith ei bod wedi deall 
llawer amdano. Roedd wedi dal sylw ar 
ei eiriau, ac mae’n siwr fod ei chariad ato 
yn fwy fyth wedi iddo atgyfodi ei brawd. 
Ydym ni’n caru Iesu am ein bod yn deall 
beth a wnaeth drosom ni? 
 
ii    Cwyn Jwdas 
Rhagrithio oedd Jwdas wrth iddo gwyno. 
Nid helpu’r tlodion oedd ei fwriad ond 
cadw’r arian iddo’i hun. Rhaid gwylio 
rhag pob math o ragrith, fel rhoi’r argraff 
ein bod yn well ac yn fwy duwiol nag 
ydym er mwyn i ni ymddangos yn dda. 
 
iii   Cerydd Iesu 
Mae Iesu’n ceryddu Jwdas, gan awgrymu 
beth sydd o’i flaen ef ei hun. Dywed fod 
Mair wedi gwneud hyn fel paratoad ar 
gyfer ei farwolaeth a’i angladd ef. 
Gwyddai Iesu beth o’i flaen; roedd Mair 
wedi deall rhywbeth am hynny hefyd. Ar 
drothwy’r Pasg, ydym ni wedi deall mor 
bwysig ac arwyddocaol oedd marwolaeth 
Iesu drosom?  
 
Gweddi: Diolch i Ti, Arglwydd, am 
gariad Mair a’i gweithred brydferth. O 
ddeall rhywbeth am dy gariad atom ac 
am werth aruthrol aberth Iesu ar Galfaria, 
helpa ni i roi o’r gorau sydd gennym i Ti. 
Yn yr argyfwng mawr a wynebwn ni 
heddiw, helpa ni i gadw’n golwg arnat 
Ti. Gwarchod dros ein hanwyliaid a’n 
cymdogion, drosom ein hunain a phawb 
sy’n ddieithr i ni. Boed ein cariad atat yn 
ddiragrith, er clod i’th enw. Amen 
 
Emyn 767: ‘Cymer, Arglwydd ... 
 
“A gras ein Harglwydd Iesu Grist a 
fyddo gyda chi oll.” 

Bu’n aeaf hir, ac eto mae’n anodd 
credu fod tri mis ers y Nadolig. Rhwng 
un peth a’r llall mae chwarter cynta’r 
flwyddyn wedi gwibio heibio. Debyg y 
bydd y chwarter nesa’n dra gwahanol 
ac y gwelwn ni ragor o gyfyngiadau ar 
yr hyn y cawn ei wneud o ddydd i 
ddydd. Mae’r argyfwng a wynebwn yn 
dir newydd llawn pryder i ni oll, a does 
ryfedd fod llawer yn ofni’r gwaethaf.  
 
Gwibio heibio, meddwn, a wnaeth y tri 
mis diwethaf. Felly yr ymddengys 
heddiw o fwrw trem yn ôl. Ond hir 
iawn fu’r dyddiau a’r wythnosau i’r 
bobl a brofodd y tannau yn Awstralia 
droad y flwyddyn, a’r llifogydd yng 
Nghymru a rhannau eraill o’r byd wedi 
hynny. A’r sylw bellach ar Cofid-19, 
mor rhwydd yw anghofio’r bobl sy’n 
dal i ddioddef oherwydd y tannau a’r 
dyfroedd.  
 
Un peth sy’n gyffredin i’r tri argyfwng 
yw tueddiad gohebwyr a sylwebyddion 
i sôn am ddifrod ar raddfa Feiblaidd. 
Cafwyd cyfeiriadau mynych eleni at 
dannau a llifogydd a haint ‘Beiblaidd’ 
eu natur a’u maint. Dywedwyd yr un 
peth cyn hyn am ddaeargrynfeydd a 
rhyfeloedd a newyn. Gallwn yn rhwydd 
iawn ddeall y gyfeiriadaeth. Wedi’r 
cwbl, y mae yna ddigonedd o sôn yn y 
Beibl am stormydd, gwyntoedd,       
llifogydd,  daeargrynfeydd, heintiau a 
phlâu o bob math. Er enghraifft, does 
ond angen i ni feddwl am Noa, a’r     
dilyw a foddodd y ddaear gyfan, i 
ddeall yr holl siarad am ‘lifogydd  
Beiblaidd’.  

O glywed y Beibl yn cael ei grybwyll 
fel hyn, hawdd y gellid tybio fod yr 
ansoddair ‘Beiblaidd’ yn gyfystyr â 
‘dychrynllyd’ ac ‘eithafol’. Nid dyna’r 
gwir wrth gwrs. Mae’r Beibl yn sôn 
am hindda yn ogystal â storm, am  
gynaeafau yn ogystal â newyn, am 
iechyd yn ogystal â haint. Mae nant 
fechan, mynyddoedd cadarn a chyfnod 
heddwch yr un mor ‘Feiblaidd’ â dilyw 
a daeargryn a rhyfel. Oherwydd gwaith 
yr Arglwydd Dduw yw’r byd cyfan, er 
mor annhebyg yw hwnnw fel y mae, 
gyda’i amherffeithrwydd a’i drybini a’i 
ddioddefiadau, i’r hyn a luniodd Ef yn 
y dechrau.  
 
Ydi, mae’r byd yn wahanol iawn i’r 
hyn a fwriadwyd gan Dduw am fod y 
greadigaeth gyfan wedi ei heffeithio 
gan y drygioni a chwalodd y berthynas 
berffaith â Duw a fwriadwyd ar ein 
cyfer fel dynoliaeth. Ond er gwaethaf 
hyn, mae’r byd yn llawn prydferthwch 
a threfn a daioni sy’n adlewyrchu’r 
Duw sy’n dal yn ben dros y cyfan. Y 
mae awel fwyn a chawod ysgafn,   
tywyniad haul a harddwch enfys lawn 
cymaint rhan o’r Beibl â’r trychinebau 
sy’n bygwth ein lles a’n bodolaeth. 
Mae cyfyngu’r gair ‘Beiblaidd’ i’r 
pethau dychrynllyd yn ystumio ein 
golwg ar Dduw ei hun. Ie, mewn byd 
amherffaith, llawn o bethau erchyll yr 
ydym yn byw; ond yn y byd hwnnw y 
mae’r Duw ‘Beiblaidd’ y pwyswn arno 
yn llawn o dosturi a chariad a daioni 
tuag at ei bobl. Mae hindda’r wythnos 
ddiwethaf a’n hiechyd a’n nerth mor 
Feiblaidd ag unrhyw storm neu bla.  

Beiblaidd 

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 
Dyma Sul rhyfedd arall,  phwy a ŵyr 
sawl Sul arall tebyg sydd i ddod heb   y 
capel cyfarwydd i fynd iddo?   
 
Ond does dim rhaid bod heb oedfa.  Mae 
S4C wedi penderfynu darlledu oedfa bob 
bore Sul tras bydd y capeli a’r eglwysi 
ynghau.  Ond os oes gennych gyswllt â’r 
we trwy gyfrifiadur neu i-pad (neu ddyf-
eisiadau tebyg) neu ffôn symudol, mae 
gennych ddewis eang o oedfaon.   
 
Un a fydd o ddiddordeb i lawer ohonom 
yw’r oedfa o Ofalaeth Bro Aled yng 
nghwmni’r Parchg Rhodri Glyn. Bydd 
pobl Deiniolen yn cofio Rhodri yn hogyn 
bach yn Afon Goch.  Chwiliwch am 
‘Gofalaeth Bro Aled’ yn google, ac mi 
gewch yr oedfa, ‘yn fyw’ am 10.30 ar 
fore Sul, neu gallwch ei gweld pa bryd 
bynnag sy’n gyfleus i chi.   
 

Yr argyfwng  
Coronafeirws 

Mae’r cyfyngiadau diweddaraf yn golygu 
na ddylai neb ohonom adael ein cartrefi 
heb fod gwir angen. Mae eglwysi eisoes 

yn dysgu addasu i’r amgylchiadau cwbl 
anarferol ac annisgwyl er mwyn parhau 
eu tystiolaeth a’u gwasanaeth. Bydd 
rhaid i ni wneud mwy o ddefnydd o’r 
ffôn a’r rhyngrwyd i gysylltu â’n gilydd 
a chynnig gofal i’n gilydd.  yn ein 
rhwystro rhag . 
 
Daeth yn amlwg ein bod wedi gwneud y 
penderfyniad cywir wrth gyhoeddi’r Sul 
diwethaf na fyddai oedfa na chyfarfod yn 
yr un o’r capeli nes bydd yr argyfwng 
wedi mynd heibio. Erbyn nos Sul, roedd 
cynnal oedfaon mewn capel ac eglwys 
wedi ei wahardd beth bynnag. 
 

Gronyn  
Un peth a ddaeth i’r amlwg yng nghanol 
yr argyfwng presennol yw bod pethau’n 
newid yn gyflym o’r naill ddydd i’r llall.  
Soniais yr wythnos ddiwethaf y bwriedid 
dal i gyhoeddi Gronyn er ei bod yn bos-
ibl na fyddai modd ei ddosbarthu mor 
eang ag y byddem yn ei ddymuno. Erbyn 

Maeth o Mathew 
‘Yna dywedodd rhai o'r ysgrifenyddion 
a'r Phariseaid wrtho, “Athro, fe garem 
weld arwydd gennyt.” Atebodd yntau, 
“Cenhedlaeth ddrygionus ac annuwiol 
sy'n ceisio arwydd, eto ni roddir arwydd 
iddi ond arwydd y proffwyd 
Jona. Oherwydd fel y bu Jona ym mol y 
morfil am dri diwrnod a thair nos, felly 
y bydd Mab y Dyn yn nyfnder y ddaear 
am dri diwrnod a thair nos. Bydd pobl 
Ninefe yn codi yn y Farn gyda'r genhed-
laeth hon ac yn ei chondemnio hi; ohe-
rwydd edifarhasant hwy dan genadwri 
Jona, ac yr ydych chwi'n gweld yma 
beth mwy na Jona. Bydd Brenhines y 
De yn codi yn y Farn gyda'r genhedlaeth 
hon ac yn ei chondemnio; oherwydd 
daeth hi o eithafoedd y ddaear i glywed 
doethineb Solomon, ac yr ydych chwi'n 
gweld yma beth mwy na Solom-
on’ (Math. 12:38-42).   

nos Lun, roedd cyfarwyddiadau clir wedi 
dod o’r Llywodraethau y dylai pawb oh-
onom aros yn y tŷ a chyfyngu ein 
‘crwydro’ i siopa am fwyd a ffisig, mynd 
i’n gwaith os oes raid, a chael hanner awr 
o ymarfer corff. Ofnir bod hyn yn golygu 
na allwn ddosbarthu Gronyn i bawb sy’n 
arfer ei dderbyn.  Dyna pam yr wyf yn 
apelio arnoch i roi gwybod i mi os oes 
gennych chi, neu os oes gennych deulu’n 
byw efo chi, gyfeiriad e-bost y gellir an-
fon copi o Gronyn ato bob wythnos.  
 

Angladd 
Ddydd Mawrth, Mawrth 24 cynhaliwyd 
angladd Mrs Gwyneth Roberts, Fferm 
Cochwillan, Tal y Bont dan arweiniad y 
Gweinidog. Cafwyd gwasanaeth ar ei 
haelwyd ac ym Mynwent Eglwys St 
Cross. Roedd y deyrnged a draddodwyd 
yn cynnwys geiriau ei merch Hafwen i 
goffau ei mam.   
 
Bu farw Gwyneth yn Ysbyty Gwynedd 
ddydd Sadwrn, Mawrth 14 yn 65 
mlwydd oed.  Yn Rhosgadfan y cafodd ei 
magu, ac wedi gadael ysgol a’r Coleg 
Technegol ym Mangor bu’n gweithio 
yng Nghaernarfon cyn iddi briodi â Wil 
ac ymgartrefu yng Nghochwillan. Bu’n 
aelod ffyddlon yng nghapel Bethlehem, 
yn yr oedfaon ac yn y Clwb Brodwaith a 
Bwrlwm a gynhelir yno ar bnawn Iau. 
Roedd yn wraig dawel a diffwdan, yn 
annwyl ac agos-atoch, yn hwyliog a 
chyfeillgar.  Roedd yn gwbl ddibynadwy 
bob amser, ac yn cydweithio’n dda yn y 
gwahanol weithgareddau elusennol a 
drefnid yn y festri.  Daw cyfle, os dyna 
fydd dymuniad y teulu, i goffau Gwyneth 
a diolch amdani mewn oedfa ar bnawn 
Sul, unwaith y bydd yr aflwydd Covid-19 
wedi mynd heibio.  
 
Caiff y rhoddion a dderbynnir er cof am 
Gwyneth eu trosglwyddo i elusen ‘Cot 
Death’.  
 
Cydymdeimlwn yn ddwys â’i phriod Wil, 

ac â’i merch Hafwen a’i phriod Gethin 
a’u merched bach Enfys a Buddug, ac â’i 
chwaer Hefina a’i phriod Cemlyn.     
 

Cymorth Cristnogol 
Fel y soniwyd y Sul diwethaf, mae   
Cymorth Cristnogol wedi cyhoeddi na 
fydd casglu o ddrws i ddrws yn ystod 
Wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Daw 
rhagor o wybodaeth yn nes ymlaen am yr 
hyn y bydd Cymorth Cristnogol yn ei 
wneud yn ystod yr Wythnos er gwahodd 
pobl i gyfrannu arian dros y We ac ati.  

Gronyn trwy e-bost? 
 

Ydych chi’n defnyddio e-bost? 
 

Os felly, beth am dderbyn Gronyn 
trwy  e-bost tra bydd yr argyfwng 

Coronafeirws yn para. 
 
 

Bydd hyn yn sicrhau y cewch 
gopi bob wythnos er na fydd oed-

faon.  
 

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud 
yw anfon neges e-bost at y 

Gweinidog er mwyn i ni fedru 
anfon copi atoch. 

 
 

Anfonwch neges at  
 

john.cilfynydd@btinternet.com 
 

gan nodi eich enw a’r cyfeiriad 
e-bost i anfon Gronyn ato.   

 
 

DIOLCH YN FAWR IAWN 
 


