
Oedfa’r Sul 
Ebrill 5, 2020 

 
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.  
 
Gweddi: Dad Nefol, helpa ni heddiw 
eto i’th addoli. Er na chawn ni gwmni ein 
cyd-addolwyr, diolchwn am gymdeithas 
ein cyd-aelodau yng nghapel ...... a’n 
brodyr a chwiorydd yn eglwysi eraill yr 
Ofalaeth. Arwain ni trwy’r Ysbryd Glân i 
foli dy enw.   
 
Emyn 360: ‘Pwy sy’n dod i Salem dref’ 
 
Darlleniad: Efengyl Ioan, Pennod 12, 
adnodau 12–19. 
 
Myfyrdod (neu bregeth):  
Mae’n Sul y Blodau neu Sul y Palmwydd, 
a ninnau felly’n cofio’r Arglwydd Iesu yn 
marchogaeth i Jerwsalem ar gefn asyn. 
Daeth yr amser iddo’i gwneud yn amlwg i 
bawb mai fo oedd y Meseia, yr Achubwr 
y bu pobl Dduw’n disgwyl yn eiddgar 
amdano ers canrifoedd. Sail y disgwyl 
hwnnw oedd yr hyn a gyhoeddwyd yn yr 
Hen Destament, a cheir dau ddyfyniad 
yma ohono: y cyntaf o Salm 118:25-26 
a’r ail o Sechareia 9:9.   
 
Dathlu a llawenhau a geir yma. Ac er i 
bethau droi’n chwerw wrth i’r Wythnos 
Fawr fynd rhagddi, mae’n werth cofio 
mai dathlu a llawenhau fu’r Eglwys wedi 
hynny oherwydd y cyfan a wnaeth Iesu 
trosom yr wythnos honno.  
 
i    Y dyrfa ar dân    
Aeth tyrfa allan o’r ddinas i gyfarfod â 
Iesu a’r disgyblion a’r dorf a ddeuai tua’r 
ddinas. Cofiwn am y dillad a’r palmwydd 

a’r croeso a gafodd Iesu â’r floedd 
‘Hosanna’. Ond nid pawb sy’n cofio 
mai’r rheswm dros y mawl a’r croeso yn 
ôl adnodau 17 ac 18 oedd atgyfodiad 
Lasarus ychydig cyn hyn. 
 
ii   Y Phariseaid  
Nid pawb oedd yn ymuno yn y mawl. 
Gwelai’r Phariseaid y cyfan a dechrau 
ofni bod Iesu’n dod yn rhy boblogaidd ac 
yn ormod o fygythiad iddynt hwy a’u 
grym fel arweinwyr crefyddol y bobl. 
Ofnant fod ‘y byd i gyd’ yn ei ddilyn. 
 
iii  Y disgyblion 
Mae Crist yn dangos mai fo yw’r Meseia.  
Ond mae adnod 16 yn dangos nad oedd 
hyd yn oed ei ddisgyblion yn deall yn 
iawn beth a olygai. Wnaethon nhw ddim 
deall nes i Iesu ‘gael ei ogoneddu’. Dim 
ond wedi iddo gael ei ladd ac atgyfodi ac 
esgyn i’r nefoedd y deallon nhw’n llawn 
pa fath o Feseia oedd o. 
 
Gweddi: Diolch i Ti, Arglwydd, mai dy 
annwyl Fab yw’r Brenin. Diolch mai 
deiliaid ei deyrnas ydym trwy ffydd. 
Gwna ni’n ddeiliaid ffyddlon sy’n trysori 
ein braint o gael bod dan ei awdurdod.  
Yn dy drugaredd, gwarchod ein gwlad 
a’n byd yn wyneb yr argyfwng iechyd 
sy’n gysgod dros bopeth. A helpa ni i 
ymddiried ynot ti yng nghanol pob dim 
sy’n digwydd. Trwy’r cyfan, diolchwn 
mai Ti yw ein Brenin ninnau. Amen. 
 
Emyn 238: ‘Ymlaen, ymlaen ...’ 
 
“Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad 
Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fo 
gyda chi oll. Amen.”   

 
Oedfa ar y we 

 
Fel y nodwyd y tu mewn, mae pregeth 
gan y Gweinidog ar gyfer Sul y Blodau 
ar sianel Y outube Capel Tanycoed. 
Chwiliwch am ‘Capel Tanycoed’ ar 
Youtube neu trwy Google (unrhyw bryd 
ar ôl 10.00 o’r gloch fore Sul). 

‘Hwyl fawr’, ‘Hwyl am y tro!’ ‘Da 
bo’ch’, ‘Wela i chi eto’, ‘Ta ta’ neu 
‘Bei bei’. Beth fyddwch chi’n ei 
ddweud wrth ffarwelio â ffrindiau a 
theulu? Debyg y byddwch ar brydiau’n 
dweud gwahanol bethau wrth wahanol 
bobl.  Ond yn ddiweddar, mae pobl yn 
defnyddio geiriau eraill. Mae 
‘Cymrwch ofal’ yn gyfarwydd ddigon, 
ond does gen i ddim cof i mi glywed 
‘Cadwch yn saff’ o’r blaen. Ond ers 
rhyw fis, mae mwy a mwy o bobl yn 
gorffen llythyr neu sgwrs felly. Mae’n 
rhwydd iawn gweld pam fod hynny, â 
chymaint o bryder oherwydd Covid-19.  
Gobeithio’n fawr eich bod chi wir yn 
cadw’n saff, yn niogelwch eich cartref 
os nad ydych ymhlith y bobl sy’n    
gorfod mynd i’ch gwaith am eich bod 
yn un o’r ‘swyddi hanfodol’.  Os ydych 
yn mynd i’ch gwaith, ie, cadwch yn 
saff a chymrwch ofal.   

Nid syndod bod pobl yn siarad felly 
wrth gwrs: mae pawb yn naturiol eisiau 
bod yn ddiogel. Ac yn yr argyfwng 
presennol, rydym yn dyheu am weld 
teulu a ffrindiau a phawb o’n cwmpas 
yn ddiogel rhag y firws peryglus. 
Gweddïwn dros ein gilydd a thros eraill 
heddiw, gan gofio’n arbennig am holl 
staff yr ysbytai sy’n gofalu am bobl 
sy’n dioddef o’r haint. Gweddïwn am 
adferiad i gleifion a diogelwch i’r rhai 
sy’n gofalu amdanynt hwy ac am bobl 
fregus mewn ysbyty a chartref nyrsio a 
chartref preswyl. Gweddïwn dros bawb 
sy’n byw mewn ofn, a thros yr holl 
deuluoedd a gollodd anwyliaid y   

dyddiau diwethaf hyn. Gweddïwn am 
ddiogelwch i’n teuluoedd, i’n cyd-
aelodau o fewn yr eglwys, i’n cymun-
edau, i’n gwlad ac i wledydd y byd. A 
thrwy’r cyfan, boed i ni brofi cysur o 
gofio mai’r un y cyflwynwn ein 
gweddïau iddo yw’r Hollalluog. 

Bod yn ddiogel oedd dyhead y bobl a 
groesawai’r Iesu wrth iddo farchogaeth 
i Jerwsalem ar Sul y Blodau (neu Sul y 
Palmwydd). Dyheu am ddiogelwch 
rhag gormes oeddent wrth weiddi 
‘Hosanna’. ‘Achub ni’ oedd byrdwn eu 
cri wrth iddynt fenthyca geiriau Salm 
118 i groesawu’r brenin a ddeuai i’r 
ddinas ar yr asyn.  ‘Yr ydym yn erfyn, 
Arglwydd, achub ni: yr ydym yn erfyn, 
Arglwydd, pâr lwyddiant. Bendigedig 
yw’r un sy’n dod yn enw’r Ar-
glwydd’ (adnodau 25 a 26).  Cynnig 
diogelwch a wnâi’r Brenin Iesu, er o 
fath gwahanol i’r hyn a ddisgwyliai’r 
dyrfa. Dylasai’r broffwydoliaeth am y 
brenin a ddeuai ‘yn ostyngedig ac yn 
marchogaeth ar asyn’ (Sechareia 9:9) 
fod wedi dangos nad brenin arferol, yn 
ôl disgwyliadau’r bobl am arweinydd 
milwrol, a fyddai’r Meseia y byddai 
Duw yn ei anfon. Bydd y  mwyafrif 
ohonom yn gaeth i’r tŷ am ran helaeth 
o’r wythnos hon, Wythnos y Pasg. 
Beth am fanteisio ar hynny er mwyn 
darllen hanes y Pasg yn yr efengylau, 
yn y gobaith y cawn olwg newydd ar 
yr Un a fu mor barod i ddioddef a 
marw er sicrhau bod pawb sy’n credu 
ynddo’n dod i berffaith ddiogelwch y 
bywyd tragwyddol y mae Duw yn ei 
gynnig i ni drwyddo. 

Diogelwch 
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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’r trydydd Sul heb oedfaon yn ein 
heglwysi, yn yr Ofalaeth a thrwy Gymru 
a thu hwnt.  
 
Ond fel y ddau Sul diwethaf, mae modd 
ymuno â gweinidogion ac eglwysi led led 
Cymru os oes gennych gyswllt â’r we 
trwy gyfrifiadur neu i-pad (neu ddyfais 
debyg) neu ffôn symudol. 
 
Mae rhagor o eglwysi’n gosod oedfaon ar 
y we bob wythnos, ac felly mae digon o 
ddewis; a chan fod modd mynd atynt un-
rhyw bryd, mae mwy na digon i’r mwyaf 
brwd ohonom.  Yn y golofn nesaf, ceir 
manylion am oedfaon y bwriada Capel 
Tanycoed eu gosod ar y we. 
 
Bydd cyfle yn Gronyn dros yr wythnosau 
nesaf i dynnu sylw at rai o’r eglwysi y 
medrwch ‘ymweld’ â nhw ar-lein. 
 
Ac fel y nodwyd y Sul diwethaf, mae 
oedfa’n cael ei darlledu ar S4C am 11.00 
o’r gloch bob bore Sul tra bydd y capeli 
a’r eglwysi heb fedru cyfarfod. Y Parchg 
Rhys Llwyd, Caersalem, Caernarfon sy’n  
arwain yr oedfa honno heddiw. 

Capel Tanycoed 
ar Youtube heddiw 

Mae aelodau Capel Tanycoed, Llanrug 
wedi penderfynu gosod oedfaon ar y 
We. Bwriedir gwahodd pawb sydd i bre-
gethu yno dros yr wythnosau nesaf i 
‘gadw eu cyhoeddiad’ os yn bosibl trwy 
recordio oedfa fer. Trwy’r trefniant sydd 
gan yr Ofalaeth â Chapel Tanycoed ers 
deng mlynedd bellach rwyf fi’n pregethu 
yno ddau Sul y mis. Byddaf fi felly’n 
gwneud fy rhan ac yn pregethu o leiaf 
bob pythefnos, gan gychwyn heddiw. 
 
Bydd yn ddigon rhwydd dod o hyd i’r 
oedfa, a fydd i’w gweld o 10.00 o’r 
gloch ymlaen heddiw (dydd Sul, Ebrill 
5). Ar Youtube, chwiliwch am ‘Capel 
Tanycoed’ ac wedi mynd i’r ’sianel’, 
cliciwch ar yr oedfa ’Sul y Blodau.  Neu 
yr un mor rwydd, chwiliwch am ‘Capel 
Tanycoed’ trwy Google. Yn naturiol, 
taith Iesu i Jerwsalem ar Sul y Blodau 
fydd testun y bregeth heddiw. 

Maeth o Mathew 
‘Y diwrnod hwnnw aeth Iesu allan o'r tŷ 
ac eisteddodd ar lan y môr. Daeth tyrf-
aoedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd 
ac eistedd mewn cwch, ac yr oedd yr 
holl dyrfa yn sefyll ar y lan. Fe lefarodd 
lawer wrthynt ar ddamhegion, gan 
ddweud: “Aeth heuwr allan i hau. Ac 
wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd 
y llwybr, a daeth yr adar a'i 
fwyta. Syrthiodd peth arall ar leoedd 
creigiog, lle na chafodd fawr o bridd, a 
thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo 
ddyfnder daear. Ond wedi i'r haul godi 
fe'i llosgwyd, ac am nad oedd iddo 
wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd hadau 
eraill ymhlith y drain, a thyfodd y drain 
a'u tagu. A syrthiodd eraill ar dir da a 
ffrwytho, peth ganwaith cymaint, a 
pheth drigain, a pheth ddeg ar hugain. Y 
sawl sydd â chlustiau ganddo, gwran-
dawed”’ (Math. 13:1–9) 

Ysgol Sul Zoom 
Llwyddwyd i gynnal Ysgol Sul Capel 
Coch trwy gyfrwng Zoom y Sul dwytha. 
Mae Zoom yn galluogi nifer o bobl i 
weld ei gilydd a siarad â’i gilydd trwy’r 
cyfrifiadur neu’r ffôn.  Roedd yn braf 
gweld pedwar teulu wedi ‘dod’ i’r Ysgol 
Sul, a chafwyd stori’r Claf o’r Parlys gan 
Susan.  Llwyddwyd i ganu hefyd.  Bydd 
yr Ysgol eto heddiw am 11.145 o’r 
gloch, ac mae rhagor o deuluoedd yn 
bwriadu ymuno â ni.   
 

Cynllun Efe 
Cynhelir Pwyllgor Hybu a Phwyllgor 
Ymddiriedolwyr Cynllun trwy gyfrwng 
Zoom ddydd Iau, Ebrill 12. 
 

Angladd 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Heulwen 
Morris, Fferm Cae Coch, Deiniolen a fu 
farw yn Ysbyty Gwynedd yn 79 mlwydd 
oed, ddydd Sul diwethaf, Mawrth 29.  Yr 
oedd yn wraig annwyl a chroesawgar, ac 
yr oedd gair da iddi gan bawb a oedd yn 
ei hadnabod. Bu’n aelod o’r eglwys yng 
Nghefnywaun cyn i’r capel cau. Bu’n  
ofalus o’i theulu ar hyd y blynyddoedd, 
ac yr oedd wrth ei bodd yng nghwmni ei 
hwyrion a’i gorwyrion, a’i phlant ei hun 
wrth gwrs.  Cynhaliwyd y gwasanaeth 
angladd dan ofal y Gweinidog fore ddoe, 
Ebrill 4, ar lan y bedd ar dir Cae Coch. 
 

Y Goleuad   
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi 
penderfynu nac oes modd cyhoeddi Y  
Goleuad ar bapur ar hyn o bryd. Yr ar-
gyfwng iechyd sy’n gyfrifol am hyn wrth 
gwrs.  Ond tra gellir, bwriedir dal ati i’w 
gyhoeddi yn ddigidol. Dechreuwyd 
gwneud hynny ddiwedd yr wythnos gyda 
rhifyn Ebrill 3.  Un fantais annisgwyl i 
rifyn digidol yw bod tudalen ychwanegol 
ynddo’r wythnos hon. Go brin fod neb 
ohonoch wedi gweld Goleuad nac un-
rhyw bapur arall 9 tudalen o’r blaen!  

Gwener y Groglith 
Gwahoddiad i Oedfa Gymun 

Welodd neb ohonom Basg fel hwn o’r 
blaen gan na fydd modd cynnal oedfa 
mewn na chapel nac eglwys i ddathlu’r 
ŵyl. Ond beth am neilltuo rhyw chwarter 
awr fore Gwener y Groglith (Mawrth 10) i 
ddiolch am aberth Crist ar y groes. 
 
Beth am wneud rhywbeth newydd, na 
wnaethoch mohono o’r blaen? Bod yn rhan 
o oedfa Gymun heb weinidog na chynull-
eidfa trwy ddilyn y myfyrdod syml hwn 
am 10.00 o’r gloch. Gallwch ei wneud un-
rhyw bryd, ond bydd yn braf meddwl bod 
eraill yn gwneud hyn yr un pryd ac yn cyd-
addoli yn yr Ysbryd.   Cymrwch ddarn 
bach o fara, a diod mewn cwpan. 
(Gwnaiff unrhyw ddiod y tro: dŵr,   
Ribena, sudd, gwin—unrhyw beth.)    
 
1.   Adrodd Gweddi’r Arglwydd. 

2.   Darllen Emyn 640 ‘O mor ddymunol’ 

3.   Darllen Luc 23:32–43 

4.   Myfyrdod 2 funud:  

Rhowch 2 funud yn unig i feddwl am y 

geiriau hyn a ddaw o’r darlleniad: 

   i  “O Dad, maddau iddynt” 

   ii “Achub dy hun a niunnau” 

   iii “Cofia fi” 

5.  Y Cymundeb: 

Cymerwch ddarn o fara, a dweud, “Hwn 

yw fy nghorff, yr hwn a dorrir trosoch”.  

Bwytewch y bara, a dweud, “Diolch”. 

Yna cymerwch ddiod, a dweud, “Hwn 

yw fy ngwaed o’r testament newydd”.   

Yfwch y diod, a dweud, ‘Diolch, Iesu”.  

6.   Darllen Emyn 492 ‘Mae’r gwaed a ..’    

7.   Adrodd y Gras i orffen.     


