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Dyma fraslun o oedfa i’w defnyddio eich 
hunain gartref. Beth am ei defnyddio’r un 
pryd ag oedfa arferol eich capel eich hun.  
Gallwch ddarllen neu ganu’r emynau.  
 
Gweddi: Arglwydd ein Duw, ar Sul y 
Pasg, diolchwn am fuddugoliaeth Iesu 
Grist dros y gelyn angau. Diolch am bob 
gobaith a llawenydd a ddaw o gredu yn yr 
un a fu farw ac a gyfodwyd. Helpa ni’th 
addoli heddiw gyda’n cyd-aelodau yng 
nghapel ...... a’n brodyr a chwiorydd yn 
eglwysi eraill yr Ofalaeth, yn enw Iesu 
Grist ei hun. Amen.   
 
Emyn 360: ‘Pwy sy’n dod i Salem dref’ 
 
Darlleniad: Efengyl Ioan, Pennod 20, 
adnodau 1–18. 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
i     Cred Mair 
Mae Mair Magdalen yn dweud fwy neu 
lai yr un peth wrth y disgyblion ac wrth 
Iesu: ‘Y maent wedi cymryd yr Arglwydd 
allan o’r bedd, ac ni wyddom lle maent 
wedi ei roi i orwedd’. Ond y mae dau   
wahaniaeth rhwng adnod 2 ac adnod 13: 
’yr Arglwydd’ ac ‘ni wyddom’ (2) a ’fy 
Arglwydd’ ac ’ni wn’ (13). Roedd yna 
wragedd eraill gyda Mair pan ddaeth hi 
gyntaf at y bedd (fel dywed y tair efengyl 
arall) ac felly mae’n naturiol ei bod yn 
dweud ’ni wyddom’. Yn yr ardd yn nes 
ymlaen, nid yw’r gwragedd eraill gyda hi, 
ac felly mae’n dweud ‘ni wn’. Ond mae’r 
gwahaniaeth arall yn fwy arwyddocaol. 
‘Yr Arglwydd’ ddywedodd Mair a‘r 
gwragedd eraill wrth y disgyblion; ond 
cawn ei thystiolaeth bersonol hi pan yw ar 
ei phen ei hun yn yr ardd. Nid dim ond 
Arglwydd yw Iesu, ond ei Harglwydd hi. 
 
ii   Llawenydd Mair 
Mewn ffordd gynnil iawn y mae Ioan yn 
adrodd stori Mair yn sylweddoli mai Iesu 

sy’n siarad â hi, ac nid y garddwr fel 
roedd hi wedi tybio. Wrth i Iesu ddweud 
ei henw, mae Mair yn ei adnabod, ac yn 
ei gyfarch fel ‘Rabbwni’ (Athro) Ond 
mae’r gair yn golygu athro arbennig, sy’n 
haeddu mwy o barch na ‘rabbi’ cyffredin.  
Cymaint oedd llawenydd Mair o gael ei 
Hathro a’i Harglwydd yn ôl fel ei bod am 
gydio ynddo a glynu wrtho. Ond wrth 
ddweud wrthi am beidio â gwneud hynny 
mae Iesu’n egluro y bydd yn esgyn i’r 
nefoedd ac na fydd ei berthynas â Mair 
a’r disgyblion yr un fath eto.  Ni fydd 
gyda hwy yn yr un ffordd o hyn allan.  
Os na all Mair ddal gafael yn Iesu, gall 
ddal gafael yn ei eiriau, ac mae’n dweud 
wrth ei ddisgyblion ‘ei fod wedi dweud y 
geiriau hyn wrthi’.  
 
iii    Tystiolaeth Mair 
Ar ddiwedd yr hanes tystiolaeth Mair yw, 
‘Yr wyf wedi gweld yr Arglwydd’. Mae 
ei hofnau a’i hansicrwydd wedi diflannu 
am iddi weld Iesu Grist. Hi oedd y gyntaf 
i weld Iesu ar ôl ei Atgyfodiad, a chaiff 
ei chofio yn bennaf am hynny. Cafodd 
eraill yr un fraint wedi hynny; ac mae 
miliynau o bobl ers hynny wedi medru 
dweud eu bod hwythau wedi gweld Iesu, 
trwy ffydd yn hytrach nag â’r llygaid. 
Gweld Iesu Grist yw cyfrinach gobaith a 
llawenydd y Cristion o hyd. 
 
Gweddi: Am dystiolaeth Mair, diolch. 
Am dystiolaeth dy Eglwys, diolch. Boed 
i’n tystiolaeth ninnau fod yn gadarn, am i 
ninnau weld yr Iesu. Amen. 
 
Emyn 238: ‘Ymlaen, ymlaen ...’ 
 
Adrodd y Fendith  

 

OEDFA AR Y WE 
 
Bydd pregeth gan y Gweinidog ar gyfer 
Sul y Pasg ar sianel Y outube Capel   
Tanycoed. Dim ond chwilio am ‘Capel 
Tanycoed’ ar Y outube neu Google sydd 
angen (unrhyw bryd ar ôl 9.00 o’r gloch 
fore Sul). 

Gwneud yn fawr o’r Pasg gartref. Dyna 
anogaeth o leiaf ddwy o’r siopau mawr 
mewn negeseuon e-bost a anfonwyd yn 
ystod yr wythnos. ‘Making the most of 
Easter at home’, meddai John Lewis a 
Marks & Spencer fel ei gilydd.  Ac er 
mai hysbysebu eu cynnyrch oedd y 
naill a’r llall, mae’r geiriau’n briodol 
iawn heddiw. Mae’r amgylchiadau 
dieithr ac anarferol yn golygu bod y 
gair ‘gartref’ yn allweddol i’r neges 
wrth gwrs, a chynifer o bobl yn aros 
gartref er mwyn cydymffurfio â galwad 
y llywodraethau yng nghanol argyfwng 
iechyd Covid-19. 

Os nad oes reswm da a digonol dros 
beidio â gwneud hynny, gartref y 
byddwn eto heddiw. Clywais fwy nag 
un person, ar y ffôn neu’r radio, yn 
dweud fod pob dydd yn debyg a’i bod 
yn rhwydd iawn anghofio pa ddiwrnod 
yw hi ers i ni fod yn gaeth i’n cartrefi. 
Gallaf ddeall hynny, ond mae heddiw’n 
ddiwrnod gwahanol. Mae’n Sul y Pasg. 
Ac yn absenoldeb oedfaon cyhoeddus 
yn ein capeli, dowch i ni ddathlu trwy 
ddilyn cyngor y siopau a gwneud yn 
fawr o’r Pasg gartref.  

Darllenwch eto yn yr efengylau hanes y 
bore Sul yr atgyfododd Iesu Grist.  
Darllenwch gan ofyn i Dduw eich 
helpu i weld a deall. Pa mor gyfarwydd 
bynnag yr hanesion, mae yna wastad 
ragor i’w weld. Yn aml iawn, mae’r 
llygad yn taro ar un gair neu ar un rhan 
fach o’r stori, a ninnau’n gweld rhyw 
wirionedd am y tro cyntaf. 

Y Pasg yw’r Ŵyl bwysicaf o ddigon i 
lawer o bobl gan fod croes a bedd 
gwag yr Arglwydd Iesu mor amlwg 
ganolog i’r Ffydd Gristnogol. Ond i 
eraill, gŵyl eilradd yw hi o’i chymharu 
â’r Nadolig. Weithiau rhesymau cwbl 
ymarferol sydd dros hynny. Tueddwn i 
fod gartref adeg y Nadolig, ond aeth y 
Pasg yn gyfnod gwyliau a chrwydro, 
ac mae llawer yn colli dathliadau eu 
heglwysi. Eleni felly, wedi ein gorfodi 
o bosibl i fod gartref, gwnawn yn fawr 
o’r cyfle i ystyried arwyddocâd yr Ŵyl 
arbennig hon. Pam fod y fath sylw’n 
cael ei roi i ddigwyddiad mor erchyll 
â’r Croeshoeliad?  Pam fod atgyfodiad 
Iesu Grist mor sylfaenol i’r Ffydd? 

Gwnewch yn fawr o’r Pasg trwy fod 
yn rhan o addoliad yr Eglwys fyd-eang 
heddiw. Rydym wedi arfer â meddwl 
am y miliynau o addolwyr na allwn eu 
gweld ym mhob cwr o’r byd. Heddiw, 
does dim modd gweld hyd yn oed gyd-
aelodau ein heglwys leol. Ond nid oes 
raid i hynny ein rhwystro rhag ymuno 
â hwy ac â Christnogion ym mhobman 
i ddathlu’r Pasg. Un peth annisgwyl 
sydd eisoes wedi deillio o’r argyfwng 
hwn yw bod yr Efengyl yn fwy amlwg 
a chyhoeddus yng Nghymru nag y bu 
ers blynyddoedd.  Y mae yna doreth o 
ddeunydd cenhadol a defosiynol i’w 
weld a’i glywed, yn arbennig ar y 
rhyngrwyd, a llawer iawn ohono wedi 
ei osod yno ers i ni orfod bod gartref. 
Mae pob math o ffilmiau a chaneuon 
ac adnodau a phregethau ac oedfaon 
i’n harwain at Grist. Dyna beth fyddai 
gwneud yn fawr o’r Pasg.  

Pasg gartref 

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’r pedwerydd Sul heb oedfaon yn 
ein heglwysi, yn yr Ofalaeth a thrwy 
Gymru a thu hwnt. Ac o bob Sul i fod 
heb oedfa, heddiw ydi Sul y Pasg sy’n 
dathlu a chyhoeddi Atgyfodiad Iesu 
Grist.   
 
Ond does dim rhaid bod heb oedfa gan 
fod modd ymuno ag oedfaon trwy sawl 
cyfrwng. 
 
Os rhywbeth, mae llawer o bobl yn cael 
rhagor o oedfaon nag erioed trwy weld a 
gwrando ar oedfaon o bob cwr o’r wlad.  
 
Ar y we, mae dewis helaeth yn cynnwys 
oedfa Sul y Pasg dan arweiniad y  
Gweinidog ar sianel Youtube Capel   
Tanycoed.  
 
Yn ‘Yr Oedfa’ ar S4C am 11.00 o’r 
gloch heddiw y Parchg Denzil John, 
Caerdydd sy’n arwain yr addoliad.   
 
A beth am oedfa dros y ffôn.  Gweler y 
dudalen nesaf am ddarpariaeth newydd 
gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.  

 

Cynllun Efe 
Cynhaliwyd Pwyllgor Hybu a Phwyllgor 
Ymddiriedolwyr Cynllun trwy gyfrwng 
Zoom ddydd Iau, Ebrill 12. Roedd yn 
braf cael cyfle i drafod y gwaith, ac mor 
braf oedd gweld fod gwaith Efe yn parh-
au er nad oes modd ar hyn o bryd ym-
weld â’r ysgolion na chynnal cyfarfod-
ydd. Caiff rhai cyfarfodydd eu cynnal 
dros y we, a darperir adnoddau’n gyson 
i’r plant eu gwneud gartref. Mewn ffordd 
od, mae’r cysylltiad â theuluoedd wedi ei 
gryfhau ers i bawb orfod aros gartref! 

 

Maeth o Mathew 
‘Yna'n ddi-oed gwnaeth i'r disgyblion 
fynd i'r cwch a hwylio o'i flaen i'r ochr 
draw, tra byddai ef yn gollwng y tyrf-
aoedd. Wedi eu gollwng aeth i fyny'r 
mynydd o'r neilltu i weddïo, a phan aeth 
hi'n hwyr yr oedd yno ar ei ben ei 
hun. Yr oedd y cwch eisoes gryn bellter 
oddi wrth y tir, ac mewn helbul gan y 
tonnau, oherwydd yr oedd y gwynt yn ei 
erbyn. Rhwng tri a chwech o'r gloch y 
bore daeth ef atynt dan gerdded ar y 
môr. Pan welodd y disgyblion ef yn 
cerdded ar y môr, dychrynwyd hwy nes 
dweud, “Drychiolaeth yw”, a gweiddi 
gan ofn. Ond ar unwaith siaradodd Iesu 
â hwy. “Codwch eich calon,” meddai, 
“myfi yw; peidiwch ag ofni.” Atebodd 
Pedr ef, “Arglwydd, os tydi yw, gorch-
ymyn i mi ddod atat ar y ton-
nau.” Meddai Iesu, “Tyrd.” Disgynnodd 
Pedr o'r cwch a cherddodd ar y tonnau, 
a daeth at Iesu. Ond pan welodd rym y 
gwynt brawychodd, ac wrth ddechrau 
suddo gwaeddodd, “Arglwydd, achub 
fi.” Estynnodd Iesu ei law ar unwaith a 
gafael ynddo gan ddweud, “Ti o ychyd-
ig ffydd, pam y petrusaist?” Ac wedi 
iddynt ddringo i'r cwch, gostegodd y 
gwynt. Yna addolodd y rhai oedd yn y 
cwch ef, gan ddweud, “Yn wir, Mab 
Duw wyt ti”’ (Math. 14:22–33).    

Oedfa Tanycoed 
ar Youtube heddiw 

Eglurwyd yr wythnos ddiwethaf fod  
Capel  Tanycoed, Llanrug yn bwriadu 
gosod oedfaon ar y We am nad oes modd 
dod ynghyd ar y Sul.  Gwnaed hynny’r 
tro cyntaf y Sul diwethaf. Y bwriad oedd 
gwahodd y bobl sydd i  bregethu yno’r 
Suliau nesaf i ‘gadw eu cyhoeddiad’ os 
yn bosibl trwy recordio oedfa fer. Mae’r 
trefniant sydd gan yr Ofalaeth â Chapel 
Tanycoed ers deng mlynedd yn golygu fy 
mod i’n  pregethu yno ddau Sul y mis. 
Byddaf fi felly’n gwneud fy rhan ac yn 
pregethu o leiaf bob pythefnos. Byddaf 
yn gwneud hynny heddiw gan gyflwyno 
neges addas i Sul y Pasg. 
 
Mae’n ddigon rhwydd dod o hyd iddi, a 
bydd i’w gweld o 9.00 o’r gloch ymlaen 
fore Sul.  Ar Youtube, chwiliwch am 
‘Capel Tanycoed’ ac wedi mynd i’r 
’sianel’, cliciwch ar yr oedfa ‘Sul y Pasg’ 
Neu yr un mor rwydd, chwiliwch am 
‘Capel Tanycoed’ trwy Google. Mae 
modd gwrando unrhyw bryd y mae’n 
hwylus wrth gwrs. 
 

Oedfa dros y ffôn 
Nid pawb sy’n medru gweld yr oedfaon a 
ddarlledir dros y We.  Felly mae Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru yn darparu oedfaon 
dros y ffôn.  Ie, dros y ffôn!  Dim ond 
ffonio rhif arbennig a chewch glywed 
oedfa unrhyw bryd mynnwch.   
 
‘Yr ydym wedi sefydlu gwasanaeth ffôn 
rhad ac am ddim lle y gall pobl sydd 
ddim yn hyderus yn defnyddio y rhyng-
rwyd, fedru clywed oedfa, gan gynnwys 
darlleniadau, gweddi, emynau a phregeth 

drwy ddeialu 02920101564.  
 
Pan fyddwch yn deialu bydd opsiwn i 
wrando ar Oedfa Gymraeg, Oedfa Saes-
neg, Newyddion Cymraeg a Newyddion 
Saesneg. Mi fydd y cynnwys yn cael ei 

newid unwaith yr wythnos, fel arfer ar 
ddydd Iau. Cofiwch roi gwybod i aelodau a 
cyfeillion am y ddarpariaeth yma. Pwyso 
rhif 1 ar eich ffôn fydd eisiau er mwyn 
clywed y bregeth Gymraeg.  Mae angen 
aros ychydig eiliadau i’r bregeth ddod: 
felly byddwch yn amyneddgar. 
 
Medrwch wrando ar unrhyw adeg, dim ond 
deialu 02920101564.  Rhowch wybod am 
hyn i bobl a fyddai’n gwerthfawrogi’r 
ddarpariaeth. Y Parchg Meirion Morris, 
Ysgrifennydd yr enwad, sy’n pregethu y 
Sul hwn.  

 

Ysgol Sul Zoom 
Bydd ‘Ysgol Sul Zoom’ Capel Coch am 
11.45 o’r gloch eto heddiw.  Roedd 
chwech o deuluoedd yn yr Ysgol Sul y Sul 
diwethaf. Cafwyd hanes Sul y Palmwydd 
gan Susan.   
 

Gronyn  
Diolch yn fawr am yr holl gyfeiriadau 
ebost i’n galluogi i rannu Gronyn bob 
wythnos ers i bawb ohonom fod yn gaeth 
i’n cartrefi. Mae’r rhestr yn mynd yn hwy 
o dipyn o beth bob wythnos, sy’n golygu 
bod rhagor yn derbyn copi. 
 
Ond rwy’n ymwybodol nad yw amryw o 
aelodau ffyddlon ein heglwysi wedi gweld 
Gronyn ers canol mis Mawrth.  Mae hyn-
ny’n biti gan ei fod yn un o’r pethau a all 
fod yn help i gadw cyswllt â’n gilydd fel 
aelodau.   
 
Os oes gennych chi neu rywun o’r teulu 
sy’n byw efo chi gyfeiriad ebost, a 
wnewch chi ai anfon ataf er mwyn i mi 
fedru anfon Gronyn atoch bob Sul.   
 
Neu os medrwch wneud copi o Gronyn i’w 
roi i gymydog neu deulu yr ydych o bosib 
yn siopa drostynt, byddwn yn ddiolchgar 
iawn.  Os byddwch yn gwneud hynny, 
wnewch chi anfon neges ataf i ddweud 
hynny os gwelwch yn dda. 


