
Oedfa Sul y Pasg 
Ebrill 19, 2020 

 
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, dyro i ni 
eto heddiw d’arweiniad a’th fendith wrth i 
ni geisio d’addoli. Heb weld ein gilydd, 
ac eto’n credu yn dy allu di i’n clymu ni 
wrth ein gilydd yng Nghrist, diolchwn i 
Ti am y fraint o’th addoli Di gyda thyrfa 
dy bobl di o gapel ........ A channoedd o 
gapeli ac eglwysi o bob cwr o’n gwlad.  
Cymer y clod yn enw Iesu Grist. Amen.   
 
Emyn 292: ‘Ymhlith holl ryfeddodau’  
 
Darlleniad: Efengyl Ioan, Pennod 20,  
adnodau 19-31. 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Hanes Iesu’n ymddangos i’r disgyblion a 
gawn yn y rhan hon o Efengyl Ioan. 
Mae’n briodol ei ddarllen heddiw gan fod 
adnodau 26–31 yn sôn am y Sul wedi’r 
Pasg.  Wythnos union wedi iddo ddod at 
ei ddisgyblion am y tro cyntaf wedi’r   
Atgyfodiad, daw Iesu atynt yr eilwaith.  
  
i     Iesu 
Yn yr hanesion hyn, mae dymuniad Iesu i 
galonogi ei ddisgyblion yn amlwg. Mae’n 
dda cofio mai’r un yw dymuniad Iesu o 
hyd. Mae’n awyddus i’r ddisgyblion brofi 
ei dangnefedd ac i Thomas wybod fod 
iddo yntau ran yn ei waith er nad oedd 
gyda’r disgyblion eraill nos Sul y Pasg.  O 
gofio bod y disgyblion wedi ei adael y 
noson y cafodd ei ddal yng Ngethsemane, 
mae Iesu’n hynod o dyner ac yn llawn 
maddeuant wrth ddelio â hwy. Nid yw 
Iesu’n edliw eu hysbryd ofnus iddynt o 
gwbl, ond yn eu sicrhau mai hwy fydd ei 
genhadon o hyn allan. Mae’n rhoi braint 
arbennig iddynt wrth eu hanfon allan fel 
yr oedd Duw’r Tad wedi ei anfon ef. 

ii   Y disgyblion 
Mi gafodd y disgyblion fwy na’r disgwyl 
wrth i Iesu ddod atynt nos Sul y Pasg (19
-23). Roedd yr angel wedi deud y caent 
weld Iesu yng Ngalilea (Mathew 28:10).  
Mi ddigwyddodd hynny yn nes ymlaen, 
ond cafodd y disgyblion ei weld y noson 
honno. Gallai hyn fod yn arwydd o ras ac 
amynedd Duw. Wedi cael yr addewid y 
byddent yn ei weld yng Ngalilea, tybed a 
oedd disgwyl i’r disgyblion gychwyn yno 
ar unwaith, a bod Iesu wedi dod atynt nos 
Sul y Pasg am na wnaethant hynny? Yn 
aml iawn, mae Duw yn rhoi i’w bobl fwy 
nag y maent yn ei ddisgwyl, a mwy hyd 
yn oed nag y mae wedi ei addo. 
 
iii Thomas 
Hawdd ydi meddwl bod Thomas wedi 
rhoi ei fys yn ôl yr hoelion ar ddwylo 
Iesu. Ond nid yw’r hanes yn dweud iddo 
wneud hynny. Wnaeth o mo hynny. 
Roedd gweld Iesu yn ddigon i wneud i’r 
amheuwr hwn gredu ei fod yn fyw. Er 
iddo weld Iesu â’i lygaid, mae Iesu’n 
dweud wrtho y dylai fod wedi credu heb 
weld. Mi ddylai tystiolaeth y disgyblion 
eraill fod yn ddigon iddo.  
 
Gweddi: Gweddïwn eto heddiw dros 
bawb sydd wedi ei gyffwrdd mewn un-
rhyw ffordd gan afiechyd Covid-19.   I’th 
ofal di, Arglwydd Dduw, y cyflwynwn 
deuluoedd galar, a chleifion, ynghyd â 
phawb sydd yn wyneb anawsterau mawr 
a pherygl i’w hiechyd eu hunain yn 
gweini ar gleifion heddiw.  Amen. 
 
Emyn 590: ‘Ysbryd Sanctaidd, dyro’ 
 
Adrodd y Fendith  

 

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

Mwyaf ffŵl fi! Y peth olaf a wnes i nos 
Lun y Pasg oedd gwylio Donald Trump 
yn ei gynhadledd ddyddiol i’r Wasg. 
Do, mi wyliais y peth YN FYW am 
oddeutu awr a hanner. Roedd Trump ar 
ei orau, sy’n golygu wrth gwrs ei fod ar 
ei waethaf. Er gwaetha’r ffaith fod dros 
22,000 o’i gydwladwyr wedi marw o 
firws Covid-19, y peth pwysicaf iddo 
fo nos Lun oedd gwarchod ei enw da 
(fel petai’r fath beth yn bod!) Roedd 
hyd yn oed wedi paratoi ffilm a oedd 
fod i gadarnhau’r great job y mae ef yn 
ei gwneud, a’r ‘cannoedd o filoedd o 
fywydau’ y mae o wedi eu hachub. Pan 
nad oedd yn crechwenu’n hunan-
foddhaus roedd yn bwrw ei lysnafedd 
ar bob gohebydd a feiddiai awgrymu y 
gallasai fod wedi gwneud unrhyw beth 
yn wahanol. Disgraceful a horrid a fake 
oedd pawb na chytunai ei fod o’n gwbl 
deilwng o’r marciau llawn y mae’n eu 
rhoi iddo’i hun bob gafael. “10/10.” 

Gelid dadlau nad oedd dim newydd nos 
Lun gan mai’r un gân fu ganddo ers 
wythnosau. Ond gyda phob diwrnod 
newydd, a chyda’r marwolaethau’n 
cynyddu bob dydd, mae’r ffaith fod ei 
enw da ei hun yn ymddangos yn fwy 
pwysig na dim arall i’r Arlywydd yn 
ddychrynllyd.  

Mewn cywilydd mawr, rwy’n cyfaddef 
fod Trump yn chwarel ardderchog o 
ddamhegion i bregethwr. Mae’r dyn, er 
enghraifft, yn ymgorfforiad o hunan 
gyfiawnder a balchder ac amharod-
rwydd i gydnabod bai. Roedd hynny’n 

ddigon drwg pan oedd yn ddiedifar am 
ei ymddygiad anfoesol, ei siarad budr a 
sarhaus, a’i duedd i raffu celwyddau. 
Mae’n waeth pan fo’n gwrthod hyd yn 
oed ystyried y posibilrwydd y gallasid 
osgoi rhai o’r marwolaethau pe byddai 
wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol. 
Terrible people oedd y gohebwyr a 
feiddia ofyn cwestiynau o’r fath. 

Yn ei dyb ei hun, ni all Trump wneud 
dim o’i le. Pa angen edifeirwch ar 
ddyn sy’n argyhoeddedig ei fod yn 
genius ac yn atgoffa pawb mai perfect 
yw popeth a wna? Trump yw un o’r 
enghreifftiau mwyaf eithafol sy’n bod 
o berson anedifeiriol. Heb os, ef yw’r 
amlycaf.  Ond nid yr unig un o bell 
ffordd. Yn un o’i ddamhegion, soniodd 
Iesu Grist am Pharisead a weddïai yn 
deml gan ddiolch ei fod gymaint gwell 
na phawb arall ac nad oedd yn euog o’r 
beiau a welai mewn eraill. Mor hyll, ac 
mor beryglus yw i berson gredu bod 
popeth a wna’n iawn, ac mai rhywun 
arall sydd i’w feio am bob dim sy’n 
mynd o’i le.  

Gweddïwn dros Trump; gweddïwn y 
gwêl ei amherffeithrwydd ei hun a dod 
i edifeirwch. Pe digwyddai hynny, 
byddai gobaith newydd i bobl ei wlad.  
Gweddïwn y daw’r beilchion yn ein 
plith ninnau i’r un edifeirwch calon. A 
gweddïwn am y gras a fydd yn sicrhau 
na fyddwn yn ymdebygu, hyd yn oed 
i’r graddau lleiaf un, i’r dyn a welwyd 
y noson o’r blaen yn llawn ohono’i 
hun, ac yn dweud a gwneud unrhyw 
beth i guddio’i feiau rhag dyn a Duw. 

Yr anedifeiriol 

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 pumed Sul heb oedfaon yn ein 
capeli. Ond gobeithio’ch bod trwy bob 
cyfrwng posibl yn cael cymorth a chysur 
o gael eich atgoffa am ofal a daioni Duw, 
beth bynnag ein hamgylchiadau. 
 
Cofiwch am yr oedfaon amrywiol sydd ar 
gael i chi. 
 
Bydd oedfa arall ar gael i’r Ofalaeth ar 
sianel Youtube Capel Tanycoed heddiw, 
a’r Gweinidog fydd yn pregethu yn yr 
oedfa hon eto heddiw. 
 
O Gaerfyrddin y daw ‘Yr Oedfa’ ar S4C 
am 11.00 o’r gloch heddiw dan arweiniad 
y Parchg Beti-Wyn James.    
 
A beth am oedfa dros y ffôn.  Gweler y 
dudalen nesaf am ddarpariaeth newydd 
gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.  
 
Mae amryw o eglwysi’n gosod oedfaon 
ar y we erbyn hyn.  Yn eu mysg o’r rhan 
yma o’r wlad y mae Capel Caersalem, 
Caernarfon sy’n cydweithio â Chynllun 
Efe. Ewch i ‘Caersalem Caernarfon’ i 
weld oedfaon yr eglwys hon. 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 
Mrs Megan Hughes, Daron, Llanrug yn 
ei phrofedigaeth o golli ei mab hynaf, 
Dafydd yng Ngwaelod y Garth, wedi 
gwaeledd hir, yn 70 oed.  Roedd Dafydd, 
a fagwyd  yn Llanberis, yn awdur llawn 
amser ers blynyddoedd, a chafwyd sawl 
teyrnged iddo ar y radio a’r teledu yn  
ystod yr wythnos.  Dymunwn bob nerth a 
chysur i’w fam a’i frawd a’i chwaer, 
John a Gwenda, a’i briod June a’r teulu 
cyfan yn eu colled fawr.     

Maeth o Mathew 
Sylwch yn ofalus ar y darn hwn.  Nid yr 
hanes cyfarwydd am Iesu’n Porthi’r 
Pum Mil sydd yma, ond digwyddiad 
tebyg am Iesu Grist yn bwydo pedair 
mil.  

‘Galwodd Iesu ei ddisgyblion ato, ac 
meddai, “Yr wyf yn tosturio wrth y  
dyrfa, oherwydd y maent wedi bod gyda 
mi dridiau erbyn hyn, ac nid oes       
ganddynt ddim i'w fwyta. Ac ni fynnaf 
eu hanfon ymaith ar eu cythlwng, rhag 
iddynt lewygu ar y ffordd.”  Dywedodd 
y disgyblion wrtho, “O ble, mewn lle 
anial, y cawn ddigon o fara i fwydo  
tyrfa mor fawr?” Gofynnodd Iesu     
iddynt, “Pa sawl torth sydd gennych?” 
“Saith,” meddent hwythau, “ac ychydig 
bysgod bychain.” Gorchmynnodd i'r 
dyrfa eistedd ar y ddaear. Yna         
cymerodd y saith torth a'r pysgod, ac 
wedi diolch fe'u torrodd a'u rhoi i'r   
disgyblion, a'r disgyblion i'r              
tyrfaoedd. Bwytasant oll a chael digon, 
a chodasant lond saith cawell o'r      
tameidiau oedd dros ben. Yr oedd y rhai 
oedd yn bwyta yn bedair mil o wŷr, 
heblaw gwragedd a phlant. Wedi      
gollwng y tyrfaoedd aeth Iesu i mewn i'r 
cwch a daeth i gyffiniau                  
Magadan’ (Math. 15:32-39).    

Oedfa Tanycoed 
ar Youtube heddiw 

 
Bydd y Gweinidog yn pregethu yn yr 
oedfa ar sianel Capel Tanycoed ar 
Youtube heddiw.  Bydd yr oedfa i’w 
gweld unrhyw bryd ar ôl 9.00 o’r gloch y 
bore. Ar Youtube, chwiliwch am ‘Capel 
Tanycoed’. Mae modd gwrando unrhyw 
bryd sy’n hwylus i chi. . 
 

Ysgol Sul Zoom 
Bydd ‘Ysgol Sul Zoom’ Capel Coch am 
11.45 o’r gloch eto heddiw.   
 

Gweddi  
Gweddi a luniwyd yn wyneb yr argyfwng 
Covid-19 gan Undeb yr Annibynwyr. 
  
Dduw iechyd a gobaith, yn Iesu Grist 
yr wyt wedi addo cyfarfod â ni ynghanol 
ein pryderon a’n poenau. Edrych arnom 
mewn trugaredd wrth i ni wynebu      
bygythiad Coronafeirws. 
 
Gweddïwn dros bawb sydd wedi eu  
heffeithio gan y feirws. 
 
I’r rhai sydd wedi eu heintio, rho nerth 
i’w ymladd a bydded iddynt adennill 
cryfder ac iechyd. 
 
I’r teuluoedd sy’n gofidio am ddioddef-
wyr, rho gysur a gobaith. 
 
I’r rhai sy’n fregus neu sy’n teimlo mewn 
perygl, tawela eu hofn a’u pryder. 
  
Gweddïwn dros bob un sy’n gweithio i 
ddelio â’r feirws a’i effeithiau. 
 
Diolchwn am feddygon, nyrsys, gofalwyr 
a gweithwyr iechyd, ac am eu gofal a’u   
tosturi. Cadw hwy’n ddiogel ac yn iach. 
 
Diolchwn am wyddonwyr ac ymchwil-
wyr meddygol, a phob un sy’n gweith-

io’n ddyfal i ddarganfod brechlyn i atal y 
feirws. Goleua eu meddyliau a rho iddynt y 
doethineb a’r ddealltwriaeth i lwyddo. 
 
Gweddïwn dros ein harweinwr a’r rhai 
sydd yn eu cynghori. Bydded iddynt  
weithredu’n ddoeth er lles pawb, a rhoi i’r 
gwasanaeth iechyd yr adnoddau a’r cyllid 
angenrheidiol i sicrhau’r gofal gorau a  
hyrwyddo gwellhad llwyr a buan. 
 
Ar yr adeg hon o ansicrwydd a chonsyrn 
byd-eang boed i’th Ysbryd ein helpu i gyd 
i ddangos ein gorau ac nid ein gwaethaf.  
 
Gwared ni o bob hunanoldeb, o orymateb 
ac o godi bwganod. 
 
Iachâ’r ofn sydd mor aml yn rhwystro  
cenhedloedd rhag gweithio â’i gilydd ac 
sy’n atal cymdogion rhag helpu ei gilydd. 
 
Gwna ni’n ymwybodol o’n dibyniaeth  
arnat ti ac ar ein gilydd, a’r nerth a ddaw o 
fod yn un corff ynot ti. 
 
Gofynnwn hyn yn enw Iesu, yr un a aeth o 
amgylch yn iachau pob afiechyd a       
llesgedd, yr un sydd trwy ei gleisiau yn 
dwyn iachâd i’r byd. Amen 

 

Oedfa dros y ffôn 
Cofiwch hefyd fod Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru yn darparu oedfaon dros y ffôn.  
Dim ond ffonio 02920101564 unrhyw bryd 
sydd raid i glywed oedfa ar gyfer heddiw.   

 

Lladrad arall 
Trist iawn oedd clywed am ladrad o Gapel 
Salem, Caernarfon ganol yr wythnos. 
Gwnaed llanast mewn rhan o’r adeilad a 
lladratawyd ymysg pethau eraill offer sain 
ac offer cerddorol. Cydymdeimlwn â 
phawb yn Salem sydd wedi eu tristau’n 
fawr gan yr hyn a ddigwyddodd. Lai na 
deufis yn ôl, mi gofiwch fod lladrad tebyg 
wedi bod yng Nghapel Caersalem yn y 
Dre.  


