
Oedfa Dydd Sul  
Ebrill 26, 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, rho i ni 
eto arweiniad dy Ysbryd Glân wrth i ni 
d’addoli. Rydym ar ein haelwydydd ein 
hunain, ond mi fedri di ein huno â’th bobl 
yn lleol ac yn fyd-eang.  Atgoffa ni eto 
ein bod yn un â’th bobl di yn ein heglwys 
leol yn .............., ac yn un hefyd â’th bobl 
trwy’r holl fyd. Amen.   
 
Emyn 82: ‘Molwch Arglwydd nef ...’  
 
Darlleniad: Efengyl Ioan, Pennod 21,  
adnodau 20-25. 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Mi neidiwn at ddiwedd y bennod hon, heb 
aros yma i feddwl am Iesu’n ymddangos 
i’w ddisgyblion ar lan Môr Galilea a’r 
sgwrs rhwng Iesu a Phedr.  Os medrwch 
wneud hynny, cewch wrando ar y bregeth 
sydd gen i ar y We heddiw wedi ei seilio 
ar yr hanesion hynny. Awn ymlaen yma 
at adnodau olaf yr efengyl hon.  
  
i     Ioan 
Ioan, yr un sy’n sgwennu’r efengyl, yw’r 
‘disgybl yr oedd Iesu’n ei garu’. Ei ffordd 
ostyngedig o gyfeirio ato’i hun yw hyn. 
Nid bod Ioan yn credu fod Iesu’n ei garu 
ef yn fwy nag yr oedd yn caru’r un arall 
o’r disgyblion, ond mai’r ffaith fod Iesu 
yn ei garu oedd yn golygu popeth iddo.   
 
Mae Pedr newydd gael gwybod gan Iesu 
na fydd y bywyd o wasanaethu Iesu yn 
rhwydd. Daw amser caled a dioddefaint 
i’w ran. A bydd Pedr yn y pen draw yn 
cael ei ladd oherwydd ei ffydd. Ond ni 
fydd gwybod hynny’n gwneud i Pedr 
beidio â chanlyn Iesu o gwbl. Ond ni all 
Pedr beidio â holi Iesu beth a ddaw o Ioan 

(adnod 21). Ond dywed Iesu wrtho nad 
yw hynny o bwys i Pedr: ‘Canlyn di fi’.  
Weithiau, gallwn ninnau feddwl gormod 
am y ffordd y mae eraill yn dilyn Iesu yn 
hytrach na rhoi ein holl fryd ar ei ddilyn 
ef ein hunain.  
 
ii   Camddeall 
Cafodd geiriau Iesu eu camddeall gan 
lawer (adnodau 21-23). Mor bwysig yw 
ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddeall 
geiriau Iesu, a geiriau’r Beibl cyfan, yn 
gywir. Gweddïwn am oleuni’r Ysbryd 
Glâ ar yr hyn a ddarllenwn. A diolchwn 
am y toreth o lyfrau a deunydd arall sydd 
ar gael i’n helpu i ddeall neges fawr y 
Beibl.   
 
iii  Geiriau 
Ond does yna lawer o lyfrau? Mae llawer 
o’r bobl sy’n gwneud cyfweliadau neu’n 
darlledu o’u cartrefi y dyddiau hyn yn 
gwneud hynny o flaen silffoedd llawn o 
lyfrau. Gwelsom gannoedd a miloedd o 
lyfrau, a’r rheiny’n trafod pob pwnc dan 
haul. Rwy’n arbennig o hoff o adnod olaf 
Efengyl Ioan sy’n dweud fod llawer arall 
y gellid bod ei ddweud am Iesu Grist; 
ond petai’r cyfan yn cael ei ysgrifennu 
’ni byddai’r byd, i’m tyb i, yn ddigon 
mawr i ddal y llyfrau a fyddai’n cael eu 
hysgrifennu’. Nid yn llythrennol felly, 
mae’n siwr, ond mae’n ffordd drawiadol 
iawn o ddweud bod llawer heb ei adrodd.   
 
Gweddi: Dad nefol, helpa ni i wybod 
mwy am dy Fab Iesu.  Amen. 
 
Emyn 513: ‘Mae rhyw fyrdd o ...’ 
 
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). 

Daeth yr enfys yn arwydd o obaith i 
lawer dros yr wythnosau diwethaf.  
Mae plant o bob oed wedi gwneud llun 
enfys a’i osod yn ffenest eu cartref er 
mwyn i eraill ei weld wrth fynd am 
dro.   

Defnyddir yr enfys yn arwydd o obaith 
a dechrau newydd mewn gwahanol 
ddiwylliannau.  Ond i Gristnogion, y 
mae ynghlwm wrth un o straeon mwyaf 
cyfarwydd yr Hen Destament; hanes 
Noa a’r arch yn llawn o anifeiliaid o 
bob lliw a llun. Mae’n debyg fod mwy 
o deganau a gemau a llyfrau wedi eu 
seilio ar hanes y gŵr hwn nag am yr un 
arall o hanesion y Beibl, heblaw am 
stori’r Nadolig a Geni’r Iesu.  Yn 
amlwg, mae yna ramant mawr a stôr o 
bosibiliadau i’r darlun o’r anifeiliaid yn 
yr arch.  Ar derfyn yr hanes am Dduw 
yn boddi’r byd ond yn arbed Noa a’i 
deulu a’r holl anifeiliaid a gadwyd yn 
ddiogel yn yr arch, addawodd Duw na 
fyddai fyth wedyn yn boddi’r byd. 
Rhoddodd yr enfys yn arwydd o hynny.  
A byth ers hynny bu’r enfys, i bobl 
ffydd, yn arwydd sicr o addewid a 
ffyddlondeb Duw. 

Ymhlith y degau o enfysau a welwyd 
yn ddiweddar y mae dwy drawiadol 
iawn ar gefn ffens mewn gardd yn 
Llanrug ac arnynt adnodau o’r Hen 
Destament yn Gymraeg a Saesneg. Nid 
o hanes Noa yn Llyfr Genesis y daw’r 
adnodau hynny ond yn hytrach o Lyfr 
Numeri: ‘Bydded i’r Arglwydd dy   
fendithio a’th gadw; bydded i’r          

Arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a 
bod yn drugarog wrthyt; bydded i’r 
Arglwydd edrych arnat, a rhoi iti  
heddwch’ (Numeri 6:24-26). Gan na 
sylwais arnynt cyn hyn, rwy’n tybio 
(er nad wyf yn gwbl sicr o hynny) mai 
mewn ymateb i’r awgrym o wneud 
llun enfys i godi calon cymdogion yng 
nghanol yr argyfwng iechyd presennol 
y gwnaed y rhain.   

Mae’n deg dweud nad yw Numeri yn 
un o lyfrau mwyaf cyfarwydd y Beibl; 
ond mae’r geiriau uchod yn gyfarwydd 
ddigon, yn fwyaf arbennig am eu bod 
yn cael eu defnyddio’n gyffredin fel 
geiriau o fendith mewn oedfaon. Ac 
yng nghanol yr holl bryder ynghylch yr 
afiechyd a gadwodd lawer ohonom yn 
ein cartrefi am fis cyfan hyd yma, mor 
braf yw i ni gael ein hatgoffa o ofal ein 
Harglwydd Dduw amdanom. Duw 
sy’n gwarchod trosom yw Duw a Thad 
ein Harglwydd Iesu Grist.  Gwyddom 
iddo wneud hynny cyn hyn, a gallwn 
fod yn sicr y gwnaiff hynny eto.  Ni all 
dim ei rwystro rhag gwneud hynny, yn 
cynnwys y pandemig gwaethaf.  Dros 
ganrifoedd meithion, yng nghanol pob 
math o bryderon ac mewn sefyllfaoedd 
tywyll iawn, bu’n oleuni i’w bobl. A 
gwelodd y bobl a ymddiriedodd ynddo 
fod modd profi heddwch yn y meddwl 
a’r galon hyd yn oed pan yw popeth yn 
eu herbyn.   

Dymunwn fendith Duw i’n gilydd. 
Gwyddom ei fod Ef yn awyddus i ni 
brofi ei fendith. Ac felly gweddïwn 
heddiw am y gras i’w derbyn.  

Enfys 

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 chweched Sul heb ein hoedfaon 
arferol.  Gobeithio’n fawr eich bod yn 
cadw’n iach, a bod eich teuluoedd hefyd, 
lle bynnag y maent, hefyd yn iawn yng 
nghanol yr argyfwng a’i gyfyngiadau.   
 
Cofiwch am yr oedfaon amrywiol sydd ar 
gael i chi. 
 
Bydd oedfa arall ar gael i’r Ofalaeth ar 
sianel Youtube Capel Tanycoed heddiw.  
Y Gweinidog fydd yn pregethu unwaith 
eto; a’r union ddau air hynny – ‘Unwaith 
eto’ – fydd testun y bregeth.   
 
Ymhlith yr oedfaon y medrwch eu gweld 
ar y We mae’r rhai dan arweiniad y 
Parchg Rhodri Glyn, Llansannan.  Caiff 
yr oedfaon eu darlledu yn fyw am 10.30 
o’r gloch ar fore Sul; ond mae modd eu 
gweld unrhyw bryd.  Ewch i Youtube a 
chwiliwch am sianel ‘Eglwysi Bro Aled’. 
 
Bydd ‘Yr Oedfa’ ar S4C am 11.00 o’r 
gloch heddiw yng ngofal y Parchg Dyfrig 
Lloyd,.  Bydd yr oedfa ar Radio Cymru 
am 12.00 o’r gloch yng ngofal y Parchg 
Mererid Mair, Caernarfon. 

A beth am oedfa dros y ffôn.  Gweler y 
dudalen nesaf am ddarpariaeth newydd 
gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.  
 

Oedfa’r Gweinidog 
ar Youtube heddiw 

 
Y Gweinidog fydd yn pregethu 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’.  
 
Does dim rhaid gwrando ar unrhyw    
amser penodol wrth gwrs.  Mae modd 
gwrando unrhyw bryd sy’n hwylus i chi. 
Ac fel y dywedodd un neu ddau wrthyf 
yn ystod yr wythnos, mantais gwrando ar 
y We ydi bod modd i chi roi taw ar y  

Maeth o Mathew 
‘Daeth Iesu i barthau Cesarea Philipi, a 
holodd ei ddisgyblion: “Pwy y mae pobl 
yn dweud yw Mab y Dyn?” Dywedasant 
hwythau, “Mae rhai'n dweud Ioan    
Fedyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill   
drachefn, Jeremeia neu un o'r proff-
wydi.” “A chwithau,” meddai wrthynt, 
“pwy meddwch chwi ydwyf 
fi?” Atebodd Simon Pedr, “Ti yw'r  
Meseia, Mab y Duw byw.” Dywedodd 
Iesu wrtho, “Gwyn dy fyd, Simon fab 
Jona, oherwydd nid cig a gwaed a   
ddatguddiodd hyn iti ond fy Nhad, sydd 
yn y nefoedd. Ac rwyf fi'n dweud   
wrthyt mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon 
yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl 
bwerau Hades y trechaf arni. Rhoddaf 
iti allweddau teyrnas nefoedd, a beth 
bynnag a waherddi ar y ddaear a wa-
herddir yn y nefoedd, a beth bynnag a 
ganiatei ar y ddaear a ganiateir yn y 
nefoedd.” Yna gorchmynnodd i'w   
ddisgyblion beidio â dweud wrth neb 
mai ef oedd y Meseia’ (Math. 16:13-
20).    

pregethwr ar ganol y bregeth, a mynd i 
wneud paned, a dod nôl i wrando ar 
weddill y bregeth wedyn!   
 
Mwya’n byd o oedfaon fel hyn y bydd 
raid i ni gael, mwya tebygol fydd pobl o 
fod eisiau paned ar ganol y bregeth wedi 
i ni fynd nôl i’n capeli. 
 

Ysgol Sul Zoom 
Bydd ‘Ysgol Sul Zoom’ Capel Coch am 
11.45 o’r gloch eto heddiw.  Roedd yn 
dda gweld deg o deuluoedd wedi ymuno 
â ni’r Sul dwytha.  Diolch yn fawr i Sus-
an am ei holl waith paratoi ar gyfer y  
sesiynau hyn.  Mae’n amlwg fod y plant 
yn mwyhau’r cyfarfodydd, ac maent yn 
amlwg wrth eu bodd yn gweld ei gilydd 
ar y sgrin.  
 

Penblwydd 
Llongyfarchiadau i Mrs Thelma Griffith, 
Maes Padarn, Llanberis ar ei phen 
blwydd arbennig yn 90 oed ddechrau’r 
mis.  Anfonwn ein cofion cynhesaf ati. 
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mr Hefin Jones a theu-
lu Mrs Elizabeth Jones, Balaclava, Llan-
beris a fu farw yn Ysbyty Penrhos Stan-
ley, Caergybi ddydd Llun diwethaf, Eb-
rill 20, yn 69 mlwydd oed. 
 
Cydymdeimlwn â Dilwyn Thorman Jon-
es, Tyddyn Andro Isaf, Bethel, yn y brof-
edigaeth o golli ei briod Shirley, a fu 
farw   gartref ddydd Mawrth, Ebrill 21 yn 
62 mlwydd oed.  Cydymdeimlwn  hefyd 
â rhieni Dilwyn, Neville a Jane Thorman 
Jones, Deiniolen yn yr ergyd galed o 
golli eu merch yng nghyfraith annwyl. 
 
Cydymdeimlwn â Mrs Margaret Roberts, 
Porth y gogledd, Deiniolen o golli ei 
brawd yng nghyfraith, y Parchg Ronald 
Wyn Roberts, a fu farw yng Nghartref 
Gofal Bryn Seiont Newydd, Caernarfon 
ddydd Sadwrn, Ebrill 18.  

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 yr oedfa a baratowyd ar 
gyfer heddiw.  Y Parchg Meirion Morris, 
Ysgrifennydd Cyffredinol yr enwad sy’n 
pregethu heddiw. 

 

Diolch 
Dymuna Mrs Eurwen Williams a’r teulu, 
Pen-y-golwg, Deiniolen ddiolch yn fawr 
am yr holl gydymdeimlad a ddangoswyd 
iddynt yn eu profedigaeth fawr o golli ei 
phriod John Llewelyn Williams, a fu farw 
ar Fawrth 14.  Mae’r argyfwng iechyd a’r 
cyfyngiadau wedi ei gwneud yn anodd i’r 
teulu ddiolch yn bersonol i gymdogion a 
chyfeillion; ond maent yn awyddus iawn i 
fedru gwneud hynny. Daw cyfle, pan fydd 
pethau yn ôl i drefn, i weld pobl a diolch 
yn iawn.  Anfonwn ninnau ein cofion o’r 
newydd at Eurwen a’r plant gan eu sicrhau 
y bydd llawer ohonom yn gweld colli John 
yn fawr. 
 

Gronyn  
Gwaetha’r modd, ni fu’n bosibl taro copi o 
Gronyn trwy ddrws amryw o aelodau 
ffyddlon ein heglwysi ers i’r Cloi Mewn 
ddod i rym ddiwedd mis Mawrth.  Mae 
hynny’n ofid 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.   
 
Diolch am bob help. 


