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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 Dduw, arwain ni 
eto i’th addoli. Wrth wneud hynny, diolch 
am gael gwybod fod rhai aelodau eraill 
o’n heglwys leol yn ............. ac eglwysi’r 
Ofalaeth yn gwneud hynny trwy’r oedfa 
syml hon.  Boed y clod a’r anrhydedd i 
gyd i ti, ac i’th annwyl Fab Iesu Grist.  
Amen.   
 
Emyn 36: ‘Wel dyma hyfryd fan ...’  
 
Darlleniad: Salm 13. 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Mae’n amlwg fod rhai pobl yn dechrau 
blino ar y rheidrwydd sydd arnom i aros 
gartref.  Clywsom yn ystod yr wythnos 
am bobl yn mentro allan, a gwelsom y 
gwleidyddion yn trafod yr hyn y bydd 
angen ei sicrhau cyn y gwelir llacio ar y 
cyfyngiadau.  Am ba hyd y pery’r Cloi 
Mewn? ‘Am ba hyd’, gofynna Dafydd 
hefyd ar ddechrau Salm 13. Gallwn rannu 
chwe adnod y Salm yn dair adran o ddwy 
adnod yr un.   
 
 i     Cŵyn 
Cwyno wna Dafydd yn y ddwy adnod 
gyntaf.  Mae’n amlwg ei bod yn galed 
arno am ryw reswm, ac mae’n teimlo fod 
Duw wedi ei anghofio.  Bedair gwaith 
mae’n gofyn, ‘Am ba hyd?’  Am ba hyd y 
bydd Duw yn anghofio amdano yw’r 
cwestiwn cyntaf.  Beth yw’r troi arall?   
 
Mae’n bwysig cofio nad dyn heb ffydd yn 
Nuw yw Dafydd. Brenin duwiol ydyw, ac 
un sy’n medru canu yn y salmau am ei 
brofiad o ffyddlondeb a daioni Duw.  Ond 
ar brydiau, mae’r cryfaf o bobl ffydd yn 
medru cael cyfnodau anodd a thywyll. 

ii   Cri 
Yn ei dristwch a’i ymdeimlad o fod ar 
goll ac ymhell oddi wrth Dduw, mae’n 
gwneud yr union beth y dylai ei wneud.  
Mewn gwirionedd, yr unig beth y medr 
ei wneud yw gweddïo.  Yn wyneb gelyn 
sy’n ei fygwth, mae’n gofyn i Dduw ei 
help.  Pa dri pheth y mae’n gofyn i Dduw 
eu gwneud yn adnod 3?  Nid gelyn bydol 
sydd gennym ni ond gelyn ysbrydol, ac 
yn union fel roedd hwnnw, y diafol, yn 
temtio Iesu Grist i wneud drwg, mae’n 
ceisio ein temtio ninnau bob dydd.  Ac 
fel Dafydd, gweddïwn y bydd Duw yn 
ateb ein cri am help, rhag i’r gelyn hwn 
gael hwyl wrth ein gweld yn ildio i’w 
demtasiynau. 
 
iii  Cân 
Mae’r ddwy adnod olaf yn dangos 
gwerth gweddi. O ran ei amgylchiadau, 
go brin bod dim wedi newid ers cŵyn y 
ddwy adnod gyntaf.  Ond am i Dafydd 
weddio am help, gall ganu’n obeithiol ar 
ddiwedd y Salm. Gan gredu bod Duw 
wedi clywed ei gri mae’n datgan ei fod 
yn ymddiried ynddo ac yn canu’n llawen 
am haelioni Duw. Gŵyr Dafydd mai’r 
peth gorau i’w wneud pan deimlwn fod 
Duw yn bell yw agosáu ato mewn 
gweddi.  
 
Gweddi: Rho gân o fawl yn ein calon 
heddiw, nefol Dad.  Ond os nad ydym yn 
teimlo fel canu am ein bod yn credu dy 
fod yn bell, trugarha wrthym er mwyn dy 
enw mawr, ac er ein lles ninnau.  Amen. 
 
Emyn 736: ‘Yn y dyfroedd mawr ...’ 
 
Adrodd Gweddi’r Arglwydd i orffen.  

 

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). 

Ar un wedd, synnu na ddigwyddodd yn 
gynharach oeddwn i. Mae’n bosibl iddo 
ddigwydd wrth gwrs. Synnwn i ddim 
na fyddai wedi digwydd. Ond welais i, 
a chlywais i ddim. A sylwais i chwaith 
ar neb arall yn cyfeirio at y fath beth. A 
gallwn ddiolch am hynny o gofio bod 
pedwar mis ers i’r Coronafeirws ddod 
i’n sylw a chwe wythnos ers y Cloi 
Mewn. 

Wn i ddim beth a ysgogodd y llythyrwr 
i roi pin ar bapur. Ai’r ffaith fod yna 
dipyn mwy o grefydd ar y cyfryngau 
Cymraeg yr wythnosau diwethaf?  Ai’r 
oedfa ar S4C ar fore Sul? Ai’r emynau 
a’r myfyrdodau a glywir ar Radio 
Cymru? Ai’r oedfaon a ddarlledir ar y 
we gan eglwysi o bob cwr o’r wlad?  
Pwy a ŵyr?  Welais i mo bob un o’r 
oedfaon teledu, a chlywais i mo’r holl 
fyfyrdodau ar y radio. Ond mentraf 
ddweud na chlywyd gan neb unrhyw 
beth  a fyddai’n ysgogi’r llythyrwr i 
ddweud: ‘gobeithio y gallwn gytuno 
mai gwyddoniaeth ac nid gweddi fydd 
yn ein harwain o’r argyfwng peryglus 
hwn’.   

Mae’n bosibl wrth gwrs nad dim a 
glywodd y llythyrwr, ond gwrthodiad 
sylfaenol o grefydd a ffydd a gweddi, 
a’i hysgogodd i ddweud ei farn. Ac y 
mae ganddo, yn amlwg, bob hawl i’r 
farn honno.  

Ond os mai ymateb i’r hyn a glywodd 
gan gredinwyr dros y misoedd diwethaf 
a wna’r llythyrwr, ni allaf beidio â 
meddwl ei fod yn annheg ac anonest 

(oni bai iddo glywed pethau gwahanol 
iawn i’r hyn a glywais i). Clywais bobl 
yn sôn am weddi. Clywais rai yn ein 
hannog i weddïo. A chlywais lawer yn 
gweddïo. Ond chlywais i, beth bynnag, 
neb yn awgrymu mai’r unig beth y  
dylem ei wneud yw gweddïo. Yr hyn a 
glywais yw pobl yn diolch am ysbytai 
a meddygon a nyrys ac yn gofyn i 
Dduw nerthu’r bobl hynny yn y gwaith 
o ofalu am gleifion a’u trin a’u gwella; 
pobl yn gweddïo am ddoethineb i’n 
gwleidyddion; a phobl yn diolch am 
wyddonwyr ac yn gweddïo drostynt yn 
eu hymchwil am y facsin a fydd yn ein 
hamddiffyn ni a’r byd rhag y feirws 
peryglus hwn. 

Yr hyn na chlywais yw unrhyw un yn 
diystyru gwyddoniaeth a meddygaeth 
gan honni y daw gweddi, ar ei phen ei 
hun, â diwedd i’r feirws hwn. Cwbl 
annheg yw awgrymu mai dyna y mae 
credinwyr sy’n gweddïo, ac yn annog 
eraill i weddïo, yn ei wneud. Gweddïau 
o ddiolch am wyddonwyr a meddygon 
a glywais i yn yr argyfwng hwn. Ac 
ymhlith y gwyddonwyr a’r gweithwyr 
meddygol y gweddïwn drostynt y mae 
miloedd lawer sy’n gwerthfawrogi’r 
gweddïau hynny am nad ydynt, mwy 
na ninnau, yn gweld unrhyw odrwydd 
rhwng ffydd a gweddi ar y naill law a 
gwyddoniaeth a meddygaeth ar y llall.  

Daliwn i weddïo y bydd yr Hollalluog 
Dduw, sy’n rhoi i’r gwyddonwyr eu 
doniau, yn eu galluogi i ganfod mor 
fuan ag y bo modd y facsin y maent yn 
gweithio mor ddyfal amdano. 

Gwyddoniaeth a gweddi 

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 seithfed Sul heb ein hoedfaon 
arferol.  Daliwn i obeithio eich bod yn 
cadw’n iach ac nad yw’r orfodaeth i aros 
gartref yn ormod o bryder. Gwyddom fod 
rhai’n cael trafferth i ddygymod â’r    
amgylchiadau anarferol, a gweddiwn ar 
iddynt gael nerth a chynhaliaeth.     
 
Cofiwch heddiw eto am yr oedfaon sydd 
ar gael i chi. Bydd oedfa i’r Ofalaeth ar 
sianel Y outube Capel Tanycoed ar y We.  
Y Gweinidog fydd yn pregethu unwaith 
eto. Cewch wrando ar y gyntaf o dair 
pregeth wedi eu seilio ar Lyfr Job.     
 
Ymhlith yr oedfaon y medrwch eu gweld 
ar y We mae’r rhai Capel Caersalem 
Caernarfon.  Chwiliwch am ‘Caersalem 
Caernarfon’  ar Youtube.  Bydd yr oedfa 
heddiw yng ngofal y Parchg Rhys Llwyd 
a Trystan Gwilym, sy’n athro yn Ysgol 
Dolbadarn, Llanberis.   
 
Bydd ‘Yr Oedfa’ ar S4C am 11.00 o’r 
gloch heddiw yng ngofal y Parchg Jill 
Hailey Harries. Bydd yr oedfa ar Radio 
Cymru am 12.00 o’r gloch.   
 

A chofiwch am yr oedfa dros y ffôn.  
Gweler y dudalen nesaf am ddarpariaeth 
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.  

Maeth o Mathew 
‘Ymhen chwe diwrnod dyma Iesu'n 
cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd, 
ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o'r 
neilltu. A gweddnewidiwyd ef yn eu 
gŵydd hwy, a disgleiriodd ei wyneb fel 
yr haul, ac aeth ei ddillad yn wyn fel y 
goleuni. A dyma Moses ac Elias yn  
ymddangos iddynt, yn ymddiddan ag 
ef.  A dywedodd Pedr wrth Iesu, 
“Arglwydd, y mae'n dda ein bod ni yma; 
os mynni, gwnaf yma dair pabell, un i ti 
ac un i Moses ac un i Elias.” Tra oedd ef 
yn dal i siarad, dyma gwmwl golau yn 
cysgodi drostynt, a llais o'r cwmwl yn 
dweud, “Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd; 
ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu;     
gwrandewch arno.” A phan glywodd y 
disgyblion hyn syrthiasant ar eu    
hwynebau a chydiodd ofn mawr       
ynddynt. Daeth Iesu atynt a chyffwrdd â 
hwy gan ddweud, “Codwch, a        
pheidiwch ag ofni.” Ac wedi edrych i 
fyny ni welsant neb ond Iesu yn unig. 

Wrth iddynt ddod i lawr o'r mynydd 
gorchmynnodd Iesu iddynt, “Peidiwch â 
dweud wrth neb am y weledigaeth nes y 
bydd Mab y Dyn wedi ei gyfodi oddi 
wrth y meirw”’ (Math. 17:1-9).    

Ysgol Sul Zoom 
Bydd ‘Ysgol Sul Zoom’ Capel Coch am 
11.45 o’r gloch eto heddiw.  Roedd yn 
dda gweld llond sgrin o deuluoedd wedi 
ymuno â ni’r Sul dwytha eto.  Diolch yn 
fawr i Susan am ei holl waith paratoi ar 
gyfer y  sesiynau.  Mae’r plant wrth eu 
bodd ac yn mwynhau sgwrsio brith 
drafflith â’i gilydd ar y diwedd.   
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Bet Williams, 21 
Stryd yr Wyddfa, Llanberis yn ei phrof-
edigaeth o golli ei phriod, Tom, a fu farw 
ddydd Iau diwethaf, Ebrill 30, yn Ysbyty 
Gwynedd.  Oherwydd yr amgylchiadau 
presennol cynhelir angladd cwbl breifat.   
 

Oedfa dros y ffôn 
Mae 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 
Diolch yn fawr am y cyfraniadau tuag at 
Gasgliad y Genhadaeth yn Capel Coch 
yn hystod mis Mawrth.  Derbyniwyd 
£85, ac mae wedi ei drosglwyddo erbyn 
hyn i bwyllgor Sasiwn y Chwiorydd sy’n 
trefnu’r casgliad.   
 

Ffoniwch 
Un ffordd syml y medrwn gysylltu â’n 
gilydd yn ystod y Cloi Mewn yw ffonio’r 
naill a’r llall.  Gwn fod llawer ohonoch 
wedi bod yn gwneud hynny ers i ni fethu 
â chynnal ein hoedfaon arferol ddiwedd 
Mawrth.  Daliwch i wneud hynny. Mae’n 
hawdd meddwl mai dim ond sgwrsio a 
wnawn wrth wneud hynny, ond y gwir 
yw ein bod yn gweinidogaethu i’n gilydd 
trwy’r weithred syml hon. 

Gronyn  
Cofiwch roi gwybod i’r Gweinidog os 
medrwch dderbyn e-bost a chopi o Gronyn 
i’w roi i riant neu berthynas sy’n methu â’i 
dderbyn ar hyn o bryd.  Byddai’n dda med-
ru anfon copi at bawb sy’n gweld ei golli 
ers y Cloi Mewn.  
 

Gweddi mewn  cyfnod 
o hunan ynysu 

 
Paratowyd y weddi hon gan Cymorth 
Cristnogol.   
 
Rwy’n hollol sicr na all dim byd o gwbl 
ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw.  
Dydy marwolaeth ddim yn gallu gwneud 
hynny, na'r un profiad a gawn ni mewn 
bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn 
gallu gwneud hynny, na phwerau ysbrydol 
drwg … Na, does dim yn y bydysawd hwn 
a greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi 
wrth gariad Duw yn ein Harglwydd ni, y 
Meseia Iesu!’ (Rhufeiniaid 8:38–39) 
 
Dduw'r nefoedd a’r ddaear, 
ar yr adeg hon o hunan ynysu, 
ar wahân i’n ceraint 
yn bell oddi wrth ffrindiau 
i ffwrdd o gymdogion, 
diolch nad oes dim 
yn yr holl greadigaeth, 
ddim hyd yn oed y Coronafeirws, 
sy’n gallu ein gwahanu ni oddi wrth dy 
gariad di. 
  
A bydded i’th gariad diddarfod di 
barhau i gael ei rannu 
trwy garedigrwydd dieithriaid 
yn gofalu am ei gilydd, 
a chymdogion ymhell ac agos, 
a phawb yn cydnabod eu breuder, 
pawb ohonom yn ddiolchgar am bob anadl, 
ac yn fodlon i bawb arall hefyd  
dderbyn rhodd bywyd llawn ac iach. 
 
Cadw ni yn d’ofal. 
Amen. 


