
Oedfa Wythnos 
Cymorth Cristnogol  

Mai 10-16, 2020 
 
Dyma fraslun o oedfa a baratowyd gan 
Gymorth Cristnogol. Mae’r oedfa lawn 
i’w gweld ar wefan Cymorth Cristnogol..  
 
Heddiw yw Sul cyntaf Wythnos Cymorth 
Cristnogol. Rydym yn gymdogion ymhell 
ac agos sy’n mynd drwy’r pandemig   
Coronafirws gyda’n gilydd. Boed i’r hyn 
a brofwn gyda’n gilydd ein huno mewn 
mawl a gweddi fel un teulu dynol yda’n 
gilydd ym myd Duw. 
 
Gweddi ymgynnull  
Duw’r Ddaear gyfan, bydd gyda ni nawr 
ymhob un o’n cartrefi wrth i ni gysylltu 
â’n gilydd. Adeilada ni yn dŷ ysbrydol, yn 
offeiriadaeth sanctaidd,, yn cynnig aberth 
mawl derbyniol i ti, trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd atgyfodedig a’n hiachawr. 
Amen. 
 
Emyn 9: Deuwn yn llon at orsedd Duw  
 
Darlleniad: Salm 31  
 
Darlleniad: Ioan 14:1-14  
 
Emyn 600: Distewch cans mae ...   
 
Myfyrdod:  
Mae eich dwylo’n sicr o fod yn lân yn 
ystod y cyfnod hwn o olchi dwylo cyson i 
atal lledaeniad y Coronafeirws. Mae ein 
dwylo’n wirioneddol ryfeddol - yn rhan 
annatod o gymaint o’r hyn a wnawn - a 
sut yr ydym yn gwneud pethau, hyd yn 
oed yn yr amser yma o bellhau cymdeith-
asol. Mae’r Salmydd yn son am gyflwyno 
ei ysbryd i ddwylo Duw, ac am amserau 
yn llaw Duw. Mae hefyd yn disgrifio ei 
ddyhead i gael ei achub o ddwylo ei     
elynion ac o rwyd guddiedig sy’n bygwth 
ei ddal. Mae ein dwylo’n bwysicach fyth 
yn y dyddiau hyn o bellhau cymdeithasol. 

Efallai ein bod yn dyheu am gael gafael 
yn llaw rhywun annwyl nad ydym yn 
cael cyffwrdd â hwy. Dani’n gweddio 
dros ddwylo meddygon i ddwyn iachâd a 
chysur. Dani’n ddiolchgar am ddwylo 
sy’n llenwi silffoedd ac sy’n dosbarthu 
nwyddau a phost. Ac rydym yn fwyfwy 
amheus o bopeth y mae ein dwylo’n eu 
cyffwrdd sy’n dod o’r tu allan i’n car-
trefi. Yr Wythnos Cymorth Cristnogol 
hon, rydym hefyd yn ystyried sut na all 
ein dwylo fod yn segur. Er nad ydym yn 
dosbarthu amlenni nac yn gwneud yr un 
o’r pethau eraill y byddwn yn arfer eu 
gwneud yr wythnos hon, gall ein dwylo 
barhau i estyn at ein cymdogion ar draws 
y byd. Cymdogion mewn gwersylloedd 
ffoaduriaid ac mewn amgylchiadau byw 
cyfyng, cymdogion heb gyfleusterau   
digonol i olchi dwylo, cymdogion sy’n 
wynebu effeithiau dinistriol coronafeirws 
gyda llai fyth o adnoddau meddygol na’r 
hyn yr ydym ninnau wedi brwydro i’w 
cael yma. Dani’n estyn allan gan roi ein 
dwylo at ei gilydd mewn gweddi dros ein 
cymdogion – a chan ddal ein dwylo’n 
agored gerbron Duw wrth i ni ddatgan 
ein hangen a’n consyrn dros eu lles hwy 
a’n lles ni’n hunain. Dani hefyd yn estyn 
allan trwy gymryd rhan yn yr Wythnos 
Cymorth Cristnogol ddigidol trwy wneud 
cyfraniadau arlein a rhannu hanesion gan 
bartneriaid Cymorth Cristnogol sy’n 
gweithio ar lawr daear i fod yn ddwylo a 
thraed cariad ar waith. Os hoffech wneud 
cyfraniad i gefnogi cymunedau bregus 
gellwch wneud hynny arlein ar 
caweek.org/payin Gadewch i ni weddïo 
gyda’n gilydd gan ddefnyddio’n dwylo 
agored.  
 
Emyn 844: Efengyl tangnefedd  
 
Bendith i gloi: Boed i bresenoldeb y 
Crëwr ein hadfywio, boed i gysur y Mab 
ein hadnewyddu, boed i ysbrydoliaeth yr 
Ysbryd ein hadfer i fod yn gariad ar 
waith, hyd yn oed o bell, o fewn ein  
cymdogaeth, ymhell ac agos, y dydd hwn 
ac am byth, Amen  

Wel, fe ddigwyddodd. 

Ers blynyddoedd, ers i mi gychwyn fy 
ngweinidogaeth, a chyn hynny, clywais 
bobl yn dweud fod rhaid i rywbeth 
mawr ddigwydd er mwyn dod â ni at 
ein coed.  Yn y cyd-estun crefyddol y 
dywedwyd y geiriau, gyda’r awgrym 
fod angen rhywbeth felly i ysgwyd 
pobl a dod â nhw’n ôl i’r capel ac i 
werthfawrogi’r Ffydd. 

Erbyn hyn, fe gawsom rywbeth mawr: 
rhywbeth nad oeddem yn ei ddisgwyl;  
rhywbeth nad oedd gwledydd Prydain 
yn barod amdano ac y methodd y 
Llywodraeth â’i gymryd o ddifrif yn 
ddigon buan na pharatoi ar ei gyfer.   

Yr eironi, o ran yr hyn y clywais ei 
ddweud mor aml dros y blynyddoedd 
yw nad oes yna gapel i neb ohonom 
fynd iddo yn yr argyfwng sydd ohoni. 
Amser a ddengys a fydd hwn yn 
gwneud i bobl geisio Duw o’r newydd. 
Ar hyn o bryd, rheitiach yw holi beth 
yw ein hymateb ni ei hunain iddo.  A 
ydym ni’n troi at Dduw gan gredu ei 
fod Ef yn ben dros y cyfan ac y 
medrwn geisio ei gymorth? 

Yn ôl arolwg a wnaed gan Tearfund, 
mae un o bob ugain o bobl a holwyd yn 
dweud eu bod wedi dechrau gweddïo 
ers y Cloi Mewn, er nad oeddent yn 
gweddïo cyn hynny; a’r un nifer o bobl 
(hyd y gwn i, does dim modd dweud 
ai’r un bobl oeddent) yn dweud iddynt 
wrando ar wasanaeth crefyddol ar y we 
ers y Cloi Mewn, a hwythau heb erioed 

fod mewn oedfa cyn hynny. Pwy a ŵyr 
sut y bydd pobl yn ymateb?   

Beth bynnag a ddigwydd dros y 
misoedd nesaf, tybed nad oedd y rhai a 
ddywedai ‘fod angen i rywbeth mawr 
ddigwydd cyn y bydd pobl yn troi at 
Dduw’ yn gywir wedi’r cyfan?   Yn 
gywir, ac eto’n anghywir. Oes, mae 
angen rhywbeth mawr; ond er y gall 
Duw ddefnyddio pob math o bethau a 
digwyddiadau i dynnu pobl ato’i hun, 
nid digwyddiad – boed ryfel, newyn, 
daeargryn na choronafeirws – yw’r 
‘peth mawr’ hwnnw ond gwaith grasol 
Duw yng nghalonnau pobl. Oherwydd 
peth aruthrol fawr yw gwaith Duw yn 
bywhau pobl sy’n farw yn ysbrydol, yn 
farw yn eu camweddau a’u pechodau. 
Nid pethau allanol, nid amgylchiadau 
dyrys, nid hyd yn oed fygythiadau 
dychrynllyd yw’r angen, ond Ysbryd 
Glân Duw.  Gall Duw ddefnyddio pob 
amgylchiad; gall ddefnyddio’r holl 
bryderon presennol i roi i bobl hiraeth 
amdano’i hun a’r gobaith sydd ynddo. 
Ond y peth mawr sydd ei angen yw 
gwaith nerthol yr Ysbryd sy’n goleuo, 
argyhoeddi, bywhau, cynhesu a thynnu 
pobl at Iesu Grist.  

Gall Duw ddefnyddio argyfwng allanol 
fel hwn. Ond y peth mawr y dylem 
weddïo amdano yw bod Duw yn ei ras 
yn creu argyfwng personol ym mywyd 
pobl trwy ddangos iddynt eu tlodi a’u 
trueni, ac yn eu hargyhoeddi wedyn 
fod pob cyfoeth a gobaith ar eu cyfer 
yn yr Arglwydd Iesu Grist. Oes, mae 
angen i rywbeth mawr ddigwydd.    

Rhywbeth mawr 

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 wythfed Sul heb ein hoedfaon 
arferol.  Mae’r angen am ofal yn aros, a’r 
gofyn i ni lynu wrth y canllawiau a roes y 
Llywodraethau’n parhau. Gweddïwn dros 
ein gilydd a thros bawb sy’n gofalu 
mewn unrhyw fodd am gleifion mewn 
ysbyty a chartref. 
 
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; a heddiw ceir yr ail o dair pregeth 
wedi eu seilio ar Lyfr Job.     
 
Ymhlith yr oedfaon y medrwch eu gweld 
ar y We mae’r rhai a ddarperir gan Gapel 
Cildwrn, Llangefni. Roedd yr eglwys hon 
wedi dechrau darlledu eu hoedfaon yn 
fyw ar facebook cyn i’r argyfwng hwn 
dorri.  Mae modd clywed y bregeth ar 
Youtube.  Chwiliwch un ai am ‘Capel 
Cildwrn’ neu enw gweinidog yr eglwys, 
Hywel Meredydd.   
 
Bydd ‘Yr Oedfa’ ar S4C am 11.00 o’r 
gloch heddiw yng ngofal y Parchg Owain 
Llyr Evans, Caerdydd.  

Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch.   
 

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. 
  

Oedfa dros y ffôn 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn 
darparu oedfa dros y ffôn.  Ffoniwch 
02920101564 unrhyw bryd i glywed yr 
oedfa.  Bydd angen pwyso ‘botwm 1’ ar 
eich ffôn er mwyn cael pregeth Gymraeg, 
a chofiwch fod rhaid aros am ychydig 
eiliadau cyn i’r oedfa gychwyn.  Y 
Parchg Meirion Morris sy’n pregethu 
heddiw.   

Maeth o Mathew 
‘“Gwyliwch rhag i chwi ddirmygu un 
o'r rhai bychain hyn; oherwydd rwy'n 
dweud wrthych fod eu hangylion hwy 
yn y nefoedd bob amser yn edrych ar 
wyneb fy Nhad sydd yn y nefoedd. Beth 
yw eich barn chwi? Os bydd gan rywun 
gant o ddefaid a bod un ohonynt yn 
mynd ar grwydr, oni fydd yn gadael y 
naw deg a naw ar y mynyddoedd ac yn 
mynd i chwilio am yr un sydd ar 
grwydr? Ac os daw o hyd iddi, yn wir, 
rwy'n dweud wrthych, y mae'n llawen-
hau mwy amdani nag am y naw deg a 
naw nad aethant ar grwydr. Felly nid 
ewyllys eich Tad, yr hwn sydd yn y 
nefoedd, yw bod un o'r rhai bychain hyn 
ar goll.”’ (Math. 18:10-14).    

Wythnos Cymorth 
Cristnogol 
Mai 10-16 

 
Mae Wythnos Cymorth Cristnogol wedi 
cyrraedd, ond fel y gwyddoch ni fydd 
modd cynnal y casgliadau arferol.  Mae’r 
argyfwng Covid-19 wedi ei gwneud yn 
amhosibl i’w gwneud eleni. 
 
Ond mae Cymorth Cristnogol yn gofyn 
er hynny am ein cefnogaeth yr wythnos 
hon.   
 
Mae dwy ffordd o gyfrannu, un ai ar lein 
neu dros y ffón. 
 
1. 
 
I gyfrannu ar lein, ewch i wefan 
‘Cymorth Cristnogol’, a chliciwch ar y 
tap ‘Christian Aid Week’.  Neu copiwch 
y linc hwn:    
 
https://www.christianaid.org.uk/

appeals/key-appeals/christian-aid
-week 

 
2. 
 
I gyfrannu dros y ffôn, ffoniwch 08080 
006 006 .  Mae’r alwad hon am ddim a 
byddwch yn siarad â rhywun yn swyddfa 
Cymorth Cristnogol yn Llundain).   
Ond mae modd hefyd ffonio swyddfa 
Cymorth Cristnogol ym Mangor er 
mwyn siarad yn Gymraeg. Y rhif ffôn 
yw 01248 353574. 
 
3. 
 
Os yw hi’n well gennych gyfrannu yn y 
ffordd draddodiadol gan roi arian mewn 
amlen, yna defnyddiwch amlen gyffredin 
a nodi ‘Wythnos Cymorth Cristnogol’ 
arni.  Un ai daliwch eich gafael ar yr  
amlen nes byddwn yn medru cyfarfod â’n 
gilydd neu rhowch wybod i’r Gweinidog 

fod gennych.  Ffoniwch 01286 872390.  
Gall pobl Llanberis sy’n mynd am dro 
heibio i Cilfynydd daro’r amlen trwy’r 
drws unrhyw bryd os dymunwch. 
 

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

 

Y Papurau Bro 
Fel y gwyddoch, mae’n debyg, nid yw   
Eco’r Wyddfa yn cael ei gyhoeddi ar hyn 
o bryd oherwydd yr argyfwng Covid-19.  
Ond mae modd darllen rhai o’r erthyglau 
a’r newyddion a fyddai wedi eu cyhoeddi 
ynddo ar wefan newydd BroWyddfa360 
Nid gwefan yr Eco ei hun yw hon, ond 
gwefan a grewyd i wasanaethu dalgylch yr 
Eco; a daeth cyfle i’w defnyddio i lenwi’r 
bwlch a adawyd heb y papur. 
 
Os ydych eisiau darllen colofn ‘Un funud 
fach’ y Gweinidog, ewch i’r wefan. Mae 
colofnau Ebril a Mai i’w gweld yno. 
Chwiliwch am wefan ‘BroWyddfa360’. 
 
Mae’r argyfwng yn golygu nad yw Llais 
Ogwan yn cael gyhoeddi fel arfer 
chwaith.  Ond y mae copi digidol yn cael 
ei gyhoeddi bob mis, ac mae modd ei weld 
ar y we yn rhad ac am ddim.  Mae colofn 
‘Gair neu ddau’ y Gweinidog i’w gweld 
ynddo o hyd. Mae’n ddigon rhwydd dod o 
hyd i’r wefan: yn syml iawn, chwiliwch 
am ‘Llais Ogwan’.   

 

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 trefn-
u’r casgliad.   
 

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week

