
Oedfa Dydd Sul  
Mai 24, 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, ar y Sul 
cyn y Pentecost helpa ni heddiw i gofio’r 
hyn a ddigwyddodd ddeugain niwrnod 
wedi’r Pasg, ar Ddydd Iau Dyrchafael.  
Arwain ni, gydag aelodau ein heglwys 
leol yn ............. ac eglwysi’r Ofalaeth, 
i’th fawrygu am yr hyn a ddigwyddodd y 
diwrnod hwnnw.  Clyw ein gweddïau yn 
enw dy Fab Iesu Grist.  Amen.   
 
Emyn 16: ‘O Arglwydd Dduw ...’  
 
Darllen: Luc 24:50-53 ac  Actau 1:1-14 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Un o’r digwyddiadau na chaiff lawer o 
sylw gennym ydi’r Dyrchafael. Mae’n 
debyg fod yna sawl rheswm am hynny. 
Nid y lleiaf o’r rhesymau hynny ydi’r 
ffaith ei fod mor anarferol a dieithr. Am 
nad oes dim o fewn ein profiad sydd 
mewn unrhyw ffordd yn debyg, mae’n 
anodd iawn i ni ddychmygu’r olygfa.  
 
 i     Cywiro (Actau 1:6-7) 
Roedd y disgyblion eisiau gwybod a oedd 
y deyrnas y bu Iesu’n sôn amdani ar fin 
cael ei hadfer i Israel. Mae eu cwestiwn 
yn dangos eu bod wedi camddeall mwy 
nag un peth am y deyrnas honno. 
Yn gyntaf, mae’r gair ‘adfer’ yn dangos 
nad ydyn nhw wedi deall fod teyrnas Iesu 
Grist neu deyrnasiad Duw’n wahanol oi 
bob teyrnas a welsant dan frenhinoedd 
daearol cyn hynny. 
Yn ail, mae’r gair ’Israel’ yn dangos nad 
ydyn nhw wedi deall nad teyrnasiad sy’n 
ymwneud ag un genedl neu ag un wlad 
mo teyrnas Dduw ond teyrnas heb iddi 
ffiniau daearyddol na chenedlaethol. 
Ac yn drydydd, mae’r geiriau ‘ai dyma’r 
adeg’ yn dangos nad ydyn nhw wedi deall  

fod Iesu wedi bod yn sôn am deyrnas na 
fyddai’n cael ei gwireddu yn llawn ar un-
waith ond yn niwed amser (er ei bod 
eisoes wedi dechrau ei gwireddu yn Iesu 
Grist ac ym mywydau’r rhai sydd wedi 
dod ato. 
 
ii     Codi  
Cafodd Iesu ei godi oddi ar y ddaear yng 
ngŵydd y disgyblion. Does dim modd, a 
does dim angen ceisio egluro hyn mewn 
unrhyw ffordd ond yn llythrennol. A 
hwythau’n edrych arno, cafodd ei godi 
yn uwch ac uwch nes iddo fynd o’u 
golwg mewn cwmwl. Nid dameg na 
symbol a geir yma, fel pe na fyddai’r 
peth wedi digwydd. Fe ddigwyddodd yn 
llythrennol. Yr unig symboliaeth ydi 
mai’r codi llythrennol oedd ffordd Duw o 
ddangos fod Iesu wedi ei ddyrchafu i’r 
nefoedd. Hynny ydi, fe godwyd Crist yn 
llythrennol, er nad ydym i gredu mai dal i 
esgyn yn uwch ac uwch a wnaeth er 
mwyn cyrraedd y nefoedd yn y diwedd.  
Mae’r ffaith iddo ddiflannu yn y cwmwl 
yn dangos hynny.    
 
iii  Cyhoeddi  
Yn hytrach na syllu tua’r awyr, dylai’r 
disgyblion fynd ati i gyhoeddi’r newydd 
da am Grist a’i deyrnas. Paratoi ar gyfer 
hynny wnawn nhw wrth weddio (Actau 
1:14) cyn cychwyn y gwaith (adnod 15).  
Ydym ni’n cyhoeddi?  Ac ydym ni hefyd 
yn gweddïo cyn  gwneud hynny?   
 
Gweddi: Diolchwn, O Dad Nefol, am 
dy gomisiwn i gyhoeddi teyrnas Dduw 
a’r angen i bobl ymostwng iddi trwy 
dderbyn dy Fab Iesu Grist.  Nerth ni yn 
ein cenhadaeth er mwyn dy enw.  Amen. 
 
Emyn 242: ‘O doed dy deyrnas ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Parchg John Robinson ar sianel Y outube 
Capel Tanycoed heddiw.  

Mynd a dod, mynd a dod.  Dyna fu; 
dyna sydd; a dyna fydd.  Yn yr ail o’r 
ddau ‘fynd’ yr ydym ni, yn nhiriogaeth 
y ‘sydd’.  Pobl y ‘mynd’ ydym, neu o 
leiaf dyna ddylem ni fod os ydym yn 
credu yn yr Arglwydd Iesu Grist.   

Dau angel a ofynnodd i’r gwragedd 
fore Sul y Pasg: ‘Pam yr ydych yn  
ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n 
fyw?’ (Luc 24:5). Dau angel hefyd a 
ofynnodd i ddisgyblion Iesu adeg y 
Dyrchafael, ‘Pam yr ydych yn sefyll yn 
edrych tua'r nef?’ (Actau 1:11). Does 
dim modd gwybod ai’r un rhai oeddent, 
ond gan fod y Beibl yn sôn am  
‘fyrddiynau o angylion’ (Hebreaid 
12:22), ni fyddai Duw’n brin o rai i’w 
hanfon y naill dro na’r llall. 

‘Mi anghofiais ei bod yn Ddydd Iau 
Dyrchafael ddoe,’ meddai rhywun 
wrthyf ddydd Gwener. Yn llif y sgwrs 
wnes i ddim cydnabod fy mod innau 
wedi anghofio hynny! Roeddwn yn 
cofio’n iawn ddiwedd yr wythnos 
flaenorol; ond aeth y peth yn llwyr o’m 
cof erbyn dydd Iau.   

Y Dyrchafael oedd y mynd cyntaf y 
cyfeirir ato uchod. Ar y diwrnod 
hwnnw y cofir i’r Iesu, ddeugain 
niwrnod wedi’r Pasg, fynd oddi wrth ei 
ddisgyblion. Fe’i codwyd oddi ar y 
ddaear yn eu gŵydd, a’i gipio oddi 
wrthynt gan gwmwl.  

Y Pentecost wedyn oedd y dod cyntaf 
uchod. Y Sul nesaf, bydd Cristnogion 
ym mhob cwr o’r byd yn dathlu’r ffaith 

fod yr Ysbryd Glân wedi dod mewn 
nerth ar y disgyblion. Perthyn i’r hyn a 
fu y mae’r mynd a dod cyntaf hyn.  

At yr ail ddod y cyfeiriai’r ddau angel 
wrth ddweud y byddai’r Iesu, a 
ddyrchafwyd, ‘yn dod yn yr un modd 
ag y gwelsoch ef yn mynd i'r 
nef’ (Actau 1:11). Gan mai yn niwedd 
amser y digwydd hynny, perthyn i’r 
hyn a fydd y mae’r dod hwn. 

Ond rhwng y ddau ddod y mae’r ail 
fynd uchod. Rhwng y Pentecost a fu a’r      
Ailddyfodiad a fydd y mae’r hyn sydd, 
sef cenhadaeth Eglwys Crist. Wedi i’r 
Iesu gael ei ddyrchafu, caiff y disgyb-
lion wybod na ddylent ddal i syllu 
tua’r nef. Ddeuai Iesu ddim yn ôl ar 
unwaith, ond fe ddeuai ryw bryd, ‘yn 
yr un modd ag y gwelsoch ef yn myn-
ed i’r nef’ (Actau 1:11). Ŵyr neb pryd 
y bydd hynny. Dylai Cristnogion pob 
oes gofio fod eu Gwaredwr wedi ei 
ddyrchafu, a’i fod heddiw’n eiriol tros-
tynt ac yn teyrnasu. Dylent gofio hefyd 
y bydd ryw ddydd yn dychwelyd yn 
Arglwydd a Gwaredwr a Barnwr y 
byw a’r meirw. Ond dylai cofio’r 
ddeubeth hynny beri iddynt fynd i’w 
gwaith yn nerth yr Ysbryd Glân a 
ddaeth ar Ddydd y Pentecost. 

A chofiwn fod a wnelo’r gwaith 
hwnnw â dod a mynd arall. Gwaith yr 
Eglwys ym mhob oes yw cyhoeddi fod 
Iesu wedi dod i’r byd er mwyn mynd i 
Galfaria. A braint pob un sy’n credu 
ynddo yw tystio i’r Crist hwn a ddaeth 
un waith, cyn iddo ddod yr eilwaith.   

Mynd a dod, mynd a dod 

Gronyn 

 
Rhif 846 

24 Mai, 2020 

  
G

o
fa

la
e
th

 F
ro

’r
  

L
le

c
h

e
n

 L
a
s 



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 
Mae’n anodd credu, ond dyma’r degfed 
Sul heb ein hoedfaon arferol.  Gweddïwn 
eto heddiw dros ein teuluoedd, dros ein 
cymdogion, dros drigolion ein cartrefi 
preswyl a chartrefi nyrsio, dros gleifion 
mewn ysbyty a  chartref, dros ofalwyr a 
phawb sy’n gweini ar gleifion.  
 
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 Parchg John Robinson, Talysarn sy’n 
pregethu heddiw.  Yn wreiddiol o’r Unol 
Daleithau, daeth John i Gymru dan 
nawdd Undeb y Bedyddwyr. Mae’n rhugl 
yn y Gymraeg, a ers rhai blynyddoedd 
bellach yn arwain gwaith y mudiad 
Linguae Christi, sy’n cenhadu ar draws 
Ewrop yn yr ieithoedd Celtaidd ac 
ieithoedd brodorol eraill.   
 
Bydd ‘Yr Oedfa’ ar S4C am 11.00 o’r 
gloch heddiw yng ngofal y Parchg Hywel 
Meredydd Davies, Capel Cildwrn,    
Llangefni.   
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch.   

Oeda’r Gweinidog ar 
Youtube heddiw 

Y Parchg John Robinson sy’n pregethu 
heddiw ar sianel Capel Tanycoed ar 
Youtube.  Bydd yr oedfa’n barod erbyn 
9.00 o’r gloch y bore. Chwiliwch am 
‘Capel Tanycoed’, neu ewch i wefan 
’Gronyn’ i glywed y bregeth. Does dim 
rhaid gwrando ar amser penodol wrth 
gwrs.  Un peth da am y cyfrwng hwn yw 
bod 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 

Maeth o Mathew 
‘Wrth fynd i fyny i Jerwsalem cymerodd 
Iesu'r deuddeg disgybl ar wahân, ac ar y 
ffordd dywedodd wrthynt, “Dyma ni'n 
mynd i fyny i Jerwsalem; fe gaiff Mab y 
Dyn ei draddodi i'r prif offeiriaid a'r 
ysgrifenyddion; condemniant ef i far-
wolaeth, a'i drosglwyddo i'r Cenhed-
loedd i'w watwar a'i fflangellu a'i groes-
hoelio; ac ar y trydydd dydd fe'i       
cyfodir.”  

Fel yr oeddent yn mynd allan o Jericho, 
dilynodd tyrfa fawr ef. Yr oedd dau 
ddyn dall yn eistedd ar fin y ffordd, a 
phan glywsant fod Iesu yn mynd heibio, 
gwaeddasant, “Syr, trugarha wrthym, 
Fab Dafydd.” Ceryddodd y dyrfa hwy a 
dweud wrthynt am dewi, ond gweiddi'n 
fwy byth a wnaethant, “Syr, trugarha 
wrthym, Fab Dafydd.” Safodd Iesu, a'u 
galw a dweud, “Beth yr ydych am i mi 
ei wneud i chwi?” Meddent hwy wrtho, 
“Syr, mae arnom eisiau i'n llygaid gael 
eu hagor.” Tosturiodd Iesu wrthynt a 
chyffyrddodd â'u llygaid, a chawsant eu 
golwg yn ôl yn y fan, a chanlynasant ef. 
(Math. 20:17-19, 29-34).    

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.    
 

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

Wythnos Cymorth 
Cristnogol 

Nid yw’n rhy hwyr i gyfrannu at Gym-
orth Cristnogol, er i’r wythnos swyddog-
ol fynd heibio.  Gellir cyfrannu:    
 
1. Ar wefan ‘Cymorth Cristnogol’ trwy’r 
tab ‘Christian Aid Week’, neu trwy’r linc  
hwn:    

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

 
2.   Ffonio swyddfa Cymorth Cristnog-
ol ym Mangor  Y rhif ffôn yw 01248 
353574. 
 
3. Neu rhowch eich arian mewn amlen 
gyffredin a nodi ‘Cymorth Cristnogol’ 
arni.  Gallwch ffonio’r Gweinidog er 
mwyn trefnu i gasglu’r arian (01286 
872390).  Gall pobl Llanberis sy’n mynd 
am dro heibio i Cilfynydd daro’r amlen 
trwy’r drws unrhyw bryd os dymunant.  
 

Angladd 
Ddydd Gwener, Mai 15, cynhaliwyd  
angladd Mrs Dorothy Williams, gynt o 
13 Ffordd Llanllechid, Rachub a fu farw 
ar Fai 11 yng nghartref ei merch, Llais 
Arfon, 2 Bro Arfon, Rachub, yn 96 
mlwydd oed. Cafwyd gwasanaeth ym 
Mynwent Coetmor dan arweiniad y 
Parchg Dafydd Coetmor Williams.   
 
Cydymdeimlwn â Lynda a Dilwyn, ac ag 
Emlyn ac Eleri, a hefyd a’r wyrion a’r 

wyresau, Elin. Huw, Rhys, Alys, Llio a 
Gwion yn eu colled. Bu Mrs Williams yn 
aelod o’r eglwys yng Nghapel Carmel ers 
iddi briodi â Thomas Williams.  a deuai’n 
ffyddlon i’r oedfa hyd nes i lesgedd ei 
rhwystro. Ers sawl blwyddyn, bu’n byw 
gyda’i merch a’i mab yng nghyfraith, Lyn-
da a Dilwyn, ac yno y bu farw.   
 
Derbyniwyd rhoddion er cof amdani at el-
usennau Dementia Cymru, Multiple Scler-
osis a S.A.N.D.S Gwynedd.   
 

Angladd 
Cynhaliwyd gwasanaeth angladd MrsThel-
ma Griffiths, 53 Maes Padarn,   Llanberis 
ddydd Gwener, Mai 22 ym Mynwent Nant 
Peris dan arweiniad y Gweinidog.  Bu farw 
gartref ddydd Mawrth, Mai 19, yn 90 
mlwydd oed.  Cydymdeimlwn â’i nithoedd 
a’i neiaint, Gareth, Glenda, Lorraine,    
Amanda a Tim yn eu colled.  Canodd Tim 
ac Elin Mai Williams emyn y tu allan i’r 
cartref cyn cychwyn i’r Fynwent. 
 
Roedd Anti Thelma (dyna fu hi i mi ar hyd 
fy oes oherwydd y cyfeillgarwch mawr 
rhwng ein dau deulu) yn wraig annwyl a 
hoffus, a oedd yn meddwl y byd o’i theulu. 
Yr oedd hi a’i diweddar chwaer Doreen 
(Ward) wedi byw gyda’i gilydd ar hyd eu 
hoes, a buont yn ofalus iawn o’i gilydd ac 
yn gyfeillion pennaf. Bu’n gweithio am 
flynyddoedd yn siop Nelson yng 
Nghaernarfon, ac yn fwy diweddar yn Siop 
Pen Bryn yn Llanberis. Roedd yn garedig 
ac addfwyn, yn felys ei sgwrs a’i chwmni, 
a phob amser yn barchus o bawb ac yn 
werthfawrogol o bopeth da mewn bywyd.  
 
Priododd â Cyril Griffiths, ond dim ond 
pum mlynedd o fywyd priodasol a gawsant 
cyn ei farw ef yn 1977. Ond roeddent yn 
bum mlynedd hapus a melys iawn.  
 
Un o aelodau eglwys Nant Padarn oedd hi.    
 
Derbyniwyd rhoddion er cof amdani at 
waith y Feddygfa yn Llanberis.   
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