
Oedfa’r Sul  
Mehefin 28, 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 Dduw, diolch am 
dy ddaioni a’th gariad, a ddangosir yn 
holl roddion dy ragluniaeth ac yn dy     
annwyl fab Iesu Grist ein Gwaredwr.  
Bydd gyda ni eto heddiw, ac er na welwn 
ni ein gilydd, galluoga ni i’th foliannau 
yng nghwmni aelodau ein heglwys leol 
yn ............. ac eglwysi’r  Ofalaeth. Yn 
enw Iesu Grist y deuwn o’th flaen ac y 
cyflwynwn ein mawl i ti.  Amen.   
 
Emyn 738: ‘Gwrando Iesu ar fy ngeiriau’   
 
Darllen: Luc 1:5–25 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Ioan Fedyddiwr: Yn yr arfaeth 
Dros yr wythnosau nesaf, cawn ystyried 
Ioan Fedyddiwr a’i weinidogaeth yn yr 
oedfaon hyn. Dechreuwn gyda’r hyn a 
ddywedwyd wrth ei dad Sachareias am ei 
eni. Daw’n amlwg fod Ioan Fedyddiwr yn 
rhan o arfaeth neu gynllun Duw..  
 
 i     Amser Duw  
Mae’r cyfeiriad at ‘ddyddiau Herod’ yn 
adnod 5 yn gosod y digwyddiadau hyn 
mewn cyfnod penodol. Roedd gan Dduw 
ei gynllun ar gyfer y byd. Roedd wedi 
bwriadu erioed y byddai Gwaredwr yn 
cael ei anfon. Ond roedd gan Dduw ei 
amser ar gyfer dyfodiad y Meseia hwn.  
Mae’r cyfan o’r Hen Destament wedi bod 
yn baratoad ar gyfer ei ddyfodiad. Roedd 
holl ymwneud Duw â’i bobl ar hyd y can-
rifoedd yn baratoad ar gyfer yr union adeg 
yr oedd Duw wedi ei benodi ar ei gyfer.  
Nid damwain oedd hi mai ‘yn nyddiau 
Herod, brenin Jwdea’ y daeth yr angel at 
Sachareias ac y digwyddodd popeth arall 
a ddilynodd hyn.  Nodir yr amser am mai 
dyma’r union amser a fwriadwyd. 

ii     Sefyllfa amhosibl?  
Rhan o fwriad Duw oedd y byddai un yn 
dod i baratoi’r ffordd ar gyfer y Meseia.  
Ac yma, gwelwn Dduw’n cyhoeddi fod y 
dyn hwnnw i gael ei eni.  Ond sôn am 
wneud pethau’n anodd iddo’i hun!  Mae 
Duw’n dewis pâr priod duw, Sachareias 
ac Elisabeth, ond does ganddyn nhw 
ddim plant; mae Elisbaeth yn ddifrwyth; 
ac mae’r ddau’n hen iawn. Mae’n edrych 
yn amhosibl. Ond fel y gwyddom, mae 
pob peth yn bosibl i Dduw. 
 
iii  Neges ryfeddol  
Offeiriad yw Sachareias. Ac yntau ar 
ganol ei waith yn y Deml, daw angel ato 
i ddweud y genir plentyn i Elisabeth. 
Ioan fyddai ei enw, a byddai’n fawr 
‘gerbron yr Arglwydd’ (adnod 15). 
Dychryn wnaeth Sachareias. Ac fel y 
dywed adnod 18, ni all gredu’r neges am 
fod y cyfan yn ymddangos yn amhosibl 
iddo.  Am iddo fethu â chredu, dywed yr 
angel wrtho y bydd yn fud nes genir y 
plentyn. 
 
iv. Gwyrth  
Wedi iddo orffen ei waith yn Deml, aeth 
Sachareias adref. Gwireddwyd geiriau’r 
angel, a beichiogodd Elisabeth. Roedd 
hynny’n wyrth o gofio’r hyn a wyddom 
amdani hi a’i gŵr.   
 
Gweddi: Dad Nefol, diolch dy fod yn 
atebwr gweddiau.  ‘Y mae dy ddeisyfiad 
wedi ei wrando’ oedd neges yr angel i 
Sachareias. Helpa ni i gredu dy fod yn 
gwrando ein deisyfiadau ninnau.  Ac o 
gredu hynny, helpa ni i gyflwyno ein 
deisyfiadau o’r newydd bob dydd, er 
mwyn Iesu Grist. Amen. 
 
Emyn 691: ‘Fy Nhad or’ nef ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed heddiw.  

Wn i ddim a fyddai modd tynnu’r un 
llun heddiw. Rhyw feddwl ydw i na 
fyddai modd  tynnu’r un llun yn union 
am fod coed wedi cael hanner canrif i 
dyfu ers i’r llun sydd yn fy llaw gael ei 
dynnu. Mae’r llun ar bamffled bychan 
y dois o hyd iddo’n ddiweddar yng 
nghanol pentwr o bapurau. Gwn i mi 
gadw’r pamffledyn flynyddoedd yn ôl 
am fod y llun hwn ar ei glawr. 

Y tro nesaf yr af am dro o amgylch 
Llyn Padarn bydd rhaid i mi geisio 
gweld o ble yn union yn Fachwen y 
tynnwyd y llun sydd ar y pamffledyn a 
gyhoeddodd Cymdeithas Y Beiblau yn 
1969. O bosib y bydd rhai ohonoch yn 
gwybod hynny o gael golwg arno, a 
gwneud y dasg yn haws i mi. Ond, ar 
wahân o bosibl i’r coed, mae’n debyg 
nad oes fawr wedi newid. Mae’r ddau 
fwthyn yn debygol o fod yno o hyd, 
ynghyd â phentref Llanberis a Chastell 
Dolbadarn yn y cefndir. Ac wrth gwrs, 
mae’r Llyn a’r Wyddfa a gweddill y 
dirwedd yn aros yn ddigyfnewid. Yr un 
yw’r olygfa ei hun, hyd yn oed os yw’r 
coed wedi tyfu ac amharu rhywfaint 
arni o’r union fan y tynnwyd y llun. 

‘GAIR I CHI’ yw teitl y daflen fechan. 
Ac fel degau o bamffledi tebyg iddi a 
gyhoeddodd Cymdeithas Y Beiblau 
dros y blynyddoedd, adnodau o’r Beibl 
sydd ar y pamffledyn hwn: adnodau 
cyfarwydd Y Gwynfydau o bumed 
bennod Efengyl Mathew.  Ond nid yn 
gwbl gyfarwydd chwaith, mae’n rhaid 
cyfaddef, gan mai o gyfieithiad ‘Y 

Ffordd Newydd’, a gyhoeddwyd tua’r 
un pryd â’r pamffled y daw’r geiriau. 
‘Mor ddedwydd yw’r rhai sy’n cyd-
nabod eu bod yn dlawd yn ysbrydol; 
nhw biau teyrnas Dduw’ (Math 5:3).  

Hyd y gwn i beth bynnag, ychydig o 
ddefnydd a wnaed o’r cyfieithiad 
hwnnw o’r Pedair Efengyl. Ond beth 
bynnag a ddaeth o hwnnw, mae Gair 
Duw, fel y llyn a’r mynyddoedd yn 
ddigyfnewid, ac yn fwy felly mewn 
gwirionedd wrth reswm. Ni lwyddodd 
treigl amser na dysg y canrifoedd na 
chwiw’r oesoedd i ddirymu ei werth 
nac i dawelu ei lais. Mae’r geiriau a 
lefarodd yr Arglwydd trwy lyfrau’r 
Hen Destament a’r Newydd mor wir 
heddiw ag erioed. Iddynt, y mae’r un 
awdurdod; ynddynt, yr un neges; a 
thrwyddynt, yr un goleuni’n llewyrchu.   
Beth bynnag arall sy’n newid yn y byd 
cyfnewidiol sydd ohono, mae Gair 
Duw’n aros yr un. Bu’n ffynhonnell 
gwybodaeth am Dduw o genhedlaeth i 
genhedlaeth. Bu’n ddatguddiad llawn 
o’r ffordd i’r bywyd sydd trwy Iesu 
Grist. Bu’n gyfarwyddyd diogel ar  
gyfer y bywyd Cristnogol ar hyd y 
canrifoedd.  

Mae Gair Duw mor wir ag erioed. Ond 
os oes coed yn ein rhwystro rhag 
gweld hynny – coed anghrediniaeth, 
neu goed amheuaeth, neu goed ein 
hamharodrwydd i’w ddarllen – rhaid 
eu torri i’r llawr er mwyn rhoi cyfle i 
ni ein hunain weld ei werth a’i dderbyn 
yn llawen. Oherwydd, fel dywed y 
pamffled, gair i chi a minnau yw hwn.  

Gair i chi 

  
G

o
fa

la
e
th

 F
ro

’r
  

L
le

c
h

e
n

 L
a
s 

Gronyn 

 
Rhif 851 

28 Mehefin, 2020 



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 pymthegfed Sul heb oedfa yn ein 
capeli. Anfonwn ein cofion at bawb sydd 
heb fod yn dda ac yn arbennig aelodau 
sydd yn yr ysbyty.  Dymunwn iddynt 
wellhad buan iawn. 
 
Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  
Canmol ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal Dr Catrin Ellis Williams, Glasin-
fryn.   
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Sara Roberts,    
Boduan, Llŷn.      

 
Oedfa Youtube  

Y Gweinidog sy’n pregethu heddiw yn 
ein hoedfa ar y we.  Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’.  
 
Bydd yr oedfa’n barod erbyn 9.00 o’r 
gloch y bore. Gellwch ddod o hyd i’r 
oedfa hefyd trwy wefan ‘Gronyn. Mae’n 
ddigon rhwydd dod o hyd i honno: dim 
ond chwilio am gronyn.org sydd raid.  
 

Angladd 
Ddydd Mercher, Mehefin 24, cynhaliwyd 
angladd Mrs Vera Parry (Bro Dawel, 
Ffordd Deiniol, Deiniolen gynt) a fu farw 
ddydd Sul, Mehefin 14 yng Nghartref 
Cerrig yr Afon, Y Felinheli, yn 87 
mlwydd oed. Cydymdeimlwn eto â 
Gwyn ac Annette, ac â Heledd, Ynyr a 
Bedwyr a’r teulu cyfan yn eu colled. 
Roedd y gwasanaeth ym Mynwent 
Machpela yng ngofal y Gweinidog a 
chafwyd teyrnged i’w fam gan Gwyn.  
Cafodd ei fam flynyddoedd o gystudd, a 
diolchodd Gwyn am y gofal ardderchog a 
gafodd hi yng Nghartrefi Penisarwaun a 

Maeth o Mathew 
‘Y pryd hwnnw bydd teyrnas nefoedd 
yn debyg i ddeg o enethod a gymerodd 
eu lampau a mynd allan i gyfarfod â'r 
priodfab. Yr oedd pump ohonynt yn ffôl 
a phump yn gall. Cymerodd y rhai ffôl 
eu lampau ond heb gymryd olew gyda 
hwy, ond cymerodd y rhai call, gyda'u 
lampau, olew mewn llestri. Gan fod y 
priodfab yn hwyr yn dod aethant i gyd i 
hepian a chysgu. Ac ar ganol nos daeth 
gwaedd: ‘Dyma'r priodfab, ewch allan 
i'w gyfarfod.’ Yna cododd y genethod 
hynny i gyd a pharatoi eu lamp-
au. Dywedodd y rhai ffôl wrth y rhai 
call, ‘Rhowch i ni beth o'ch olew, ohe-
rwydd y mae'n lampau ni yn di-
ffodd.’ Atebodd y rhai call, ‘Na yn wir, 
ni fydd digon i ni ac i chwithau. Gwell i 
chwi fynd at y gwerthwyr a phrynu peth 
i chwi eich hunain.’ A thra oeddent yn 
mynd i brynu'r olew, cyrhaeddodd y 
priodfab, ac aeth y rhai oedd yn barod i 
mewn gydag ef i'r wledd briodas, a 
chlowyd y drws. Yn ddiweddarach 
dyma'r genethod eraill yn dod ac yn 
dweud, ‘Syr, syr, agor y drws i 
ni.’ Atebodd yntau, ‘Yn wir, rwy'n 
dweud wrthych, nid wyf yn eich adnab-
od.’ Byddwch wyliadwrus gan hynny, 
oherwydd ni wyddoch na'r dydd na'r 
awr’ (Math. 25:1-13).    

Cherrig yr Afon. Cafodd hefyd ofal tyner 
Gwyn ac Annette a’r teulu.  Soniodd 
Gwyn am y fagwrfa braf a gafodd ac am 
ofal a chariad ei fam tuag ato.  Bydd ei 
theulu a’i chymdogion yn ei chofio am ei 
hanwyldeb a’i hwyl a’i charedigrwydd 
a’i chroeso ar ei haelwyd.  Diolch am y 
blynyddoedd a gafwyd yn ei chwmni, ac 
am yr atgofion melys a fydd yn aros.  Yr 
oedd ei gofal am Gwyn ac Annette a’r 
plant yn amlwg bob amser. 
 

Ysgol Sul Zoom 
Bydd ‘Ysgol Sul Zoom’ Capel Coch am 
11.45 o’r gloch eto heddiw.   
 
Gobeithio bydd modd i’r plant ymuno â 
ni eto.    Diolch i Susan am arwain bob 
Sul.  Mae’n braf gweld y plant yn dal i 
fwynhau’r cyfarfodydd hyn.  
 

Criw di-wrando CIC 
Cawsom gwis arall trwy gyfrwng Zoom 
nos Wener efo criw CIC Capel Coch; a 
bydd un arall ymhen pythefnos, am 8.00 
o’r gloch nos Wener, Gorffennaf 10.   
Diolch yn fawr i Susan a Dafydd am 
drefnu’r cwestiynau. 
 
Hen griw di wrando ydi’r cirw CIC yma!  
Roeddwn i wedi dweud wrthyn nhw’n 
ddigon clir fore Gwener fod ‘dress-code’ 
arbennig ar gyfer y Cwis y tro hwn.  Yn 
syml iawn, meddwn i, neb i wisgo crys 
pêl droed y noson honno, er mwyn cael 
tipyn bach o steil a pharch.   
 
A be ddigwyddodd? Sawl un ohonyn 
nhw, am ryw reswm, wedi mynnu 
gwisgo crysau Lerpwl ac yn wên o glust i 
glust ac yn clochdar am rywbeth mawr 
(medden nhw) a ddigwyddodd y noson 
gynt. Roedd un hyd yn oed wedi gosod y 
tu ôl iddo lun o chwaraewyr  Lerpwl a’r 
gair ‘Champions’ drosto!  Pwy fasa’n 
meddwl y byddai criw mor annwyl yn 
medru bod mor amharod i gymryd sylw o 
gais mor rhesymol?   

Oedfa dros y ffôn 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn dar-
paru 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 eiliad-
au cyn i’r oedfa gychwyn.  Y Parchg  
Meirion Morris sy’n pregethu’r nesaf yn y 
gyfres o bregethau ar Weddi’r Arglwydd.  
 

Teledu Cristnogol 
Cymru 

Mae Teledu Cristnogol Cymru yn un o 
brosiectau Cyngor Ysgolion Sul, ac yn 
ceisio gweithredu fel hwb canolog i       
arddangos yr ystod a’r cyfoeth o adnoddau 
ffilm sydd ar gael yn y Gymraeg erbyn 
hyn. Mae yma dros 25 ‘sianel’ o gynnwys, 
a dros 500 o eitemau cyfrwng ffilm, ac 
mae rhagor yn cael ei ychwanegu bob 
wythnos. Nodir mai cynnwys ‘trydydd 
parti’ a geir ar y sianel hon gan fwyaf, trwy 
greu dolenni i sianeli YouTube partneriaid 
a chysylltiadau enwadol.  
 
Mae’r cyfan i’w weld ar un o wefannau’r 
Cyngor Ysgolion Sul a beibl.net, sef  
www.cristnogaeth.cymru. 
 
Mae’n werth cael golwg ar y wefan a’r 
sianel. Wir i chi, mae gormod o ddeunydd 
yno i mi feddwl ei grynhoi i’r ychydig o 
ofod sydd gennyf yma! Ac mae’r cyfan 
wedi ei osod yn ddeniadol ac yn edrych yn 
ddigon tebyg i’r hyn sydd i’w weld ar 
bethau fel S4C Clic neu iPlayer y BBC. 
Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod 
ynglŷn â gosod Teledu Cristnogol Cymru 
ar y gweill.  

   


