
Oedfa’r Sul  
Gorffennaf 5, 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 ofal amdanom ar hyd wythnos arall.  
Atrwain ni eto heddiw yn ein haddoliad, a 
derbyn ein diolch am ein cyd- aelodau yn 
ein heglwys leol yn ............. ac eglwysi’r  
Ofalaeth.  Arwain ni eto heddiw er mwyn 
dy ogoniant, trwy Grist, ein Harglwydd 
a’n Gwaredwr.  Amen.   
 
Emyn 10: ‘Hwn ydyw’r dydd o ras  ...’ 
 
Darllen: Luc 1:39–45 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Ioan Fedyddiwr: Yn y groth 
Wedi ystyried ‘Ioan yn yr arfaeth’ y Sul 
diwethaf, trown heddiw at ‘Ioan yn y 
groth’.  Fel arfer, tueddwn i ddechrau ei 
hanes gyda’i bregethu yn yr anialwch, 
ond yn ôl i’r cychwyn cyntaf y tro hwn.     
 
 i     Gwyrth (Luc 1:23–25)  
Gyda’r wyrth y daeth y myfyrdod hwn i 
ben y Sul diwethaf, a dyma gychwyn efo 
hi heddiw. Ar un ystyr, roedd hon lawn 
cymaint o wyrth a geni Iesu Grist ei hun. 
Yn y ddau achos, y beichiogi ydi’r wyrth, 
nid y geni. Roedd yn amhosibl i Elisabeth 
feichiogi am ei bod yn hen iawn ac yn 
ddiffrwyth; roedd yn amhosibl i Mair 
feichiogi am ei bod yn wyryf.  Ond daeth 
yr amhosibl i fod yn hanes y ddwy. Roedd 
y ddau beth mor wyrthiol â’i gilydd gan 
nad oes graddau i’r ‘amhosibl’.   
 
Ie, o ran yr amgylchiadau, doedd yr un yn 
fwy o wyrth na’r llall.  Ac eto, yr oedd 
beichiogrwydd Mair yn fwy o wyrth, nid 
oherwydd yr amgylchiadau ond oherwydd 
pwy oedd y plentyn.  Y wyrth fwyaf oedd 
bod y plentyn yng nghroth Mair yn Fab 
Duw yn ogystal â phlentyn go iawn.  

Wedi’r beichiogi gwyrthiol, roedd 
gweddill y beichiogrwydd a geni’r ddau 
blentyn fel ei gilydd yn gwbl naturiol. 
 
ii     Ymweliad (Luc 1:39–45) 
Dyma un o ddarnau mwyaf rhyfeddol y 
Testament Newydd. Wedi clywed gan yr 
angel ei bod yn disgwyl plentyn, a bod 
Elisabeth hefyd yn feichiog ers dros bum 
mis, mae Mair yn ymweld â’i pherthynas 
hŷn. Ar unwaith, mae’r babi yng nghroth 
Elisabeth yn ‘llamu o orfoledd’, a’i fam 
yn cael ei llenwi â’r Ysbryd Glân. Trwy 
yr Ysbryd Glân, mae’r babi yng nghroth 
Elisabeth yn sylweddoli fod yr un mwy a 
chryfach nag ef ei hun wrth law.   
 
iii  Negesydd (Luc 1:35–37) 
Paratoi’r ffordd ar gyfer y Meseia fyddai 
gweinidogaeth Ioan Fedyddiwr. Ond y 
peth rhyfeddol yw ei fod yn dechrau 
gwneud hynny cyn ei eni hyd yn oed. Yn 
ei dryswch o glywed y bydd yn beichiogi 
ar yr un sy’n Fab Duw, caiff Mair gysur 
o wybod fod yr hen wraig Elisabeth yn 
feichiog. Bryd hynny, hyd yn oed, mae 
Ioan mewn rhyw ffordd yn paratoi ar 
gyfer dyfodiad Iesu i’r byd. Y negesydd 
hwn sy’n llamu yng nghroth ei fam ym 
mhresenoldeb Crist.  
 
iv. Geni (Luc 1:57–66) 
Wrth i Elisabeth a Sachareias fynnu mai 
‘Ioan’ fydd enw eu plentyn, maent yn 
dangos eu bod wedi derbyn yn llawn yr 
hyn a ddywedwyd wrth Sachareias.   
 
Gweddi: Dad Nefol, diolch am y drefn 
berffaith oedd gennyt yn yr hanes hwn. 
Helpa ni i ryfeddu at y ffordd y mae’r 
cyfan yn gwau i’w gilydd. Amen. 
 
Emyn 692: ‘Cysegrwn flaenffrwyth ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

Mynd am dro, gwylio’r teledu, darllen, 
garddio, addysgu a choginio: dim ond 
rhai o’r pethau y bu pobl yn eu gwneud 
yn ystod y Cloi Mewn ers diwedd 
Mawrth.  Beth arall fyddech chi’n ei 
ychwanegu at y rhestr hon?  Un peth 
amlwg yw cwisiau. Cafodd pobl hwyl 
fawr yn llunio cwestiynau ar bob math 
o bynciau, a mwy o hwyl mae’n debyg 
wrth geisio eu hateb.  
 
Roedd yr Arglwydd Iesu Grist byth a 
hefyd yn gofyn cwestiynau. Wn i ddim 
yn union sawl cwestiwn a ofynnodd. 
Darllenais restr o 135 o’i gwestiynau ar 
y we heno. Ac yna, gwelais gyfeiriad at 
lyfr gyda’r is-deitl, The 307 Questions 
Jesus Asked. Ond wedyn, gwelais lyfr 
arall, 339 Questions Jesus Asked.  
Mae’n rhy hwyr heno i mi fynd trwy’r 
efengylau’n fanwl i gyfri’r cwestiynau; 
ac felly mi fodlonaf ar ddweud fod y 
Gwaredwr yn ystod ei weinidogaeth 
wedi gofyn llawer iawn ohonynt. 
 
Ond nid y math o gwestiynau a ofynnir 
mewn cwis a ofynnai ef.   Nid gofyn o 
ran difyrrwch a wnâi.  Nid gofyn er 
mwyn profi gwybodaeth ei ddisgyblion 
a phobl eraill. Ac nid gofyn chwaith am 
na wyddai ef yr atebion.  Yr oedd i’w 
gwestiynau bwrpas amgenach o lawer 
na gweld faint a wyddai pobl am hanes 
a daearyddiaeth a cherddoriaeth a 
chwaraeon a chrefydd ac unrhyw beth 
arall y cawn ni gwestiynau arnyn nhw 
mewn noson gwis. 
 
Bwriad Iesu wrth ofyn y rhan helaethaf 
o’i gwestiynau yw gwneud i bobl eu 

holi eu hunain. Trwyddynt, mae’n 
procio meddwl a chydwybod a chalon 
ei gynulleidfa, boed honno dyrfa neu 
gylch ei ddisgyblion neu unigolion. 
Wrth ofyn, mae’n gwneud i’r bobl hyn 
ystyried beth sy’n bwysig iddynt, beth 
yw eu meddwl o Dduw, beth sydd raid 
iddyn nhw ei wneud er mwyn bodloni 
Duw, beth sydd gan Iesu ei hun i’w 
ddweud wrthyn nhw a beth hefyd sydd 
ganddo i’w gynnig iddyn nhw, ynghyd 
â llu o bethau tebyg.   
 

Mae’n defnyddio cwestiynau am ei fod 
yn gwybod mor effeithiol ydynt. 
Mae’n holi’n dreiddgar. Y mae ei 
gwestiynau’n ddoeth ac yn gorfodi 
pobl i wynebu gwirioneddau amdanyn 
nhw eu hunain ac amdano ef ei hun. 
Anodd, os nad amhosibl yw dweud pa 
un o’i gwestiynau yw’r pwysicaf.  Ac 
eto, mi fentraf awgrymu mai un o’r 
pwysicaf yw, ‘Pwy meddwch chwi  
ydwyf fi?’   

Y mae’r ateb a roddwn i gwestiynau 
Iesu’n datgelu llawer amdanom.  Ac 
yn sicr mae hynny’n wir am ein hateb 
i’r cwestiwn allweddol hwn. Pwy 
meddwn ni yw Iesu? Yn wahanol i’r 
rhelyw o’i gwestiynau, y mae arnom 
angen rhywfaint o wybodaeth er mwyn 
ateb hwn.  Fedrwn ni ddim ei ateb heb 
wybod rhywbeth amdano a’r hyn a 
wnaeth wrth ddod i’r byd a chyflawni 
ei waith. Ond nid eisiau gwybod faint a 
wyddom amdano y mae Iesu, ond beth 
a feddyliwn ohono ac a ydym yn ei 
garu ac yn ymddiried ynddo ai peidio. 

Cwestiynau Iesu 
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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 unfed Sul ar bymtheg heb oedfa 
yn ein capeli. Mae’r amser yn hir, ond 
gwyddom fod rhaid gwneud popeth er 
diogelwch ein hunain a’n cyd-aelodau. 
  
Anfonwn ein cofion at bawb sydd heb 
fod yn dda ac yn arbennig aelodau sydd 
yn yr ysbyty.  Dymunwn iddynt wellhad 
buan iddynt. 
 
Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  
Canmol ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal y Parchg Adrian Morgan.     
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Eric     
Greene, Y Bala.        

 

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.  

Oedfaon 
Erbyn hyn, wedi bron i bedwar mis o 
gyfyngiadau ar ein gallu i wneud pob 
math o bethau, mae’r cyfyngiadau hynny 
yn dechrau cael eu llacio. O dipyn i beth, 
daw rhyddid i wneud pethau na fu modd 
eu gwneud.  O yfory ymlaen, bydd yn 
bosibl teithio ymhellach na’r pum milltir 
a argymhellwyd ers rhai wythnosau.   
 
Ond pa newidiadau bynnag a welwyd 

Maeth o Mathew 
‘Yna daeth Iesu gyda hwy i le a elwir 
Gethsemane, ac meddai wrth y         
disgyblion, “Eisteddwch yma tra byddaf 
fi'n mynd fan draw i weddïo.” Ac fe 
gymerodd gydag ef Pedr a dau fab   
Sebedeus; a dechreuodd deimlo tristwch 
a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt, 
“Y mae f'enaid yn drist iawn hyd at 
farw. Arhoswch yma a gwyliwch gyda 
mi.” Aeth ymlaen ychydig, a syrthiodd 
ar ei wyneb gan weddïo, “Fy Nhad, os 
yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd 
heibio i mi; ond nid fel y mynnaf fi, ond 
fel y mynni di.” Daeth yn ôl at y disgyb-
lion a'u cael hwy'n cysgu, ac meddai 
wrth Pedr, “Felly! Oni allech wylio am 
un awr gyda mi? Gwyliwch, a gwedd-
ïwch na ddewch i gael eich profi. Y 
mae'r ysbryd yn barod ond y cnawd yn 
wan.” Aeth ymaith drachefn yr ail waith 
a gweddïo, “Fy Nhad, os nad yw'n    
bosibl i'r cwpan hwn fynd heibio heb i 
mi ei yfed, gwneler dy ewyllys di.” A 
phan ddaeth yn ôl fe'u cafodd hwy'n 
cysgu eto, oherwydd yr oedd eu llygaid 
yn drwm. Ac fe'u gadawodd eto a mynd 
ymaith i weddïo y drydedd waith, gan 
lefaru'r un geiriau drachefn. Yna daeth 
at y disgyblion a dweud wrthynt, “A 
ydych yn dal i gysgu a gor-
ffwys? Dyma'r awr yn agos, a Mab y 
Dyn yn cael ei fradychu i ddwylo    
pechaduriaid. Codwch ac awn. Dyma fy 
mradychwr yn agosáu”’  (Math. 26:36–
46).    

hyd yma, mae’n gwbl amlwg nad yw’r 
haint wedi diflannu a bod gofyn i ni ddal 
i gymryd sylw o’r cyfarwyddiadau a’r 
rheolau sydd mewn grym i’n diogelu. 
 
Hyd yma, nid yw’r Llywodraeth wedi 
cyhoeddi unrhyw newid o ran oedfaon yr 
eglwysi a’r capeli.  Ond hyd yn oed pan 
fydd y Llywodraeth yn dweud ei bod yn 
iawn i ni baratoi ar gyfer ail ddechrau 
cynnal oedfaon, bydd angen i bob eglwys 
benderfynu pryd i wneud hynny.  Bydd 
angen ystyried popeth yn ofalus o gofio y 
bydd unrhyw ganiatâd yn amodol ar fod 
popeth yn cael ei wneud yn y ffordd  
fwyaf diogel bosibl i bawb. 
 
Mae llawer yn rhagweld na fydd modd 
ail ddechrau cynnal oedfaon y Sul cyn 
dechrau Medi, o gofio ei bod eisoes yn 
fis Gorffennaf.  Cawn weld i ddechrau pa 
ganllawiau a ddaw o du’r Llywodraeth y 
dyddiau nesaf  hyn.  Yn y cyfan, y prif 
ystyriaeth o hyd fydd diogelwch y naill 
a’r llall, yng nghymdeithas yr eglwysi fel 
yn y gymdogaeth. 
 

Angladd 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Heulwen 
Atkinson, 56 Maes Padarn, a fu farw yn 
87 mlwydd oed yn Ysbyty Gwynedd 
dydd Gwener, Mehefin 26.  Cynhaliwyd 
ei hangladd yn Amlosgfa Bangor ddydd 
Gwener, Gorffennaf 3 dan arweiniad y 
Gweinidog.   
 
Bu Mrs Atkinson yn aelod ffyddlon o’r 
eglwys yn Capel Coch ers iddi ddod i 
fyw yn Llanberis wedi ei hymddeoliad.  
Cyn hynn, roedd yn aelod ffyddlon yn 
Seilo, Caernarfon.  Ymgartrefodd ar ei 
hunion yn Capel Coch ac yn Llanberis a’i 
wahanol weithgareddau. Roedd wedi 
gwneud ffrindiau newydd yn ein plith 
mewn dim o dro.   
 
Nyrs ac ymwelydd iechyd oedd hi yn ei 
gyrfa, ac yr oedd gair da iddi gan bawb y 
bu hi’n eu gwasanaethu.  Roedd yn glên 

a charedig ac annwyl, ac yn fawr ei gofal 
am bawb.  Daeth hynny’n amlwg ymhlith 
ei chymdogion a’i ffrindiau yn Llanberis 
hefyd.  Yr oedd wraig ddeallus a chywir, 
yn ddoeth ei chyngor ac yn ddibynadwy ei 
chefnogaeth bob amser.   
 
Roedd ei marwolaeth, wedi cystudd byr,  
yn annisgwyl ac yn fraw i bawb ohonom.  
Dymunwn bob nerth i’w merch Margo a’i 
mab Shaun a’r holl deulu yn eu colled. 
 

Cydymdeimlo  

Cydymdeimlwn â Mr Ernie Coleman 
Morningside, Bryn, Llandygai yn ei     
brofedigaeth o golli ei briod Nerys, a fu 
farw ym Mhlas Hedd, Maesgeirchen.  
Roedd Mrs Nerys Coleman yn aelod  
ffyddlon yng nghapel Bethlehem, Talybont 
ac anfonwn ein cofion cynhesaf at i phriod 
yn ei golled annisgwyl.   
 

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.  
Heddiw, cawn gwmni Jennifer  Roberts, 
Bethesda sy’n gweithio erbyn hyn i’r Eg-
lwys Bresbyteraidd yn Nyffryn Conwy.  
Mae Jennifer wedi hen arfer â defnyddio 
pypedau i gyflwyno storiau o’r Beibl; a 
bydd yn gwneud hyn efo ni heddiw.   
 

Cwis CIC 
Bydd criw CIC Capel Coch yn cael  Noson 
Gwis arall nos Wener, Gorffennaf 10.   
 

Oedfa dros y ffôn 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn dar-
paru oedfa dros y ffôn.  Ffoniwch 
02920101564 unrhyw bryd i glywed yr 
oedfa.  Ysgrifennydd Cyffredinol yr       
enwad,  y Parchg  Meirion Morris sydd fel 
arfer yn arwain yr oedfaon hyn.    


