
Oedfa’r Sul  
Gorffennaf 19, 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: Dad nefol, arwain ni fel y 
medrwn d’addoli heddiw eto yn rhan o 
gynulleidfa dy bobl ym mhob cwr o’r 
ddaear.  Atgoffa ni o’n braint o berthyn i 
gwmni dy bobl di yn lleol hefyd, yn yr 
eglwys yn ............. ac eglwysi Gofalaeth 
Fro’r Llechen Las.  Derbyn ein moliant  a 
maddau ein holl feiau yn enw Iesu Grist, 
ein Harglwydd a’n Gwaredwr.  Amen.   
 
Emyn 292: ‘Ymhlith holl ryfeddodau ...’ 
 
Darllen: Mathew 3:13–17 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Ioan Fedyddiwr: Yn y dŵr 
Wrth edrych y Sul diwethaf ar bregethu 
Ioan, gwelsom ef yn bedyddio tyrfaoedd 
yn afon Iorddonen.  Ond dim ond yn yr 
adnodau sydd gennym heddiw yr enwir 
un o’r bobl a ddaeth ato, a hwnnw mewn 
gwirionedd y person olaf y disgwylid 
iddo ddod i’w fedyddio. 
 
 i     Gwrthod (adnod 14)  
Daw Iesu’r holl ffordd o Galilea at Ioan i 
gael ei fedyddio.  Ond mae Ioan yn deall 
digon i sylweddoli nad yw ef yn deilwng 
o wneud dim o’r fath i Iesu.  Mae’n 
gwrthod gwneud hynny gan fynnu y 
byddai’n rheitiach i Iesu ei fedyddio ef. 
Mi fyddai Ioan, am resymau da, wedi 
dymuno cyfnewid lle neu gyfnewid rôl 
efo Iesu.   
 
Gwyliwn ni rhag gwneud peth tebyg, ond 
am resymau annheilwng ac anghywir 
wrth geisio gwneud Iesu yn was i ni.  Do, 
fe ddaeth Iesu i’n gwasanaethu, er i hynny 
olygu y byddai’n marw ar y groes; ond 
mae byd o wahaniaeth rhwng derbyn ei 
wasanaeth fel ein Gwaredwr a’i wneud yn 

was bach i ni sydd yno at ein defnydd ni 
pan fyddwn yn galw arno.    
 
ii Mynnu (adnod 15) 
Nid yw Iesu’n cymryd sylw o wrthodiad 
Ioan, ond mae’n dweud wrtho fod rhaid 
iddo wneud hyn er mwyn gwneud pob 
dim sy’n gyfiawn. Un o’r pethau anoddaf 
i’w ddeall yn yr hanes yw pam fod Iesu 
yn derbyn bedydd edifeirwch er nad oedd 
yn euog o’r un pechod. Nid oedd arno ef 
angen edifeirwch na maddeuant. 
  
iii     Ildio (adnod 15) 
Mae Ioan yn ildio, ac yn bedyddio Iesu.   
Ar y pryd, nid oedd yn deall yn union 
pam fod rhaid gwneud hynny, ond daeth 
i weld fod Iesu, wrth gymryd ei fedyddio, 
yn dangos ei fod yn fodlon cyflawni’r 
gwaith yr anfonwyd ef i’w wneud, sef 
bod yn Waredwr trwy gael ei wneud yn 
gyfrifol am bechod y byd, a dwyn y gosb 
amdano. Nid yw bedydd edifeirwch er 
maddeuant pechodau yn addas i Iesu 
Grist ar wahân i hynny.   
 
iv.  Y llais  (adnodau 16-17) 
Wedi’r bedydd, mae Duw’n cyhoeddi 
mai Iesu yw ei Fab a’i fod yn fodlon yn-
ddo (am ei fod wedi dangos ei fod yn 
barod i wneud y gwaith).  Mae Iesu’n 
clywed llais Duw, ac mae Ioan yn ei 
glywed hefyd (fel y mae’r hyn a ddywed 
yn Ioan 1:34 yn ei ddangos). 
 
Gweddi: O Dad, diolch am fywyd a 
gwaith Ioan Fedyddiwr, a’i barodrwydd i 
ildio i Iesu.  Helpa ninnau i ildio iddo fel 
Arglwydd ein bywydau.  A dyro i ni ras i 
weld pwrpas rhyfeddol bedydd Iesu Grist 
a’i werth i ni ei bobl.  Amen. 
 
Emyn 344: ‘Wel dyma’r Ceidwad mawr’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi teithio 
llai o lawer nag arfer dros y pedwar mis 
diwethaf. Am wythnosau, doedd ond 
teithiau angenrheidiol yn bosibl.  Yna 
daeth caniatâd i fynd cyn belled â 
phum milltir. Ac er bod modd teithio 
ymhellach ers dwy neu dair wythnos, 
dim ond unwaith y bûm ymhellach na 
phymtheg milltir o gartref ers diwedd 
Mawrth. Ac o’r herwydd aeth sawl 
ffordd gyfarwydd yn ddieithr i mi.  

Nid drwg o beth wrth gwrs yw fy mod i 
a chithau wedi teithio llai. Do, bu 
methu â chrwydro yn dipyn o garchar i 
lawer ohonom, ond mae wedi bod o les 
i’r amgylchedd yn sicr, ac yn rhywfaint 
o les i’r boced, â ninnau’n gwario llai o 
arian ar betrol ac ati.  

Rwy’n edrych ymlaen at deithio’r 
ffyrdd na fûm ar eu hyd ers misoedd, 
pan ddaw cyfle; yn arbennig y rhai sy’n 
arwain at deulu a ffrindiau na welais 
mohonynt ers cyn y Cloi Mewn. Buan 
y daw’r ffyrdd hynny’n gyfarwydd eto. 
Wedi’r cwbl, dyw pedwar mis ddim yn 
gyfnod rhy hir. Y gwir yw bod ffyrdd 
na fuom ar eu hyd ers blynyddoedd yn 
dod yn gyfarwydd mewn dim o dro 
wrth i ni eu dilyn. Daw rhai ffyrdd, fel 
rhai llefydd, â’u hatgofion arbennig eu 
hunain: rhai’n felys, eraill yn hiraethus, 
ac ambell un yn chwerw a thrist. 

Mae crwydro rhai o ffyrdd cyfarwydd y 
cof yn werthfawr dros ben, a diolchwn 
i Dduw am y gallu i gofio profiadau a 
digwyddiadau, ac yn arbennig bobl.  
Diolch hefyd am bopeth sy’n procio’r 

cof, ac yn dwyn yn ôl atgofion melys.  
Y dydd o’r blaen, anfonwyd ataf lun o 
rai o hogia Bala-Bangor o’n dyddiau 
coleg. Llun papur newydd oedd o. 
Does gen i ddim cof o dynnu’r llun, 
ond o weld pump ohonom yn eistedd 
wrth hen fwrdd hir ffreutur y Coleg, 
daw atgofion am y cyfarfodydd nos 
Sul a gynhaliwyd yn y stafell honno, a 
rhes o bobl yn eistedd ar y bwrdd 
hwnnw er mwyn gwneud defnydd o 
bob modfedd o’r stafell am ei bod yn 
orlawn o bobl yn gwrando ar siaradwyr 
gwâdd yn rhannu profiad neu yn ein 
hannerch ar ryw bwnc neu’i gilydd yn 
ymwneud â’r Ffydd ac â’r bywyd 
Cristnogol. 

Gwn nad yw’n bosibl, ond am fwy nag 
un rheswm mi garwn pe byddai modd 
crwydro’r ffyrdd hynny eto. Yr oedd 
yn gyfnod o fendith arbennig i bawb a 
gafodd y fraint o’i brofi.  Heb os, fe 
ddylai rhywun geisio cofnodi’r hanes 
am ymwneud grasol Duw â chriw o 
bobl ifanc a brofodd gariad Duw yn 
Iesu Grist ac a ddaeth wyneb yn wyneb 
â galwad yr Iesu ar eu bywydau.  

Ond er nad oes modd crwydro’r union 
ffyrdd hynny, gall Duw ein harwain ar 
hyd ffyrdd newydd, tebyg.  Gweddïwn 
am y fraint o weld pethau tebyg yn ein 
heglwysi a’n hardaloedd: pobl yn dod 
yn ymwybodol o’u hangen am Iesu 
Grist; yn cael gras i gredu ynddo; yn 
cofleidio’r Efengyl; yn awchu i ddysgu 
am y Beibl; yn heidio i gyfarfod 
gweddi; ac yn mwynhau antur a hwyl 
y bywyd newydd yng Nghrist.        

Hen ffyrdd 
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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 deunawfed Sul ers i ni feth a 
chynnal oedfaon yn ein capeli, ac am 
sawl rheswm mae’n debyg na fydd y 
rhan fwyaf o eglwysi a chapeli’n cynnal 
oedfa’r Sul cyn dechrau mis Medi.  Bydd 
modd i ni gadarnhau hynny, y naill 
ffordd neu’r llall, yn Gronyn y Sul nesaf 
gobeithio.   
 
Anfonwn ein cofion at bawb sydd heb 
fod yn dda, yn cynnwys pawb a fu yn yr 
ysbyty yn ddiweddar neu sydd yno ar 
hyn o bryd.  Dymunwn iddynt wellhad 
buan. 
 
Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  
Canmol ar S4C am y Parchg Ddr Rhodri 
Glyn, Llansannan.  Bydd pobl Deiniolen 
yn arbennig yn falch o weld a chael cyfle 
i glywed Rhodri.  Byddant yn falch o 
ddeall hefyd ei fod yn barod iawn i at-
goffa pawb mai yn Neiniolen y cafodd ei 
fagu cyn i’r teulu symud i Gapel Curig.       
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Catrin 
Roberts.           

 

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

Ysgol Sul Zoom 
Diolch yn fawr iawn i Susan Williams 
am baratoi ar gyfer ‘Ysgol Sul Zoom’ 
Capel Coch dros y misoedd diwethaf.  

Maeth o Mathew 
‘Ar ôl y Saboth, a dydd cyntaf yr wyth-
nos ar wawrio, daeth Mair Magdalen a'r 
Fair arall i edrych ar y bedd. A bu 
daeargryn mawr; daeth angel yr Ar-
glwydd i lawr o'r nef, ac aeth at y maen 
a'i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno. Yr 
oedd ei wedd fel mellten a'i wisg yn 
wyn fel eira. Yn eu dychryn o'i weld, 
crynodd y gwarchodwyr, ac aethant fel 
rhai marw. Ond llefarodd yr angel wrth 
y gwragedd: “Peidiwch chwi ag ofni,” 
meddai. “Gwn mai ceisio Iesu, a groes-
hoeliwyd, yr ydych. Nid yw ef yma, 
oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y 
dywedodd y byddai; dewch i weld y 
man lle y bu'n gorwedd. Ac yna ewch ar 
frys i ddweud wrth ei ddisgyblion, ‘Y 
mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, 
ac yn awr y mae'n mynd o'ch blaen chwi 
i Galilea; yno y gwelwch ef.’ Dyna fy 
neges i chwi.” Aethant ymaith ar frys 
oddi wrth y bedd, mewn ofn a llawen-
ydd mawr, a rhedeg i ddweud wrth ei 
ddisgyblion. A dyma Iesu'n cyfarfod â 
hwy a dweud, “Henffych well!” Aethant 
ato a gafael yn ei draed a'i addoli. Yna 
meddai Iesu wrthynt, “Peidiwch ag ofni; 
ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am 
fynd i Galilea, ac yno fe'm gwelant 
i”’ (Math. 28:1–10).    

Cafwyd amser arbennig yng nghwmni’r 
plant cyn cinio, a hwythau’n cael stori o’r 
Beibl a chân a gweddi.  Roedd ymateb y 
plant yn ardderchog, a bu rhai ohonynt 
yno bob Sul yn ddi-ffael.  Mi gawsom 
hwyl yn sgwrsio efo nhw a chael eu han-
es o wythnos i wythnos. 
 
Gan fod y tymor ysgol wedi dod i ben 
ddydd Gwener, ni fydd Ysgol Sul heddiw 
na than ddechrau mis Medi. Does wybod 
ar hyn o bryd beth fydd y sefyllfa erbyn 
hynny, ond mae’n amheus iawn a fydd 
modd i ni gynnal yr Ysgol Sul yn y capel, 
ac felly mae’n fwy na thebyg mai cych-
wyn y tymor newydd trwy gyfrwn Zoom 
fydd raid ei wneud.   
 
Cawn weld yn nes ymlaen, ac mi rown 
wybod i’r teuluoedd beth fydd y drefn. 
 

Cwis CIC 
Cafodd cirw ifanc CIC Capel Coch Gwis 
arall twy gyfrwng Zoom nos Wener.  
Mae wedi bod yn braf iawn cael eu cwm-
ni a gweld y cystadlu brwd a hwyliog.  
Diolch i Susan a Dafydd am drefnu’r cyf-
an. Hwn oedd y sesiwn olaf am y tro, a 
gobeithio’n fawr y medrwn gael y criw 
yn l at ei gilydd wedi’r gwyliau haf.  Di-
olch i’r criw am fod mor ffyddlon i gyf-
arfodydd CIC ar hyd y flwyddyn. 
 

Oedfa dros y ffôn 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn 
darparu 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.   
 

Seibiant  

Rhifyn yr wythnos nesaf fydd rhifyn olaf 
Gronyn dros yr haf. Ni chaiff ei gyhoeddi 
ym mis Awst.  Yn amlwg, mae wedi bod 
yn rhyfedd yr wythnosau diwethaf hyn 
heb i ni fedru ei rannu yn ein hoedfaon ar 
y Sul.  Ond mae wedi ei anfon trwy e-

bost at gynifer o bobl â phosibl, acmae i’w 
weld unrhyw bryd ar wefan yr Ofalaeth.  
Gobeithio iddo fod o ryw werth dros y 
flwyddyn ddiwethaf a bod pawb sydd wedi 
ei dderbyn trwy gyfnod y Cloi Mewn wedi 
cael rhyw fudd ohono.    
 

Oedfaon 
Erbyn hyn, er bod y Llywodraeth wedi 
caniatau i’r eglwysi gynnal oedfaon y Sul, 
mae’n amlwg fod yr enwadau o blaid aros 
tan fis Medi cyn ail ddechrau’r oedfaon. 
 
Fel y soniwyd y Sul diwethaf, mae mwy 
nag un rheswm dros hyn.  Y prif reswm yw 
nad ydynt am fentro’n rhy fuan i ddod â 
phobl ynghyd yn y capel gan fod yr haint 
dal yn y tir.  Mae llawer o ffyddloniaid yr 
eglwysi’n fregus, ac yn debygol o fethu â 
dod i’r oedfa pa un bynnag. 
 
Ond mae yna resymau ymarferol hefyd, a 
rhaid wrth amser i ystyried y cyfan y bydd 
raid ei wneud i gydymffurfio â’r gofynion 
y bydd y Llywodraeth yn eu gosod arnom.  
Rheswm ymarferol arall wrth gwrs yw bod 
rhai eglwysi heb oedfa ym mis Awst ac 
eraill yn cynnal oedfaon undebol.  Mae 
llawer o’r farn y byddai’n gwneud mwy o 
synnwyr i ail ddechrau cynnal oedfaon ym 
mis Medi pan fyddwn, gobeithio, yn medru 
bod yn fwy hyderus o wneud hynny yn 
ddiogel.   
 
Hyd yn oed bryd hynny, bydd raid bod yn 
ofalus wrth gwrs gan ei bod yn sicr na fydd 
yr haint wedi diflannu.  Mae pawb ohonom 
yn deall fod yna bryderon ynghylch yr hyn 
all ddigwydd o hyd i ddiwedd yr haf ac 
ymlaen i’r hydref a’r gaeaf. 
 
Am y tro, o ddiogelwch ein cartrefi, dowch 
i ni weddio am ddiogelwch rhag yr haint i 
gymdogion a theulu ac i’n hardal gyfan 
dros fisoedd yr haf. Gweddiwn y byddwn 
ni a phawb a fydd yn ymweld â’n hardal yn 
ddiogel yng nghanol y prysurdeb su’n siwr 
o gynyddu dros yr wythnosau nesaf.   
 


