
Oedfa’r Sul y Pasg 

Ebrill 4, 2021 
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, molwn Di ar 
Sul y Pasg gan ddiolch i ti am fuddugol-
iaeth Iesu Grist dros angau a’r bedd. 
Rhyfeddwn at dy allu, ac erfyniwn dy 
gymorth i fod yn ddiolchgar bob dydd am 
y Crist byw sy’n frenin ac yn waredwr i 
ni.  Amen.   
 
Emyn 556: ‘Daeth Prynwr dynolryw  ...’  
 
Darllen: Luc 11:1-13  
 
Myfyrdod: Ystyr y Pasg 
Darn o anerchiad gan y  diweddar 
Barchg Emyr Roberts (O’r gyfrol 
‘Dyddiau Gras’ a olygwyd gan ei fab, 
John Emyr. 
 
Fel hyn yr ysgrifennodd Paul: ‘y mae 
Duw yn dangos ei gariad tuag atom,     
oblegid a nyni eto yn bechaduriaid, i Grist 
farw trosom ni’ (Rhuf. 5:8). Dyna le an-
nhebygol i neb weld cariad Duw!  Onid 
gwadu cariad Duw y mae hyn?  Y Person 
yma, na allai Duw ddisgwyl dim mwy 
gan neb nag a gafodd gan Hwn, un a fu 
fyw yn llwyr i Dduw ac i eraill yn dod i 
ddiwedd mor ofnadwy!  Ymhle mae Duw, 
yn wir, ei fod yn gadael i’r fath beth    
ddigwydd?  Buasech yn disgwyl i farw 
Iesu Grist droi ei ddisgyblion yn anffydd-
wyr, bod y fath dynged wedi dod i ran y 
fath un.  Ond y gwir amdani yw mai fel 
arall yn hollol y bu.  Trwy’r Testament 
Newydd rydym yn cael y bobl hyn â  
llawenydd yn dawnsio yn eu calonnau eu 
bod wedi cael Duw ac wedi gwybod sut 
Un ydyw, ac mai yng nghroes Iesu Grist 
yn anad unman y cawsant hynny. 
 
Sut y bu hyn?  Does ond un esboniad: i’r 

disgyblion cyntaf weld, y tu hwnt i bob 
amheuaeth, mai Duw ei hun oedd wedi 
dod atynt yn Iesu Grist.  Nid ar unwaith y 
gwelsant hynny.  Dryswch llwyr iddynt 
ar y dechrau oedd yr hyn a ddigwyddodd 
ddydd Gwener y Groglith, a ffoi o’r lle 
mewn dychryn a siomedigaeth chwerw a 
wnaethant.  Pa bryd, felly, y daethon nhw 
i weld pwy oedd Iesu Grist?  Fore’r Pasg, 
yn siŵr, i ddechrau, pan ddaeth Iesu Grist 
o’r bedd yn fyw.  ‘Bobol! mae’n anodd 
credu,’ meddwch.  Felly’r disgyblion 
hefyd.  Lol i gyd ganddyn nhw oedd stor-
i’r gwragedd ei fod wedi codi o’r bedd.  
A phan ddaeth yr Iesu atynt, tybio ddaru 
nhw mai ysbryd oedd.  Ond bu raid idd-
ynt gredu, oherwydd bu’r Iesu’n mynd a 
dod yn eu plith am bron i chwe wythnos 
wedyn.  Ac eto ni welodd y disgyblion 
cyntaf yma yn iawn pwy oedd Iesu Grist 
tan y Sulgwyn, saith wythnos ar ôl y 
Pasg.  Ydych chi’n cofio beth a ddi-
gwyddodd ar y Sulgwyn?  Ie, ‘tywalltiad 
yr Ysbryd Glân’ yn iaith y Beibl.  Beth 
oedd hynny?  Hyn yn un peth (ond nid 
dyna’r cwbl chwaith) iddynt gael goleuni 
ysbrydol i wybod pwy oedd Iesu Grist a 
beth oedd ystyr y Groglith a’r Pasg.  
Duw ei hun yn ei Fab oedd y Person 
rhyfedd hwn ac fe fu farw ar y groes ‘er 
ein mwyn’ a ‘throsom ni’.   
 
Emyn  546: ‘Nôl marw Brenin hedd ...’ 
 
Gweddi: Ein Tad, cyffeswn ein hanallu 
i ddeall nac i gredu’r newyddion da am 
Iesu Grist heb dy gymorth Di.  Rho i ni 
oleuni a nerth yr Ysgryd Glân er mwyn i 
ninnau seinio dy glod a llawenhau ynot 
ac yn y maddeuant a’r cymod sydd i ni 
trwy dy annwyl Fab Iesu Grist.   Amen.  
 
Gweddi’r Arglwydd a’r Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed. Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy  
Zoom am 5.00 o’r gloch yng ngofal y 
Gweinidog. 

byddai cyfeillion Iesu yn mynnu 
gwneud unrhyw sylw yn anhysbys ac 
yn ddienw.  Ac a fyddai Sul y Pasg a 
bedd gwag yn ddigon o stori?  Pe 
byddai, gallaf ddychmygu’r arweinwyr 
crefyddol yn heidio i’r stiwdio i fynnu 
mai twyll a chelwydd ar ran dilynwyr 
Iesu oedd y cyfan.     

Pwy fyddai wedi medru dychmygu na 
fyddai stori fwy na hon yn unman y 
Pasg hwnnw nac unrhyw ddydd arall 
cynt na wedyn? Heb help na phapur na 
radio na theledu na rhyngrwyd na’r 
cyfryngau cymdeithasol, buan yr aeth 
y newydd am groes a bedd gwag Iesu 
Grist i bob cwr o’r byd. Ac am ugain 
canrif wedi hynny, arhosodd yn brif 
stori newyddion i’r holl fyd.  Pa newid 
bynnag a wêl y byd eto, bydd y groes 
a’r bedd gwag yn dal yn newydd da ac 
yn dal i gael eu cyhoeddi.   

Mae pobl yn barod i ddilorni’r Ffydd a 
phawb sy’n ei harddel.  Y mae ein 
traddodiad crefyddol, ein diwylliant 
anghydffurfiol a’n bywyd eglwysi hyd 
yn oed dan warchae.  Wyddom ni ddim 
beth ddaw ohonynt. Ond yr un peth a 
wyddom yw na fydd y newydd da am 
Iesu Grist yn diflannu. Ni fydd Duw yn 
ei adael ei hun heb dyst i’w gariad a’i 
ras yn yr Efengyl.  Yn naturiol, mynd a 
dod mae straeon y dydd, a buan iawn 
yr anghofiwn am ddigwyddiadau a 
gafodd sylw mawr am gyfnod byr.  
Ond ni dderfydd y sôn am Iesu.  Bydd 
ei groes a’i fedd gwag yn parhau yn 
newyddion syfrdanol nid yn unig tra 
pery byd ond i dragwyddoldeb.  
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04 Ebrill, 2021 
Sul y Pasg 

A’r cwpan yn deilchion ar lawr y gegin 
y ddau beth yr estynnais atynt oedd 
brwsh a phapur newydd.  Ond doedd 
dim papur newydd i’w gael i lapio’r 
darnau’n ddiogel ynddo am na phrynais 
un ers misoedd. Flwyddyn neu ddwy 
yn ôl, fyddwn i ddim wedi dychmygu 
bod heb bapur newydd dyddiol, ond 
erbyn hyn ar y radio a’r we y caf bron y 
cyfan o’r newyddion. 

Rhaid cyfaddef bod y naill gyfrwng a’r 
llall yn medru bod yn ailadroddus. Nid 
rhyfedd hynny o gofio eu bod i bob 
pwrpas yn darparu newyddion bedair 
awr ar hugain y dydd.  Cryfder y naill 
gyfrwng a’r llall yw’r ffordd y maent 
yn cyflwyno ambell i ‘stori fawr’ sy’n 
datblygu’n gyflym. Caiff rhai straeon 
sylw am ddyddiau lawer, a ninnau’n 
cael gwybod beth sy’n digwydd o awr i 
awr.  

Pe byddai’r fath wasanaeth i’w gael yn 
y dyddiau yr oedd Crist ar y ddaear, 
tybed pa sylw y byddai ei groeshoeliad 
a’i atgyfodiad wedi ei gael, os o gwbl?  
A fyddai’r digwyddiadau hyn wedi dod 
i sylw’r gwasanaeth newyddion lleol 
yn Jerwsalem hyd yn oed, heb sôn am 
fod yn newyddion cenedlaethol a 
rhyngwladol? A fyddai marwolaeth y 
dyn ifanc o Nasareth wedi ennyn sylw 
o gwbl? A fyddai’r cyfryngau wedi 
tynnu sylw at yr anghyfiawnder a 
wnaed ag ef?  A fyddai penderfyniad 
Pilat i olchi ei ddwylo o’i achos wedi 
bod o ddiddordeb i unrhyw un?  A phe 
byddai sôn am y peth, dychmygaf y 

Y stori fwyaf 



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 
Sul y Pasg yw un o ddyddiau pwysicaf 
calendr yr Eglwys Gristnogol, a dyma 
gyfle eto heddiw i dathlu atgyfodiad yr 
Arglwydd Iesu Grist.  Gwnawn hynny’n 
llawen gan wybod fod miliynau o bobl o 
bob cwr o’r byd yn gwneud yr un peth.   
 
Mae manylion ein hoedfaon ffôn, 
Youtube a Zoom wedi eu cynnwys yn y 
rhifyn hwn a cheir yr oedfa bapur ar y 
ddalen gefn.  
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchgn Nan Wyn 
a Huw Powell-Davies, Yr Wyddgrug a’r 
oedfa ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal y Parchg Ddr Rosa Hunt, Ton-teg. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau ar Sul y Pasg 
at bawb sy’n gysylltiedig ag eglwysi’r 
Ofalaeth.  Ar Ebrill 12 oedd Sul y Pasg y 
llynedd, ac roeddem erbyn hynny dan 
reolau’r Cloi Mewn ers tair wythnos.  
Ychydig a feddyliem y byddai Pasg arall 
wedi dod heb i ni fod yn rhydd o’r fath 
gyfyngiadau.  Boed i neges y Pasg eich 
cynnal a’ch llenwi â gobaith o’r newydd 

heddiw.  Fe’m hatgoffwyd cyn yr oedfa 
gymun trwy Zoom fore Gwener y Groglith  
o’r pennill gorfoleddus hwn o waith Pantyc-
elyn: 
 
Tarian gadarn yw dy enw 
   Pan bo’r gelyn yn nesáu, 
Angau’i hunan sydd yn ofni – 
   Angau sydd yn llwfrhau; 
      Ti goncweraist, 
’Does ond canu’n awr i mi.   
 
Mae’r pennill yn sicr yn crynhoi neges yu 
Pasg mewn ffordd drawiadol dros ben.  Mae 
atgyfodiad Iesu Grist yn golygu bod angau 
ei hun yn ofni a llwfrhau.  Mae’r gelyn sydd 
mor fygythiol wedi ei goncro ac wedi colli 
ei rym.  A chanu mewn gorfoledd a wna’r 
Eglwys ym mhob oes. 
 

Cymun y Groglith 
Diolch i bawb a ymunodd trwy Zoom neu’r 
ffôn â’r oedfa gymun fore Gwener.  Roedd 
yn braf iawn eich gweld a’ch clywed.   

Diarhebion 
‘Y mae’r drygionus yn ffoi heb i neb ei 

erlid, 
ond fe saif y cyfiawn yn gadarn fel llew. 
Pan fydd gwlad mewn gwrthryfel bydd 

nifer o arweinwyr, 
ond trwy bobl synhwyrol a deallus y 

sefydlir trefn. 
Y mae un tlawd yn gorthrymu tlodion, 
fel glaw yn curo cnwd heb adael       

cynnyrch. 
Y mae'r rhai sy'n cefnu ar y gyfraith yn 

canmol y drygionus, 
ond y mae’r rhai sy’n cadw’r gyfraith yn 

ymladd yn eu herbyn. 
Nid yw pobl ddrwg yn deall beth yw 

cyfiawnder, 
ond y mae’r rhai sy’n ceisio'r Arglwydd 

yn deall y cyfan. 
Y mae'n well bod yn dlawd, a rhodio'n 

gywir, 
na bod yn gyfoethog ac yn droellog ei 

ffyrdd. 
(Diarhebion 28:1-6).   

Angladd 
Ddydd Mawrth, Mawrth 23, cynhaliwyd 
angladd Mrs Pamela Williams, gynt o 3, 
Y Bwthyn, Deiniolen ym Mynwent 
Machpela dan arweiniad y Gweinidog.  
Bu farw Mrs Williams yn 88 mlwydd 
oed yng Nghartref Y Foelas, Llanrug. 
Roedd yn aelod o eglwys Ebeneser, 
Deiniolen.  Bu’n weddw ers iddi golli ei 
phriod Tecwyn yn 2005. Cydymdeimlwn 
â’i merch a’i mab yng nghyfraith, Tracey 
a Joe, a’r teulu yn eu colled.   
 

Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n pregethu yn yr oedfa 
ar Y outube heddiw.   Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr 
Ofalaeth.  Y Parchg Derrick Adams, 
Aberystwyth fydd yn arwain yr oedfa’r 
Sul nesaf, Ebrill 11. 
 

Cynllun Efe 
Cyfarfu Pwyllgor Hybu Cynllyn Efe trwy 
gyfrwng Zoom bnawn Iau, Mawrth 25.  
Cafwyd cyfle i adrodd am waith Susan ac 
i drefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf.  Er 
mor wahanol fu’r flwyddyn ddiwethaf 
heb ymweliadau ag ysgolion y fro a’r 
holl gyfarfodydd mae Susan wedi 
llwyddo i barhau â’r gwaith mewn ffyrdd 
eraill, ac yr ydym yn ddiolchgar iawn 
iddi am ei holl lafur.  Mae Susan yn 
gweithio dridiau’r wythnos erbyn hyn.  
Yn wahanol i’r rhan fwyaf o bobl sy’n 
gwneud gwaith tebyg, mae Cynllun Efe 
wedi parhau i gynnal gweithiwr dros y 
flwyddyn ddiwethaf, heb osod Susan ar 
gynllun ’furlough’ y Llywodraeth. 
 
Cyfarfu Ymddiriedolwyr Efe yn union 
wedi’r Pwyllgor Hybu. 

Ysgol Sul 
Nid oes Ysgol Sul heddiw gan ei bod yn 
wyliau ysgol.  Bydd yr Ysgol Sul nesaf 
trwy gyfrwng Zoom am 11.15 o’r gloch 
wythnos i heddiw, dydd Sul, Ebrill 11.   

 

Pasg ‘QR’ 
Cafwyd cyfle yn Llanberis i ddilyn stori’r 
Pasg trwy gyfrwng codau ‘QR’ a ffôn 
symudol.  Gosodwyd y codau yng Nghae 
Dôl, a thrwy fath o helfa drysor roedd 
cyfle i fynd trwy ddigwyddiadau’r  Pasg.   
 
Diolch i Susan am drefnu’r cyfan a gosod 
y codau o amgylch y cae.   
 

  Oedfa’r Ofalaeth  
Mae croeso i chi ymuno â ni yn Oedfa’r 
Ofalaeth trwy Zoom am 5.00 o’r gloch 
heno eto.  Bydd yr oedfa yng ngofal y 
Gweinidog.    
 
Bydd angen y rhif neu’r ddolen  arbennig 
i ymuno â’r cyfarfod.  Yr  un ydyw bob 
wythnos, ond caiff ei hanfon gyda 
Gronyn bob Sul trwy’r ebost.  
 
Os na chawsoch ebost anfonwch neges 
at john.cilfynydd@btinternet.com  
i ofyn am y ddolen. 
 

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 
 

Bore Sul am 10.00 o’r gloch 

 
Ffoniwch  

0333 0164 757 
 

Yna pan ofynnir am y  
‘Conference Room Number’,  

deialwch 54265432  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 
 Yna pan ofynnir am y   

‘PIN’  
deialwch 1210  

a phwyso’r botwm # ar ei ôl 
 

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif. 


