
Oedfa’r Sul y Pasg 

Ebrill 11, 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 
o’r newydd heddiw am atgyfodiad ein 
Gwaredwr Iesu Grist o farwolaeth.  Dyma 
ryfeddod y Pasg, a dyma sail pob gobaith 
a llawenydd sydd gennym ni.  Arwain ni i 
seinio dy glodydd ac i geisio dy glod, er 
mwyn dy Fab Iesu Grist, a’n hachubodd  
ac a’n dygodd i mewn i ddiogelwch dy 
deyrnas di.  Amen.   
 
Emyn 553: ‘Yr Iesu atgyfododd  ...’  
 
Darllen: Ioan 20:11-18 
 
Myfyrdod: Mair Magdalen 
Mae’r stori am Mair Magdalen yn gweld 
Iesu wedi’r Atgyfodiad yn gyfarwydd 
iawn Mae pab ohonom mae’n debyg yn 
cofio iddi feddwl mai’r garddwr oedd yn 
siarad a hi. 
 
i. Mair yn wylo 
Wedi mynd at fedd Iesu yn gynnar fore 
Sul roedd Mair wedi rhedeg at Pedr a’r 
disgyblion eraill i ddweud nad oedd corff 
Iesu yn y bedd.  Daeth Pedr ac Ioan (‘y 
disgybl arall’) at y bedd, ac wedi mynd i 
mewn iddo ‘credodd’ Ioan fod Iesu wedi 
atgyfodi.  Aeth Pedr ac yntau ymaith ond 
arhosodd Mair wrth y bedd, yn wylo. 
Wrth adrodd yr hanes yma, mae Ioan yn 
garedig wrthi: nid yw’n crybwyll y ddau 
angel tan adnod 12.  Ond fel y dengys yr 
efengylau eraill, roedd yr angylion eisoes 
wedi dweud wrthi hi a’r gwragedd eraill 
fod Iesu ‘wedi ei gyfodi’ (Math. 28:7).  Er 
iddi gael gwybod hynny, mae Mair yn dal 
i feddwl bod rhywun wedi dwyn ei gorff.  
Nid yw Ioan yn awyddus i atgoffa ei 
ddarllenwyr o hynny.  Y gwir yw nad oes 
angen i Mair wylo o gwbl. 

ii. Mair yn ddall 
Dywed Mair wrth y ddau angel fod 
rhywrai wedi cymryd corff Iesu ac nad 
yw hi’n gwybod ble maent wedi ei roi.   
Ac yna, mae’n gweld Iesu, ond heb syl-
weddoli mai Iesu ydyw. Mae’n siarad ag 
ef gan dybio mai’r garddwr ydyw.  Mae’r 
ffaith nad yw’n ei adnabod, er iddi ei 
weld, yn ddirgelwch.  Awgrymwyd sawl 
rheswm dros ei methiant i’w adnabod. 
Un rheswm posibl yw anghrediniaeth: 
mae hi’n argyhoeddedig ei fod dal yn 
farw ac yn ddall i’r gwir. Anghrediniaeth 
sy’n rhwystro pobl rhag gweld Iesu ym 
mhob oes. 
 
iii.  Mair yn llawenhau   
Clywed Iesu yn ei chyfarch wrth ei henw 
sy’n gwneud iddi sylweddoli mai ef sy’n 
siarad â hi.  Mae yma ddirgelwch eto.  
Ai’r ffordd gyfarwydd y dywedodd ei 
henw a wnaeth y gwahaniaeth?  Yr hyn a 
wyddom yw bod Iesu’n cyfarch pawb a 
ddaw ato wrth eu henwau, ac yn eu dwyn 
i berthynas bersonol ag ef trwy ffydd.  
Llawenydd Mair, a’n llawenydd   ninnau, 
gobeithio, yw: ’Yr wyf wedi gweld yr 
Arglwydd’ (Ioan 20:18). 
 
Emyn  554: ‘Gorfoleddwn Iesu mawr ...’ 
 
Gweddi: Ein Tad, diolchwn am hanes 
Mair ac am y sicrwydd a roddwyd iddi hi 
fod dy Fab Iesu Grist wedi codi o’i fedd.  
Galluoga ni i barhau i’th glodfori am yr 
hyn a wnaethost trwyddo ef.  Arwain ni 
trwy ddyddiau’r wythnos newydd, a 
chlyw ein gweddi dros ein byd helbulus.  
Gweddiwn am heddwch a chymod yng 
Ngogledd Iwerddon a phobman arall, er 
mwyn Crist a’i aberth fawr.  Amen.  
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

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

Ngogledd Iwerddon ond bod Boris 
Johnson a’i Lywodraeth wedi dewis 
anwybyddu’r cyfan er mwyn sicrhau’r 
ddelfryd o ‘ryddhau Prydain’.  Drwy 
holl saga Brexit, anodd fu peidio â 
meddwl nad yw’r bobl hyn yn malio 
dim beth a ddigwydd yn Iwerddon.  
Mae’n annhebygol iawn y gwelwn yr 
un ohonynt yn ddigon dewr i ystyried 
y posibilrwydd y gall fod a wnelo 
Brexit unrhyw beth â’r hyn a welwyd y 
nosweithiau diwethaf hyn. 

Am flynyddoedd, bu heddwch yng 
Ngogledd Iwerddon yn destun gweddi 
gan Gristnogion yng Nghymru ac ar 
draws y byd.  Mae’r hyn a welwyd ers 
deng niwrnod a mwy yn ysgogiad i ni 
weddïo o’r newydd na fydd pethau’n 
gwaethygu ond yr adferir heddwch a 
threfn yno ar unwaith.  Gweddïwn y 
bydd gwleidyddion ac arweinwyr o 
fewn y gwahanol gymunedau’n 
gwneud pob ymdrech i sicrhau cymod 
a heddwch.  Gweddïwn y daw diwedd 
i’r terfysg cyn bod rhagor yn cael eu 
hanafu a chyn i neb gael ei ladd. 

Cyn gadael y Pasg, cofiwn gytundeb 
arall, gwell a mwy, sy’n gysylltiedig 
â’r Groglith: cytundeb a sicrhaodd, 
trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu 
Grist, heddwch rhwng Duw a phawb 
sy’n credu yn y Crist hwnnw. Dyma 
gytundeb sicr na fydd yn methu byth 
am mai cytundeb a wnaed o un ochr 
ydyw.  Duw a’i sicrhaodd.  Nid oedd a 
wnelom ni a’i sefydlu ac ni allwn ei 
ddileu, ond gallwn trwy ras elwa arno 
wrth gael ein cymodi â’r Duw Byw. 
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Tristwch o’r mwyaf fu gweld dros y 
dyddiau diwethaf derfysg ar strydoedd 
Derry a Belfast a threfi eraill yng 
Ngogledd Iwerddon.  Dair blynedd ar 
hugain i ddoe yr arwyddwyd Cytundeb 
Gwener y Groglith.  Mae manylion y 
Cytundeb yn ddieithr i’r mwyafrif o 
bobl, ond y mae’n amlwg er hynny mai 
dyma sail yr heddwch a’r cymod a’r 
cydweithio a gafwyd yng Ngogledd 
Iwerddon ers arwyddo’r Cytundeb ar 
Ebrill 10, 1998. 

Wedi dweud hyn, mae pethau ymhell o 
fod yn berffaith yno. Un prawf amlwg 
o hynny dros y blynyddoedd fu’r ’wal 
heddwch’ sy’n gwahanu’r gymuned 
weriniaethol yn un rhan o Belfast oddi 
wrth y gymuned unoliaethol. Wedi 
blynyddoedd o ryfela a lladd, y peth 
olaf y bu neb call am ei wneud ers 
1998 yw unrhyw beth a fyddai’n      
peryglu’r heddwch a sicrhawyd.  

Mae’n debygol nad un rheswm yn unig 
sydd dros y terfysg presennol.  Ond un 
rheswm – ac yn dorcalonnus, o bosibl y 
prif reswm – yw Brexit a’i  oblygiadau.  
O fewn y gymuned unoliaethol mae 
llawer yn ofni’r ffaith fod Brexit wedi 
gwanhau perthynas Gogledd  Iwerddon 
â gweddill y Deyrnas Unedig, a’r ofn 
hwnnw sydd yn rhannol beth bynnag 
wedi esgor ar drais y dyddiau diwethaf.  

Y gwir dristwch yn hyn i gyd yw bod 
mwy na digon o bobl, o sawl perswâd 
gwleidyddol, wedi rhybuddio y gallai 
Brexit niweidio Cytundeb Gwener y 
Groglith ac ansefydlogi’r sefyllfa yng 

Torcalonnus 



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 
Gobeithio’n fawr eich bod wedi cael 
Pasg bendithiol a chyfle i feddwl ac i   
ddiolch i Dduw am y digwyddiadau 
mawr sy’n sail i’r Ffydd Gristnogol. 
Croeshoeliad ac atgyfodiad Iesu Grist, 
croes a bedd gwag yw canolbwynt a 
chalon ein ffydd a’n gobaith. 
 
Mae manylion ein hoedfaon ffôn, 
Youtube a Zoom wedi eu cynnwys yn y 
rhifyn hwn a cheir yr oedfa bapur ar y 
ddalen gefn.  
 
Daeth yr oedfa ar S4C i ben (am y tro 
beth bynnag) y Sul diwethaf). Mae’n 
werth dyfynnu’r nodyn hwn a welir yn 
rhifyn yr wythnos hon o Cenn@d a’r 
Tyst:  
‘Diolchwn am y ddarpariaeth o wasan-
aethau a gafwyd ar y teledu dros y cyf-
nod clo diwethaf. Daeth y trefniant wyth-
nosol i ben, gydag addewid o oedfaon 
achlysurol i ddod. Os bu ichi werthfawr-
ogi’r ddarpariaeth, yna beth am anfon 
gair i fynegi hynny at unrhyw un yn 
swyddfeydd S4C neu arlein ar eu gwef-
an: www.s4c.cymru/cy/cysylltu--ni neu 
ar e-bost: gwifren@ s4c.cymru’. 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod yn 
dda ar hyn o bryd.  Anfonwn ein cofion yn 
arbennig at bawb sydd mewn cartref      
preswyl a heb weld teulu a ffrindiau ers 
misoedd, os nad blwyddyn gyfan. 
 

Ysgol Sul 
Nid oes Ysgol Sul Capel Coch a dalgylch   
Cynllun Efe heddiw.   
 

Diarhebion 
‘Disgybla dy fab, a daw â chysur iti, 
a rhydd lawenydd iti yn dy fywyd. 
Lle na cheir gweledigaeth, bydd y bobl 

ar chwâl; 
ond gwyn ei fyd y sawl sy'n cadw'r   

gyfraith. 
Nid â geiriau yn unig y disgyblir gwas; 
er iddo ddeall, nid yw'n ymateb. 
Fe welaist un sy'n eiddgar i siarad; 
y mae mwy o obaith i'r ffŵl nag iddo ef. 
Wrth faldodi gwas o'i lencyndod, 
bydd yn troi'n anniolchgar yn y diwedd. 
Codi cynnen y mae rhywun cas, 
ac un dicllon yn ychwanegu camwedd. 
Y mae balchder unrhyw un yn ei      

ddarostwng, 
ond y mae'r gostyngedig yn cael       

anrhydedd. 
Gelyn iddo'i hun yw'r sawl sy'n rhannu â 

lleidr; 
y mae'n clywed y felltith, ond heb 

ddweud dim. 
Magl yw ofni pobl, 
ond diogel yw'r un sy'n ymddiried yn 

yr ARGLWYDD. 
Y mae llawer yn ceisio ffafr              

llywodraethwr, 
ond oddi wrth yr ARGLWYDD y daw 

cyfiawnder. 
Y mae'r cyfiawn yn ffieiddio'r           

anghyfiawn, 
a'r drygionus yn ffieiddio'r uniawn ei 

ffordd’ 
(Diarhebion 29:17-27).   

Cenn@d 
Aeth mis heibio ers cyhoeddi rhifyn  
cyntaf Cenn@d, wythnosolyn newydd 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb  
Bedyddwyr Cymru.  Cyhoeddwyd y 
chweched rhifyn yr wythnos ddiwethaf.  
 
Fel yr eglurwyd o’r blaen, yn ddigidol y 
cyhoeddir Cenn@d, er bod modd 
gwneud cais am gopi ar bapur os nad oes 
modd ei ddarllen am ddim ar lein. 
 
Gellwch ei weld ar lein ar wefan Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru.  Os mai ar lein yr 
ydych yn darllen Gronyn heddiw, fe 
ddylai’r ddolen isod fynd â chi ar eich 
union at rifyn diweddaraf Cenn@d. 
 
https://www.ebcpcw.cymru/wp-content/
uploads/2021/04/Rhifyn-6-Cennad.pdf 
 
Ymysg eitemau’r rhifyn diweddaraf y 
mae erthygl sy’n trafod problem capeli 
sydd wedi cau, gan ganolbwyntio ar yr 
ardal rhwng Pistyll a Threfor er mwyn 
tynnu sylw at sefyllfa debyg mewn aml i 
ardal arall yng Nghymru erbyn hyn.  Ceir 
erthyglau eraill am ymddeoliad y Parchg 
D Ben Rees o’i ofalaeth yn Lerpwl, 
gwybodaeth am y drefn wahanol ar gyfer 
cyflwyno Medalau Gee eleni, atgofion 
gan y Parchg Jim Clarke am ddwy daith a 
wnaeth ar ddau Basg, y naill i’r Almaen 
a’r llall i Ynys Iona, ac atgofion y Parchg 
Tom Evans am ei waith fel Caplan i 
Heddlu Dyfed-Powys.  Ceir hefyd oedfa 
gyfan (fel a gaed yn Y Goleuad hefyd 
bob wythnos ers y Cloi Mewn flwyddyn 
yn ôl).  Mynnwch olwg ar Cenn@d. 
 

Oedfa Youtube  
Y Parchg Derrick Adams, Penrhyncoch, 
sy’n weinidog yn Aberystwyth sy’n    
arwain yr oedfa ar Y outube heddiw.   
Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth.  Y Gweinidog 
fydd yn arwain yr oedfa’r Sul nesaf,    
Ebrill 18. 

Cymorth Cristnogol 
Bydd Wythnos Cymorth Cristnogol ar fai 
10-16 eleni. 
 
 
 
 
Ar ddechrau’r Wythnos bwriedir cynnal 
Oedfa Undebol i eglwysi Dyffryn Ogwen 
yng Nghapel Jerwsalem, Bethesda am 
5.00 o’r gloch nos Sul, Mai 9. 
 

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. 


