
Oedfa’r Sul  

Mawrth 28, 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, ar ddechrau 
oedfa arall, erfyniwn dy fendith er mwyn 
ein Harglwydd Iesu Grist.  Amen.   
 
Emyn 16: ‘O Arglwydd Dduw, y Brenin     
Mawr ...’  
 
Darllen: Luc 11:1-13  
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y cyfaill ganol nos 
Yn y Bregeth ar y Mynydd y darllenwn ni 
’Weddi’r Arglwydd’ fel arfer.  Ond mae’n 
amlwg fod Iesu wedi cyflwyno’r weddi 
hon i’w ddisgyblion fwy nag unwaith.  Ni 
ddylai hynny fod yn syndod i neb o gofio 
mor arbennig yw’r patrwm o weddi a 
rydd Iesu i’w ddisgyblion ynddi. Yma, 
mae’n rhoi’r weddi iddynt am fod un o’i 
ddisgyblion wedi gofyn iddo eu dysgu 
hwy i weddïo. Mae sawl elfen i’r weddi, 
yn cynnwys mawl a chyffes, ond wrth 
fynd ymlaen i adrodd y ddameg hon am y 
cyfaill ganol nos mae  Iesu’n tynnu sylw 
arbennig at yr elfen o ofyn am bethau a 
geir yn y weddi.   
 
i. Y ddameg 
Mae rhywun yn mynd at gyfaill ganol nos 
i geisio cymorth.  Mae’n gofyn am dair 
torth am nad oes ganddo ddim i’w roi i 
ymwelydd a alwodd heibio’n annisgwyl 
yn hwyr y nos.  Gan fod y cyfaill yn ei 
wely, mae’n gwrthod y cais.  Ond am fod 
y llall yn dal i ofyn yn daer, mae’n ildio 
ac yn codi a rhoi iddo’r cyfan y mae’n 
gofyn amdano.   
 
ii. Y ceisio  
Dywed Iesu fod y dyn yn cael y torthau 
yn y diwedd am ei fod wedi dal ati i ofyn 

amdanynt. ’Gofynnwch ... ceisiwch ... 
curwch  ydi un o negeseuon y ddameg. 
Byddwch yn daer wrth ofyn i Dduw am 
bopeth. 
 
iii. Y rhoi  
Mae’r cyfaill yn rhoi’r bara nid am ei fod 
yn gymydog na ffrind da ond am ei fod 
wedi blino ar y llall yn crefu am fara.  Un 
arall o negeseuon y ddameg yw bod Duw 
yn wahanol i’r cyfaill hwn.  Nid rhoi yn 
gyndyn ond yn llawen a pharod a wna 
Duw.  Ac nid cyfaill da yw Duw ond ein 
Tad nefol sy’n awyddus i roi popeth da i 
ni.  Dywed Iesu fod rhieni’n medru rhoi 
pethau da i’w plant a bod Duw’n rhoi 
llawer mwy a gwell i’w blant ef.   
 
iv. Y rhodd fwyaf 
Mae Gweddi’r Arglwydd yn cynnwys y 
cymal, ‘Dyro i ni o ddydd i ddydd ein 
bara beunyddiol’.  Mae’r ddameg yn sôn 
am ddyn yn ceisio bara gan ei gyfaill.  
Mae Iesu’n darlunio rhieni daearol yn 
rhoi bwyd i’w plant.  Ond sylwch fod 
Iesu’n gorffen trwy sôn am rodd fwy o 
lawer y mae Duw yn ei roi i’w blant, sef 
yr Ysbryd Glân.  Cawn ein hannog i ofyn 
am fwyd a phopeth arall y mae arnom ei 
angen, ond peidiwn a bodloni ar ddim 
llai na’r Ysbryd Glân (a’i oleuni a’i nerth 
a’i gysur a’i gwmni).   
 
Emyn  274: ‘Ceisiwch yn gyntaf ...’ 
 
Gweddi: Ein Tad, rho i ni bob rhodd 
ddaionus, a gwna ni’n ddiolchgar am y 
cyfan.  Gwna ni’n daer ein gweddïau ar 
ein rhan ein hunain ac eraill.  A dysg i ni 
weddïo’n gywir yn ôl y patrwm a gawn 
yn y weddi a ddysgodd Iesu i ni.   Amen.  
 
Gweddi’r Arglwydd a’r Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Alwyn Pritchard, Pentreuchaf ar sianel 
Youtube Capel  Tanycoed. Bydd Oedfa’r 
Ofalaeth trwy  Zoom am 5.00 o’r gloch 
yng ngofal y Gweinidog. 

draws y byd. Anodd ydi dychmygu’r 
anghyfleustra a’r gost a achoswyd gan 
y digwyddiad hwn.   

Wedi ein dal yn sownd ydym ninnau, 
yn gaeth i bechod a’r condemniad sydd 
arnom am nad ydym wedi caru Duw a 
chadw ei orchmynion yn llawn. A heb 
obaith ydym er gwaetha’r cyfan a 
ddywed myrdd o arbenigwyr wrthym 
am y rhyddhad honedig o’r caethiwed 
hwnnw trwy feithrin gwybodaeth neu 
ddaioni neu grefydd neu ddylanwadau 
da. Mae gan y tynfad gwannaf a’r      
jac-codi-baw lleiaf fwy o obaith i  
symud y llong nag sydd gan y pethau 
hyn i’n hachub ni. 

Y Duw tragwyddol yw’r arbenigwr, a 
chanddo ef y mae’r gallu i’n rhyddhau 
o’r baw a’r mwd sy’n ein dal yn gaeth.  
A rhyfeddod pethau yw mai trwy’r dyn 
a wnaed yn wawd a thestun sbort i’r 
byd y gwnaeth Duw hynny.  Trwy’r un 
a dlodwyd ac a ddirmygwyd – trwy 
ddyn yr asyn a’r groes – y rhyddhaodd 
Duw ei bobl o gaethiwed pechod a’u 
gosod ar lwybr rhyddid a bywyd.  Yng 
nghynllun tragwyddol a pherffaith 
Duw, Crist yw’r Mab a roddwyd i’n 
rhyddhau ni trwy iddo ef ei hun fynd 
yn sownd yn ein lle.  Dyna’n union  a 
wnaeth wrth gymryd ein beiau arno’i 
hun a dioddef ein cosb.  Yr un a roed 
yn Waredwr cyn creu’r byd a chyn bod 
angen am waredigaeth yw Iesu Grist.   
Ac ar Sul y Blodau, diolchwn fod yr 
un a roed erioed – yr Ever Given – 
wedi dod i’n tynnu o gaethiwed i’r 
rhyddid a’r bywyd sydd i ni trwyddo. 
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Gronyn 

 
Rhif 884 

28 Mawrth, 2021 
Sul y Blodau 

A ninnau’n byw dan gysgod Covid-19 
ers dros flwyddyn, oedden ni wir angen 
cael ein hatgoffa o’r ffaith y gall un 
peth annisgwyl effeithio ar filiynau o 
bobl?  Ond dyna ddigwyddodd wedi i’r 
Ever Given  droi wysg ei hochr yng 
nghanol Camlas Suez.  Aeth y llong 
gynwysyddion anferth yn sownd, gan 
rwystro pob llong arall rhag tramwyo’r 
Gamlas.  

Gwelwyd lluniau o lynges fechan o 
dynfadau ac un jac-codi-baw bach unig 
yn ymdrechu’n ofer i symud y llong.  
Yn anochel braidd, daeth y rhain yn 
destun sbort i rai ar y We ac yn y Wasg 
am eu hymdrechion tila.  I lawer, mae’r 
hyn a gofiwn ar Sul y Blodau hefyd yn 
destun sbort. Sut all dyn a deithiai ar 
gefn asyn ac a fyddai o fewn dyddiau’n 
marw ar groes fod yn berthnasol i’w 
bywydau hwy?    

Erbyn bore ddoe, roedd perchnogion y 
llong yn obeithiol o fedru ei rhyddhau 
cyn diwedd y dydd.  O bosibl y bydd 
hynny wedi digwydd cyn i chi ddarllen 
y geiriau hyn.  Ond rhywbeth arall a’m 
trawodd y dyddiau diwethaf oedd bod 
yna gant a mil o bobl yn doethinebu 
ynglŷn â’r ffordd o ryddhau’r llong: 
pawb â’i syniad a phawb yn arbenigwr. 

Mae’n debyg y daw’r gwir arbenigwyr 
i ben â’r gwaith o symud y llong, a 
hynny gobeithio mor fuan â phosibl. O 
gofio bod, ar gyfartaledd, 51 llong yn 
tramwyo’r Gamlas bob dydd, mae pob 
awr yn cymhlethu pethau i’r cwmnïau 
llongau a phawb sy’n dibynnu arnynt ar 

A roed erioed 



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 Palmwydd neu Sul y Blodau yw hi 
heddiw, a bydd Cristnogion ar draws y 
byd yn cofio’r Arglwydd Iesu Grist yn 
marchogaeth i Jerwsalem ac yn cael ei 
gydnabod yn Frenin a Meseia.  Cawn 
ninnau ran yn y moliant i’r Brenin trwy 
ein hoedfaon ar hyd y dydd.  Gwelir y 
manylion am yr oedfaon ffôn, Youtube a 
Zoom ar y dudalen nesaf, a cheir yr oedfa 
bapur ar y ddalen gefn.  
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Angharad Tomos, 
Penygroes a’r oedfa ar S4C am 11.00 o’r 
gloch yng ngofal y Parchg  Carwyn 
Siddall, Llanuwchllyn. 
 

Cofion 
Gall Sul y Blodau fod yn un o’r dyddiau 
dwys hynny sy’n codi hiraeth. O bob 
dydd o’r flwyddyn, dyma’r dydd y gwelir 
y mwyaf o flodau yn ein mynwentydd, ac 
yn naturiol mae’n ddiwrnod dwys i bawb 
a osododd flodau ar fedd perthnasau a 
ffrindiau pell ac agos. Boed i bawb sy’n 
galaru heddiw brofi gobaith a chysur yr 
Efengyl sy’n cyhoeddi buddugoliaeth 
dros angau a bedd  trwy Iesu Grist. 

Trwy Zoom neu dros y Ffôn 
 

Cymun y Groglith 
 

10.00 o’r gloch  
Bore Gwener, Ebrill 2 

 
Pawb i ofalu am ddarn o fara a diod 

(unrhyw ddiod wnaiff y tro) 
 

* * * * * * * * 
 

I ymuno trwy’r ffôn: 
Ffoniwch 

0131 460 1196  
 

Pan ofynnir am y ‘Meeting ID’  
deialwch 814 4395 4651 

a phwyso # 
 

Yna pan ofynnir am y Passcode 
deialwch 782437 

 a phwyso # 
 

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif 
 

Os gofynnir ddwywaith am yr ID  
pwyswch y botwm # ac yna  
fe ofynnir am y Passcode 

 
 

* * * * * * * * 
 

I ymuno trwy Zoom:   
Defnyddiwch yr un cod / dolen  

â’r oedfa nos Sul 

Diarhebion 
‘Paid ag ymffrostio ynglŷn ag yfory, 
oherwydd ni wyddost beth a ddigwydd 
mewn diwrnod. 
Gad i ddieithryn dy ganmol, ac nid dy enau 
dy hun; 
un sy'n estron, ac nid dy wefusau dy hun’  
(Diarhebion 27:1-2,).   

Oedfa Ddigidol 
Mae gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 
‘Oedfa Ddigidol’ o ryw ugain munud ar 
ei wefan annibynwyr.org.  Mae Oedfa 
Sul y Blodau heddiw yng ngofal Susan 
Williams a minnau. Byddaf fi’n pregethu 
a Susan yn arwain gweddill yr oedfa. 
Rhodri Darcy, Swyddog Hyrwyddo a 
Chyfathrebu’r Undeb, sydd wedi rhoi’r 
cyfan at ei gilydd. Bu Rhodri’n gweithio 
yn y byd teledu am flynyddoedd, ac felly 
bydd yn sicr well golwg ar yr oedfa hon 
na’n hoedfaon Youtube wythnosol ni! 
 

Angladd 
Brynhawn Iau, Mawrth 25, cynhaliwyd 
angladd Mrs Heddwen Jones, Cilan, 3 
Rhos y Coed, Bethesda yng nghapel  
Carmel a Mynwent Coetmor.  Bu farw 
Heddwen gartref yn 84 mlwydd oed 
ddydd Mercher, Mawrth 17. Roedd yr 
oedfa yng ngofal y Gweinidog a’r Parchg 
Dafydd Coetmor Williams a chafwyd 
dwy gân gan Elen Wyn.   
 
Bu Heddwen yn aelod ffyddlon yng 
Ngharmel a chymerai ran amlwg yng 
ngwaith yr eglwys ar hyd y blynyddoedd. 
Roedd yn wraig annwyl a hoffus ac yn 
fawr ei pharch ymhlith ei chymdogion a’i 
chyd aelodau yn y Capel.  Bu’n ofalus 
iawn o’i theulu, a mwynhaodd deithio 
ymhell ac agos yn eu cwmni. Cafodd 
gystudd blin a bu’n orweddog am bedair 
blynedd, ond cadwodd ei hysbryd melys 
ac addfwyn trwy’r cyfan.  Diolchwyd yn 
yr oedfa am y gofal tyner a gafodd gan 
bawb a fu’n gweini arni.   
 
Cydymdeimlwn â’i phriod Thomas Jones 
ac â’u plant, Carys, Alan a Colin a’r teulu 
cyfan yn eu colled fawr.     
 

Oedfa Youtube  
Mr Alwyn Pritchard, Pentreuchaf sy’n 
pregethu yn yr oedfa ar Y outube heddiw.   
Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth.   

Ysgol Sul 
Nid oes Ysgol Sul heddiw gan ei bod yn 
Sul Llan Llanast. Caiff hwnnw ei gynnal 
rhwng 4.00 a 5.00 o’r gloch, ar y cyd â 
Chapel Caersalem, Caernarfon.   
 
Ni fydd Ysgol Sul y Sul nesaf gan ei bod 
yn wyliau ysgol, ac felly bydd yr Ysgol 
Sul nesaf trwy gyfrwn Zoom am 11.15 
o’r gloch ddydd Sul, Ebrill 11.   

 

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. 


