
Oedfa’r Sul  
Mehefin 7, 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, diolch am y dydd 
newydd hwn. Ar Sul arall, plygwn o’th 
flaen i’th gydnabod am dy fawredd a’th 
gariad.  Diolchwn am dy ofal sicr a thyner 
amdanom ar hyd yr wythnos ddiwethaf.  
Unwaith eto, arwain ni, gydag aelodau ein 
heglwys leol yn ............. ac eglwysi’r   
Ofalaeth, i’th ogoneddu, trwy Iesu Grist.  
Amen.   
 
Emyn 33: ‘Rho dy fendith, Ysbryd Glân’  
 
Darllen: Actau 2:43-47 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Wedi bwrw golwg sydyn dros hanes y 
Pentecost y Sul diwethaf, o Actau 2:1-42, 
edrychwn ar yr adnodau sy’n eu dilyn 
heddiw.  Felly, mae gennym lai o lawer o 
adnodau i feddwl amdanynt y tro hwn.  
 
 i     Ofn  
Roedd rhyfeddodau ac arwyddion yn cael 
eu gwneud gan yr apostolion. Wrth eu 
gweld, roedd pawb yn ofn. Ymhlith y 
‘rhyfeddodau a’r arwyddion’ hyn roedd 
yn amlwg weithredoedd iachau. 
 
ii     Rhannu  
Un o’r pethau sy’n nodweddu credinwyr  
cyntaf yr Eglwys oedd y ffordd yr oedd 
pob un ohonynt yn rhannu’r cyfan oedd 
ganddynt â’i gilydd. Byddent yn gwerthu 
eu heiddo ac yn rhannu’r arian a gafwyd 
amdano â’i gilydd.  Ond sylwch nad ei 
rannu’n gwbl gyfartal a wnaent chwaith, 
ond ei rannu’n gwbl deg ‘yn ôl fel y 
byddai angen pob un’.  Mae’n egwyddor 
wych i bawb: bod pobl yn rhannu ag eraill 
yn ôl eu hangen. Dychmygwch hyn yn 
cael ei weithredu yn y byd heddiw: y bobl 
sydd mewn mwyaf o angen yn cael y siâr 

fwyaf!  Yr oedd dysgeidiaeth a ffordd o 
fyw yr Eglwys yn chwyldroadol, ac y 
mae’n dal felly. A sylwch hefyd nad 
oedd gorfodaeth ar neb i wneud hyn: ei 
wneud o ddewis oeddent, nid o raid. 
 
iii  Addoliad  
Nodwedd arall o’u bywydau oedd yr 
addoliad yr oeddent yn rhan ohono.  Mae 
rhai o’r geiriau yn werth eu nodi am eu 
bod yn awgrymu mor ganolog oedd hyn 
iddynt: ‘beunydd’, ‘yn unfryd’ a 
‘llawenydd a symledd calon’. Addoliad 
syml a gonest a llawen; a’r Cristnogion 
hyn yn amlwg wrth eu bodd yn moli 
Duw gyda’i gilydd. 
 
iv. Bendith 
Roedd dyddiau cynnar yr Eglwys yn 
llawn o fendith a llwyddiant, a phobl yn 
dod i gredu yng Nghrist ac yn rhan o’r 
Eglwys bob dydd.  Wrth gwrs bod a 
wnelo hyn â’r ffaith fod Duw yn rhoi 
cychwyn grymus i’w Eglwys. Ond tybed 
oes a wnelo’r modd yr oedd credinwyr 
cynnar yn byw ac addoli lawer â’r peth? 
Roedd rhywbeth atyniadol a deniadol 
ynglŷn â nhw a’u tystiolaeth. Gweddiwn 
am y gras i fod yn gwmni atyniadol o 
gredinwyr heddiw yn ein heglwysi ni. 
 
Gweddi: Dad Nefol, diolchwn am yr  
Eglwys Fore ac am dy Eglwys ym mhob 
oes.  Diolch am dy Eglwys yn ein hoes 
ninnau.  Bendithia dy Eglwys trwy ei 
gwneud o’r newydd yn fwy tebyg i’r hyn 
oedd hi ar y cychwyn; a llwydda hi yn yr 
un modd trwy ychwanegu credinwyr 
newydd ati bob dydd, er gogoniant Iesu 
Grist.  Amen. 
 
Emyn 626: ‘Clyma ni’n un, O Dduw ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

Bu farw George Floyd bythefnos yn ôl, 
ddydd Llun, Mai 25 ym Minneapolis, 
Minnesota, yn 46 mlwydd oed. Gŵyr y 
byd erbyn hyn fod marwolaeth y dyn 
du hwn yn gwbl ddiangen, a bod un o 
blismyn y ddinas wedi ei gyhuddo o’i 
lofruddio a thri phlismon arall wedi eu 
cyhuddo o gynorthwyo ac annog     
llofruddio.   

Nid yn annisgwyl, mae amgylchiadau 
cwbl annynol y  farwolaeth hon wedi 
esgor ar brotestiadau ar draws yr Unol 
Daleithiau a’r byd.  Nid oedd George 
Floyd ond y diweddaraf o bobl ddu’r 
Unol Daleithiau i ddioddef dan law 
plismyn gwyn; y diweddaraf i wynebu 
camdriniaeth oherwydd lliw ei groen 
a’r diweddaraf i farw o ganlyniad i 
hynny. Yr hyn a ysgogodd yr ymateb a 
welwyd dros y pythefnos diwethaf wrth 
gwrs oedd y ffaith fod marwolaeth 
George Floyd liw dydd ar gornel stryd 
ym Minneapolis wedi ei weld a’i ddal 
ar ffilm gan bobl a ddigwyddai fod 
wrth law. Clywyd cri olaf George 
Floyd gan filiynau o bobl ar draws y 
byd.  Ac mae byd sydd wedi arfer ag 
erchyllterau, bydd sydd wedi arfer â 
gweld lluniau o erchyllterau o bob 
math, wedi arswydo wrth weld plismyn 
yn gweithredu mewn modd mor  
ddychrynllyd.  Doedd cri ingol George 
Floyd na phrotestiadau pobl eraill na 
hyd yn oed y ffaith eu bod yn cael eu 
ffilmio ar ffonau symudol gan fwy nag 
un person yn ddigon i atal y pedwar 
plismon rhag parhau’r gamdriniaeth a 
achosodd ei farwolaeth.  

Gweddïwn dros deulu George Floyd a 
phob teulu y bu i’w farwolaeth eu   
hatgoffa o’r anghyfiawnder a brofwyd 
ganddynt hwythau neu eu hanwyliaid, 
ac yn arbennig deuluoedd a gollodd 
anwyliaid mewn amgylchiadau tebyg. 

Gweddïwn dros bawb sy’n dioddef o 
ganlyniad i’r hiliaeth sy’n llygru byd a 
chymdeithas. Boed i’r holl drafod a’r 
holl brotestio a gafwyd ers marwolaeth 
George Floyd esgor ar wir ddyhead yn 
yr Unol Daleithiau, ac yng ngwledydd 
Prydain a phob gwlad arall, i weld pob 
gwedd ar hiliaeth yn cael ei dileu. O 
ran yr Unol Daleithiau, gweddïwn yn 
benodol y bydd pawb sy’n arddel ffydd 
yn Iesu Grist yn cydnabod mor wrthun 
yw hiliaeth, ac yn gwneud popeth a 
allant er sicrhau tegwch a chyfiawnder 
i bawb, beth bynnag eu lliw.   

Gweddïwn dros bawb sy’n ddall i’r 
gamdriniaeth a’r anghyfiawnder a’r 
gwahaniaethu annynol yn eu gwlad eu 
hunain ac ym mhob gwlad arall.   

Gweddïwn y bydd arweinyddion 
gwlad ac eglwys yn rhoi’r arweiniad 
cywir a doeth trwy eu penderfyniadau 
a’u dysgeidiaeth, fel y bydd tegwch a 
chyfiawnder yn amlwg yn y cyfan a 
wnânt ac a ddywedant.  Gweddïwn yn 
arbennig y bydd pob Cristion sydd 
mewn swydd ddylanwadol yn cael 
nerth a gras i wneud eu rhan.  

Gweddïwn y bydd yr holl brotestio ac 
ymgyrchu o blaid cyfiawnder yn cael 
ei ddiogelu a’i lwyddo.  

George Floyd 

Gronyn 
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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 
Sul cyntaf mis Mehefin, a’r deuddegfed 
heb ein hoedfaon arferol. Mae’n rhyfedd 
iawn heb yr oedfaon hynny ac mae’n 
chwith iawn heb gwmni ein gilydd o Sul 
i Sul.  Ond diolchwn am bob cyfrwng 
sy’n ein galluogi i gydaddoli ag eraill yn 
yr amgylchiadau annisgwyl hyn.  
 
Daliwn i weddio dros ein teuluoedd a’n 
cymdogion, dros drigolion ein cartrefi 
preswyl a chartrefi nyrsio, dros gleifion 
mewn ysbyty a chartref, dros ofalwyr a 
phawb sy’n gweini ar gleifion, a thros 
bawb sy’n galaru am anwyliaid.  
 
Cofiwch heddiw eto am yr oedfaon sydd 
ar gael i chi ar y We a’r teledu a’r radio.   
 
Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  
Canmol ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal Elin Maher, Casnewydd.  ’Taswn 
i’n perthyn i enwad arall, bosib y byddwn 
yn holi pam fod cymaint o Annibynwyr 
yn arwain yr oedfa hon! 
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Geoffrey 
Eynon, Cas-blaidd.   

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. 

Maeth o Mathew 
‘A llefarodd Iesu drachefn wrthynt ar 
ddamhegion. “Y mae teyrnas nefoedd,” 
meddai, “yn debyg i frenin a drefnodd 
wledd briodas i'w fab. Anfonodd ei 
weision i alw'r gwahoddedigion i'r 
neithior, ond nid oeddent am 
ddod. Anfonodd eilwaith weision eraill 
gan ddweud, ‘Dywedwch wrth y     
gwahoddedigion, “Dyma fi wedi paratoi 
fy ngwledd, y mae fy mustych a'm   
llydnod pasgedig wedi eu lladd, a   
phopeth yn barod; dewch i'r neithior.” 
’ Ond ni chymerodd y gwahoddedigion 
sylw, ac aethant ymaith, un i'w faes, ac 
un arall i'w fasnach. A gafaelodd y lleill 
yn ei weision a'u cam-drin yn warthus 
a'u lladd. Digiodd y brenin, ac anfonodd 
ei filwyr i ddifetha'r llofruddion hynny a 
llosgi eu tref. Yna meddai wrth ei    
weision, ‘Y mae'r wledd briodas yn  
barod, ond nid oedd y gwahoddedigion 
yn deilwng. Ewch felly i bennau'r  
strydoedd, a gwahoddwch bwy bynnag 
a gewch yno i'r wledd briodas.’ Ac fe 
aeth y gweision hynny allan i'r ffyrdd a 
chasglu ynghyd bawb a gawsant yno, yn 
ddrwg a da. A llanwyd neuadd y wledd 
briodas gan westeion. Aeth y brenin i 
mewn i gael golwg ar y gwesteion, a 
gwelodd yno ddyn heb wisg briodas 
amdano. Meddai wrtho, ‘Gyfaill, sut y 
daethost i mewn yma heb wisg      
briodas?’ A thrawyd y dyn yn fud. Yna   
dywedodd y brenin wrth ei wasanaeth-
yddion, ‘Rhwymwch ei draed a'i ddwylo 
a bwriwch ef i'r tywyllwch eithaf; bydd 
yno wylo a rhincian dannedd.’ Y mae 
llawer, yn wir, wedi eu gwahodd, ond 
ychydig wedi eu hethol”’ (Math. 22:1-
14).    

Oedfa’r Gweinidog 
ar Youtube heddiw 

Y Gweinidog sy’n pregethu heddiw ar 
sianel Capel Tanycoed ar Youtube.  
Bydd yr oedfa’n barod erbyn 9.00 o’r 
gloch y bore. Chwiliwch am ‘Capel Tan-
ycoed’, neu ewch i wefan ‘Gronyn’ i 
glywed y bregeth unrhyw bryd sy’n 
hwylus i chi. 

  

Oedfa dros y ffôn 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn 
darparu oedfa dros y ffôn.  Ffoniwch 
02920101564 unrhyw bryd i glywed yr 
oedfa.  Bydd angen pwyso ‘botwm 1’ ar 
eich ffôn er mwyn cael pregeth Gymraeg, 
a chofiwch fod rhaid aros am ychydig 
eiliadau cyn i’r oedfa gychwyn.  Y 
Parchg Meirion Morris sy’n pregethu.  
 

Y Goleuad a’r Tyst 
Mae’r argyfwng Covid-19 wedi achosi 
trafferth i’r enwadau o ran cyhoeddi eu 
papurau wythnosol.   
 
Penderfynodd Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru na fyddai’n argraffu’r Goleuad 
ond yn ei osod ar wefan yr enwad bob 
wythnos. 
 
Mae Undeb yr Annibynwyr wedi dal ati i 
argraffu’r Tyst fel arfer bob wythnos.  
Ond gan sylweddoli nad oes modd i   
lawer o’r bobl sy’n ei ddosbarthu o fewn 
yr eglwysi wneud hynny ar hyn o bryd, 
mae’r Undeb hefyd wedi penderfynu 
gosod copi ohono ar ei wefan yntau. 
 
Felly, dyma gyfle ardderchog i bawb 
sy’n defnyddio’r we i ddarllen y ddau 
bapur bob wythnos AM DDIM. Os nad 
ydych yn arfer darllen y naill neu’r llall, 
neu os na welsoch erioed mohonynt, 
dyma gyfle i wneud hynny.  Cewch weld 
beth sydd gan y ddau bapur i’w gynnig, a 
phwy a ŵyr na chewch flas arnyn nhw ac 
y byddwch chi am barhau i’w darllen bob 

wythnos Os nad ydych yn gyfarwydd  
nhw, cofiwch fod y pedair tudalen ganol 
yn gyffredin i’r naill a’r llall.  Y rhain yw’r 
Pedair Tudalen Gydenwadol y mae’r ddau 
enwad a’r Bedyddywr yn eu rhannu bob 
wythnos. 
 
I weld Y Goleuad, ewch i wefan Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru, neu defnyddiwch y 
linc hwn: 
  https://www.ebcpcw.cymru/wp-content/
uploads/2020/06/Goleuad-5-Mehefin-gyrru
-copi.pdf  
 
Ac i weld Y Tyst, ewch i wefan Undeb yr 
Annibynwyr Cymraeg, neu defnyddiwch y 
minc hwn:  
  https://annibynwyr.org/wp-content/
uploads/Tyst-05-07-2020-ir-WE.pdf  

   

Hoff adnod? 
Gan fod rhai ohonoch wedi dweud i chi 
fwynhau’r pos a osodwyd y Sul diwethaf, 
dyma rywbeth arall i chi feddwl amdano. 
Nid pos y tro hwn, ond cwestiwn syml: Pa 
un yw eich hoff adnod neu adnodau o’r 
Beibl?   
 
Mi wn y bydd rhai ohonoch yn medru ateb 
ar unwaith. Mi wn hefyd y bydd ar eraill 
angen munud neu ddau i feddwl. Cofiwch 
nad oes raid dewis un yn unig: cewch 
ddewis dwy neu dair os yw’n haws.  Yr un 
peth a wn i sicrwydd yw y bydd pob un 
ohonoch yn medru cyfeirio at un adnod.  
 
Fedraf fi ddim dychmygu y bydd neb yn 
ymateb fel y gwnaeth un Americanwr 
amlwg yr haf diwethaf, pan atebodd o’r 
cwestiwn uchod trwy ddweud hyn: ‘I 
wouldn’t like to get into it, because to me 
that’s very personal ... The Bible means a 
lot to me, but I don’t want to go into 
specifics’.  Mi garwn awgrymu iddo ran o 
adnod, ‘Câr dy gymydog fel ti dy hun’. 
Ond mae’n debyg fod geiriau felly’n rhy 
‘specific’ i ddyn y mae’n well ganddo gael 
tynnu ei lun yn dal Beibl led braich nag 
agor y Beibl hwnnw i’w ddarllen.  
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