
Oedfa’r Sul  
Mehefin 14 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 eto 
heddiw i’th foli. Ynghyd ag aelodau ein 
heglwys leol yn ............. ac eglwysi’r   
Ofalaeth, unwn â’n bobl ym mhob rhan 
o’r byd i’th addoli yn enw’r Iesu.  Amen.   
 
Emyn 2: ‘Hwn yw y sanctaidd ddydd’  
 
Darllen: Actau 3:1–10 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Beth bynnag y gwir am y stori a welir ar  
dudalen flaen Gronyn heddiw am drysor a 
guddiwyd mewn cist, trown ein sylw at yr 
hanes am ddau ddyn nad oedd ganddynt 
nac arian nac aur. Gwyddom hynny am eu 
bod yn dweud hynny wrthym, a gallwn yn 
sicr eu credu hwy!   
 
 i     Ceisio cardod   
Wrth i Pedr ac Ioan fynd i weddio yn y 
Deml, mae dyn cloff yn ceisio cardod 
ganddynt. Gan ei fod wrth un o byrth y 
Deml bob dydd, mae’n amlwg ei fod wedi 
arfer a chael cardod gan y bobl a fyddai’n 
mynd i addoli. Onid oes gan bobl mewn 
angen hawl i ddisgwyl i addolwyr Duw 
estyn cymorth iddynt os yw o fewn eu 
gallu i wneud hynny? 
 
ii     Cynnig cyfoeth  
‘Arian ac aur nid oes gennyf,’ meddai 
Pedr wrtho. Ond er y siom gychwynnol y 
byddai’r claf wedi ei theimlo, mae Pedr 
yn cynnig cymorth mwy o lawer iddo. 
‘Yn enw Iesu Grist o Nasareth, cod a 
cherdda.’  Chwilio am gardod oedd y claf; 
chwilio am geiniog neu ddwy t brynu 
bwyd o bosib. Ond mae Pedr yn cynnig 
rhywbeth mwy gwerthfawr o lawer nag 
aur ac arian.  Mae’n cynnig iachad i’r dyn 
hwn nad oedd erioed wedi cerdded. 

Mae’n cynnig mwy nag y medrai’r dyn 
fod wedi breuddwydio amdano. Cyfoeth 
mwy o lawer nag y medrwn ninnau ei 
ddychmygu sydd yn yr Efengyl i ni. 
 
iii  Codi claf  
Yn aml yn yr hanesion am iachau yn yr 
efengylau a Llyfr yr Actau, ceir ymateb y 
claf cyn yr iachau. Ond nid yma. Cyn 
iddo wneud na dweud dim mae Pedr yn 
codi’r claf. Mae hynny’n dangos yn glir 
nad unrhyw ymdrech ar ei ran ef ei hun 
sy’n ei wella.  Duw sy’n gwneud y cyfan. 
Duw sy’n gwneud y cyfan o ran ein 
hiachawdwriaeth ninnau hefyd.   
 
iv. Canu clod 
‘Cryfhaodd ei draed a’i fferau; neidiodd i 
fyny, safodd, a dechreuodd gerdded ... A 
neidio.’ Nid oes ryfedd fod y bobl a’i 
gwelodd wedi dychryn a rhyfeddu. Ond 
os na wnaeth y dyn ddim cyn ei iachau, 
mae’n sicr yn gwneud rhywbeth wedyn: 
mae’n canu clod i Dduw. Yn amlwg, mae 
wedi deall pwy a alluogodd Pedr i wneud 
yr hyn a wnaeth iddo. Ydym ninnau’n 
awyddus i foli Duw am yr hyn a wnaeth 
trosom trwy ei Fab Iesu Grist?  Ac ydi’n 
hymateb llawen ni a’n moliant ni i Dduw 
yn gwneud i bobl eraill synnu?  Nid oes 
ddwywaith amdani: bydd ffydd real, a 
moliant llawen a thystiolaeth glir yn siŵr 
o wneud i bobl ryfeddu.    
 
Gweddi: Dad Nefol, diolchwn am y 
cyfoeth a geir yng Nghrist Iesu. Boed i 
lawer mwy o bobl  gael eu cyffwrdd gan 
dy Ysbryd Glân fel y gwelant fawredd dy 
gariad atynt. Arwain dy Eglwys heddiw a 
galluoga hi i gynnig Efengyl dy ras i fyd 
anghenus, er clod i’th enw.  Amen. 
 
Emyn 404: ‘Aeth Pedr ac Ioan un dydd’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

Dair blynedd yn ôl, yn rhifyn Mehefin 
25, 2017 Gronyn soniais am drysor yr 
oedd Americanwr o’r enw Forrest Fenn 
yn honni iddo ei guddio rywle ym 
mynyddoedd y Rockies. Mewn llyfr a 
gyhoeddodd yn 2010 roedd cerdd ac 
ynddi naw cliw a fyddai i arwain pobl 
at gist efydd lawn o drysorau aur ac 
arian. Yn yr erthygl honno, soniwyd 
am Paris Wallace, yr ail ddyn a fu farw 
wrth chwilio am y trysor cudd. 

Ddechrau’r wythnos, cyhoeddodd Mr 
Fenn fod y chwilio ar ben gan fod 
rhywun wedi dod o hyd i’r gist, ac 
felly’n berchen ar drysor gwerth dros 
filiwn o ddoleri. Tybed oedd y person 
hwnnw’n siomedig o gofio fod yr un 
ffynhonnell newyddion yn dweud dair 
blynedd yn ôl ei fod gwerth dwywaith 
hynny?   

Roedd rhai’n amau’r stori o’r cychwyn 
ac yn mynnu mai twyll oedd y cyfan. A 
chan i Mr Fenn ddweud y dydd o’r 
blaen fod y dyn a ddarganfu’r trysor yn 
dymuno bod yn anhysbys, mae rhai’n 
dal i amau a oedd yna drysor o gwbl. 
Ond a derbyn fod trysor, mae’r ffaith 
fod o leiaf  bedwar o bobl wedi marw 
wrth chwilio amdano’n bwrw cysgod 
dros ramant y stori.   

Wrth sôn am y gist hon dair blynedd yn 
ôl soniais am drysor yr Efengyl. Mae’r 
erthygl ar wefan Gronyn. (Chwiliwch 
am fis Mehefin 2017 yn yr Archif.) Am 
y trysor hwnnw meddwn, ‘Nid trysor 
sy’n darfod mo’r Efengyl, ond trysor 
sydd i bara am byth.’   

Roedd ymateb Forrest Fenn wrth iddo 
gyhoeddi fod y trysor wedi dod i’r fei 
yn ddiddorol.  ‘Rwy’n hanner teimlo’n 
falch, a hanner teimlo’n ddigalon,’ 
meddai, ‘gan fod yr helfa drosodd.’   

Gan fy mod wedi defnyddio’r stori’n 
ddarlun o drysor yr Efengyl, ni allaf 
heddiw beidio â chymharu ymateb Mr 
Fenn ag ymateb Duw pan ddaw pobl o 
hyd i’r trysor hwnnw. Mae tair dameg 
a gofnodwyd yn Luc 15 yn dangos ym-
ateb Duw yn glir iawn: damhegion y 
ddafad golledig, y darn arian colledig 
a’r mab afradlon. Mae’r tair yn cyfleu 
llawenydd y nefoedd, llawenydd yr 
angylion a llawenydd Duw ei hun o 
weld un pechadur yn edifarhau.  

Yn yr Efengyl, mae Duw’n cynnig i 
ni’r trysor pennaf, y bywyd tragwyddol 
sydd yn ei Fab Iesu. A’r hyn a ddywed  
y damhegion hyn yw bod ein Duw ni’n 
llawenhau bob tro y bydd unrhyw un 
yn canfod y trysor trwy ddod i gredu 
yng Nghrist, a’i dderbyn yn Arglwydd 
a Gwaredwr. Nid oes yn y nefoedd 
deimladau cymysg pan ddigwydd hyn: 
dim ond llawenydd mawr. A’r fath 
gysur i Gristnogion yw cofio hynny, a 
chofio hefyd, os yw Duw’n llawenhau 
o weld pobl yn dod i gredu yn ei Fab, 
ei fod yn llawenhau hefyd o weld y 
bobl hynny’n glynu wrth eu proffes ac 
yn dal i’w addoli a’i garu am iddo roi’r 
trysor hwn i ni. Roedd y  Salmydd yn 
amlwg wedi ei gweld hi: ‘Pleser yr Ar-
glwydd yw’r rhai sy’n ei ofni, y rhai 
sy’n gobeithio yn ei gariad’ (Salm 
147:11).    

Trysor Fenn (Rhan 2) 
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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 trydydd Sul ar ddeg heb ein 
hoedfaon arferol; ac fe y soniwyd y Sul 
diwethaf, mae’n chwith iawn i ni heb 
gwmni’n gilydd o Sul i Sul. Daliwn i 
bwyso ar ddaioni’r Arglwydd, a’i ofal 
amdanom. Anfonwn ein cofion at bawb 
sydd heb fod yn dda ac yn arbennig ein 
haelodau sydd yn yr ysbyty ar hyn o 
bryd.  Dymunwn iddynt wellhad buan 
iawn. 
 
Cofiwch heddiw eto am yr oedfaon sydd 
ar gael i chi ar y We a’r teledu a’r radio. 
Mae gan Undeb yr Annibynwyr oedfa ar 
ei wefan bob Sul. Ewch i annibynwyr.org  
a chwilio am ‘Yr Oedfa Ddigidol’ ar 
waelod y dudalen ‘Cartref’. Y Parchg  
Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog sy’n 
pregethu heddiw. 
 
Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  
Canmol ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal y Parchg Ddr Alun Tudur,     
Caerdydd.   
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Aled Lewis Evans, 
Wrecsam.   

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. 

  

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 
‘Gwae chwi, ysgrifenyddion a Pharis-
eaid, ragrithwyr, oherwydd yr ydych yn 
talu degwm o fintys ac anis a chwmin, 
ond gadawsoch heibio bethau trymach y 
Gyfraith, cyfiawnder a thrugaredd a 
ffyddlondeb, yr union bethau y dylasech 
ofalu amdanynt, heb adael heibio'r 
lleill. Arweinwyr dall! Yr ydych yn  
hidlo'r gwybedyn ac yn llyncu'r camel. 
 
Gwae chwi, ysgrifenyddion a Pharis-
eaid, ragrithwyr, oherwydd yr ydych yn 
glanhau'r tu allan i'r cwpan a'r ddysgl, 
ond y tu mewn y maent yn llawn      
trachwant a hunanfoddhad. Y Pharisead 
dall, glanha'n gyntaf y tu mewn i'r   
cwpan, fel y bydd y tu allan iddo hefyd 
yn lân 
 
Gwae chwi, ysgrifenyddion a Pharis-
eaid, ragrithwyr, oherwydd yr ydych yn 
debyg i feddau wedi eu gwyngalchu, 
sydd o'r tu allan yn ymddangos yn 
hardd, ond y tu mewn y maent yn llawn 
o esgyrn y meirw a phob aflendid. Felly 
hefyd yn allanol yr ydych chwithau yn 
ymddangos i bobl yn gyfiawn, ond oddi 
mewn yr ydych yn llawn rhagrith ac 
anghyfraith’ (Math. 23:23-28).    

Cwis CIC 
Trefnwyd cwis i griw CIC Capel Coch 
echnos ac roedd yn braf iawn gweld 
pawb trwy gyfrwng Zoom. Roedd Susan 
a Dafydd wedi paratoi’r cwestiynau, a 
Dafydd oedd yr holwr. Byddwn yn 
gwneud yr un peth ymhen pythefnos am 
fod pawb yn amlwg wedi mwynhau eu 
hunain. 
 

Hoff adnod? 
Diolch yn fawr i Mr Neville Hughes, 
Bethlehem Talybont, am yr ymateb hwn 
i’r cwestiwn a ofynnwyd yn Gronyn y Sul 
diwethaf am eich hoff adnod. Byddwn yn 
falch o dderbyn ymateb gan eraill       
ohonoch. 
 
Tasg anodd yw dewis hoff adnod pan 
mae cymaint o rai gwych yn cynnig eu 
hunain! 
 
Fel llawer iawn o bobol, rwy’n siŵr, 
mae'r Gwynfydau (Mathew 5) ac 1 Cor-
inthiaid 13 (Ffydd, Gobaith, Cariad) yn 
dod i'r meddwl yn syth! 
 
Fodd bynnag, dyma bedair hoff adnod y 
mentraf eu cyflwyno.  
 
‘Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth 
hawdd ei gael mewn cyfyngder’ (Salm 
46:1).  
 
‘Cyffelyb yw i ddyn yn adeiladu tŷ, yr 
hwn a gloddiodd, ac a aeth yn ddwfn, ac 
a     osododd ei sail ar y graig: a phan 
ddaeth llifeiriant, y llif-ddyfroedd a gur-
odd ar y tŷ hwnnw, ac ni allai ei siglo; 
canys yr oedd wedi ei seilio ar y 
graig’ (Luc 6:48). 
 
‘A phwy bynnag a'th gymhello un filltir, 
dos gydag ef ddwy’ (Math. 5:41). 
 
‘Am hynny, pa bethau bynnag oll a     
ewyllysioch eu gwneuthur o ddynion i 
chwi, felly gwnewch  

Oedfa dros y ffôn 

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn dar-
paru 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 eiliad-
au cyn i’r oedfa gychwyn.  Y Parchg  
Meirion Morris sy’n pregethu.  
 

Y Goleuad a’r Tyst 
Gan fod Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac 
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ar hyn o 
bryd yn cyhoeddi eu papurau wythnosol,  
Y Goleuad a’r Tyst ar eu gwefannau mae’n 
gyfle arbennig i bawb eu darllen yn rhad ac 
am ddim. 
 
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 tud-
alen 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 
linc hwn:  
  https://annibynwyr.org/wp-content/
uploads/Tyst-05-07-2020-ir-WE.pdf  

   

https://www.ebcpcw.cymru/wp-content/uploads/2020/06/Goleuad-5-Mehefin-gyrru-copi.pdf
https://www.ebcpcw.cymru/wp-content/uploads/2020/06/Goleuad-5-Mehefin-gyrru-copi.pdf
https://www.ebcpcw.cymru/wp-content/uploads/2020/06/Goleuad-5-Mehefin-gyrru-copi.pdf
https://annibynwyr.org/wp-content/uploads/Tyst-05-07-2020-ir-WE.pdf
https://annibynwyr.org/wp-content/uploads/Tyst-05-07-2020-ir-WE.pdf

