
Oedfa’r Sul  
Gorffennaf 26, 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: Arglwydd Dduw, galluoga ni 
i’th addoli heddiw ynghyd â’th bobl sy’n 
rhan o’n heglwys yn ............. ac eglwysi 
Gofalaeth Fro’r Llechen Las.  Arwain ni 
trwy dy Ysbryd Glân i roi’r gogoniant i 
gyd i Ti ac i’th annwyl Fab, Iesu Grist, 
ein Harglwydd a’n Gwaredwr.  Amen.   
 
Emyn 381: ‘Hyfryd eiriau’r Iesu ...’ 
 
Darllen: Ioan  1:19–37 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Ioan Fedyddiwr: Yn y goleuni 
Y Sul diwethaf, cafwyd hanes Ioan yn 
bedyddio Iesu Grist.  Wedi’r bedydd, bu 
Iesu am ddeugain niwrnod yn yr anialwch 
lle cafodd ei demtio gan y diafol (Mathew 
4:1-11).  Sylwch fod adnodau 19-51 yn 
dweud beth ddigwyddodd dros bedwar  
diwrnod yn olynol wedi’r temtiad, ac yn 
dangos Ioan ‘yn y goleuni’ ynglŷn ag ef 
ei hun ac ynglŷn â Iesu Grist. Mae’n 
dangos hefyd fod gweinidogaeth Iesu 
wedi cychwyn yn union wedi i Iesu ddod 
nôl o’r anialwch.  Wedi’r temtiad, mae 
pethau’n datblygu’n gyflym iawn. 
 
 i     Diwrnod 1 (adnodau 19-28)  
Mae Ioan Fedyddiwr erbyn hyn mewn lle 
o’r enw Bethania.  Nid y Bethania yr oedd 
Mair a Martha’n byw ynddo yw hwn.  Ni 
wyddom ble yn union yr oedd hwn, ond 
roedd i’r rywle i’r dwyrain o’r Iorddonen 
a heb fod yn bell o Galilea.  Mae’n hawdd 
meddwl fod Ioan wedi aros yn yr un lle i 
bregethu a bedyddio; ond nid felly roedd 
hi gan ei fod yn symud o le i le, o’r de i’r 
gogledd fwyaf tebyg. 
Anfonwyd offeiriaid a Lefiaid gan y Phar-
iseaid i holi Ioan. Mae Ioan yn gwybod 
fod rhai’n credu mai fo ydi’r Meseia.  

Ond mae’n gwadu mai fo ydi’r Meseia, 
ac yn gwadu hefyd mai fo ydi Elias 
(gweler Malachi 4:5) na’r 
‘Proffwyd’ (Deuteronomium 18:15-18).  
Mae’n dweud mai’r un sydd i baratoi’r 
ffordd ar gyfer un cryfach ydyw (adnod 
23). Nid yw Ioan yn synied amdano ei 
hun ei fod yn bwysicach nag ydyw.   
 
ii Diwrnod 2 (adnodau 29-34)  
Daw Iesu at Ioan eto. Ac mae Ioan yn 
dweud mai Oen Duw sy’n tynnu ymaith 
bechod y byd ydi hwn. Mae’n dangos 
yma hefyd mai ar ôl iddo fedyddio Iesu y 
deallodd Ioan hyn, wrth weld yr  Ysbryd 
Glân yn disgyn ar Iesu fel colomen ac 
wrth glywed Duw’n cyhoeddi mai Iesu 
yw ei annwyl Fab.  
 
iii     Diwrnod 3 (adnodau 35-42)  
Mae Ioan yn gweld Iesu eto, ond y tro 
hwn mynd heibio wna Iesu, ac nid dod 
ato.  Unwaith eto, dywed Ioan mai Mab 
Duw yw Iesu, a’r tro hwn mae Andreas a 
Ioan (awdur Efengyl Ioan a brawd Iago) 
yn gadael Ioan Fedyddiwr a mynd ar ôl 
Iesu.  Nid yw Ioan yn eu rhwystro, ac 
mae hyn eto’n cadarnhau ei fod yn deall 
yn iawn pwy yw Iesu erbyn hyn, ac yn 
deall hefyd mai ei ganlyn ef sydd raid i 
bawb ei wneud. I bob pwrpas, mae Ioan 
Fedyddiwr yn diflannu o’r stori wedyn. 
 
iv.  Diwrnod 4 (adnodau 43-51) 
Mae Iesu’n cychwyn i Galilea, a dridiau 
wedyn (2:1) yn cyflawni ei wyrth gyntaf.   
 
Gweddi: O Dad, diolchwn eto am Ioan 
Fedyddiwr a’i dystiolaeth  i’r un cryfach 
a mwy a fyddai’n dod ar ei ôl.  Gwna 
ninnau’n dystion cywir i’r Iesu, Amen. 
 
Emyn 335 ‘Dyma frawd a anwyd inni ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

Doeddwn i ddim wedi sylwi fod y 
bwrdd y soniais amdano’r Sul diwethaf 
wedi ei dolcio a’i drwsio. Y bwrdd hir 
yn ffreutur Coleg Bala-Bangor oedd 
hwnnw, os cofiwch. Un arall a fu yno’n 
fyfyriwr a ddywedodd hynny wrthyf 
wedi iddo ddarllen Gronyn ar wefan yr 
Ofalaeth. Ac fe ddylai Alun Tudur 
wybod ac yntau wedi ei fagu yno; â’i 
dad yn Brifathro i ni a’i fam yn cadw 
trefn ar breswylwyr yr hostel. 

‘Weithiau,’ meddai, ‘yr hyn yr ydym 
yn ei gofio yw’r tolciau a’r trwsio!’ Ar 
brydiau, mae’r ffaith na fu’r trwsio’n 
gwbl lwyddiannus yn cadw’r cof am y 
tolc yn fyw. Er i ni wneud ein gorau i 
wared ag o, mae’r marc ar y dresel  
fechan a brynon ni’n fuan wedi i ni 
briodi’n dal i’m hatgoffa o’r tebot 
poeth a osododd ffrind i ni arni. Ac nid 
cwbl lwyddiannus fu pob ymdrech o’m 
rhan i drwsio ambell blât a chwpan ac 
ornament. Mae’r glud yn llai amlwg ar 
un neu ddau ohonynt, ond mae’n 
amlwg ddigon i’r pethau hynny gael 
anffawd ar ryw adeg.   

Weithiau, nid oes raid dwyn y tolciau i 
gof: maent yn aros, er pob trwsio a fu.  
Fe’n tolciwyd gan brofedigaethau a 
threialon; ac er profi diddanwch yr   
Efengyl, nid yw’r tolciau’n diflannu’n 
llwyr. Rydym yn dal i alaru ac yn dal i 
frifo.  Fe’n tolciwyd gan eiriau brwnt a 
gweithredoedd cas; ac er profi nerth 
Duw, gall y tolciau aros. Mae’r brath 
yn medru aros yn hir. Ac fe’n tolciwyd 
gan bechod; ac er profi’r maddeuant 

sydd trwy Grist, daw tolciau newydd 
i’n hatgoffa o’n gwendid a’n hanallu 
parhaus i fyw’n ufudd a ffyddlon i’r 
Un a’n carodd ac a fu farw er mwyn 
ennill y maddeuant hwnnw i ni.  Mae’r 
tolciau’n amlwg yn y gorau ohonom. 

Ond trwy drugaredd, rhyw Kintsugi o 
drwsio fu arnom. Dyw’r tolciau ddim 
wedi diflannu, ond maent yn tystio 
mewn rhyw ffordd i ras a chynhaliaeth 
Duw. Hen grefft Japaneaidd  o drwsio 
crochenwaith ydi Kintsugi. Yn hytrach 
na cheisio cuddio’r trwsiad, defnyddir 
lacer arbennig o sap coeden wedi ei 
gymysgu â phowdwr aur, arian neu 
blatinwm fel bod y trwsiad yn amlwg 
ac yn harddu’r plât neu’r bowlen, a’i 
wneud yn ddarn o grochenwaith, neu’n 
ddarn o gelfyddyd unigryw hyd yn 
oed.   

Weithiau, mae’r tolciau’n amlwg ym 
mywydau’r bobl sydd wedi credu yn yr 
Arglwydd Iesu. Ond mae hefyd yn 
amlwg fod Duw wedi trwsio, ac yn dal 
i drwsio’r tolciau.  A thrwy ryfeddod, 
mae’r trwsio celfydd a fu trwy ras a 
nerth a ffydd wedi gwneud ei bobl yn 
dystiolaeth hardd i’r modd y mae Duw 
wedi eu cynnal a’u cysuro trwy bob 
ergyd galed. Yn aml, mae Kintsugi’n 
gwneud y darn a atgyweiriwyd yn fwy 
prydferth ac yn fwy gwerthfawr.  Ac 
yn aml, yr un peth sy’n gwneud argraff 
ar bobl eraill yw’r ffaith mai pobl sydd 
wedi eu tolcio ydi Cristnogion, ond 
bod llaw gelfydd y Brenin Mawr wedi 
bod wrthi’n eu trwsio a’u gwneud yn 
hardd mewn ffydd, gobaith a chariad. 

Kintsugi 
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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 pedwerydd Sul ar bymtheg ers i 
ni fethu â chynnal oedfaon yn ein capeli. 
Mae’n amlwg erbyn hyn na fydd y rhan 
fwyaf o eglwysi a chapeli’r wlad yn agor 
cyn y Sul cyntaf ym mis Medi.   
 
Anfonwn ein cofion at bawb sydd heb 
fod yn dda, yn cynnwys pawb a fu yn yr 
ysbyty yn ddiweddar neu sydd yno ar 
hyn o bryd.  Dymunwn iddynt wellhad 
buan. 
 
Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  
Canmol ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal y Parchg Huw George o Sir    
Benfro.          
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Mrs Maggie    
Ogunbanwo, Pen-y-groes.           

 

Oedfaon 
Mae’n amlwg erbyn hyn na fydd y rhan 
fwyaf o eglwysi o bob enwad yn cynnal 
oedfaon yn y capel tan o leiaf ddechrau 
Medi.  Dyna fyddwn ninnau yn ei wneud 
hefyd; a bydd angen ystyried y mater ar 
ddechrau mis Medi ar gyfer y Sul cynatf, 

Medi 6.  Nid oes sicrwydd y bydd modd 
ail afael yn yr oedfaon arferol y Sul 
hwnnw. Gan na wyddom beth fydd y  
sefyllfa o ran yr haint bryd hynny, rhaid 
i’r eglwysi ledled y wlad aros cyn 
gwneud penderfyniad.  Dowch i bawb 
ohonom weddio a gobeithio na fydd yr 
haint wedi gwaethygu eto erbyn hynny.   
 

Oedfa DCDC 
Daw Oedfa Dechrau Canu, Dechrau  
Canmol ar fore Sul ar S4C dros fisoedd y 
Cloi Mewn i ben heddiw.  Mae llawer 
iawn wedi cael budd o’r oedfaon hyn ac 
wedi gwerthfawrogi’r ddarpariaeth.   

Maeth o Mathew 
‘Tra oedd y gwragedd ar eu ffordd, 
dyma rai o'r gwarchodlu yn mynd i'r 
ddinas ac yn dweud wrth y prif          
offeiriaid am yr holl bethau a ddigwydd-
odd. Ac wedi iddynt ymgynnull gyda'r 
henuriaid ac ymgynghori, rhoesant swm 
sylweddol o arian i'r milwyr, gan 
ddweud wrthynt, “Dywedwch fod ei 
ddisgyblion ef wedi dod yn y nos, a'i 
ladrata tra oeddech chwi'n cysgu. Ac os 
daw hyn i glyw y rhaglaw, fe'i           
perswadiwn ni ef a sicrhau na fydd raid 
ichwi bryderu.” Cymerodd y milwyr yr 
arian a gwneud fel y cawsant eu        
cyfarwyddo. Taenwyd y stori hon ar led 
ymysg Iddewon hyd y dydd heddiw. 
 
Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea i'r 
mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod; a 
phan welsant ef addolasant ef, er bod 
rhai yn amau. Daeth Iesu atynt a llefaru 
wrthynt: “Rhoddwyd i mi,” meddai, 
“bob awdurdod yn y nef ac ar y      
ddaear. Ewch, gan hynny, a gwnewch 
ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu 
bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r 
Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl 
orchmynion a roddais i chwi. Ac yn 
awr, yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd 
ddiwedd amser”’ (Math. 28:11–20).    

Ni fydd oedfaon ym mis Awst, ac mae’n 
debyg nad oes fwriad pendant i ail 
ddechrau’r gyfres ym mis Medi. Mae 
golygydd Y  Pedair Tudalen yn y papurau 
enwadol yn annog pawb a fwynhaodd y 
gyfres a chael budd ohoni i gysylltu ag 
S4C i ddiolch am y gyfres ac i ofyn am 
ragor o oedfaon o fis Medi ymlaen. Mae 
manylion cyswllt S4C ar wefan y Sianel, 
neu gellir ffonio’r Wifren Gwylwyr ar 
0370 600 4141.  
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Nerys Colem-
an, Morningside, Bryn, Llandygai ddydd 
Mercher, Gorffennaf 22, yn yr Amlosgfa 
ym Mangor dan arweiniad y Gweinidog. 
Cafwyd teyrnged i’w fodryb gan Mr Neil 
Williams.  Cydymdeimlwn unwaith eto 
â’i phriod, Mr Ernie Coleman yn ei goll-
ed fawr; a diolch i aelodau Capel Bethle-
hem a ddaeth i dalu’r gymwynas olaf i 
Nerys, a fu’n aelod ffyddlon ac yn organ-
yddes yn y Capel am flynyddoedd. 
Roedd ei llesgedd wedi ei rhwystro rhag 
bod yn yr oedfa y blynyddoedd diwethaf 
hyn, ond cadwodd gysylltiad agos â’r 
Capel. Gwerthfawrogai dderbyn Gronyn 
a’r Tyst bob wythnos, a pharhaodd i gyf-
rannu at bob ymdrech i godi arian at y 
Capel neu’r gwahanol elusennau a gefn-
ogai’r eglwys ym Methlehem.  Un o 
Brenteg oedd hi’n wreiddiol, ond roedd 
hi a’i phriod wedi ymgartrefu yn Llan-
dygai ers blynyddoedd.  Roedd yn wraig 
annwyl a chroesawgar a melys ei chwm-
ni.   

Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n pregethu heddiw yn 
ein hoedfa ar y we.  Ceir y bregeth ar 
sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  
 
Bydd yr oedfa’n barod erbyn 9.00 o’r 
gloch y bore. Gellwch ddod o hyd iddi 
hefyd trwy wefan ‘Gronyn’. Mae’n 
rhwydd iawn dod o hyd i honno: dim ond 
chwilio am gronyn.org sydd raid.  
 

Oedfa dros y ffôn 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn dar-
paru oedfa dros y ffôn.  Ffoniwch 
02920101564 unrhyw bryd i glywed yr 
oedfa.  Ysgrifennydd Cyffredinol yr       
enwad,  y Parchg  Meirion Morris sydd fel 
arfer yn arwain yr oedfaon hyn.   
 

Seibiant  

Dyma rifyn olaf Gronyn dros yr haf. Ni 
chaiff ei gyhoeddi ym mis Awst.  Yn 
amlwg, mae wedi bod yn rhyfedd yr wyth-
nosau diwethaf hyn heb i ni fedru ei rannu 
yn ein hoedfaon ar y Sul.  Ond mae wedi ei 
anfon trwy e-bost at gynifer o bobl â phos-
ibl, ac mae i’w weld unrhyw bryd ar wefan 
yr Ofalaeth.  Gobeithio iddo fod o ryw 
werth dros y flwyddyn ddiwethaf a bod 
pawb sydd wedi ei   dderbyn trwy gyfnod 
y Cloi Mewn wedi cael rhyw fudd ohono.    
 

Gwefan yr Ofalaeth 
Mae llawer ohonoch yn gwybod fod Gron-
yn i’w weld ar wefan yr Ofalaeth, gron-
yn.org 
 
Er na chaiff Gronyn ei gyhoeddi ym mis 
Awst, bydd neges newydd ar dudalen flaen 
neu dudalen gartref y wefan bob Sul o’r 
mis.  Rwy’n ddiolchgar i Susan am y neg-
eseuon hyn.   
Fe’u seiliwyd ar gyfres o astudiaethau 
Beiblaidd a baratodd hi ar gyfer ieuenctid 
yng nghyfnod y Cloi Mewn; ond rwy’n 
siŵr y byddant o werth i bawb a fydd yn eu 
darllen. 
 

Cymorth Cristnogol 
Derbyniais lythyr o swyddfa Cymorth 
Cristnogol ym Mangor yn diolch am yr   
arian a dderbyniais oddi wrth rai ohonoch 
yn Neiniolen a Llanberis ar gyfer Wythnos 
Cymorth Cristnogol ym mis Mai. Diolch i 
bawb a gyfrannodd at y swm o £365 y 
llwyddwyd i’w godi.  
 
 


