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Mai 17, 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: Dduw a Thad ein Harglwydd 
Iesu Grist, trown atat heddiw eto gan 
wybod dy fod yn ein gweld, ble bynnag 
ydym.  Ynghyd ag aelodau ein heglwys 
leol yn ............. ac eglwysi’r Ofalaeth, 
molwn Di am dy gariad a’th drugaredd yn 
yr Efengyl ac yn Iesu Grist.  Amen.   
 
Emyn 62: ‘Yr Arglwydd yw fy Mugail ..’  
 
Darlleniad: Salm 34. 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Mae’r cyfeiriad at Dafydd yn ‘newid ei 
wedd o flaen Abimelech’ yn cyfeirio at 
hanes a geir am Dafydd yn 1 Samuel 
21:10-15.  Darllenwch hwnnw er mwyn 
cael cefndir y Salm arbennig hon.  Mae’n 
amlwg fod y Salm hon yn un o’r Salmau 
y medrwn eu cysylltu á digwyddiadau 
penodol. Yn yr hanes, mae Dafydd yn ffoi 
rhag Saul i dir y Philistiaid; ac er mwyn 
ceisio cuddio’r ffaith mai fo ydi’r un a 
laddodd Goliath, arwr y Philistiaid, mae’n 
cymryd arno ei fod yn wallgof.  
 
 i     Mawl 
Yn nhair adnod gyntaf y Salm mae      
Dafydd yn moli Duw ac yn galw ar bawb 
sy’n clywed neu ddarllen y Salm i uno ag 
ef i wneud hynny.  ‘Bob amser’ ac ‘yn 
wastad’, meddai, bendithiwn, moliannwn, 
mawrygwn a dyrchafwn enw Duw.  
 
Ydym ni mor barod â Dafydd i wneud 
hynny tybed?   
 
ii   Profiad 
Yn y rhan nesaf (adnodau 4-10) mae’n 
sôn am y waredigaeth a gafodd.  Dywed 
fod Duw wedi ei ‘waredu o’m holl ofn’, 
ac yn yr hanes yn 1 Samuel 21 gwelwn 

Dafydd yn ofni rhag Abimelech (neu 
Achis).  Sylwch ar y ddau enw: Achis 
oedd enw personol y brenin; Abimelech 
oedd ei enw swyddogol.   
 
Galwodd Dafydd ar Dduw, ac atebodd 
Duw ei gri. Sonia am ei ‘ofnau’ a’i ‘holl 
gyfyngderau’, a chyfeiria ato’i hun fel yr 
’un isel’. Ond gall Dafydd dystio fod 
Duw wedi ei helpu a’i waredu a’i godi ar 
ei draed.  Mae hefyd yn annog eraill i 
alw ar Dduw, a phrofi a gweld ’mai da 
yw’r Arglwydd’. 
 
Fedrwn ni dystio’n ddiolchgar am ofal 
Duw a’i help a’i atebiad i’n gweddïau 
pan fuom ninnau mewn perygl ac ofn? 
 
iii  Gwers  
Mae profiad Dafydd yn golygu y gall 
ddysgu eraill. Y wers fawr yw bod rhaid 
ofni Duw. Ystyr hyn yw ceisio’r da,   
cefnu ar ddrwg, ceisio heddwch, a chael 
lloches yn yr Arglwydd.  Yn ogystal â 
chyflwyno’r wers, mae Dafydd yn rhoi 
addewid y bydd pawb sy’n ofni Duw fel 
hyn yn profi bendith. Mae’r Arglwydd, 
meddai yn ’agos at y drylliedig o galon 
ac yn gwaredu’r briwedig o ysbryd’.   
 
Gweddi: Diolchwn, O Dad Nefol, am 
dy addewid i’n gwaredu o’n holl ofnau. 
Gwyddom y gallwn ninnau wynebu 
’llawer o adfyd’ ond diolchwn dy fod yn 
medru rhoi dy gysur a’th nerth i bawb 
sy’n galw arnat.  Helpa ni i wneud hyn er 
mwyn dy enw mawr.  Amen. 
 
Emyn 24: ‘O cenwch fawl ..’ 
 
Adrodd Gweddi’r Arglwydd i orffen.  

 
OEDFA AR Y WE 

 
Bydd pregeth gan y Gweinidog ar sianel 
Youtube Capel Tanycoed eto heddiw. 
Dim ond chwilio am ‘Capel Tanycoed’ 
ar Y outube neu Google sydd angen 
(unrhyw bryd ar ôl 9.00 o’r gloch fore 
Sul).  

Os cofiaf, yr unig beth a ysgrifennwyd 
ar yr amlen a bostiwyd yn y De oedd fy 
enw a’m swydd a ‘Pen Llŷn’. Wyddai’r 
sawl a’i hanfonodd mo enw’r pentref 
na’r tŷ yr oeddem yn byw ynddo.  
Roedd y llythyr yn ddiogel yn fy llaw 
drannoeth; ond wnes i erioed fentro 
cyfeirio llythyr mewn ffordd debyg.  
Doethach o lawer yw ceisio gofalu bod 
y cyfeiriad a’r côd post cywir ar bob 
llythyr a pharsel. 

Fel arfer, mae sawl tŷ o fewn stryd neu 
gylch yn rhannu’r un côd post. Tybed a 
glywsoch chi am yr ap what3words a 
grëwyd ar gyfer ffonau symudol a 
chyfrifiaduron gan gwmni o Lundain?  
Ar yr ap hwn, mae’r byd cyfan wedi ei 
rannu i 57 triliwn o sgwariau 3-medr; 
ac ar gyfer pob sgwâr nodir cyfuniad 
unigryw o dri gair. Er mwyn sicrhau 
mai ar un sgwâr yn unig y ceir yr un 
cyfuniad o dri gair, roedd angen bron i 
36,000 o eiriau.  Mae’r ap i’w gael yn 
Gymraeg.  Trwy ddefnyddio’r cyfuniad 
o dri gair gellir lleoli pob sgwâr 3-medr 
ar wyneb daear. Rwyf wrth fy nesg ar 
hyn o bryd, ac os gosodwch chi’r tri 
gair, ‘cildroad, cemeg, bochau’, yn yr 
ap, mi gewch eich cyfeirio nid yn unig 
at ein tŷ ni ond at yr union ran o’r ty y 
mae’r ddesg ynddo.  Mae mor fanwl â 
hynny!  

Nid gêm mo’r ap chwaith.  Mae’r 
‘cyfeiriadau 3 gair’ eisoes yn cael eu 
defnyddio gan gwmnïau sy’n danfon 
parseli a chan rai gwasanaethau brys er 
mwyn adnabod union leoliad damwain 

neu argyfwng. I mi, y mae’n rhyfeddod 
llwyr: ni allaf amgyffred beth yw 57 
triliwn; ac y mae gallu a dyfeisgarwch 
y bobl a greodd yr ap yn syndod.  

Ac eto, llawer mwy rhyfeddol yw gallu 
Duw, sydd nid yn unig yn gweld pob 
twll a chornel o’r byd a’r bydysawd 
ond sydd hefyd wedi creu’r cyfan. 
Trwy ei Air Ef y daeth popeth i fod, o 
gopa’r mynydd uchaf i ddyfnder eithaf 
y moroedd. Gwaith ei ddwylo Ef yw 
holl gywreinrwydd y ddaear a’r cyfan 
sydd ynddi. Â’i lygaid dwyfol mae’n 
gweld holl bobloedd y byd, ac â’i glust 
mae’n clywed pob cri ac yn gwrando 
ar bob gweddi. Mae’r Hollalluog yn 
sylwi ar bopeth ac yn cynnal y cyfan. 
Arno y dibynna’r cyfan, a’i roddion Ef 
yw holl ddoniau a chlyfrwch y bobl a 
osododd yn stiwardiaid ar ei fyd.  

Un o roddion pennaf Duw i ni yw’r 
gallu i siarad ac i’n mynegi ein hunain 
trwy eiriau. Mae geiriau’n cyfoethogi 
ein bywydau a’n perthynas ag eraill. 
Trwyddynt y mynegwn ein teimladau 
a’n profiadau dyfnaf, ac y diolchwn i 
Dduw a’i ganmol. Oddi wrth Dduw y 
cawsom eiriau ac iaith; ac ni allwn ond 
rhyfeddu at yr amrywiaeth o eiriau (a 
phob un â’i ystyr ei hun) sydd gennym 
i gyfathrebu a chanu a chlodfori Duw. 
Ac o feddwl am y cyfuniad unigryw o 
dri gair a osododd yr ap hwn ar gyfer 
pob un sgwâr, gallwn feddwl am 
drioedd o eiriau sy’n golygu cymaint i 
bobl Dduw. ‘Tad, Mab, Ysbryd’ ydi un 
enghraifft, ac un arall ydi ‘Ffydd,   
gobaith, cariad’.  

cildroad, cemeg, bochau 
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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 nawfed Sul heb ein hoedfaon ar-
ferol.  Gweddïwn dros ein gilydd, dros 
ein teuluoedd, dros ein cymdogion, dros 
drigolion ein cartrefi preswyl a chartrefi 
nyrsio, dros gleifion mewn ysbyty a  
chartref, dros ofalwyr a phawb sy’n 
gweini ar gleifion.  
 
Cofiwch heddiw eto am yr oedfaon sydd 
ar gael i chi. Bydd oedfa i’r Ofalaeth ar 
sianel Y outube Capel Tanycoed ar y We.  
Y Gweinidog fydd yn pregethu unwaith 
eto; a heddiw ceir y drydedd a’r olaf o’r 
pregethau a seiliwyd ar Lyfr Job.     
 
Ymhlith yr oedfaon a welir ar y We mae 
rhai Capel y Ffynnon, Bangor. Ewch i 
‘Capel y Ffynnon’ ar Y outube, a chewch 
nid yn unig oedfa bob Sul ond fyfyrdod 
byr dyddiol gan weinidog yr eglwys, y 
Parchg Dafydd Job.     
 
Bydd ‘Yr Oedfa’ ar S4C am 11.00 o’r 
gloch heddiw yng ngofal y Parchg Nan 
Powell Davies, Yr Wyddgrug. 
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch.   

Oedfa’r Gweinidog 
ar Youtube heddiw 

 
Y Gweinidog fydd yn pregethu ar sianel 
Capel Tanycoed ar Youtube heddiw.  
Bydd yr oedfa i’w gweld unrhyw bryd ar 
ôl 9.00 o’r gloch y bore. Ar Youtube, 
chwiliwch am ‘Capel Tanycoed’. Does 
dim rhaid gwrando ar unrhyw amser   
penodol wrth gwrs.  Mae modd gwrando 
unrhyw bryd sy’n hwylus i chi. 

Maeth o Mathew 
Dyma ddyn yn dod ato ac yn gofyn, 
“Athro, pa beth da a wnaf i gael bywyd 
tragwyddol?” A dywedodd Iesu wrtho, 
“Pam yr wyt yn fy holi am yr hyn sy'n 
dda? Un yn unig sy'n dda. Ond os   
mynni fynd i mewn i'r bywyd, cadw'r 
gorchmynion.” Meddai yntau wrtho, 
“Pa rai?” Atebodd Iesu, “‘Na ladd, na 
odineba, na ladrata, na chamdystiol-
aetha, anrhydedda dy dad a'th fam’, a 
‘Câr dy gymydog fel ti dy 
hun.’” Dywedodd y dyn ifanc wrtho, 
“Yr wyf wedi cadw'r rhain i gyd. Beth 
arall sydd eisiau?” Meddai Iesu wrtho, 
“Os mynni fod yn berffaith, dos, gwerth 
dy eiddo a dyro i'r tlodion, a chei drysor 
yn y nefoedd; a thyrd, canlyn fi.” Ond 
pan glywodd y dyn ifanc y gair hwn, 
aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd 
yn berchen meddiannau lawer. 

Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, 
“Yn wir, rwy'n dweud wrthych mai  
anodd fydd hi i rywun cyfoethog fynd i 
mewn i deyrnas nefoedd. Rwy'n dweud 
wrthych eto, y mae'n haws i gamel fynd 
trwy grau nodwydd nag i rywun cyf-
oethog fynd i mewn i deyrnas 
Dduw.” Pan glywodd y disgyblion hyn, 
synasant yn fawr ac meddent, “Pwy 
felly all gael ei achub?” Edrychodd Iesu 
arnynt a dywedodd wrthynt, “Gyda dyn-
ion y mae hyn yn amhosibl, ond gyda 
Duw y mae pob peth yn bosibl”’ (Math. 
19:16-26).    

 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 
heddiw.   
 

Wythnos Cymorth 
Cristnogol 

Roedd hi’n Wythnos Cymorth Cristnogol 
yr wythnos ddiwethaf, ond oherwydd yr 
argyfwng Covid-19 nid oedd modd 
gwneud y casgliadau arferol.  Os ydych 
eisiau cyfrannu , gallwch wneud hynny 
trwy un o’r ffyrdd canlynol.   
 
1.   I gyfrannu ar lein, ewch i wefan 
‘Cymorth Cristnogol’, a chliciwch ar y 
tap ‘Christian Aid Week’.  Neu copiwch 
y linc hwn:    
 

https://www.christianaid.org.uk/
appeals/key-appeals/christian-aid-
week 

 
2.   I gyfrannu dros y ffôn, ffoniwch 
swyddfa Cymorth Cristnogol ym Mangor  
Y rhif ffôn yw 01248 353574. 
 
3.   Os yw hi’n well gennych gyfrannu yn 
y ffordd draddodiadol gan roi arian 
mewn amlen, yna defnyddiwch amlen 
gyffredin a nodi ‘Wythnos Cymorth 
Cristnogol’ arni.  Un ai daliwch eich  
gafael ar yr  amlen nes byddwn yn medru 
cyfarfod â’n gilydd neu rhowch wybod 
i’r Gweinidog fod gennych.  Ffoniwch 
01286 872390.  Gall pobl Llanberis sy’n 
mynd am dro heibio i Cilfynydd daro’r 
amlen trwy’r drws unrhyw bryd os   
dymunwch. 
 

 

Cymorth Cristnogol 
Ddiwedd y mis hwn bydd y Parchg Anna 
Jane Evans yn gadael ei swydd gyda 
Chymorth Cristnogol.  Diolchwn iddi am 
bob cefnogaeth a chymorth a gafwyd dros 
y blynyddoedd.  Dyma neges a anfonodd 
atom.  Dymunwn bob bendith iddi fel 
gweinidog newydd yn Seilo, Caernarfon ac 
Eglwys y Waun, Waunfawr. 
 
“Gair ar ddiwedd Wythnos Cymorth   
Cristnogol gwahanol iawn i bawb eleni – 
ac ar ddiwedd fy nghyfnod i fel Cydlynydd 
Rhanbarth y Gogledd.  Mi fyddaf fi’n   
gorffen efo Cymorth Cristnogol ddiwedd 
mis Mai ac yn symud i weinidogaeth lawn 
amser efo Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
yng Nghaernarfon a Waunfawr.  Cyn 
mynd, dwi isho diolch o waelod calon i chi 
i gyd am eich cefnogaeth gyson a hael i 
waith Cymorth Cristnogol – ac am eich 
cyfeillgarwch a’ch parodrwydd bob amser 
i gydweithio efo ni yn y Swyddfa         
Bangor.  Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at 
gael ffocws mwy cymunedol a lleol i  
mywyd a ngwaith ond, yn sicr, bydd   
Cymorth Cristnogol yn parhau’n rhan    
ganolog o fy ngweinidogaeth. Gobeithio 
bod pob un ohonoch yn cadw’n ddiogel 
ynghanol yr argyfwng yma – diolch o 
waelod calon i chi i gyd am bopeth da chi 
wedi ac y byddwch yn ei wneud i ddangos 
eich cariad at fyd Duw ac at y bobl a 
chymunedau mwyaf bregus ar draws y 
byd. Welai chi rhyw dro wrth wirfoddoli i 
Cymorth Cristnogol, reit siwr! – dwi’n 
falch o ddweud mod i’n pasio’r gwaith ym-
laen i ddwylo diogel Llinos Roberts sydd 
wedi cael ei hapwyntio i fy swydd!”   

  

Ysgol Sul Zoom 
Bydd ‘Ysgol Sul Zoom’ Capel Coch am 
11.45 o’r gloch eto heddiw.  Diolch yn 
fawr i Susan am ei holl waith paratoi ar 
gyfer y  sesiynau.  Mae’r plant wrth eu 
bodd ac yn mwynhau sgwrsio brith 
drafflith â’i gilydd ar y diwedd.   
 

 

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week
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