
Oedfa’r Sul  
Mehefin 21 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, diolch am 
dy ofal tyner amdanom trwy ddyddiau’r 
wythnos ddiwethaf. Arwain ni eto heddiw 
i’th foli gydag aelodau ein heglwys leol 
yn ............. ac eglwysi’r  Ofalaeth. Boed 
i’r cyfan a wnawn ac a ddywedwn ac a 
feddyliwn yn ogoniant i ti, trwy Iesu Grist 
ein Harglwydd a’n Gwaredwr. Amen.   
 
Emyn 176 ‘Fy enaid at dy Dduw’  
 
Darllen: Salm 71 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Fedr neb ddweud bod Llyfr y Salmau’n 
gul ei orwelion. Yn nghanol pob math o 
brofiadau mae golwg y Salmydd ar 
Dduw. Beth bynnag ei amgylchiadau, 
mae’r Salmydd yn medru codi ei olwg a 
gweld pethau trwy lygaid ffydd, heb adael 
i’r trafferthion mwyaf hyd yn oed ei 
rwystro rhag gwneud hynny.  Gwelwn 
hynny yn Salm 71. 
 
 i     Duw yn noddfa  
Mae’r Salm yn cychwyn trwy gydnabod 
Duw yn lloches a noddfa. Mae hwnnw’n 
nodyn cyfarwydd yn Llyfr y Salmau. 
Yma, fel mewn sawl Salm arall, mae’n 
diolch am loches rhag ymosodiad pobl 
eraill (4,10,13 a 24). Mae hefyd yn sôn 
am ‘gyfyngderau mawr a chwerw’ ac am 
y profiad o fod ‘yn nyfnderau’r 
ddaear’ (20). Beth bynnag y peryglon, 
gŵyr y Salmydd y gall bwyso ar Dduw a 
dibynnu arno i’w amddiffyn.  Ai dyma 
ein profiad ni? 
 
ii     Edrych nôl  
Mae’r Salmydd yn cydnabod bod gofal a 
daioni Duw wedi bod yn realiti erioed: ‘fy 
ymddiriedaeth o’m hieuenctid’ (5); ‘ti 

a’m tynnodd allan o groth fy mam’ (6). 
Nid yw’r gofal hwn wedi ei gyfyngu i’r 
presennol; mae’n medru codi ei olygon 
uwchlaw’r hyn sy’n ei fygwth ar hyn o 
bryd, a chofio mai’r Duw a’i cynhaliodd 
ddoe a fydd yn ei gynnal heddiw ac yfory 
hefyd.  
 
iii  Edrych ymlaen  
Mae’r hyn a ŵyr y Salmydd am ddaioni 
Duw ar hyd ei fywyd yn rhoi iddo hyder 
y bydd Duw’n para’n ffyddlon nid yn ei 
amgylchiadau presennol yn unig ond i’r 
dyfodol. Mae’n erfyn yn daer ar Dduw 
i’w gofio: ‘Paid â’m bwrw ymaith yn 
amser henaint; paid â’m gadael pan fydd 
fy nerth yn pallu’ (9). Buan iawn y medr 
anawsterau’r funud ein llethu ni os na 
chofiwn ddaioni’r Arglwydd i ni cyn 
hyn. 
 
iv. Moli Duw  
O’i dechrau i’w diwedd, mae’r Salm yn 
canmol Duw. Mae hynny’n golygu dau 
beth. Yn gyntaf, ei ganmol ar gân mewn 
addoliad: ‘Oherwydd Ti, Arglwydd, yw 
fy ngobaith ... Amdanat ti y bydd fy 
mawl yn wastad’ (5,6).  Sylwch hefyd ar 
adnodau 22–24.  Ac yn ail, ei ganmol ar 
lafar yn ei dystiolaeth i eraill: ‘Soniaf am 
dy gyfiawnder’ (16); ‘O Dduw, paid â’m 
gadael, nes imi fynegi dy rym i’r cenedl-
aethau sy’n codi’ (18). 
 
Gweddi: Dad Nefol, diolchwn am bob 
cynhaliaeth hyd yma yn ein bywydau. Ti 
yw ein craig a’n lloches a’n noddfa ym 
mhob sefyllfa, ac yn wyneb pob pryder a 
pherygl. Galluoga ni i ymddiried yt ac i 
dystio bob dydd am dy ddaioni a’th ras 
trwy Iesu Grist dy Fab. Amen. 
 
Emyn 203: ‘Arhosaf yng nghysgod ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Alwyn Pritchard, Pentreuchaf ar sianel 
Youtube Capel  Tanycoed heddiw.  

I’m clust i, mae’r ymadrodd Cymraeg 
yn swnio’n fwy naturiol na’r un sy’n 
cyfateb iddo yn yr iaith fain. Mi garwn 
feddwl hefyd i’r un Cymraeg gael ei 
fathu rai blynyddoedd yn gynharach 
na’r un Saesneg. Dywed Geiriadur y 
Brifysgol mai yn yr ugeinfed ganrif y 
bathwyd yr ymadrodd Cymraeg. Yn ôl 
geiriadur arall, yn 1930 y bathwyd y 
Saesneg cyfatebol, ond hanner canrif 
yn ddiweddarach y cafwyd y defnydd 
mwyaf cofiadwy ohono. Ac ar y wraig 
a’i defnyddiodd bryd hynny y mae’r 
bai am y ffaith mai cyfleu gwendid a 
wna’r ymadrodd i’r rhelyw o bobl  
bellach. 

Yn sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog 
ddydd Mercher, roedd Keir Starmer yn 
sôn am dri thro pedol a wnaeth Boris 
Johnson erbyn hyn. Mae hwnnw’n 
gwadu iddo wneud y fath beth.  Oes, 
mae deugain  mlynedd ers i Margaret 
Thatcher, un o’i ragflaenwyr, yngan y 
geiriau enwog: ‘To those waiting with 
bated breath for that favourite media 
catchphrase, the “U” turn, I have only 
one thing to say. “You turn if you want 
to. The lady's not for turning.”’ Ers 
hynny, bu’n amhosibl i wleidyddion 
wneud tro pedol heb gael eu cyhuddo o 
wendid a methiant. 

Hyd y gwelaf, i fyd moduro y perthyn 
yr ymadroddion ‘tro pedol’ ac ‘U-turn’ 
yn wreiddiol: troi cerbyd yng nghanol y 
ffordd er mwyn newid cyfeiriad yn 
llwyr. Doedd dim o’i le ar dro pedol yn 
1930; a chyn belled â’i fod yn ddiogel a 

chyfreithlon, does dim o’i le arno 
heddiw. Mae’n beth call i’w wneud, a 
does dim cywilydd iddo. Gwell hynny 
na dal i fynd i’r cyfeiriad anghywir.  

O’i wneud yn iawn, mae tro pedol yn 
beth cadarnhaol. I bob pwrpas, dyna’n 
union yw ‘edifeirwch’ yn y Beibl. Yn 
lle mynd oddi wrth Dduw, mae’r sawl 
sydd wedi edifarhau yn mynd ato. Yn 
lle dilyn ei lwybr ei hun, mae wedi troi 
oddi amgylch ac yn mynd i gyfeiriad 
cwbl wahanol wrth ddilyn llwybr Duw. 
A does arno ddim cywilydd o’r peth. 
I’r gwrthwyneb yn llwyr.   

Nid yn y tro pedol y mae’r cywilydd, 
ond yn y llwybr a ddilynwn wrth i ni 
anwybyddu Duw a mynnu nad oes 
iddo awdurdod dros ein bywydau.   
Oherwydd hynny, peidiwn â bod ofn 
cydnabod yr angen am dro phedol. A 
pheidiwn â bod ofn ei wneud gan mai 
rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano 
ydyw i’r Cristion; rhywbeth i ganmol 
Duw amdano, gan mai gras Duw yn 
unig sy’n galluogi pobl i droi ato.  

‘The lady’s not for turning.’ Mae     
ysbryd Mrs Thatcher yn y tir o hyd. Ac 
nid yn y byd gwleidyddol yn unig.  
Onid oes miloedd o bobl yn gwrthod â 
throi at Dduw, er clywed ei lais droeon 
yn galw arnynt i gydnabod eu beiau a 
throi ato am faddeuant?  Yn nheyrnas 
Dduw, peth cadarnhaol yw’r tro pedol 
neu’r edifeirwch calon y mae Efengyl 
Iesu Grist yn ei hawlio oddi wrthym.  
Gweithred y doeth yw edifeirwch, ac 
nid rhywbeth i’w guddio a’i wadu. 

Y doeth sy’n troi 
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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 ddeg heb ein 
hoedfaon arferol; ac mae’n siŵr eich bod 
chi fel finnau’n gweld y Sul yn rhyfedd 
iawn wrth orfod dibynnu ar oedfaon y we 
neu’r teledu neu’r radio er mwyn ymuno 
ag eraill i addoli.  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.  Dym-
unwn iddynt wellhad buan iawn. 
 
Cofiwch heddiw eto am yr oedfaon sydd 
ar gael i chi ar y We a’r teledu a’r radio. 
Soniais y Sul diwethaf am ddarpariaeth 
yr Annibynwyr.  Mae gan y Presbyteriaid 
hefyd ddarpariaeth amrywiol ar wefan yr 
enwad. Chwiliwch am ‘Eglwys Gartref’ 
ar wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 
ac yna’r adran ‘Addoli Digidol’ a chewch 
lawer o ddeunydd o bob cwr o’r wlad.  
Gallwch ddefnyddio’r linc hwn: 
https://www.ebcpcw.cymru/cy/addoli-
digidol/  
 
Mae’r deunydd yn cynnwys pregethau a 
myfyrdodau a gweddïau a chasgliadau o 
adnodau ac ati. 

ydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  Can-
mol ar S4C am 11.00 o’r gloch yng ngof-
al Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y 
Bedyddwyr, y Parchg Judith Morris. 
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Siân Rees, a oedd 
yn arfer bod yn aelod yng Nghaersalem 
Caernarfon ond sydd bellach yn arwain 
gwaith y Cynghrair Efengylaidd yn 
Nghymru.    

Maeth o Mathew 
‘Dysgwch wers oddi wrth y ffigysbren. 
Pan fydd ei gangen yn ir ac yn dechrau 
deilio, gwyddoch fod yr haf yn          
agos. Felly chwithau, pan welwch yr 
holl bethau hyn, byddwch yn gwybod ei 
fod yn agos, wrth y drws. Yn wir, rwy'n 
dweud wrthych, nid â'r genhedlaeth hon 
heibio nes i'r holl bethau hyn            
ddigwydd. Y nef a'r ddaear, ânt heibio, 
ond fy ngeiriau i, nid ânt heibio ddim. 
 
Ond am y dydd hwnnw a'r awr ni ŵyr 
neb, nac angylion y nef, na'r Mab, neb 
ond y Tad yn unig. Fel y bu yn nyddiau 
Noa, felly hefyd y bydd yn nyfodiad 
Mab y Dyn. Fel yr oedd pobl yn y   
dyddiau cyn y dilyw yn bwyta ac yn 
yfed, yn cymryd gwragedd ac yn cael 
gwŷr, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r 
arch, ac ni wyddent ddim hyd nes y 
daeth y dilyw a'u hysgubo ymaith i gyd; 
felly hefyd y bydd yn nyfodiad Mab y 
Dyn. Y pryd hwnnw bydd dau yn y cae; 
cymerir un a gadewir y llall. Bydd dwy 
wraig yn malu yn y felin; cymerir un a 
gadewir y llall. Byddwch wyliadwrus 
gan hynny; oherwydd ni wyddoch pa 
ddydd y daw eich Arglwydd. Ond   
gwybyddwch hyn: pe buasai meistr y tŷ 
yn gwybod pa amser y byddai'r lleidr yn 
dod, buasai ar ei wyliadwriaeth ac ni 
fuasai wedi caniatáu iddo dorri i mewn 
i'w dŷ. Am hynny chwithau hefyd, 
byddwch barod, oherwydd pryd na 
thybiwch y daw Mab y Dyn’ (Math. 
24:32-44).    

Oedfa Youtube  
Alwyn Pritchard o Bentreuchaf sy’n   
pregethu ar sianel Capel Tanycoed ar 
Youtube heddiw.  Bydd yr oedfa’n barod 
erbyn 9.00 o’r gloch y bore. Chwiliwch 
am ‘Capel Tanycoed’, 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. 
 

Cwis CIC 
Bydd criw CIC Capel Coch yn cyfarfod 
dros Zoom i gael cwis arall nos Wener 
nesaf, Mehefin 26, am 8.00 o’r gloch. 
 

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 Pedair Tudalen 
Mae’n werth eich atgoffa fod modd    
darllen papurau wythnosol yr enwadau, 
Y Goleuad a’r Tyst ar wefannau’r ddau 
enwad yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd.  
 
Yr wythnos hon, ymlith yr erthyglau yn y 
Pedair Tudalen Gydenwadol sy’n rhan 
o’r ddau bapur mae un yn sôn am fenter 

newydd gan y Cyngor Ysgolion Sul ac un 
arall gan weinidog Cymraeg o Boston, 
Massachusetts, yn yr Unol Daleithiau.   
 
Mi soniaf am fenter Teledu Cristnogol 
Cymru yr wythnos nesaf.   
 
Mae’r cyfweliad â’r Parchg Kevin Adams 
o Boston yn ddiddorol iawn. Un o Lanelli 
yw Kevin yn wreiddiol. Roedd yn y Coleg 
ym Mangor gyda mi, ond mae’r byw yn yr 
Unol Daleithiau ers blynyddoedd.  Yn y 
Pedair Tudalen yr wythnos hon, mae’n 
trafod y ddau beth a fu yn y newyddion y 
naill ochr a’r llall i’r Iwerydd yr wythnosau 
diwethaf hyn: y pandemig Covid-19 a  
marwolaeth George Floyd a’r ymateb iddo.  
Mae’n dda cael ymateb o’r America trwy 
lygaid Cymro sy’n byw a gweinidogaethu 
yno. Meddai, ‘Y peth calonogol am y    
protestio yw fod du a gwyn yn cydweithio 
ac yn cytuno bod angen gweithredu i geisio 
osgoi’r fath beth yn y dyfodol’.  
 
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  

   

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Gwyn ac 
Annette Parri, Cynefin, Deiniolen yn eu 
profedigaeth o golli mam Gwyn, Mrs Vera 
Parry (Bro Dawel, Ffordd Deiniol gynt) a 
fu farw yng Nghartref Cerrig yr Afon, Y   
Felinheli ddydd Sul, Mehefin 14 wedi 
gwaeledd hir, yn 87 mlwydd oed. Cynhelir 
angladd preifat ddydd Mercher, Mehefin 
24.  Cydymdeimlwn hefyd â Heledd, Ynyr 
a Bedwyr o golli eu nain, ynghyd â’r teulu 
cyfan. 
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