
Oedfa’r Sul  

Mai 9, 2021 
Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol ac 
felly dyma weddiau o’r llyfryn ‘Defosiwn 
saith diwrnod’ a gyhoeddwyd elusen ar 
gyfer yr Wythnos.  
 
Dydd 1 
Darllenwch Genesis 1:3-5 
 
Roddwr bywyd,  
diolch am dy oleuni pob dydd,  
a’th drugaredd,  
sy’n newydd pob bore.  
Tiwnia ni i mewn i rythm dy ewyllys,  
yn adnewyddu, yn adfer  
ac yn rhyddhau’r greadigaeth,  
fel y gallwn fod yn gyd-grewyr â thi.  
Amen. 
 
Dydd 2 
Darllenwch Genesis 1:6-8 
 
Greawdwr y moroedd a’r awyr,  
ar adeg yr argyfwng hinsawdd,  
wrth inni arllwys ein teimladau,  
arllwys di dy Ysbryd gobaith i mewn  
ac adnewydda ein penderfyniad  
i gyd-weithio i roi stop  
ar yr argyfnwg hinsawdd hwn.   
Amen. 
 
Dydd 3 
Darllenwch Genesis 1:9-13 
 
Dduw’r holl ddaear,  
gwelaist y tir a’i   alw’n dda,  
ond i gynifer heddiw mae sychder yn hir, 
glawogydd yn oedi  
a chnydau’n methu.  
Helpa ni i weithio gyda’n gilydd,  
gyda thi a’r holl greadigaeth i roi stop  
ar yr argyfwng hinsawdd hwn.   
Amen.  
 
Dydd 4 
Darllenwch Genesis 1:14-19 
 

Dduw a lefarodd y sêr i fodolaeth,  
heria, deffra ac ysbrydola ni  
i godi’n lleisiau gyda chri’r Ddaear,  
y proffwydi trwy hanes  
a phroffwydi heddiw,  
yn ein galwad am gyfiawnder,  
cyfiawnder hinsawdd i bawb.   
Amen. 
 
Dydd 5 
Darllenwch Genesis 1:20-23 
 
Dduw’r Creawdwr,  
diolch am gymuned y greadigaeth,  
am ryfeddod creadigaeth y môr,  
am wychder adar yn hedfan,  
ac am yr holl deulu dynol.   
Trawsnewid ein hunigedd  
i gydgysylltiad naturiol  
er budd ffyniant pawb  
a gogoniant dy enw di.   
Amen. 
 
Dydd 6 
Darllenwch Genesis 1:24-31 
 
Ddŵr bywyd,  
sy’n disychedu ein holl syched,  
bydd o’n mewn yn ffynnon o fywyd  
tragwyddol,  
yn llifo trwy ein rhoi  
a’n gweithredu a’n gweddio  
fel y gall pawb  
yfed yn drwm o’th ddigonedd  
ac y gall yr holl greadigaeth ffynnu.   
Amen. 
 
Dydd 7 
Darllenwch Genesis 2:1-4 
 
Dduw y Sabath,  
maddau inni  
am anwybyddu rhythmau natur,  
am or-ymestyn y Ddaear a’n gilydd.  
Rho ynom ffyrdd cynaliadwy o orffwyso 
a mwynhau daioni’r greadigaeth,  
a gwarchod y Ddaear  
gyda’n holl chwiorydd a brodyr.   
Amen. 
 

sylw a roddwn i ddyfodiad Iesu Grist 
i’r byd trwy ei eni ym Methlehem, 
mae’n syfrdanol cyn lleied o sylw a 
roddir i’w ymadawiad ar Fynydd yr 
Olewydd, yng nghyffiniau Bethania.  
Mae’r ddau ddigwyddiad yn perthyn 
i’w gilydd: y naill yn dangos sut y 
daeth Iesu o’r nefoedd i’r ddaear pan 
wnaed y Gair yn gnawd, a’r llall yn 
dangos sut y dychwelodd i’r nefoedd 
yn y cnawd dynol hwnnw. 

A bod yn deg, mae’n hawdd iawn 
gweld pam fod stori’r Geni yn fwy 
poblogaidd na stori’r Esgyniad.  Mae’r 
Testament Newydd yn rhoi llawer 
mwy o sylw i’r hyn a ddigwyddodd 
ym Methlehem.  Ond er pwysiced yr 
hyn a ddywedir am y beichiogi 
gwyrthiol a geni Iesu yn fab i Mair, ni 
ddylid anwybyddu’r Esgyniad.  Nid 
yw ymadawiad Iesu’n fwy nac yn llai 
rhyfeddol na’i ddyfodiad: daeth Mab 
Duw o’r nef i’r ddaear, a gadawodd 
Mab Duw’r byd a dychwelyd i’r nef.  
Mae’n hanfodol ein bod yn rhoi sylw 
i’r Esgyniad: y mae’n rhaid wrtho gan 
nad yw’r Stori’n gyflawn hebddo.  
Daeth Iesu’n faban a thyfu’n blentyn 
ac yn ŵr ifanc. Cyflawnodd y gwaith a 
osodwyd ar ei gyfer gan Dduw ei Dad.  
Bu farw. Claddwyd ef a daeth yn ôl yn 
fyw.  Ond beth ddigwyddodd wedyn?  
Yr Esgyniad sy’n dangos i ni ei fod 
wedi mynd yn ôl i’r nefoedd ac wedi ei 
ogoneddu.  Y digwyddiad rhyfeddol 
hwn sy’n ein sicrhau na fu farw Iesu’r 
eilwaith ac na ‘ddiflannodd’ o’r Stori 
ond iddo gael ei ddyrchafu yn hytrach 
i’w briod le yn nheyrnas Dduw.  
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Etholwyd ein Haelodau Senedd am y 
pum mlynedd nesaf ddydd Iau, a chaiff 
y Llywodraeth newydd ei ffurfio o 
fewn y dyddiau nesaf. Penderfynodd 
rhai o’r Aelodau Senedd beidio ag ail 
sefyll etholiad a chollodd ambell un ei 
sedd.  Dychmygaf fod y trigain Aelod, 
yn cynnwys y rhai a ail etholwyd, ar 
ben eu digon wedi iddynt gael eu 
dyrchafu i wasanaethu yn y Senedd.  
Mae amryw ohonynt yn edrych ymlaen 
at ddyrchafiad pellach i swyddi yng 
Nghabinet y Llywodraeth newydd. 

Caiff y penodiadau hynny eu gwneud 
yr wythnos hon mae’n debyg, a does 
ond gobeithio a gweddïo y bydd y 
Llywodraeth a’r Senedd newydd yn 
gwasanaethu er lles pobl Cymru yn eff-
eithiol a theg a chyfiawn.   

Dyrchafiad arall a gaiff sylw’r Eglwys 
ddydd Iau ar Ddydd y Dyrchafael sy’n 
dwyn i gof Esgyniad yr Arglwydd Iesu 
Grist i ogoniant y nefoedd.  Ddeugain 
niwrnod wedi ei Atgyfodiad, gadawodd 
Iesu ei ddisgyblion.  Ni fyddai mwyach 
yn ymddangos iddynt fel y gwnaethai 
sawl gwaith wedi’r Atgyfodiad.  Yng 
ngŵydd y disgyblion, codwyd ef oddi 
ar y ddaear a’i gipio o’u golwg mewn 
cwmwl, yn arwydd sicr iddynt ei fod 
yn esgyn i’r nefoedd at Dduw.  Dyna 
gadarnhad pellach fod ei ddioddefaint 
trosom ar Galfaria wedi bodloni Duw’n 
llawn.   

Ni chaiff yr Esgyniad hanner cymaint o 
sylw ag a gaiff rhai o ddigwyddiadau 
eraill bywyd Iesu.  O feddwl am yr holl 
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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 

Gwahoddiad 
Mae’r oedfa ffôn am 10.00 o’r gloch y 
bore bob Sul ar hyn o bryd yn gyfle i ni 
addoli efo’n gilydd.  Oedfa ugain munud 
o hyd yw hi sy’n cynnwys darlleniad a 
gweddi a myfyrdod dan arweiniad y 
Gweinidog.  Beth am ymuno efo ni ar 
fore Sul?  Mae’r manylion cysylltu ar y 
dudalen nesaf.  
 

Heddiw 
Mae manylion ein hoedfaon ffôn, 
Youtube a Zoom wedi eu cynnwys yn y 
rhifyn hwn a cheir yr oedfa bapur ar y 
ddalen gefn.  
 
Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol yr 
wythnos hon a’r oedfa ar Radio Cymru 
am 12.00 o’r gloch heddiw felly yng 
ngofal rhai o weithwyr yr elusen.    
 

Cofion 
Daliwn i weddio dros gleifion mewn   
ysbytai neu ar eu haelwydydd a thros 
drigolion y cartrefi preswyl a’u teuluoedd 
yn eu hiraeth amdanynt.  

 

Ysgol Sul 
Cynhelir Ysgol Sul Capel Coch ac ardal  
Cynllun Efe trwy Zoom am 11.15 o’r gloch 
heddiw.      

  

Oedfa Youtube  
Y Parchg John Robinson sy’n arwain yr 
oedfa ar y we heddiw. Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr          
Ofalaeth.  Y Gweinidog fydd yn arwain yr 
oedfa’r Sul nesaf. 
 
Y Parchg John Robinson, sy’n wreiddiol o’r 
Unol Daleithiau sy’n arwain cenhadaeth yr 
elusen Linguae Christi sy’n cyflwyno neges 
yr Efengyl yn y gwledydd Celtaidd ac     
ymhlith cenhedloedd brodorol Ewrop yn eu 
hieithoedd eu hunain, ieithoedd lleiafrifol 
Ewrop.   
 
Nod y genhadaeth yw dwyn y newyddion da 
am Iesu Grist o fewn y cyd destun hwnnw i 
dros 100 miliwn o bobl, trwy gynifer â 165 
o ieithoedd penodol.  
 
Gweddiwn drosto yn ei waith gan ddymuno 
Duw yn rhwydd iddo.   

Actau  
 
Awn am dro o bennod i bennod trwy Lyfr yr 
Actau dros y misoedd nesaf. Ceir dyfyniad o 
bob pennod yn ei thro yma, a chewch chi 
ddarllen y bennod ar ei hyd bob wythnos.) 
 

‘Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost yr 

oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn   

sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt 
grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl 

dŷ lle'r oeddent yn eistedd. Ymddangosodd 

iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu ac yn 
eistedd un ar bob un ohonynt; a llanwyd 

hwy oll â'r Ysbryd Glân, a dechreusant  

lefaru â thafodau dieithr, fel yr oedd yr  
Ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt’ (Actau’r 

Apostolion 2:1-4).   

Oedfa’r Ofalaeth  
Ni chynhelir yr oedfa arferol trwy      
gyfrwng Zoom heno gan fod oedfa ar 
gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol yng 
nghapel Jerusalem, Bethesda am 5.00 o’r 
gloch.   
 
Ond bydd modd ymuno a’r oedfa honno 
trwy gyfrwng ffôn neu hyd yn oed Zoom.  
Caiff y manylion cysylltu cywir eu han-
fon yn yr e-bost gyda’r rhifyn hwn o 
Gronyn.   
 
Os ydych yn ansicr, croeso i chi anfon 
ebost at y Gweinidog cyn 3.30 o’r gloch 
heddiw: john.cilfynydd@btinternet.com  
 

Cymorth Cristnogol 
Yr wythnos hon yw Wythnos Cymorth 
Cristnogol o ddydd Llun Mai 10 hyd 
ddydd Sul  Mai 16. 
 
Os cewch amlen trwy’r drws yn ystod yr 
Wythnos bydd cyfle i gyfrannu at waith 
yr elusen yn cynorthwyo cymunedau ar 
draws y byd. 

Dolch ymlaen llaw i bawb a fydd yn 
helpu i ddosbarthu’r amlenni yn ystod yr 
Wythnos.  Gwerthfawrogir eich gwaith 
caled a’ch cefnogaeth i’r ymdrech hon 
eleni eto. 
 
Fel pob blwyddyn, rhoddir sylw yn ystod 
yr Wythnos i waith yr elusen mewn 
gwlad arbennig, er bod yr arian a gesglir 
yn cael ei ddefnyddio i gynnal gwaith yr 
elusen yn gyffredinol. 
 

Rhoddir sylw arbennig eleni i Kenya yng 
nghyd destun yr holl bryder ynghylch 
Newid Hinsawdd sy’n bygwth yr holl fyd 
ond yn arbennig felly rhai o wledydd tlot-
af y byd. 
 
Mae’r deunydd a gynhyrchwyd ar gyfer 
yr Wythnos yn canolbwyntio ar stori un 
wraig o’r enw Rose Katanu Jonathan, 
gwraig drigain oed sy’n gorfod treulio 
oriau bob dydd yn cario dŵr i’w theulu.  
Mae ei hardal yn dioddef o sychder mawr 
am gyfnodau hi o’r flwyddyn, a a Rose 
yn gorfod cerdded milltiroedd i nôl dŵr.  
Er bod argae mwd bychan yn creu cronfa 
ddŵr o fewn cyrraedd i’w chartref, mae’r 
gronfa fechan honno’n sychu’n fuan hyd 
yn oed pan fo digon o law o disgyn.   
 
Byddai ehangu’r gronfa ddŵr yn gymorth 
i Rose a’i chymdogion ond mae Cymorth 
Cristnogol yn pwysleisio mai’r angen 
pwysicach fyth hyd yn oed yw’r angen i 
lywodraethau a phobloedd byd fynd i’r 
afael â’r argyfwng Newid Hinsawdd. 

 

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 
 

Bore Sul am 10.00 o’r gloch 

 
Ffoniwch  

0333 0164 757 
 

Yna pan ofynnir am y  
‘Conference Room Number’,  

deialwch 54265432  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 
 Yna pan ofynnir am y   

‘PIN’  
deialwch 1210  

a phwyso’r botwm # ar ei ôl 
 

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif. 


