
Oedfa’r Sul  

Mai 30, 2021 

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. 
 
Seiliwyd yr oedfa ar y llyfr ‘Yr Ysbryd 
Glân’ gan y Parchg Ddr R. Tudur Jones. 
 

1. A oes Ysbryd Glân? 
     
Gweddi: Arglwydd Dduw, cynorthwya 
ni i’th geisio â’n holl galon ar dy ddydd 
sanctaidd heddiw.  Arwain ni a phawb 
sy’n rhannu’r oedfa hon â ni, yn enw Iesu 
Grist.  Amen. 
 
Emyn  568: ‘O anfon Di yr Ysbryd ...’  
 
Darllen: Actau 19:1-7 
 
Myfyrdod:  
Ychydig a glywn am yr Ysbryd Glân 
mewn oedfa hyd yn oed. Tueddwn i 
feddwl amdano fel grym a ddaw i’r golwg 
bob hyn a hyn neu rywbeth sy’n perthyn i 
rai sectau cynhyrfus. Yn Actau 19 ceir 
sôn am Gristnogion yn Effesus yn dweud 
wrth Paul na chlywsant a oes Ysbryd 
Glân. Nid oes awgrym nad oeddent yn 
Gristnogion go iawn ac eto nid oeddent 
wedi clywed am yr Ysbryd Glân na’i 
dderbyn.  
 
Mae Paul yn eu holi am eu bedydd. Pa 
fath o fedydd a weinyddwyd iddynt? 
‘Bedydd Ioan’ yw eu hateb. Mae Paul yn 
esbonio dau beth am y bedydd hwnnw: 
roedd rhaid edifarhau am bechod cyn ei 
dderbyn, ac yr oedd y bedydd yn baratoad 
ar gyfer dyfodiad Crist.  Byddai Ioan yn 
dweud wrth y bobl am gredu yn yr un a 
ddeuai ar ei ôl (Act. 19:4). Byddai hwn yn 
bedyddio ‘â’r Ysbryd Glân ac â thân’.  
Mae Paul yn eu bedyddio eto, y tro hwn ‘i 
enw’r Arglwydd Iesu’. Wedi iddo wneud 

hyn a rhoi ei ddwylo arnynt daeth yr    
Ysbryd Glân arnynt.  
 
Roedd Paul yn ystyried Cristnogaeth y 
bobl hyn yn ddiffygiol am nad oeddent 
wedi derbyn yr Ysbryd Glân. Heb wybod 
am y cysylltiad rhwng Iesu a’r Ysbryd, a 
heb gyfrannu’n uniongyrchol o’r tywall-
tiad grasol, roedd eu hadnabyddiaeth o 
Iesu Grist hefyd yn ddiffygiol. 
 
Mae’r stori yn rhybudd i ni, ac mae’n 
briodol gofyn i Gristnogion ein hoes, ‘A 
dderbyniasoch yr Ysbryd Glân pan   
gredasoch?’ Mae tuedd i anghofio pwys-
igrwydd gwaith yr Ysbryd. Neu, mae 
tuedd i gymryd yn ganiataol fod pob dim 
a wnawn fel eglwysi ac enwadau dan 
fendith yr Ysbryd. Dro arall cymerir yn 
ganiataol fod rhyw gynnwrf teimladol 
crefyddol neu naws bach hyfryd mewn 
oedfa yn brawf diymwad fod yr Ysbryd 
Glân yn bresennol.   
 
Y peth mawr am yr Ysbryd yw bod Duw 
gyda ni trwyddo. 
 
Emyn  580: ‘O Dduw, rho im ... 
 
Gweddi: Arglwydd, pâr i ni fyfyrio am 
yr Ysbryd Glân a’i waith, er mwyn i ni 
dyfu mewn adnabyddiaeth ohonot ti a’th 
Fab Iesu Grist.  Gwna i bethau sy’n 
ddieithr i ni fod yn fyw a real.  Rho i ni’r 
Ysbryd Glân er mwyn i’n Cristnogaeth 
fod y math o grefydd oedd gan yr Eglwys 
Fore a Christnogion yr oesoedd.  Clyw ni 
yn enw Iesu Grist, ein Harglwydd a’n 
Gwaredwr.  Amen.  
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am yr oedfa ar sianel Y outube 
Capel  Tanycoed heddiw yng ngofal  
Emyr James, Caerdydd.  Bydd Oedfa 
Ffôn yr Ofalaeth am 10.00 o’r gloch ac 
Oedfa Zoom yr Ofalaeth am 5.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog. 
 

Mor wahanol yw teyrnas nefoedd a’i 
‘henwau yn llyfr y bywyd’ (Philipiaid 
4:3).  Ni raid wrth ansicrwydd. Nid oes 
angen pryderu a welir ein henwau yn 
llyfr y bywyd. Ac nid mater o brofi 
teilyngdod fydd hi. Yn ôl un proffwyd, 
‘Ysgrifennwyd ger ei fron gofrestr o’r 
rhai a oedd yn ofni’r Arglwydd ac yn 
meddwl am ei enw’ (Malachi 3:16). 
Ofni Duw yw’r gyfrinach. Meddir wrth 
eglwys Sardis, ‘Cofia, felly, beth a 
dderbyniaist ac a glywaist; cadw at 
hynny ac edifarha ... Y sawl sy’n 
gorchfygu, gwisgir hwnnw yn yr un 
modd mewn gwisgoedd gwynion, ac ni 
thorraf byth ei enw allan o lyfr y   
bywyd’ (Datguddiad 3:3 a 5).   

Pwy heddiw tybed a ŵyr am ddyhead 
y gân?  

‘Geir fy enw i lawr  
 yn y dwyfol lyfr mawr? 
 O! mi garwn gael gwybod  
 fod fy enw i lawr.’ 
 
Na, nid oes raid wrth chwysu tan y 
funud olaf i gael gwybod.  Ofni Duw 
ac edifarhau a chredu’r Efengyl a ddaw 
â’r sicrwydd fod ein henwau ninnau 
trwy drugaredd yn gwbl ddiogel yn y 
llyfr. 
 
‘Arglwydd mae fy mhechodau  
 fel môr-dywod di ri,   
 ond dy waed, O! fy Ngheidwad,  
 sydd ddigonol i mi; 
 dy addewid ’sgrifennwyd  
 mewn llythrennau fel tân,  
 “Eich pechodau fel ’sgarlad,  
 Wnaf fel eira yn lân”.’ 
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Gobeithio nad yw’r baneri ddim 
gwaeth. Mae bron yn amser i’w gosod i 
gyhwfan yn yr ardd ffrynt unwaith eto 
ar gyfer pencampwriaeth yr Ewros. 
Heno, bydd cyhoeddiad o bwys i’r 
chwaraewyr pan fydd Robert Page yn 
enwi’r 26 o chwaraewyr a fydd yng 
ngharfan Cymru. Gan fod yna 34 dan 
ystyriaeth daw’r cyhoeddiad â siom i 
wyth ohonynt, a mentraf mai’r rheiny 
fydd Tom Lockyer, Rabbi Matondo, 
Dylan Levitt, Brennan Johnson, Tom 
King, George Thomas, Mark Harris a 
Rubin Colwill.  Byddai peidio â chael 
lle yn y garfan yn siom neilltuol i’r dau 
neu dri cyntaf ond yn llai felly o bosibl 
i’r gweddill sydd ar ymylon y garfan pa 
un bynnag.  

Dychmygaf y bydd yn anodd iawn i’r 
rhai a gaiff eu siomi os na fyddant wedi 
cael gwybod ymlaen llaw nad oes lle 
iddynt yn y garfan. Gobeithio nad yng 
nghynhadledd y wasg heno y cânt y 
newyddion drwg nad yw eu henwau ar 
y rhestr a gyflwynir i UEFA erbyn 
dechrau’r gystadleuaeth a gêm gyntaf 
Cymru, yn erbyn Y Swistir am 5.00 o’r 
gloch bnawn Sadwrn, Mehefin 12.  

Ers wythnosau bu’r 34 chwaraewr hyn 
(ac ambell un arall na ddewiswyd ar 
gyfer y garfan estynedig hyd yn oed, yn 
arbennig Hal Robson-Kanu a Sam 
Vokes} yn gwneud eu gorau i brofi eu 
bod yn deilwng o gael eu dewis i’r 
garfan a’r tîm.  Mae rhai’n sicr o’u lle, 
ond chwysu fu eraill heb wybod a 
fyddan nhw wedi gwneud digon. 

Geir fy enw i lawr? 



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 
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’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal aelodau o Urdd 
Gobaith Cymru.    
 

Cymorth Cristnogol  
Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 
cyfanswm yr arian a godwyd yn Nyffryn 
Ogwen oedd £1965.59.  Diolch yn fawr 
am bob cyfraniad a diolch i bawb a fu’n 
ymwneud â’r gwaith.  

 

Cofion 
Daliwn i gofio am ein gilydd yn ein 
gweddiau.  Yn arbennig, cyflwynwn 
bawb sydd heb fod yn dda i ofal Duw, 
gan ddeisyf ei nerth a’i gysur.  Dymunwn 
yn dda i’r rhai sydd yn yr ysbyty neu a fu 
yno’n ddiweddar.  Boed i bawb sy’n 
poeni am deulu a ffrindiau am ba reswm 
bynnag brofi diddanwch a chysur Duw.  
Mentrwn gyflwyno popeth iddo Ef sy’n 
abl i’n cynnal a’n hamddiffyn.   

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 myf-
yrdod dan arweiniad y Gweinidog.  Beth am 
ymuno efo ni ar fore Sul?  Mae’r manylion 
cysylltu ar y dudalen nesaf.  

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.) 
 

‘Ond llanwyd yr archoffeiriad ag eiddigedd, 

a'r holl rai hynny oedd gydag ef, sef plaid y 

Sadwceaid. Cymerasant afael yn yr apostol-
ion, a'u rhoi mewn dalfa gyhoeddus. Ond 

yn ystod y nos agorodd angel yr Arglwydd 

ddrysau'r carchar a dod â hwy allan; a   
dywedodd, “Ewch, safwch yn y deml a 

llefarwch wrth y bobl bob peth ynglŷn â'r 

Bywyd hwn.” Wedi iddynt glywed hyn, 
aethant ar doriad dydd i mewn i'r deml, a 

dechreusant ddysgu. Wedi i' r  archoffeir-

iad a'r rhai oedd gydag ef gyrraedd,       
galwasant ynghyd y Sanhedrin, sef senedd 

gyflawn cenedl Israel, ac anfonasant i'r 

carchar i gyrchu'r apostolion. Ond ni    
chafodd y swyddogion a ddaeth yno hyd 

iddynt yn y carchar. Daethant yn eu holau, 

ac adrodd, “Cawsom y carchar wedi ei gloi 
yn gwbl ddiogel a'r gwylwyr yn sefyll wrth 

y drysau, ond wedi agor ni chawsom neb 

oddi mewn.” A phan glywodd prif swyddog 
gwarchodlu'r deml, a'r prif offeiriaid, y 

geiriau hyn, yr oeddent mewn penbleth yn 
eu cylch, beth a allai hyn ei olygu. Ond 

daeth rhywun a dweud wrthynt, “Y mae'r 

dynion a roesoch yn y carchar yn sefyll yn 
y deml ac yn dysgu'r bobl.” Yna aeth y 

swyddog gyda'i filwyr i'w nôl, ond heb 

drais, am eu bod yn ofni cael eu llabyddio 
gan y bobl ’ (Actau’r Apostolion 5:17-26).   

Oedfaon Carmel  
Nos Lun, Mai 24 trwy gyfrwng Zoom 
cynhaliwyd pwyllgor swyddogion Capel 
Carmel Llanllechid.  Penderfynwyd ail 
gychwyn oedfaon yn y Capel y Sul nesaf, 
Mehefin 6.   
 
Ni fyddwn yn cynnal oedfaon bob Sul. 
Fel y mwyafrif o gapeli eraill, ni fyddwn 
ar hyn o bryd yn gwahodd pregethwyr 
dieithr i arwain yr oedfaon ond yn cynnal 
dwy oedfa’r mis, gyda’r Gweinidog yn 
gwasanaethu. 
 
Bydd yr oedfaon yn ystod Mehefin a 
Gorffennaf ar y Suliau canlynol: 
 
Mehefin 6 a 20  
Gorffennaf 4 a 18 
Bydd yr oedfaon am 3.00 o’r gloch. 
 
Anfonir llythyr at yr aelodau yn ystod yr 
wythnos gyda rhag o fanylion. 
 
Bydd angen parchu’r rheolau ynghylch 
cadw pellter o 2 fedr, a gwisgo mwgwd, 
a pheidio ag oedi ar lwybr neu yng 
nghyntedd y Capel er mwyn diogelwch 
pawb. Ni fyddwn yn canu yn yr oedfa ac 
ni fyddwn am y tro yn gweinyddu’r 
Cymun. 
 
Pwysleisiwn nad ydym yn disgwyl i neb 
ddod i’r oedfa os ydynt dal yn bryderus 
ynghylch bod yn rhan o gynulleidfa dan 
do.  Wrth gwrs, nid ddylai neb ddod os 
nad ydynt yn dda neu os ydynt yn amau 
eu bod yn dangos symptomau Covid-19. 
   

Oedfa’r Ofalaeth  
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom am 5.00 o’r gloch heno yng ngofal 
y Gweinidog.    
 
Bydd angen y rhif neu’r ddolen  arbennig 
i ymuno â’r cyfarfod.  Yr  un ydyw bob 
wythnos, ond caiff ei hanfon gyda 
Gronyn bob Sul trwy’r ebost.  

Os na chawsoch ebost anfonwch neges 
at john.cilfynydd@btinternet.com  
i ofyn am y ddolen. 
 

Oedfa Youtube  
Emyr James o Gaerdydd sy’n arwain yr 
oedfa ar y we ar sianel Y outube ‘Capel 
Tanycoed’ heddiw.  Mae modd gweld yr 
oedfa hefyd trwy wefan yr Ofalaeth neu 
trwy dudalen Facebook y capeli.  Y 
Gweinidog fydd yn arwain y Sul nesaf. 

 

Ysgol Sul 
Mae’n wyliau hanner tymor yr ysgol ac 
felly ni fydd Ysgol Sul heddiw na’r Sul 
nesaf, Mehefin 6.  Bydd yr Ysgol Sul yn 
ail gyfarfod am 11.15 o’r gloch ddydd 
Sul, Mehefin 13.  
 

Priodas Berl 

Braf yw cael llongyfarch a dymuno’n dda 
i Susan Williams, Cynllun Efe. Roedd hi 
a’i gŵr Emyr yn dathlu 30 mlynedd o 
fywyd priodasol ddydd Iau diwethaf.  
Pob bendith i chi’ch dau. 

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. 


