
Oedfa’r Sul  

Mehefin 6, 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. 
Dyfyniadau uniongyrchol o’r llyfr yw’r 
geiriau mewn llythrennau italaidd.  
 

2. Trychineb Dyn 
     
Gweddi: Arglwydd Dduw, cynorthwya 
ni i’th addoli i eto heddiw. Galluoga ni i 
gydnabod ein hangen amdanat.  Hebot ti, 
nid oes i ni nerth na haeddiant.  Amen. 
 
Emyn  705: ‘N’ad fod gennyf ...’  
 
Darllen: Actau 19:1-7 
 
Myfyrdod:  
Ar un adeg, credai’r miliynau fod popeth 
yn gwella a’r gymdeithas berffaith wrth y 
drysau. Erbyn canol yr ugeinfed ganrif 
diflannodd yr hyder hwnnw.  Y n ei le 
daeth yr ymdeimlad fod bywyd yn troi’n 
hunllef: nwydau barbaraidd a chyntefig, 
ofn cael ein rheoli gan y wladwriaeth, yr 
arswyd o orfod cydymffurfio â safonau 
sy’n wrthun i’r unigolyn, diffyg ystyr i 
fywyd, yr ymdeimlad fod y ffiniau rhwng 
gwir a gau, rhwng da a drwg, rhwng y 
prydferth a’r hyll, yn diflannu.  Parodd 
hyn oll i geisio cysur trwy gyffuriau; ac 
esgoroddd ar bob math o gerddoriaeth a 
chelfyddyd nad oes iddynt lawer o drefn 
nag ystyr amlwg. 
 
A phwy’n wir a all weld patrwm yng 
ngwallgofrwydd ein cenhedlaeth?  Mae 
mwy nag erioed o’r blaen o allu i arbed 
poen ac i wella afiechydon ac eto mae 
mwy nag erioed o arfau dinistriol.  Y r un 
gymdeithas yn union sy’n gallu rhoi oes 

hwy i bobl nag erioed o’r blaen ac yn 
erthylu ugeiniau o filoedd o fabanod 
bach nad oes neb mo’u hangen.   
 
Mae’r datblygiadau technolegol yn gwbl 
ryfeddol. (Os oedd hynny’n wir pan gy-
hoeddwyd y gyfrol hon yn 1972 cymaint 
mwy felly heddiw!) Ac eto, mae dyn yn 
prysur wenwyno’r awyr a anadla, a’r 
afonydd a’r llynnoedd. Rhan o ddiflastod 
bywyd yw priodasau’n chwalu, ofn twyll 
a lladrad, yr arswyd bod pob dim a 
wnawn yn cael ei wylio a’i recordio, a’r 
gwanc am arian ac eiddo a phob math o 
bethau aflan a disylwedd. 
 
Mae cymaint o ddigalondid ac anobaith 
yn ein cymdeithas. Ac yn sgil y cefnu ar 
safonau moesol ac ar Dduw gwelwyd 
mwy a mwy o unigrwydd a chreulondeb 
a budrelwa ac ofn.   
 
Cyhoeddir fod caethiwed moesol ar ben 
ac fe’n sicrheir mai dyfais ddiangen pobl 
afiach oedd cydwybod. Ac eto, mae yna 
annifyrwch. Er i ddyn wyngalchu ei   
gyflwr erys yn annedwydd.  Ac erys yn 
annedwydd am ei fod yn ddyn. Gŵyr yn 
nyfnder ei enaid mai trychineb yw ei  
fywyd o gefnu ar Dduw ac ar y drefn 
honno sy’n rhoi cadernid ac ystyr i’w 
fywyd.  Ond ni ddywedwyd y cwbl eto 
chaith.  Yn wir ni ddywedwyd y peth 
pwysicaf am gyflwr dyn.   
 
Emyn 484: ‘Cymer Iesu fi fel rydwyf’. 
 
Gweddi: Arglwydd, diolch i Ti am y 
goleuni a gawn trwy dy Air ar ein cyflwr  
truenus hebot ti.  Cyffeswn nad oes ystyr 
na gwerth i fywyd heb i Ti dy hun fod yn 
y canol.  Diolchwn am y gras sydd wedi 
ymestyn atom yn dy Fab Iesu Grist, a 
thrwy’r gras hwnnw y gwelwn mai ynot 
Ti y mae pob diddanwch a llawnder byw-
yd i’w gael.  Clyw ein gweddi; trugarha 
wrthym; a derbyn ni wedi maddau pob 
bai, yn enw Iesu Grist, ein Harglwydd 
a’n Gwaredwr.  Amen.  
 

oedd hyn yn wir nôl ym 1979, mae’n 
dal yn wir am gynifer ohonom ac am 
lawer o’n cyfarfodydd heddiw. Yn y 
byd sydd ohoni gyda’i anawsterau a’i 
dreialon mae’n naturiol ein bod yn 
rhannu ein trafferthion. Daw cysur o 
rannu beichiau ag eraill a gwybod y 
bydd brodyr a chwiorydd yng Nghrist 
yn gweddïo drosom ac yn gefn i ni 
trwy’r cyfan.  Diolch i Dduw y 
medrwn rannu ac ymddiried yn ein   
gilydd, a phrofi eraill yn gymorth i ni. 
 
Ond beth bynnag y trafferthion, y mae 
hefyd fendithion y medrwn ninnau eu 
cydnabod a’u rhannu. Fel yr erthygl, o 
bosibl ein bod ni hefyd yn cydnabod 
mai peth dieithr yw i ni wneud hynny. 
Rywsut, yr anawsterau sy’n tueddu i 
lenwi’r rhan fwyaf o’n sgyrsiau a’n 
gweddïau fel ei gilydd. Ond mor 
werthfawr yw cofio’r hyn a wnaeth 
Duw trosom yn Iesu Grist, ac atgoffa’n 
hunain o’r cyfan a gawn ganddo bob 
dydd. Mae Duw ei hun wrth gwrs yn 
dymuno i ni gydnabod ei gariad. 
Mae’n dda gwneud hynny er mwyn i 
ni ddyrchafu Duw yn ein calonnau. Ac 
mae’n llesol ei wneud er mwyn i ni 
glywed am y ffyrdd y mae Duw’n  
bendithio eraill. Ond am ein bod yn 
byw ym myd y trafferthion beunyddiol 
mae’n rhaid wrth ddoethineb a gras 
wrth rannu ag eraill, rhag i ni wneud 
hynny’n ymffrostgar ac yn ddi-feind 
o’u hamgylchiadau hwy. Rhannwn â’n 
gilydd fendithion a chysuron gan roi’r 
clod a’r diolch am y cyfan i’r Duw 
Mawr sy’n gynhaliaeth ac yn nerth ym 
mhob hawddfyd a drygfyd.  
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Bu bron i mi ei daflu.  Mi fûm yn clirio  
(y mymryn lleiaf o) hen gylchgronau a 
phapurau’r dydd o’r blaen. Cyndyn 
fûm o wneud hynny erioed rhag ofn i 
mi wared â deunydd gwerthfawr. Ond 
gan fod y cylchgronau hyn yn dyddio o 
saithdegau ac wythdegau’r ganrif     
ddiwethaf a minnau prin wedi edrych 
arnyn nhw ers hynny mae’n anodd 
iawn cyfiawnhau eu cadw. 
 
Ond cyn cael gwared â nhw roedd 
rhaid taro cipolwg drostyn nhw. A 
chredwch neu beidio, yn y cyntaf i mi 
ei agor roedd erthygl na fyddwn wedi 
dewis gwared â hi o gwbl. Beth bynnag 
ddaw o weddill y cylchgronau mae’r 
erthygl hon (ynghyd ag ambell un arall) 
wedi ei rhoi o’r neilltu’n ddiogel. 
 
Fel y digwydd, erthygl a gyhoeddwyd 
tua’r adeg y cefais f’ordeinio ym mis 
Mawrth 1979 yw hi. Ond doedd a 
wnelo hi ddim â’r ordeiniad er bod yr 
awdur yn yr oedfa ordeinio honno.   
Sôn am gyfarfodydd a gynhaliwyd rai 
wythnosau’n gynharach oedd yr erthygl 
ac mae’n rhaid i mi gyfaddef nad wyf 
yn cofio a oeddwn i ynddyn nhw ai 
peidio. Ond os nad oeddwn yn yr union 
gyfarfodydd hynny, roedd yr erthygl yn  
f’atgoffa o nifer o gyfarfodydd tebyg y 
cefais y fraint o’u mynychu yn y      
cyfnod hwnnw. 
 
Mae un frawddeg arbennig o’r erthygl 
yn werth ei dyfynnu.  ‘Yn yr encilion 
mae’n arferiad gennym  i rannu ein 
trafferthion, ond roedd yn beth dieithr – 
a braf – i rannu’r bendithion hefyd.’ Os 

Rhannu bendithion 



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 y Parchg Geraint 
Morse, Treletert, Sir Benfro.    
 

Gohirio oedfa  
Ymddiheurwn am orfod gohirio’r oedfa 
oedd i fod heno yng nghapel Carmel 
Llanllechid am fod angladd yno yfory.  
Dan yr amgylchiadau presennol nid oes 
modd defnyddio’r Capel ddwywaith 
mewn cyn lleied o amser, ac felly bu raid 
i ni ohirio’r oedfa gyntaf tan bythefnos i 
heddiw, am 3.00 o’r gloch bnawn Sul, 
Mehefin 20.  Bydd oedfaon wedyn am 
3.00 o’r gloch ar Orffennaf 4 a 18.  
 

Capel Coch 
Gobeithiwn ail ddechrau’r oedfa yn   
Capel Coch yn fuan.  Cewch wybod yn 
ystod yr wythnos os bydd modd gwneud 
hynny fore Sul nesaf, Mehefin 13..   

Bethlehem 
Bydd oedfa yng nghapel Bethlehem am 2.00 
o’r gloch ddydd Sul nesaf, Mehefin 13.   
 

Oedfaon y capeli  
Wrth i ni ddechrau cynnal oedfa yn y capeli 
cofiwch bod rhaid cadw’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.  Nid ydym 
yn disgwyl i neb ddod i’r oedfa os ydynt dal 
yn bryderus o fod yn rhan o gynulleidfa dan 

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.) 
 

‘Yr oedd Steffan, yn llawn gras a nerth, yn 

gwneud rhyfeddodau ac arwyddion mawr 

ymhlith y bobl. Ond daeth rhai o'r synagog 
a elwid yn Synagog y Libertiniaid a'r 

Cyreniaid a'r Alexandriaid, a rhai o bobl 

Cilicia ac Asia, a dadlau â Steffan, ond ni 
allent wrthsefyll y ddoethineb a'r Ysbryd yr 

oedd yn llefaru drwyddo. Yna annog     

dynion a wnaethant i ddweud, “Clywsom ef 
yn llefaru pethau cableddus yn erbyn Moses 

ac yn erbyn Duw.” A chynyrfasant y bobl 

a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion, ac ymosod 
arno a'i gipio a dod ag ef gerbron y Sanhed-

rin, a gosod gau dystion i ddweud, “Y mae'r 

dyn yma byth a hefyd yn llefaru pethau yn 
erbyn y lle sanctaidd hwn a'r                  

Gyfraith; oherwydd clywsom ef yn dweud 

y bydd Iesu'r Nasaread yma yn distrywio'r 
lle hwn, ac yn newid y defodau a draddod-

odd Moses i ni.” A syllodd pawb oedd yn 

eistedd yn y Sanhedrin arno, a gwelsant ei 
wyneb ef fel wyneb angel’  

(Actau’r Apostolion 6:8-15).   

do.  Wrth gwrs, nid ddylai neb ddod os 
nad ydynt yn dda neu os ydynt yn amau 
eu bod yn dangos symptomau Covid-19. 
 
Fel y mwyafrif o gapeli, ni fyddwn ar 
hyn o bryd yn gwahodd pregethwyr 
dieithr atom ond yn cynnal oedfaon pan 
fydd y Gweinidog yn gwasanaethu.  
 

Cofion 
Daliwn i gofio am 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.   
 

Ysgol Sul 
Mae’n wyliau hanner tymor yr ysgol ac 
felly ni fydd Ysgol Sul heddiw.  Byddwn 
yn cyfarfod trwy Zoom am 11.15 o’r 
gloch ddydd Sul nesaf, Mehefin 13.  
 

Cymorth Cristnogol  
Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 
cyfanswm yr arian a gasglwyd trwy’r 
amlenni yn Llanberis a Nant Peris oedd 

£1062.93.  Diolch yn fawr iawn am bob 
cyfraniad a diolch yn arbennig eleni eto i 
bawb a fu’n ymwneud â’r gwaith.  

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. 

Newid  
Oedfa Youtube  

 
Bydd yr oedfa ar sianel Y outube 
‘Capel Tanycoed’ yn wahanol heddiw.  
 
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ond 
gan fod yr oedfa yn y Capel heddiw ni 
fydd i’w gweld ar Youtube tan heno.   
 
Cawn weld pa hwyl a gawn ni wrth 
recordio yn y Capel.  Mi ddechreuwn 
felly heddiw cyn mentro meddwl am 
ddangos yr oedfa ‘yn fyw’ ar Y outube. 
 
Mae modd gweld yr oedfaon hyn trwy 
wefan yr Ofalaeth neu trwy dudalen 
Facebook y capeli.  Y Gweinidog fydd 
yn arwain y Sul nesaf. 

HENO: 
Oedfa’r Ofalaeth  

3.00 o’r gloch 
 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom am 3.00 o’r gloch heno yng 
ngofal y Gweinidog.    
 
Mi gadwn at yr amser a gyhoedd-
wyd y Sul diwethaf er na fydd yr 
oedfa’n dod o Gapel Carmel fel y 
cyhoeddwyd. 
 
Bydd angen y rhif neu’r ddolen  arben-
nig 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  


