
Oedfa’r Sul  

Mehefin 13, 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.  
 

3. Yng ngŵydd Duw 
     
Gweddi: Arglwydd Dduw, arwain ni i 
feddwl amdanat heddiw wrth i ni ystyried 
ein cyflwr fel dynoliaeth. Galluoga ni i 
weld y cyfan trwy lygaid ffydd, gan roi lle 
i ti yn eich holl feddyliau.  Helpa ni i weld  
mai Ti dy hunan sy’n rhoi pob gwerth i 
fywyd, ac nad oes dim ond gwagedd ac 
anobaith i ni hebot Ti.  Clyw ni yn enw 
Iesu Grist.  Amen. 
 
Emyn 4: ‘Mae’r nefoedd faith uwchben’  
 
Darllen: Actau 19:1-7 
 
Myfyrdod:  
Un o ganlyniadau’r dadansoddiad llym ar 
gyflwr y dyn modern yw pesimistiaeth. 
Mae cymaint o bethau sy’n ein hatgoffa o 
greulondeb, unigrwydd, anobaith, ing, 
hunanoldeb, anghyfiawnder a phob math 
o ddrygau eraill, a’r cyfan yn golygu fod 
pesimistiaeth mor gyffredin. 
 
Ond er bod Cristnogaeth o reidrwydd yn 
tynnu sylw pobl at y drygau hyn, nid yw 
Cristnogaeth yn gyfystyr â phesimistiaeth. 
Y mae Cristnogaeth yn trafod trychineb a 
thristwch bywyd, ond yn gwneud hynny 
mewn ffordd neilltuol trwy roi lle i Dduw 
yn y darlun. 
 
Mae’r Ffydd Gristnogol yn mynnu mai’r 
hyn sy’n gwneud cyflwr dyn yn wirion-

eddol druenus yw’r ffaith fod yna ryfel 
rhyngddo a Duw. Os na chaiff hynny ei 
gydnabod, nid ydym wedi dechrau deall 
mor ddifrifol yw ei gyflwr.  Mae trueni 
dyn yn waeth nag unrhyw dristwch yn y 
byd hwn gan y bydd rhaid iddo roi cyfrif 
i Dduw yn y pen draw am y cyfan a 
wnaeth. Ceisia osgoi hynny trwy wadu 
bod y fath beth â bywyd y tu hwnt i’r 
bedd, a thrwy esgusodi ei ddrygioni, a 
thrwy wadu bodolaeth Duw o gwbl.   
 
Un o eiriau’r Testament Newydd am gyf-
lwr dyn yw ‘tywyllwch’: tywyllwch y 
galon ddynol. Ac nid oes unrhyw beth 
dynol yn medru glanhau calon dyn o’i 
drygioni. Pwysleisia’r Beibl yn gyson 
dristwch cyflwr dyn. Mae fel yr afradlon 
mewn gwlad bell yn hiraethu am y cariad 
a wadodd ... Mae dyn ‘yn ddieithr’, ‘yn 
farw’, ’heb ei eni’, ‘yn gaeth’, ‘mewn 
tywyllwch’, ’yn afiach’, ’yn estron’. 
Mewn gair, ni all ei achub ei hun. Onid 
oes rhyw ffordd gan Dduw i gymryd gaf-
ael mewn dyn a’i adfer, mae hi ar ben 
arno. Ac mae’r Beibl yn gallu bod mor 
gignoeth yn dinoethi cyflwr dyn, am fod 
ganddo genadwri anhygoel’ 
 
Mae Duw yn disgyn i’r tywyllwch ac yn 
goleuo llwybr dyn tua’i wir gartref.  
 
Emyn 674: ‘Fy nghalon cred yn Nuw’ 
 
Gweddi: Arglwydd, cyffeswn nad oes i 
ni obaith ar wahân i Ti a’th gariad a’th 
drugaredd tuag atom.  Goleua ni trwy dy 
Air a thrwy dy Ysbryd Glân er mwyn i ni 
ddeall beth yn union yw ein cyflwr    
hebot, a beth sydd bosibl i ni ei gael trwy 
dy annwyl Fab Iesu Grist.   Trugarha nid 
yn unig wrthym ni ond wrth bawb sydd 
eto i weld dy gariad a’th ras.  Cofia yn dy 
dosturi bawb sydd heb weld y gwerth 
a’th cyfoeth sydd iddynt trwy dy annwyl 
Fab.  Gofynnwn y cyfan yn ei enw glân. 
Amen.  
 
Y Fendith  

Am ychydig funudau daeth breuder 
bywyd yn realiti cignoeth i filoedd o 
bobl a wyliai’r gêm, ac yn arbennig 
felly i’r chwaraewyr a’r sylwebyddion 
radio a theledu. O flaen eu llygaid 
roedd pêl-droediwr cryf a ffit wedi ei 
daro’n wael, a’i fywyd i bob golwg yn 
y fantol. Trwy ymdrechion y staff 
meddygol a oedd wrth law i roi sylw 
iddo o fewn eiliadau ymddengys bod y 
chwaraewr wedi dod trwyddi. A diolch 
am hynny wrth reswm.  
 
Ond heb os, yr oedd y digwyddiad yn 
atgoffa pawb a’i gwelodd o ba mor 
fregus yw bywyd pawb ohonom. Yng 
nghanol ein cryfder, gweiniaid ydym. 
Yng nghanol iechyd, mae afiechyd 
wrth law. Yng nghanol bywyd, nid yw 
marwolaeth fyth ymhell. O sylweddoli 
hynny, diolchwn am ein nerth a’n 
hiechyd a thrysorwn bob munud gan 
geisio cymorth Duw i werthfawrogi a 
gwneud y gorau o’i holl fendithion. 
Mae bywyd ei hun yn werthfawr ac 
i’w fwynhau i’r eithaf yn ofn Duw, heb 
gymryd nac un dydd nac un fendith yn 
ganiataol. 
 
Ac o sylweddoli mor frau yw bywyd 
ac mor sydyn y gall popeth chwalu, 
diolch a wnawn ni gobeithio am neges 
gysurlon a gobeithiol Efengyl Iesu 
Grist sy’n ein sicrhau nad yr hyn a 
brofwn yn y byd a’r bywyd hwn yw 
swm a sylwedd y cyfan. Dros dro yn 
unig yr ydym yma, ond rhoddwyd i ni 
trwy Iesu Grist addewid am fywyd a 
fydd yn para byth: bywyd a wnaed yn 
bosibl trwy ei fuddugoliaeth ef. 
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Mae’n bum munud i saith nos Sadwrn 
a gêm bêl droed Cymru yn erbyn y 
Swistir wedi ei chwarae. Roedd y dasg 
o sgwennu’r golofn hon wedi ei rhoi 
heibio tan heno, ond o leiaf mi wyddwn 
mai am Ollie Robinson y byddwn yn 
sôn, wedi i’r cricedwr gael ei ddisgyblu 
gan yr ECB (Bwrdd Criced Lloegr a 
Chymru) am sylwadau a wnaeth ar 
Twitter wyth a naw mlynedd yn ôl. 
Caiff yr erthygl honno aros heb ei 
sgwennu wedi i mi gael gwybod am yr 
hyn a ddigwyddodd yn y gêm bêl droed 
rhwng Denmarc a’r Ffindir heno.   
 
Ar ganol y gêm brawychwyd pawb 
oedd yn y stadiwm yn Copenhagen pan 
syrthiodd un o chwaraewyr amlycaf 
Denmarc, Christian Eriksen, ar ei hyd 
ar lawr ac y gorfu iddo dderbyn sylw 
brys y parafeddygon ar y cae cyn cael 
ei gludo i’r ysbyty. Am rai munudau 
brawychus, roedd yn amlwg bod y 
chwaraewyr a’r dyrfa a’r darlledwyr yn 
ofni’r gwaethaf. Gohiriwyd y gêm cyn 
i’r chwaraewr gael ei gario oddi ar y 
cae.  O fewn yr awr, daeth y newydd da 
ei fod wedi dod ato’i hun a’i fod, yn 
iaith yr ysbyty, ‘yn sefydlog’.  Yn gwbl 
annisgwyl, cyhoeddwyd y byddai’r 
gêm yn ail ddechrau wedi’r cyfan, a 
hynny yn ôl y sôn ar gais chwaraewyr  
y ddau dîm wedi iddynt gael eu sicrhau 
fod Christian Eriksen ‘yn iawn’. Wrth i 
mi sgwennu, mae’r chwarae wedi ail 
ddechrau a’r Ffindir newydd sgorio 
gôl, ond beth bynnag a ddigwydd dros 
yr hanner awr nesaf, eilradd fydd      
canlyniad y gêm i’r newydd da am   
adferiad Eriksen. 

Bywyd yn werthfawr 



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 

Addasu ac arbrofi 
Wrth i ni ddechrau ail afael o dipyn i 
beth yn ein hoedfaon yn y capeli mae’n 
rhaid ceisio addasu’r hyn y buom yn ei 
wneud dros y flwyddyn ddiwethaf.  
 
O hyn hyd ddiwedd Gorffennaf cawn fod 
yn hyblyg o ran yr oedfaon Zoom a ffôn 
a Youtube wrth geisio gweld sut y 
medrwn gadw rhai o’r pethau hyn ochr 
yn ochr ag oedfaon yn y capeli.  Bydd 
gennym well syniad erbyn mis Medi  
gobeithio o’r math o drefn y medrwn ei 
chynnal. 

 

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 
Elin Maher, Casnewydd.    
 

Bethlehem 
Bydd oedfa yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch heddiw yng ngofal y 
Gweinidog.  Hon fydd Oedfa’r Ofalaeth 
trwy gyfrwng Zoom heddiw hefyd.     

Sul nesaf  
Bydd oedfa am 3.00 o’r gloch y Sul    nesaf, 
Mehefin 20 yng Ngharmel Llanllechid.   
 
Hon fydd Oedfa’r Ofalaeth y Sul nesaf.   
 
Bydd oedfaon yng Ngharmel wedyn am 
3.00 o’r gloch ar Orffennaf 4 a 18.  
 

Capel Coch 
Ni fu’n bosibl trefnu oedfa yn Capel Coch 
heddiw, gwaetha’r modd, ond byddwn yn ail 
ddechrau oedfaon am 10.00 o’r gloch byth-
efnos i heddiw, dydd Sul, Mehefin 27.      

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.) 
 

‘Gofynnodd yr archoffeiriad: “Ai felly y 

mae?” Meddai yntau: “Frodyr a thadau, 

clywch. Ymddangosodd Duw'r gogoniant 
i'n tad ni, Abraham, ac yntau yn 

Mesopotamia ... Wrth glywed y pethau hyn 

aethant yn ffyrnig yn eu calonnau, ac     
ysgyrnygu eu dannedd arno. Yn llawn o'r 

Ysbryd Glân, syllodd Steffan tua'r nef a 

gwelodd ogoniant Duw, ac Iesu'n sefyll ar 
ddeheulaw Duw, a dywedodd, “Edrychwch, 

rwy'n gweld y nefoedd yn agored, a Mab y 

Dyn yn sefyll ar ddeheulaw 
Duw.” Rhoesant hwythau waedd uchel, a 

chau eu clustiau, a rhuthro'n unfryd arno, a'i 

fwrw allan o'r ddinas, a mynd ati i'w      
labyddio. Dododd y tystion eu dillad wrth 

draed dyn ifanc o'r enw Saul. Ac wrth    

iddynt ei labyddio, yr oedd Steffan yn galw, 
“Arglwydd Iesu, derbyn fy ysbryd.” Yna 

penliniodd, a gwaeddodd â llais uchel, 

“Arglwydd, paid â dal y pechod hwn yn eu 
herbyn.” Ac wedi dweud hynny, fe hunodd’  

(Actau’r Apostolion 7:1-2, 54-60).   

Ysgol Sul 
Bydd Ysgol Sul Capel Coch a Bro’r Eco 
trwy gyfrwng Zoom am 11.15 o’r gloch 
heddiw.   
 

‘Cofio Euros’ 
Mae llawer ohonoch yn 
ymwybodol o’r golled a 
gafwyd trwy farwolaeth y 
Parchg Euros Wyn Jones, 
Llangefni ddiwedd 2018. 
Oherwydd y cyfraniad 
mawr a wnaeth i waith yr 
eglwysi yng Nghymru yr 
wyf wedi paratoi cyfrol 
goffa iddo sy’n cynnwys 
atgofion a theyrngedau gan 
amryw o bobl.  Mae Cofio 

Euros wedi ei chyhoeddi erbyn hyn.  Gan 
nad oes modd cael cyfarfod i gyflwyno’r 
gyfrol bydd gennym sesiwn Zoom i 
wneud hynny nos Iau, Mehefin 24 am 
8.00 o’r gloch.   

Cewch y ddolen ar gyfer y cyfarfod yr 
wythnos nesaf.  

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 diogel-
wch pawb. Ni fyddwn yn canu yn yr oed-
fa 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 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.  

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  

 
Y Parchg Dafydd P Morris, Caerfyrdd-
in sy’n arwain yr oedfa ar sianel 
Youtube Capel Tanycoed heddiw.   
 
Mae modd gweld yr oedfaon hyn   
hefyd trwy wefan yr Ofalaeth neu trwy 
dudalen Facebook y capeli.   

HEDDIW: 
Oedfa’r Ofalaeth  

2.00 o’r gloch 
 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth yn dod o gapel 
Bethlehem trwy gyfrwng Zoom am 
2.00 o’r gloch heddiw  yng ngofal y 
Gweinidog.    
 
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.  


