
Oedfa’r Sul  

Mehefin 20, 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.  
 

4. Yr Argyhoeddwr 
     
Gweddi: Arglwydd Dduw, diolchwn am 
ddiwrnod newydd arall, a chyfle newydd 
i’th addoli Di gyda chynulleidfa dy bobl 
ym mhob cwr o’n daear.  Mae’n gysur i ni 
wybod am y miliynau o bobl sy’n arddel 
Iesu Grist yn Waredwr ac yn plygu iddo 
a’i awdurdod.  Amen. 
 
Emyn 6: ‘Nesawn i’th ŵydd ...’  
 
Darllen: Ioan 16:5-11 
 
Myfyrdod:  
Yng nghanol pesimistiaeth ac anghredin-
iaeth .y mae’r goleuni’n llewyrchu ... 
Neges ganolog y Beibl o ben bwy’i gilydd 
yw fod Duw’n Dduw byw. Neu a’i roi 
mewn ffordd arall y mae Duw’n mynnu 
busnesu er iachawdwriaeth dyn.   
 
Mae’n rhaid i Dduw ymyrryd cyn y 
byddwn yn wynebu ein cyflwr. Ond mae 
angen mwy na’n bod yn wynebu ffeithiau 
am ein pechod. Gall pobl deimlo’n wael a 
digalon wrth weld eu cyflwr, ond ynddo’i 
hun nid yw hynny’n ddigon. Anobeithio a 
wnawn ni os na ddown hefyd i weld fod 
posib gorchfygu’r ffeithiau hyn am ein 
gwaeledd. A dyna lle mae ymyrraeth Duw 
o bwys, a thrwy yr Ysbryd Glân y mae’n 
gwneud hynny heddiw, (fel y dywed Iesu 
Grist yn Ioan 16:8-11).  
 

Un peth a wna’r Ysbryd yw gwneud Iesu 
Grist yn berthnasol. Crea gyswllt rhwng 
dynion a Iesu Grist. Y mae’n eu hargy-
hoeddi. Y mae’n bwysig sylweddoli mai 
ystyr y gair hwn yw ‘profi’n ddiymwad’. 
Nid oes ynddo awgrym o sicrhau ymateb 
ffafriol. Daw i’r byd anghrediniol gyda 
phrofion diymwad fod Iesu Grist yn    
berthnasol i bawb. O wrthod credu yn 
Iesu, gwrthodir iachawdwriaeth. Mae’r 
Ysbryd yn argyhoeddi’r byd o arwyddoc-
ad gwaith Iesu ynglŷn â thri pheth ac 
mewn tair ffordd. 
i. Argyhoeddi o bechod. Ein tuedd ni yw 
gadu neu fychanu ein gweithredoedd 
drwg. Mae’r Ysbryd yn dangos i ni ein 
bod yn gweithredu’n ysgeler.  Craidd y 
cyfan yw, ‘am nad ydynt yn credu ynof 
fi’.   
ii. Argyhoeddi o gyfiawnder. Mae pobl 
yn gwadu bod y fath beth â chyfiawnder 
ac yn mynnu, er enghraifft, fy gall pawb  
drosto’i hun benderfynu beth sy’n gyf-
iawn. Mae’r Ysbryd yn dangos fod Iesu 
wedi ei dderbyn gan Dduw am ei fod yn 
gyfiawn, a bod cyfiawnder yn cyfrif.   
iii. Argyhoeddi o farn. Yn y cyfan, 
gweithredu ar sail gwaith Crist a wna’r 
Ysbryd Glân. Mae barn Duw wedi 
dymchwel teyrnas Satan, ac felly rhaid i 
ddynion gymryd ochr ... Sut bynnag yr 
ochrant, y mae barn. 
 
Mae pob Cristion yn croesawu ‘profion  
diymwad’ yr Ysbryd Glân fod gwaith 
achubol Crist yn berthnasol iddynt hwy.   
 
 Emyn 576: ‘Iesu roes addewid ..’ 
 
Gweddi: Arglwydd, diolch am oleuni 
ac arweiniad dy Ysbryd Glân di.  Boed 
i’th Ysbryd ein hargyhoeddi, a boed i ni 
brofi gras a nerth i ymateb mewn ffydd 
ac edifeirwch.  Llwydda dy waith yn ein 
heglwysi ni o fewn yr Ofalaeth, ac yn ein 
gwlad, er gogoniant i Iesu Grist.  Derbyn 
ni, a rho i ni faddeuant llawn am bob bai, 
yn enw’r Iesu a fu farw trosom. Amen.  
 
Y Fendith  

ar y ffordd yr oedden nhw’n sôn am y 
fraint oedd i’r Albanwyr gael chwarae 
yn Wembley?  A sylwoch chi wedyn, 
os bydd canlyniadau’r gemau nesaf o 
blaid Cymru, mi gân nhw hefyd fynd i 
Wembley!  Mae’n debyg mai meddwl 
y byddai’n haws i gefnogwyr Cymru 
fynd i Lundain oedden nhw, ond 
ddywedodd neb hynny. 
 
Gofalwn nad ydym fel credinwyr yn 
debyg iddynt, yn ein gosod ein hunain 
yng nghanol popeth. Un arall sydd i 
gael y lle canolog. Yn yr eglwys ac yn 
ein bywydau personol, yr Arglwydd 
Iesu Grist yw hwnnw. Nid ein gwaith 
ni, nid ein henw da ni, nid ein nerth ni, 
nid yr hyn a wnawn ni, nid yr hyn yr 
ydym ni yn ei ddymuno sydd i ddod 
gyntaf, ond Iesu Grist ei hun. Ef sydd i 
gael y sylw; arno ef yr ydym i edrych; 
er ei fwyn ef yr ydym i fyw; ac iddo ef 
yr ydym i roi’r clod i gyd. 
 
Ond mor rhwydd yw llithro i feddwl 
mai o’n hamgylch ni y mae popeth yn 
troi. Ac o wthio’r Iesu o’r neilltu a 
gosod ein gweithgaredd a’n lles ein 
hunain yn y canol, buan iawn y 
byddwn hefyd yn gwthio pobl eraill o’r 
neilltu ac yn gwneud eu hanghenion 
a’u lles yn eilradd.  Gwyliwn rhag y 
duedd beryglus i feddwl mai ni sy’n 
bwysig, yn arbennig felly o fewn yr 
eglwys.  A cheisiwn ras Duw i godi’n 
golygon uwchlaw ein hymdrechion a’n 
gweithgarwch, a hyd yn oed uwchlaw 
ein hanghenion ein hunain, a’u gosod 
yn hytrach ar Iesu Grist a’i anrhydedd. 
Boed yr Iesu yn y canol o hyd. 
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Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn 
yn cofio bod Sarah Green wedi bod yn 
ymgeisydd seneddol yma yn Arfon yn 
2010 ac yn Ynys Môn cyn hynny yn 
2005. Nos Iau, synnodd y Gymraeg o 
Gorwen y Blaid Geidwadol a’i phlaid 
hi ei hun, y Democratiaid Rhyddfrydol 
trwy ennill yr is-etholiad yn Chesham 
ac Amersham. Doedd neb yn Swydd 
Buckingham nac yn San Steffan nac 
yng ngweddill Lloegr yn disgwyl y fath 
fuddugoliaeth ysgubol.  Ond i lawer yn 
Lloegr, cafwyd nos Wener ganlyniad 
mwy annisgwyl fyth wrth i dîm pêl 
droed yr Alban sicrhau gêm gyfartal yn 
erbyn y Saeson yn Wembley.   
 
Am ddyddiau cyn y gêm cawsom ein 
byddaru gan sôn am gôl Paul 
Gasgcoine yn erbyn yr Albanwyr yn 
1996. Roedd sylwedyddion Seisnig yn 
darogan buddugoliaeth rwydd i’w tîm. 
A chwarae teg iddyn nhw am fod yn 
gefnogol i’w tîm ac yn hyderus yn ei 
allu i ennill y gêm a hyd yn oed yr holl 
gystadleuaeth. Mae ganddyn nhw bob 
hawl a phob sail dros fod yn obeithiol o 
gofio doniau eu chwaraewyr a’r fantais 
amlwg sydd ganddynt o gael chwarae 
gartref yn Wembley.  
 
Nid hyder y sylwedyddion yn eu tîm 
sy’n fy mlino a’m gwylltio y tro hwn 
fel ym mhob twrnamaint tebyg yw’r 
ffaith eu bod rywsut yn gosod eu tîm eu 
hunain yn ganolbwynt i’r cyfan. Nos 
Wener, er enghraifft, oedd y gêm fwyaf 
hyd yma.  Siawns nad oedd y gêm 
rhwng Ffrainc a’r Almaen yr wythnos 
ddiwethaf yn llawer mwy! Sylwoch chi 

Yn y canol 



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 
Dafydd Iwan, Caeathro.    
 

Carmel (a Zoom)  
Bydd oedfa yng nghapel Carmel am 3.00 
o’r gloch (sylwch ar yr amser) heddiw 
yng ngofal y Gweinidog.  Hon fydd  
Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom 
heddiw hefyd.     
 

Sul nesaf  
Bydd oedfa am 10.00 o’r gloch y Sul    
nesaf, Mehefin 27 yn Capel Coch.   Hon 
fydd Oedfa’r Ofalaeth y Sul nesaf.  
Cynhelir oedfa am 2.00 o’r gloch ym 
Methlehem Talybont.  
 
 

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

Dymuno’n dda 
Wrth i ni ail ddechrau oedfaon yng Nghapel 
Carmel heddiw dymunwn yn dda i nifer o  
aelodau a chyfeillion yr eglwys sydd wedi 
cael llawdriniaeth ysbyty dros yr wythnosau 
diwethaf.  Anfonwn ein cofion at Marian 
Jones, Rita Harris, Sian Rees, Gwenda     
Evans  a Kelly Tugwell.  Gobeithio eu bod 
yn cryfhau ac yn gwella bob dydd. Yr un 
modd, anfonwn ein cofion at bawb arall na 
fu yn dda yn ddiweddar. 

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.) 
 
‘A dyma ŵr o Ethiop, eunuch, swyddog 
uchel i Candace brenhines yr Ethiopiaid, ac 
yn ben ar ei holl drysor hi; yr oedd hwn 
wedi dod i Jerwsalem i addoli, ac yr oedd 
yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd, 
yn darllen y proffwyd Eseia. Dywedodd yr 
Ysbryd wrth Philip, “Dos a glŷn wrth y 
cerbyd yna.” Rhedodd Philip ato a chlyw-
odd ef yn darllen y proffwyd Eseia, ac 
meddai, “A wyt ti'n deall, tybed, beth yr 
wyt yn ei ddarllen?” Meddai yntau, “Wel, 
sut y gallwn i, heb i rywun fy nghyfar-
wyddo?” Gwahoddodd Philip i ddod i fyny 
ato ac eistedd gydag ef. A hon oedd yr ad-
ran o'r Ysgrythur yr oedd yn ei darllen: 
 
“Arweiniwyd ef fel dafad i'r lladdfa, ac fel y 
bydd oen yn ddistaw yn llaw ei gneifiwr, 
felly nid yw'n agor ei enau. Yn ei ddarost-
yngiad gomeddwyd iddo farn. Pwy all 
draethu am ei ddisgynyddion? Oherwydd 
cymerir ei fywyd oddi ar y ddaear.” 
Meddai'r eunuch wrth Philip, “Dywed i mi, 
am bwy y mae'r proffwyd yn dweud hyn? 
Ai amdano'i hun, ai am rywun arall?” Yna 
agorodd Philip ei enau, a chan ddechrau o'r 
rhan hon o'r Ysgrythur traethodd y newydd 
da am Iesu iddo’  
(Actau’r Apostolion 8:27-35).   

‘Cofio Euros’ 
Os oes unrhyw un ohonoch 
eisiau prynu copi o’r gyfrol 
Cofio Euros sydd newydd 
ei chyhoeddi i goffau’r 
Parchg Euros Wyn Jones, 
Llangefni, cysylltwch â’r 
Gweinidog, sydd wedi    
golygu a dod ag atgofion 
nifer o gyfranwyr at ei   
gilydd.  <ae copiau ar gael 
am £8, sef £2 yn rhatach 
na’r pris arferol. 

Cynhelir cyfarfod trwy gyfrwng Zoom 
am 8.00 o’r gloch nos Iau yr wythnos 
hon (Mehefin 24) er mwyn tynnu sylw at 
y gyfrol. Mae croeso i unrhyw un ymuno 
a’r cyfarfod.  Dyma’r manylion Zoom:  

Meeting ID: 886 7338 1723 

 

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. Ni fyddwn yn 
canu yn yr oedfa nac 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.  
 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Colin a Val Jones, 
Capel Coch ar ddod yn daid a nain eto. 
Ganwyd Guto William i Sara a Dafydd 
Jones ddydd Sul diwethaf.  Pob bendith. 

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. 

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar 
sianel Y outube Capel Tanycoed   
heddiw.  Caiff ei gosod ar y sianel 
heno gan mai yn y Capel y caiff ei 
recordio yn y bore.  
 
Mae modd gweld yr oedfaon hyn   
hefyd trwy wefan yr Ofalaeth neu trwy 
dudalen Facebook y capeli.   

HEDDIW: 
Oedfa’r Ofalaeth  

3.00 o’r gloch 
 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth yn dod o gapel 
Carmel trwy gyfrwng Zoom am 3.00 
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.  


