
Oedfa’r Sul  

Mehefin 27, 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.  
 

5. Atgenhedlu 
     
Gweddi: Arglwydd Dduw, diolchwn am 
ddiwrnod newydd arall, a chyfle newydd 
i’th addoli Di gyda chynulleidfa dy bobl 
yn eglwysi’r Ofalaeth ac eglwysi ein 
gwlad a’n byd.  Arwain ni i foli dy enw 
gyda’n gilydd am y cyfan a gawn bob 
dydd., er mwyn Iesu Grist.  Amen. 
 
Emyn 6: ‘Nesawn i’th ŵydd ...’  
 
Darllen: Effesiaid 2:1-13; Ioan 3:1-21 
 
Myfyrdod:  
Wrth  ddisgrifio gwaith yr Y sbryd Glân 
yn cymodi dynion gwrthryfelgar â Duw ... 
rhaid wrth air o rybudd i ddechrau.  Sôn 
ydym am ‘gyfnewidiad bywiol’ ac iddo 
sawl agwedd. Er mwyn esbonio’r newid 
hwn, rhaid trafod y gwahanol elfennau ar 
wahân. Ond o wneud hynny, mae perygl 
iddo edrych fel proses mecanyddol a 
phrennaidd.  Gellir hefyd roi’r argraff fod 
rhaid i bob elfen ddilyn ei gilydd mewn 
trefn haearnaidd.  I rai, mae’r cyfan yn 
digwydd mewn un cam, ac i eraill mae’r 
cyfenwidiad yn digwydd dros gyfnod o 
amser a’r naill agwedd yn toddi i’r llall.  
Mae’n bwysig nodi hefyd nad mater o 
deimladau cynhyrfus yw’r cyfnewidiad 
ysbrydol bob amser. Mae’r Ysbryd Glân 
yn trin pob pechadur yn unigol. 
 
Atgenhedliad yw’r elfen gyntaf y 

rhoddwn sylw iddi.  Mae’r paratoi ar 
gyfer ein hiechydwriaeth yn dechrau ym 
mwriad tragwyddol Duw. Mae Effesiaid 
1:4 a Ioan 6:37 yn tystio i’r ffaith fod 
Duw wedi ein hethol a’n rhoi i’w Fab. 
Duw ei hun sydd y tu ôl i’n hymlyniad 
personol ni wrth Iesu Grist. ‘Atgenhedlu’ 
yw’r term am yr hyn a wna Duw wrth roi 
cychwyn i’r ymlyniad hwn, wrth i Dduw 
ein trawsnewid a’n gogwyddo ato ei hun. 
Gelwir yr atgenhedlu yn ‘fywiocau’ (Eff. 
2:1,5) a ‘geni drachefn’ (Ioan 3:7). Dyma 
sy’n gwneud yn greaduriaid newydd, a’r 
Ysbryd Glân sy’n plannu hedyn bach 
cychwynnol y bywyd newydd.  
 
Duw ei hun sy’n troi pobl ato ef ei 
hunan. Dyma’r ochr ddwyfol i’n hiach-
awdwriaeth. Nid cywaith rhwng dyna 
Duw yw atgenhedlu. Mae’n gyfnewidiad 
sylfaenol a dirgel. Gall hyn ddigwydd 
cyn i berson ddod yn ymwybodol ohono 
ei hun (gweler Luc 1:15). Gall ddigwydd 
yn gynnar i blant sy’n cael eu magu yn 
ofn Duw o fewn teuluoedd Cristnogol. 
Dyma’n union beth sy’n gwneud y teulu 
Cristnogol yn beth mor allweddol bwysig 
yn nhrefn gras Duw. Gwaith Duw yw’r 
cyfan, ac ni ddylai neb gymryd y clod 
oddi wrtho am blannu’r had bywiol. Nid 
yw’r atgenhedlu yn gwneud pobl ber-
ffaith ohonom, ond plennir ynom anian 
newydd. .  
 
 Emyn 576: ‘Iesu roes addewid ..’ 
 
Gweddi: Arglwydd, diolch am waith 
dy Ysbryd Glân yn tynnu pobl atat Ti dy 
hun.  Diolch am yr anian newydd, yr   
anian dduwiol yr wyt yn ei rhoi o fewn 
dy bobl.  Trugarha a rho i ni sydd wrth 
natur yn farw mewn camweddau a 
phechodau ysbryd newydd.  Helpa ni i’th 
garu Di ac i garu dy orchmynion, a gwna 
ni’n gywir yn ein gwasanaeth i ti.  Clyw 
ein gweddi dros ein gilydd a thros ein 
hanwyliaid i gyd, yn enw Iesu Grist .  
Amen.  
 
Y Fendith  

Dychmygol yw’r senario hon wrth 
gwrs. Ond pe byddai’n digwydd yn y 
byd go iawn gallwn ddychmygu na 
fyddai gan y gwas lawer i’w boeni o 
gyfeiriad y meistr. A hwnnw’n euog 
o’r un pethau a gwaeth, pam ddylai’r 
gwas ofni?  Wrth feirniadu’r gwas 
byddai’r meistr yn ei feirniadu ei hun, 
a wnâi meistr call fyth mo hynny! 
 
Mor wahanol yw teyrnas Dduw.  Fedr 
gweision Duw ddim esgusodi eu beiau 
a’u pechodau trwy ddadlau bod eu 
Meistr mor euog â hwy. Mae eu Meistr 
a’u Harglwydd hwy’n gwbl ddi-euog o 
unrhyw drosedd. Mae gweision Crist a 
phawb arall yn atebol i Dduw glân a 
pherffaith.  ‘Oherwydd bydd rhaid inni 
bob un sefyll gerbron brawdle Duw ... 
Bydd rhaid i bob un ohonom roi cyfrif 
amdanom ein hunain i Dduw ... Rhaid i 
bawb ohonom ymddangos gerbron 
brawdle Crist’ (Rhuf. 14:10, 12; 2 Cor. 
5:10).  A phryd hynny, ni chawn ein 
cymharu â phobl amherffaith eraill ac 
ni chawn ein mesur yn ôl y safonau  
sathredig y mae pobl wedi eu gosod 
iddynt eu hunain. Cawn ein mesur yn 
ôl cyfraith lân a pherffaith Duw.  Ac 
yn ôl y gyfraith honno dyfernir pawb 
yn euog o fethu â charu Duw a chadw 
ei orchmynion.  
 
Gellid tybio ei bod yn anobeithiol ar 
bawb ohonom fel troseddwyr euog 
gerbron Duw perffaith. Ond nid felly y 
mae o gwbl gan fod Crist nid yn unig 
yn Arglwydd ond yn Achubwr sy’n 
cuddio ac yn dileu beiau pwy bynnag 
sy’n ymddiried ynddo.   
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Un tro, roedd yna deyrnas ar ynys unig 
dan reolaeth dyn pwysig o’r enw Sir 
O.B. Gosododd was bach o’r enw Tam 
i ofalu am ei gwpwrdd ffisig. Er mwyn 
cael y ffisig roedd rhaid i bawb yn y 
deyrnas fihafio a chadw’r rheolau a 
wnaeth Tam a Sir O.B. Roedd y rhan 
fwyaf o’r bobl yn gwrando arnyn nhw.  
Ond un diwrnod, dan haul canol dydd, 
gwelwyd nad oedd Tam yn cadw’r 
rheolau. Roedd pobl y deyrnas wedi 
gwylltio. Roedden nhw wedi cadw’r 
rheolau ond doedd Tam ddim yn 
gwneud hynny. Gwnaeth y bobl restr 
o’r pethau drwg yr oedd Tam yn eu 
gwneud:  torri ei reol ei hun, caru ar y 
slei, rhoi swydd ac arian am wneud 
ffisig i’w gariad newydd a’i theulu. 
Roedd y bobl yn mynnu bod Sir O.B. 
yn rhoi’r sac iddo ac yn ei anfon o’r 
deyrnas. Ond gwrthod gwneud hynny 
wnaeth hwnnw a dweud nad oedd Tam 
wedi gwneud dim o’i le. Roedd rhai 
pobl yn gweld hyn yn od gan ei fod (yn 
ôl un hen ffrind ffyddlon) wedi dweud 
pethau cas iawn am Tam cyn hynny. 
Daliodd y bobl i bwyso ar Sir O.B a dal 
i wrthod gwrando arnyn nhw wnaeth o. 
Roedd rhai pobl yn awgrymu na fedrai 
o ddweud y drefn wrth Tam am ei fod 
o’i hun wedi gwneud yr un pethau yn 
union! (Mae’n siŵr mai hen bobl gas 
oedd y rheiny!) Roedd Sir O.B. yn  
gobeithio y byddai pawb yn anghofio’r 
cyfan wedi iddo agor giât y cae pêl 
droed iddyn nhw. Ond doedd y bobl 
ddim isio anghofio. Penderfynodd Tam 
ddweud sori a rhoi goriadau’r cwpwrdd 
ffisig yn ôl i Sir O.B. a  gadael i rywun 
arall wneud ei waith.  

Tam 
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Heddiw 
Oedfa’r Ofalaeth 

Capel Coch (a Zoom) 
  

Bydd oedfa yng Nghapel Coch, Llanberis  
am 10.00 o’r gloch dan arweiniad y 
Gweinidog.  Hon fydd  Oedfa’r Ofalaeth 
trwy gyfrwng Zoom heddiw hefyd.     
 
Bydd oedfa am 2.00 o’r gloch yng 
nghapel Bethlehem, Talybont yng ngofal 
y Gweinidog. 
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Naiomi Starkey, Ar-
dal Gweinidogaeth Bro Padrig, Môn .    
 

Oedfa’r Ofalaeth y 
Sul nesaf  

Daw Oedfa’r Ofalaeth brynhawn Sul  
nesaf, Gorffennaf 4 o gapel Carmel, 
Llanllechid am 3.00 o’r gloch.    
 
Dros y mis nesaf, daliwn i ddarlledu  
oedfa bob Sul o un o gapeli’r Ofalaeth. 
Bydd y cyfan yn help i benderfynu beth 

allwn ei wneud yn nes ymlaen pan (a phryd 
bynnag) y bydd yr argyfwng iechyd wedi 
mynd heibio.   
 

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

Canmlwyddiant 
Ar gefn y rhifyn hwn ceir myfyrdod sydd 
wedi ei seilio ar gyfrol Dr Tudur Jones, Y r 
Ysbryd Glan.  Cyfrol ddefnyddiol arall o’i 
waith yw’r llyfryn Gweddio 1992 – Credu a 
Byw.  Deunydd defosiwn wythnosol sydd yn 

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 Saul yn dal i chwythu bygythion 
angheuol yn erbyn disgyblion yr Arglwydd, 
ac fe aeth at yr archoffeiriad a gofyn iddo 
am lythyrau at y synagogau yn Namascus, 
fel os byddai'n cael hyd i rywrai o bobl y 
Ffordd, yn wŷr neu'n wragedd, y gallai eu 
dal a dod â hwy i Jerwsalem. Pan oedd ar ei 
daith ac yn agosáu at Ddamascus, yn sydyn 
fflachiodd o'i amgylch oleuni o'r 
nef. Syrthiodd ar lawr, a chlywodd lais yn 
dweud wrtho, “Saul, Saul, pam yr wyt yn fy 
erlid i?” Dywedodd yntau, “Pwy wyt ti, 
Arglwydd?” Ac ebe'r llais, “Iesu wyf fi, yr 
hwn yr wyt ti yn ei erlid. Ond cod, a dos i 
mewn i'r ddinas, ac fe ddywedir wrthyt beth 
sy raid iti ei wneud.” Yr oedd y dynion 
oedd yn cyd-deithio ag ef yn sefyll yn fud, 
yn clywed y llais ond heb weld 
neb. Cododd Saul oddi ar lawr, ond er bod 
ei lygaid yn agored ni allai weld dim. Ar-
weiniasant ef gerfydd ei law i mewn i 
Ddamascus. Bu am dridiau heb weld, ac ni 
chymerodd na bwyd na diod’  
(Actau’r Apostolion 9:1-9.   

y gyfrol, ac ar waelod y ddalen cyfeirir at 
bethau o bwys a ddigwyddodd yn ystod 
yr wythnos honno dros y blynyddoedd.  
Ar gyfer Mehefin 28 – Gorffennaf 4  
nodir, Ar 1 Gorffennaf 1643 cyfarfu 
Cymanfa’r Diwinyddion yn Westminster. 
 
Heddiw, gallaf fi ychwanegu at hynny’r 
geiriau hyn: Ar 28 Mehefin 1921 ganwyd 
y Parchg Brifathro Dr R. Tudur Jones yn 
Nhyddyn Gwyn, Rhoslan.  Yfory, felly, yw 
canmlwyddiant ei eni.  Ac mae’n briodol 
cydnabod a diolch i Dduw am gyfraniad 
cyfoethog Dr Tudur i waith yr Efengyl 
a’r eglwysi yn ein gwlad fel gweinidog, 
pregethwr, athro, diwinydd, hanesydd, 
colofnydd, awdur a gwleidydd.      
 

‘Cofio Euros’ 
Os oes unrhyw un ohon-
och 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.  Mae copiau 
ar gael am £8 (£2 yn rhat-
ach na’r pris arferol). 

Cynhaliwyd cyfarfod trwy gyfrwng 
Zoom i gyflwyno’r gyfrol a diolch yn 
fawr i bawb a ymunodd â ni.  Cymerwyd 
rhan gan Aled Davies, Geraint Hughes, 

Gwyndaf Jones, Trefor Jones-Morris, 
Beti-Wyn James, Densil Morgan a John 
Pritchard.   

Te Bach 
Cynhaliwyd Te Bach y tu allan i Gapel 
Carmel Llanllechid brynhawn Llun di-
wethaf, a gwnaed elw o £500. Anfonwyd 
£100 ohono at Apêl Argyfwng Coronaf-
irws Cymorth Cristnogol.  Diolch i bawb 
a drefnodd y Te Bach ac i bawb a ddaeth 
i gefnogi.  Diolch i bawb a fu’n brysur yn 
gwau plancedi a werthwyd bnawn Llun. 
 

Dwylo Prysur 
Er na chafwyd cyfarfodydd arferol clwb 
Dwylo Prysur yng Nghapel Carmel dros 
y flwyddyn ddiwethaf mae gwaith y bobl 
ifanc wedi parhau, diolch i HMrs Helen 
Williams sydd wedi cadw cyswllt â hwy 
a darparu gwaith ar eu cyfer.  Daeth 
blwyddyn Dwylo Prysur i ben nos Wener 
gyda thro bach i‘r llethrau uwch y      
pentref. 
 

Ysgol Sul  
Mae gwaith Ysgol Sul Capel carmel wedi 
parhau hefyd trwy’r gwaith a ddarparwyd 
gan Mrs Helen Williams biob mis ar gyf-
er y plant.  Daw blwyddyn yr Ysgol Sul i 
ben heddiw gyda bore o hwyl yn y Cae 
Chwarae.   

Oedfa Youtube  
 
Y Parchg Gwilym Tudur, Aberystwyth 
sy’n arwain yr oedfa ar sianel Y outube 
Capel Tanycoed heddiw.  Bydd yr 
oedfa ar y sianel erbyn 9.00 o’r gloch 
y bore.    
 
Mae modd gweld yr oedfaon hyn   
hefyd trwy wefan yr Ofalaeth neu trwy 
dudalen Facebook y capeli.   

HEDDIW: 
Oedfa’r Ofalaeth  

10.00 o’r gloch 
 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth yn dod o Capel 
Coch trwy gyfrwng Zoom am 10.00 
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.  


