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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.  
 

6. Uno â Christ 
     
Gweddi: Dduw ein Tad nefol, rho i ni 
ysbryd gras a gweddi, fel y moliannwn dy 
enw heddiw eto.  Rho i ni d’Ysbryd Glân 
i’n harwain a’n bendithio, a boed i’r oedfa 
hon fod yn ogoniant i’th enw, er mwyn 
Iesu Grist ein Gwaredwr.  Amen. 
 
Emyn 24: ‘O cenwch fawl i’r Arglwydd’  
 
Darllen: Ioan 15:1-17 
 
Myfyrdod:  
Cynsail ein hiechydwriaeth yw fod Duw 
yn ein huno â Christ.  Dyna pam y dywed-
ir ein bod yn gadwedig “yng Nghrist”. 
Mae bod “yng Nghrist” yn sylfaenol i’n 
perthynas â Duw. A gwaith yr Ysbryd 
Glân yw hyn: yr Ysbryd sy’n ein gwneud 
yn un â Christ. Mae Iesu Grist ei hun yn 
trafod yr undeb hwn: er enghraifft, wrth 
roi darlun y winwydden a’r canghennau 
yn Ioan 15. Rhaid i’r canghennau aros yn 
y winwydden er mwyn dwyn ffrwyth. 
Trwy’r darlun hwn mae Iesu’n egluro bod 
ei bobl wedi eu clymu wrtho, a hynny 
trwy ei gariad ef atynt. Darlun arall sy’n 
cyfleu’r undeb yw’r un o’r bugail da sy’n 
barod i roi ei fywyd dros ei ddefaid (Ioan 
10).  Darlun arall eto yw’r un o’r athro a’r 
disgyblion wedi eu huno ynghyd (e.e. 
Mathew 23:8).    
 
Ymysg y delweddau eraill sy’n cyfleu’r 

undeb hwn y mae adeilad (Effesiaid 2:20
-22); dau wrth bryd bwyd (Datguddiad 
3:20); y pen a’r corff (1 Corinthiaid 6:15) 
a phriodas (2 Corinthiaid 11:2).  
 
Trwy gael ein huno â Christ cawn ein 
huno â Duw ei hun, a hynny’n adfer y 
berthynas a oedd yno wrth i Dduw ein 
creu.  Y n y ffordd hon adferir undod y 
cread oll. Nid undeb moesol na deallusol 
ond undeb byw, organaidd, ysbrydol, 
gwaelodol ac annatodol yw hwn. Does 
ryfedd y dywedir hefyd ei fod yn undeb 
dirgel.   
 
Rydym ni yn y capeli wedi bod braidd yn 
swil o’r gwirionedd hwn.  Un rheswm am 
hynny yw ein bod wedi colli golwg ar y 
wedd hon i waith yr Ysbryd Glân yn ein 
huno â Christ. Ond rheswm arall yw ein 
bod wedi ofni rhoi’r argraff bod modd 
cael rhyw ffordd ddirgel i gyswllt â Duw 
sydd ar wahân i Iesu Grist. Dim ond trwy 
Iesu Grist y deuir at Dduw.  Gwaith yr 
Ysbryd Glân, nid ein gwaith ni, yw’r uno 
hwn â Christ.  Mae angen pwysleisio’r 
ffaith hon, ond ar yr un pryd mae angen 
pwysleisio’r cynhesrwydd bywiol sy’n 
ffrwyth gwaith yr Ysbryd Glân yn ein 
gwneud yn bersonol un â Christ.  O’r un-
deb hwn y mae pob bendith ysbrydol yn 
tarddu.   
 
Emyn 807: ‘Nid oes yng Nghrist ...’ 
 
Gweddi: Arglwydd, diolch am gael 
bod ‘yng Nghrist Iesu’. Helpa ni weld 
rhyfeddod y berthynas hon â hi dy hun a 
roddwyd i ni trwy dy Fab Iesu.  Diolch 
am dy gariad tuag atom, a helpa ni bob 
amser i gofio mai dy gariad di ddaw 
gyntaf ac nid ein cariad ni.  Ond am dy 
fod wedi’n caru ni, helpa ni i’th garu di’n 
ôl.  A boed i bob dim a wnawn heddiw ac 
yn ystod yr wythnos nesaf gael ei wneud 
er clod i ti ac i’th Fab Iesu Grist.  Amen.  
 
Y Fendith  

A dyna ddwy egwyddor lywodraethol i 
bawb sy’n ymdrin â Gair Duw. Mae 
cywirdeb yn amlwg yn holl bwysig i 
gyfieithwyr y Beibl gan fod rhaid trosi 
geiriau’r ysgrythurau’n gywir. Rhaid i 
unrhyw gyfieithiad hefyd fod mor glir 
â phosibl er mwyn bod yn ddealledig i 
bwy bynnag sy’n ei ddarllen. Dyna’r 
her y mae pawb sy’n cyfieithu’r Beibl i 
unrhyw iaith yn dal i’w hwynebu.  
 
Ond nid cyfieithwyr yn unig gan mai’r 
her i bawb sy’n trafod y Beibl ac yn 
trosglwyddo’i neges hefyd yw gwneud 
hynny’n gywir, heb ystumio’r geiriau 
na’u cam esbonio. A hyd y bo modd  
mae angen cyflwyno’r neges yn glir, 
fel ei bod yn gwbl ddealledig. Yn 
amlwg, ni ellir gwneud hynny heb ofal 
mawr a heb y parch mwyaf at Dduw 
a’i Air. Trwy gymorth a gras Duw y 
ceisiwn fod yn ffyddlon yn hyn o beth. 
Nid gwaith rhwydd mo hyn gan nad 
trafod darn o lenyddiaeth na syniadau 
dynol a wneir ond ymgodymu â Gair 
Duw a’i gyhoeddi er mwyn ennyn yr 
ymateb y mae’r Arglwydd ei hun yn ei 
ddisgwyl.  Gair y Duw Byw ydyw ac 
mae arnom angen cymorth yr Ysbryd 
Glân i’w ddeall i ddechrau, ac yna i’w 
drosglwyddo i eraill.  Heb y cymorth 
hwnnw, aneffeithiol fydd tystiolaeth yr 
Eglwys, ac nid syndod os erys y Beibl 
yn llyfr tywyll, amhosibl i’w ddeall ac 
amherthnasol i bawb a’i darlleno. Ond 
o gael yr Ysbryd Glân yn goleuo’r 
Gair ac yn grymuso’r tystion bydd 
gobaith i bobl gael eu hargyhoeddi o 
wirionedd y Beibl a dod i adnabod y 
Duw sy’n llefaru trwyddo. 
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Braf iawn ydi gweld cwmnïau preifat o 
bob math yn defnyddio’r Gymraeg ar 
arwyddion pan nad yw’r Gyfraith yn eu 
gorfodi i wneud hynny. Mae ambell 
arwydd gwallus i’w gweld o bryd i’w 
gilydd, ond gwell gennyf hynny na dim 
Cymraeg o gwbl. Trueni (o ran y gost 
a’r ymdrech iddynt hwy) yw bod rhai 
cwmnïau’n  anwybyddu neu o bosibl 
yn anymwybodol o’r help sydd ar gael 
i ddarparu arwyddion Cymraeg cywir. 
 
Camgymeriad a wnaed gan lawer dros 
y blynyddoedd fu dibynnu ar bethau fel 
Google Translate ar y We Cafwyd 
cyfieithiadau gwachul ar brydiau. Ond 
mae’r gwasanaeth hwnnw ac eraill 
wedi gwella cryn dipyn. Does dim o’i 
le ar ymdrech Google Translate i drosi 
‘Do not leave valuables in your car’ i 
‘Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr 
yn eich car’. Tebyg yw cynigion sawl 
gwasanaeth cyfieithu cyflym ar lein. O 
ble felly y daeth yr ymgais hon a welais 
y dydd o’r blaen: ‘Peidiwch a gadeal 
personol gwerthfawr yn y modur’?   
 
Fel y soniais, gwell Cymraeg gwallus 
na dim Cymraeg o gwbl.  Ond trueni na 
fyddai cwmnïau’n gweld bod modd 
osgoi camgymeriadau amlwg trwy 
ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu di-
bynadwy. Roeddwn yn deall mai 
‘gadael’ oedd ‘gadeal’, ond doeddwn i 
ddim yn siŵr beth na ddylwn ei adael 
yn y modur!  Ai fi fy hun oedd y 
‘personol gwerthfawr’ tybed? Ynteu 
rywun arall a allai fod yn y car efo mi?  
Doedd yr arwydd ddim yn gywir nac 
yn glir.  

Cywir a chlir 
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Heddiw 
Oedfa’r Ofalaeth 

Capel Carmel (a Zoom) 
  

Bydd Oedfa Ffôn yr Ofalaeth am 10.00 
o’r gloch heddiw.  Am 3.00 o’r gloch 
daw Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom o Gapel Carmel Llanllechid.   
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal y Parchg 
Huw Dylan, Llangwm.      
 

Oedfa’r Ofalaeth y 
Sul nesaf  

Daw Oedfa’r Ofalaeth fore Sul nesaf, 
Gorffennaf 11 o Capel Coch Llanberis 
am 10.00 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 iech-
yd wedi mynd heibio.   
 

Ysgol Sul 
Ni chynhelir Ysgol Sul Capel Coch a Bro’r 
Eco trwy gyfrwng Zoom heddiw gan fod y 
plant a’u teuluoedd wedi cael gwahoddiad i 
‘Tanio’r Haf’ yng Nglan Morfa, Caernarfon 
y prynhawn yma.  Bydd yno weithgareddau 
amrywiol yn cynnwys crefft a stori ac     
addoliad.  Gweddïwn am fendith ar y cyfan. 
 

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 dechreuodd Pedr lefaru: “Ar fy ngwir,” 
meddai, “rwy'n deall nad yw Duw yn   
dangos ffafriaeth, ond bod y sawl ym mhob 
cenedl sy'n ei ofni ac yn gweithredu       
cyfiawnder yn dderbyniol ganddo ef. Y gair 
hwn a anfonodd i blant Israel, gan gyhoeddi 
Efengyl tangnefedd drwy Iesu Grist; ef yw 
Arglwydd pawb. Gwyddoch chwi'r peth a 
fu drwy holl Jwdea, gan ddechrau yng 
Ngalilea wedi'r bedydd a gyhoeddodd 
Ioan—Iesu o Nasareth, y modd yr enein-
iodd Duw ef â'r Ysbryd Glân ac â nerth. 
Aeth ef oddi amgylch gan wneud daioni ac 
iacháu pawb oedd dan ormes y diafol, am 
fod Duw gydag ef. Ac yr ydym ni'n dystion 
o'r holl bethau a wnaeth yng ngwlad yr Idd-
ewon ac yn Jerwsalem. A lladdasant ef, gan 
ei grogi ar bren. Ond cyfododd Duw ef ar y 
trydydd dydd, a pheri iddo ddod yn wel-
edig, nid i'r holl bobl, ond i dystion oedd 
wedi eu rhagethol gan Dduw, sef i ni, y rhai 
a fu'n cydfwyta ac yn cydyfed gydag ef 
wedi iddo atgyfodi oddi wrth y 
meirw. Gorchmynnodd i ni bregethu i'r 
bobl, a thystiolaethu mai hwn yw'r un a 
benodwyd gan Dduw yn farnwr y byw a'r 
meirw. I hwn y mae'r holl broffwydi'n   
tystio, y bydd pawb sy'n credu ynddo ef yn 
derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw”’  
(Actau’r Apostolion 10:34-43).   

Canmlwyddiant 
Soniais y Sul diwethaf y byddai dydd 
Llun yn ganmlwyddiant geni’r Parchg 
Brifathro Dr R. Tudur Jones. Braint fawr 
i mi oedd cael ymuno â’i deulu a rhai 
cyfeillion eraill mewn cyfarfod y tu allan 
i fan ei eni yn Nhyddyn Gwyn, Rhoslan 
ddydd Llun i’w gofio ac i ddiolch am ei 
gyfraniad mawr i Achos Iesu Grist yng 
Nghymru ac yn ehangach.      
 

‘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’r gyfrol 
gan ddod ag atgofion nifer o gyfranwyr 
at ei gilydd.  Cyhoeddir y gyfrol gan   
Gyhoeddiadau’r Gair. Yn ôl pob sôn, 
mae’n gwerthu’n dda yn y siopau, ac mae 
copiau ar gael gan y Gweinidog am £8 
(£2 yn rhatach na’r pris arferol). 

Paentio 
Bydd y rhai sy’n dod i Gapel Carmel 
heddiw’n gweld bod y reilings o flaen y 
Capel wedi eu paentio.  Gwnaed hyn gan 
Mrs Helen Williams gyda chymorth dwy 
o gyfeillion y Capel, sef Stella Davies a 
Wendy Eccles.  Diolch yn fawr iddynt 
am eu gwaith. 
 

Cynllun Efe 
Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor Hybu  
Cynllun Efe ynghyd â chyfarfod yr    
Ymddiriedolwyr ddydd Iau.    

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 

 
Heddiw 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 fydd yn arwain yr oedfa 
ar sianel Y outube Capel Tanycoed 
heddiw.  Bydd yr oedfa ar y sianel 
erbyn heno gan mai yn y Capel heddiw 
y caiff ei recordio.    
 
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 Capel 
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.  


