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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.  
 

7. Galw 
     

Gweddi: Dduw ein Tad nefol, ar Sul 
arall molwn dy enw a diolchwn am bob 
cymorth posibl i’th addoli Di trwy dy Fab 
Iesu Grist.  Mor freintiedig ydym o gael 
ymuno â’th addolwyr Di ym mhob cwr 
o’r byd sy’n mawrygu dy enw glân. Bydd 
yng nghanol ein myfyrdod a’n gweddi a 
derbyn ein haddoliad.  Amen. 
 
Emyn 25: ‘Daeth eto fore Saboth ...’  
 
Darllen: Rhuf. 10:16-17; 1 Cor. 15:3-10; 
1 Pedr 1:17-25 
 
Myfyrdod:  
Yn llaw yr Ysbryd Glân cyfrwng i alw 
pobl at Grist yw’r Eglwys Gristnogol. 
 
Mae’r etholedigion wedi’u huno â Christ. 
Yna bu’r Ysbryd Glân yn eu 
“hatgenhedlu” – yn rhoi bywyd newydd 
ynddynt. Ac o gariad pur y bu hyn oll. 
Pan oedd dynion yn analluog i ymateb, 
tosturiodd Duw wrthynt a rhoi iddynt 
glustiau i glywed. Yn awr pan ddaw     
galwad iddynt gallant ei chlywed ac     
ymateb iddi. 
 
Yn y Beibl gall y gair ‘galw’ olygu holl 
waith Duw yn ein gwared, ond gall hefyd 
olygu gwahoddiad penodol Duw i ni droi 
nôl ato. Mewn gair, yr alwad yw’r        
Efengyl, y newydd da i bechaduriaid a’r 

anogaeth i gredu yng Nghrist. Mae Iesu 
Grist ei hun yn rhoi’r alwad yn Mathew 
11:37. 
 
Mae Paul yn esbonio natur yr alwad.  
Mêr y genadwri yw ‘Cymoder chwi â 
Duw’ (2 Cor. 5:20). A’r neges sy’n 
gwneud hynny’n bosibl yw’r newydd da 
fod Duw wedi gwneud pob dim angen-
rheidiol, ac mai credu yng Nghrist sydd 
angen i bobl ei wneud (Rhuf. 10:9).   
 
Daw’r genadwri atom trwy’r Ysbryd. 
Mae dwy amod i’r alwad effeithiol: rhaid 
iddi gynnwys Efengyl ddilys Iesu Grist, a 
rhaid wrth nerth yr Ysbryd Glân. Caiff yr 
alwad ei throsglwyddo trwy’r pregethwr, 
a hwnnw wedi ei anfon gan Dduw. A’r 
cyfan yw’r pregethwr yw cennad neu 
negesydd sy’n dod â neges oddi wrth 
Dduw at bobl.  
 
Y genadwri yw’r cyfrwng i alw dynion.  
A’r pregethwr yw’r gennad arferol. Ond 
nid yw’r Ysbryd wedi’i gyfyngu chwaith 
gan frad na diogi pregethwyr. Gall yr 
Ysbryd ddefnyddio cyfryngau eraill i 
ddod â gwahoddiad dilys ac unigryw 
Duw at bobl, yn cynnwys dosbarth Y sgol 
Sul, cylch trafod, seiat, erthygl, sgwrs 
bersonol, a chyfryngau cyfoes.  Y peth 
i’w gofio yw bod rhaid wrth yr alwad 
neu’r gwahoddiad hwn.  Hebddo, try 
Cristionogaeth yn hobi diwylliannol, heb 
wefr nac ing yn ei neges.  Na dim dyfodol 
iddi chwaith.   
 
Emyn 249: ‘O Arglwydd, galw eto ...’ 
 
Gweddi: Arglwydd, mor rhyfeddol yw 
dy alwad i bechaduriaid droi atat.  Mor 
fawr yw dy ras yn eu galluogi i wneud 
hynny.  Helpa ni i gyhoeddi’r newydd da 
am Iesu Grist, nid yn unig â’n geiriau o 
dystiolaeth iddo ond hefyd â’n bywydau 
o wasanaeth iddo ac o gariad ato.  Clyw 
weddi pob un o’th blant yn enw Iesu 
Grist.  Amen.  
 
Y Fendith  

Un o wirioneddau sylfaenol y Ffydd 
yw bod Duw’n cofio amdanom. Mae 
hynny’n amlwg yn Llyfr Exodus: 
‘Clywodd Duw eu cwynfan, a chof-
iodd ei gyfamod ag Abraham, Isaac a 
Jacob’ (Ex. 2:24). Fel y dywed Duw 
trwy’r proffwyd Eseia, ‘Fe allant hwy 
anghofio, ond nid anghofiaf fi di’ (Es. 
49:15). Er pob gwrthryfel yn ei erbyn 
mae Duw’n cofio’i bobl gan eu caru 
a’u trin â gras a thrugaredd. Coron y 
cofio hwn oedd dyfodiad Iesu Grist i’r 
byd i gyflawni ei waith achubol.  
 
Meddai Ioan, ‘Yr ydym ni’n caru, am 
iddo ef yn gyntaf ein caru ni’ (1 Ioan 
4:19). Yn yr un modd, yr ydym ni’n 
cofio am iddo ef yn gyntaf ein cofio ni. 
Ond mor rhwydd yw anghofio’r hyn a 
wnaeth Duw trosom. A thrwy hynny 
anghofio nid yn unig y ddyletswydd  i 
garu Duw ond i garu ein gilydd. 
Gwybod fod Duw wedi’n cofio a’n 
caru sy’n ein cymell i gofio eraill a’u 
caru. Ond rywsut, o anghofio cariad 
Duw buan yr oera ein cariad at eraill.  
Buan iawn y collwn olwg ar anghenion 
pobl a’u trafferthion.  
 
Peth dieithr i’r Apostol Pau oedd y fath 
anghofrwydd. ‘Nid wyf fi’, meddai, 
‘wedi peidio â diolch amdanoch, gan 
eich galw i gof yn fy ngweddiau’ (Eff. 
1:16); ac ‘nid ydym yn peidio â 
gweddio drosoch’ (Col.1:9). Boed i 
Dduw ein nerthu i’w garu Ef, a charu’n 
gilydd gan gofio bob amser anghenion 
y naill a’r llall. A thrwy ei ras na foed i 
amser nac absenoldeb na phellter beri i 
ni anghofio. 
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Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod i’w 
gofio ym Mangor gydag ail agor y rhan 
o’r Stryd Fawr a gaewyd i draffig ers 
mis Rhagfyr 2019.  Newydd da yn wir i 
berchnogion busnesau a thrigolion fel 
ei gilydd. Ond os na fuoch ar gyfyl y 
rhan honno o’r ddinas yn ddiweddar 
mae’n debyg eich bod wedi anghofio 
am yr anghyfleuster y bu raid iddynt ei 
ddioddef ers deunaw mis. 
 
Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod da 
hefyd i bobl a fethodd â phrynu ffôn 
neu gyfrifiadur neu ddodrefn o Ikea a 
sawl peth arall ers mis Mawrth. Os 
oedd ceir a loris yn hwylio heibio i 
siopau a chaffis ym Mangor roedd 
llong enfawr yn codi angor yng 
Nghamlas Suez er mwyn ail gychwyn 
ei mordaith i Rotterdam a Felixstowe. 
Mae tri mis ers i’r Evergiven gael ei 
rhyddhau wedi iddi lwyddo i gau’r 
Gamlas am wythnos, ond rhwystrwyd 
hi rhag gadael y Suez nes y byddai ei 
pherchnogion ac awdurdodau’r Gamlas 
wedi cytuno ar delerau iawndal. Wedi’r 
sylw mawr a gafodd yr Evergiven ar y 
pryd, prin y clywyd amdani ers hynny. 
 
Heb iddynt effeithio’n uniongyrchol 
arnom ni, buan yr anghofiwn bethau a 
digwyddiadau a hawliodd ein sylw am 
gyfnod. Gall helyntion a dioddefiadau 
pobl fynd yn angof.  Ac mae hyd yn 
oed ein cof am bobl yn medru pallu’n 
gynharach nag a ddymunem. Braf yw 
cofio nad yw ein Duw’n anghofio, ond 
bod popeth amdanom yn hysbys iddo. 
Nid aeth, ac nid â’r un peth amdanom 
yn angof iddo Ef.  

Nac anghofia Chwith: Y ddau adeilad a ddymchwelwyd 
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Heddiw 
Oedfa’r Ofalaeth 

Capel Coch (a Zoom) 
  

Yr oedfa o Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch fydd Oedfa’r Ofalaeth heddiw trwy 
gyfrwng Zoom heddiw. 
 
Bydd oedfa yng Nghapel Bethlehem Tal-
ybont am 2.00 o’r gloch.   
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal Eifion 
Perkins, Pontarddulais.     
 

Ymddiheuriad 
Ymddiheuriadau am fethu â darlledu’r 
oedfa fel y bwriadwyd o Gapel Carmel y 
Sul diwethaf trwy gyfrwng Zoom.  Ar y 
gwaith traffig ger Llwyncoed, Cwmyglo 
yr oedd y bai!  Cefais fwy o draffig nag 
arfer a methu a chyrraedd y Capel mewn 
pryd i osod y camera.  Bydd rhaid    
cychwyn o Lanberis am 2.00 o’r gloch y 
Sul nesaf er mwyn cyrraedd Llanllechid 
mewn da bryd ar gyfer yr oedfa am 3.00 
o’r gloch!  

Oedfa’r Ofalaeth  
y Sul nesaf  

Daw Oedfa’r Ofalaeth b’nawn Sul nesaf, 
Gorffennaf 18 o Capel Carmel, Llanllechid 
am 3.00 o’r gloch. 
 
 

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.) 
 
‘Ond yr oedd rhai ohonynt yn bobl o 
Cyprus a Cyrene a dechreusant hwy, wedi 
iddynt ddod i Antiochia, lefaru wrth y 
Groegiaid hefyd, gan gyhoeddi'r newydd da 
am yr Arglwydd Iesu. Yr oedd llaw'r Ar-
glwydd gyda hwy, a mawr oedd y nifer a 
ddaeth i gredu a throi at yr Ar-
glwydd. Daeth yr hanes amdanynt i glust-
iau'r eglwys oedd yn Jerwsalem ac anfonas-
ant Barnabas allan i fynd i Antiochia. Wedi 
iddo gyrraedd, a gweld gras Duw, yr oedd 
yn llawen, a bu'n annog pawb i lynu wrth yr 
Arglwydd o wir fwriad calon; achos yr oedd 
yn ddyn da, yn llawn o'r Ysbryd Glân ac o 
ffydd. A chwanegwyd tyrfa niferus i'r Ar-
glwydd. Yna fe aeth ymaith i Darsus i    
geisio Saul, ac wedi ei gael daeth ag ef i 
Antiochia. Am flwyddyn gyfan cawsant 
gydymgynnull gyda'r eglwys a dysgu tyrfa 
niferus; ac yn Antiochia y cafodd y disgyb-
lion yr enw Cristionogion gyntaf. 
 
Yn y dyddiau hynny daeth proffwydi i lawr 
o Jerwsalem i Antiochia, a chododd un oh-
onynt, o'r enw Agabus, a rhoi arwydd trwy'r 
Ysbryd fod newyn mawr ar ddod dros yr 
holl fyd; ac felly y bu yn amser Clawdi-
us. Penderfynodd pob un o'r disgyblion 
gyfrannu, yn ôl fel y gallai fforddio, at gyn-
haliaeth eu cydgredinwyr oedd yn trigo yn 
Jwdea. Gwnaethant hynny, ac anfon eu  
cyfraniad at yr henuriaid trwy law Barnabas 
a Saul’ (Actau’r Apostolion 11:20-30).   

Oedfa Ffôn 
Nid oes Oedfa Ffon heddiw ond bydd yn 
ôl y Sul nesaf am 10.00 o’r gloch.  Hon 
fydd yr Oedfa Ffôn olaf dros yr haf. 
 

Canmlwyddiant  
R. Tudur Jones 

Soniwyd y Sul diwethaf am gyfarfod a 
gynhaliwyd yn Nhyddyn Gwyn, Rhoslan 
i nodi canmlwyddiant geni’r diweddar 
Barchg Ddr R. Tudur Jones.  Mae modd 
gweld y cyfarfod hwnnw ar Youtube   
erbyn hyn.  Dyma’r ddolen: 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=qRj3OqzdQD8 
 
Fel y gwyddoch o bosibl mae’r braslun o 
oedfa ar gefn Gronyn ar hyn o bryd wedi 
eu seilio ar un o gyfrolau Dr Tudur, Y r 
Ysbryd Glân.   
 
Ychydig flynyddoedd yn ôl pan oeddwn 
yn golygu’r Pedair Tudalen ar gyfer y 
papurau enwadol ail gyhoeddais benodau 
o’r gyfrol hon dros gyfnod yr haf un 
flwyddyn.  Mae golygyddion Cenn@d 
wedi penderfynu gwneud yr un peth yr 
haf hwn a gellir darllen pennod o’r llyfr 
bob wythnos ar hyn o bryd yn Cenn@d 
a’r Tyst.   Gellir darllen y ddau bapur ar 
y we. Dyma’r dolennau i’r ddau bapur:  
 
https://www.cennad.cymru/ 
https://annibynwyr.org/tyst/ 

Ysgol Sul 
Y Sul diwethaf ymunodd plant Ysgol Sul 
Capel Coch a Bro’r Eco gyda phlant a 
theuluoedd Capel Caersalem Caernarfon 
yng ngweithgareddau ‘Tanio’r Haf’ yng 
Nglan Morfa, Caernarfon. 
 
Nid oes Ysgol Sul heddiw, a hynny’n 
golygu felly bod yr Ysgol Sul wedi dod i 
ben dros yr haf wrth i’w gwyliau ysgol 
nesau.  Diolch yn fawr iawn i’r rhieni a’r 
plant am eu ffyddlondeb i’r Ysgol Sul.  
Mae wedi bod yn braf iawn eu gweld bob 
bore Sul dros y flwyddyn ddiwethaf.  A 
diolch yn fawr i Susan am ei holl waith 
yn trefnu’r cyfan ac yn arwain o Sul i 
Sul.   
 
Bwriadwn drefnu picnic i deuluoedd yr 
Ysgol Sul ar ddechrau’r gwyliau ysgol. 
  

Cynllun Efe 
Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Hybu  
Cynllun Efe ynghyd â chyfarfod yr    
Ymddiriedolwyr trwy gyfrwng Zoom 
brynhawn Iau.  Diolchwn i Dduw am y 
gwaith a gyflawnwyd yn ystod y cyfnod 
gwahanol y bu pawb yn ei wynebu dros y 
flwyddyn ddiwethaf.  Dymunwn yn dda i 
Susan Williams a oedd wedi methu .a 
bod gyda ni am nad oedd yn dda. Brysia 
wella, Susan,.   

Oedfa Youtube  
 
Eirwyn Vaughan o Gapel Cildwrn, 
Llangefni 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.  


