
Oedfa’r Sul  

18 Gorffennaf  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.  
 

8. Yr Ysgrythur Lân 
 

Gweddi: Dduw ein Tad nefol, arwain ni 
i weld rhyfeddod dy Air a’th arfaeth, a 
gwna i ryfeddu at y ffaith mai canol y  
cyfan yw dy Fab Iesu Grist. Amen. 
 
Emyn 220: ‘Arglwydd, rho im glywed ...’  
 
Darllen: Marc 12:10, 24; 14:27 
 
Myfyrdod:  
Yn y Beibl y mae cynnwys yr Efengyl 
wedi ei ddiogelu ar gyfer Cristnogion y 
cenedlaethau a ddilynodd yr apostolion. 
Neges oddi wrth Dduw yw’r Beibl, a 
dyna pam y’i gelwir yn ‘Air Duw’.  Daw 
dau beth yn amlwg o ddarllen y Beibl 
drwyddo. Yn gyntaf mae ynddo lawer o 
hanes, o’r Creu hyd at oddeutu O.C. 100.  
Hanes cenedl yr Iddewon ydyw, a chyda’r 
hanes ceir gwybodaeth am arferion ac 
addoliad a golwg ar lenyddiaeth y genedl.  
Mae’r cyfan yn dangos fod Duw wedi 
dewis gweithredu ym mywyd y bobl yma. 
Yr ail beth sy’n amlwg yw bod yn y Beibl 
esboniad gofalus ar yr hanes. Mae Amos 
3:7 yn crynhoi hyn. Nid yw’r Beibl yn 
gwahanu’r hanes a’r esboniad ond yn eu 
cydio ynghyd. Ond daeth yn ffasiwn yn y 
byd modern i ysgaru’r ddeubeth oddi 
wrth ei gilydd. Yr oedd dau lwybr yn bos-
ibl wedyn. Gellid dweud fod yr hanes yn 
gwbl ansicr ond er hynny bod yr esboniad 
yn un rhagorol. Neu ar y llaw arall gellid 

dweud fod yr hanes  yn fwy neu lai cywir 
ond mai dyfais dynion oedd yr esboniad.  
Os oedd ysgolhaig am fod yn wirionedd-
ol wreiddiol, gallai fynd gam ymhellach 
a dweud fod yr hanes yn ddychymyg pur 
a’r esboniad yn ddamcaniaeth noeth. 
Ond nid yw’r Beibl ei hun yn ysgaru’r 
ddau. Yr hyn a geir yn y Beibl felly yw 
cofnod o ymwneud Duw ag Israel a syl-
wadau Duw ar yr hyn y mae Ef ei hun yn 
ei wneud.  
 
Grist yw ein tyst pwysicaf.  Mae Iesu’n 
gweld ei weinidogaeth yn barhad o’r hyn 
a wnaeth Duw yng nghyfnod yr Hen 
Destament, ac mae’r Hen Destament yn 
esbonio ei weinidogaeth. Mae’r hanes 
amdano yn y synagaog yn Nasareth yn 
dangos hynny (Luc 4:21). Mae’n derbyn 
hwnnw fel esboniad ar weithredoedd 
achubol Duw, yn cynnwys yr hyn a 
wnaeth Duw o’r blaen a’r hyn y mae’n ei 
wneud trwy Iesu ei hun.  Rhaid parchu a 
derbyn bod Iesu yn gywir yn hyn o beth. 
Os yw’n anghywir yn ei gred am yr Hen 
Destament, sut allwn fod yn sicr ei fod 
yn gywir am unrhyw beth arall?   
 
Mae dull Iesu o drafod yr Hen Destament 
i’w weld yn Ioan 5:30-47. Wrth drafod ei 
safle fel barnwr y byw a’r meirw mae’n 
apelio at dystiolaeth yr Hen Destament. 
Iddo Ef, mae’r Hen Destament yn rhan o 
ddatguddiad Duw ohono’i hun.  .   

    
Emyn 340: ‘O llefara, addfwyn Iesu ...’ 
 
Gweddi: Arglwydd, diolch am dy Air 
a’i neges ryfeddol i ni. Helpa ni nid yn 
unig i ddarllen dy Air ond i roi clust iddo 
ac i blygu i’w orchmynion. Diolch fod dy 
Air mor wir heddiw ag erioed. Helpa ni i 
gredu’r cyfan ohono a phob tro y byddwn 
yn ei ddarllen gwna i ni ryfeddu at ei 
ddoethineb a’i awdurdod. Trwyddo, boed 
i ni glywed dy lais yn ei galw i’th garu 
a’th anrhydeddu, er mwyn dy enw mawr.  
Amen.   
 
Y Fendith  

barod i gydnabod y clwyf difäol hwn. 
Er gwaethaf pob apêl gan Gareth 
Southgate a’i chwaraewyr ar y dorf i 
beidio â bwio anthem yr Eidal, roedd y 
bwio i’w glywed yn glir o’i dechrau 
i’w diwedd nos Sul. Ddydd Llun, 
roedd Mr Johnson yn cyhoeddi’n gwbl 
ddigywilydd na chlywodd o na bw na 
be - ac yn sicr na bw na bw - yn ystod 
yr anthem!  Sôn am gau llygad a throi 
clust fyddar, a gwrthod cydnabod 
problem enfawr a chwbl amlwg! 
 
Mor drasig o eironig y sôn gan hwn am 
gymdeithas gyfartal y gwledydd hyn. 
Gweddïwn y daw Llywodraeth Mr 
Johnson i ffieiddio pob ffurf ar hiliaeth 
a phob mynegiant ohoni, a mynd i’r 
afael â’r drwg hwn. Gweddïwn y daw 
llawer o’r bobl a ysgrifennodd bethau 
erchyll yr wythnos ddiwethaf i weld 
mai’r un yw pobl o bob lliw: yr un o 
ran natur, yr un eu hanghenion, yr un 
eu gwendidau a’u pechodau, yr un eu 
dyheadau, yr un eu gallu i garu a’u  
hiraeth am gael eu caru, a’r un mor  
fregus a thueddol o gael eu clwyfo. 
 
Dylai Cristnogion werthfawrogi hyn 
yn well na neb, a hwythau’n credu 
mai’r un yw pawb yng ngolwg Duw. 
Yr un yw angen pobl - o bob hil a lliw 
a chred - a’r un yw addewid rasol yr 
Efengyl i bawb a gredo yn Iesu Grist. 
Gwir y gair fod pawb sydd ‘yng 
Nghrist’ yn un. Ac ymhlith y rhain 
trwy ras Duw y mae’r olaf i gicio pêl 
yn Wembley nos Sul, y Cristion ifanc 
Bukayo Saka. Gweddïwch drosto fo a’i 
gyd chwaraewyr.    
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Rhif 900 

18 Gorffennaf, 2021 

O’r eiliad y gorffennodd y gêm roedd 
yr hyn a ddigwyddodd yn anochel. Nid 
yn gywir nac yn dderbyniol nac yn 
rheidrwydd. Ond yn y gymdeithas sydd 
ohoni, yn arbennig yn sgil Brexit ac 
ymdrechion diflino Llywodraeth Boris 
Johnson i wneud pawb sy’n wahanol 
(mewn unrhyw ffordd) yn elyn i’w 
ddelfryd ef o’r hyn sy’n ‘Brydeinig’, 
roedd yn anochel y deuai hiliaeth 
ffiaidd i’r golwg cyn pen dim.  
 
Go brin fod Alan Shearer ac eraill yn 
credu eu geiriau eu hunain na fyddai 
neb yn pwyntio bys at y chwaraewyr a 
fethodd â sgorio’r ciciau o’r smotyn. 
Does bosibl eu bod mor naïf â hynny. 
Mae’r wasg Seisnig wedi hen arfer â 
sarhau tîm pêl droed Lloegr. Mor aml y 
gwnaed arwyr cenedl yn destun gwawd 
am iddynt feiddio â cholli gêm. Mae 
chwalu delwau’n rhan o ddiwylliant pêl 
droed Lloegr. I lawer, gwaetha’r modd, 
cam bychan iawn sydd o hynny at yr 
ymosodiadau hiliol a gaed yr wythnos 
ddiwethaf.  A bellach yn y gymdeithas 
ôl-Frexit, i lawer o bobl a gofleidiodd y 
rhethreg am ‘gael eu gwlad yn ôl’ 
gwlad y bobl wynion yw hi yn gyntaf 
ac yn bennaf.  Ac i’r bobl hynny, mae’r 
camgymeriad lleiaf ar gae pêl droed yn 
hen ddigon o reswm i boeri llysnafedd 
eu casineb at hogiau yn eu harddegau 
hwyr a’u hugeiniau cynnar. 
 
Diolch am hynny, clywyd pobl yn codi 
llais yn erbyn yr hiliaeth wenwynllyd 
hon. Maddeued Duw i mi os wyf yn 
anghywir, ond nid yw’n ymddangos i 
mi fod Mr Johnson a’i Lywodraeth yn 

Yn un 
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900 
Fedraf fi ddim peidio â sylwi ar y rhif 
900 ar ddalen flaen Gronyn heddiw.  Bob 
wythnos ers mis neu ddau, wrth newid y 
dyddiad a’r rhif ar y ddalen flaen rwyf 
wedi gweld y rhif hwn yn nodi’r naw 
canfed rhifyn yn dod yn nes ac wedi 
meddwl amdano fel carreg filltir i fynd 
heibio iddi.  Ond a minnau wedi cyrraedd 
y rhifyn hwnnw rwy’n sylweddoli nad 
oes gen i ddim byd o bwys i’w ddweud 
amdano. Dim ond rhif ar ben y ddalen 
ydyw wedi’r cyfan. Fedraf fi ddim 
meddwl am ddim byd i’w ddweud am y 
rhif 900. Ac mor debyg yw hi yn aml 
wrth fynd heibio i rai cerrig milltir. 
Gallwn nesau at rai dyddiadau arbennig, 
boed ddathliadau neu goffâd, yn llawn   
cyffro neu’n llawn pryder. Mae rhai 
dyddiadau’n ein llenwi â gobaith ac eraill 
yn codi’r felan arnom neu’n dwyn hiraeth 
mawr. Ond yn aml iawn, mae’r gofid a 
deimlwn wrth i rai dyddiadau fwrw eu 
cysgod drosom yn waeth na’r achlysur ei 
hun.  Wedi iddo ddod, ac wedi’r holl 
bryderu, gall y diwrnod fynd heibio’n 
ddigon digynnwrf, a ninnau’n sylweddoli 
mai rhif ar galendr ydi’r rhan fwyaf o 
ddyddiadau yn y diwedd. Ond os oes ar y 

gorwel heddiw ddyddiad sy’n golygu llawer 
i chi, yn arbennig ddyddiad y mae a wnelo 
ag anwyliaid a gollwyd, boed diddanwch yr 
Arglwydd Dduw yn eiddo i chi yn y cyfnod 
hwn o ddisgwyl a phan ddaw’r dydd ei hun.  
Diolchwn am gysur Duw ym mhob dim. 

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 angel yr Arglwydd yn sefyll yno, a 
goleuni'n disgleirio yn y gell. Trawodd yr 
angel Pedr ar ei ystlys, a'i ddeffro a dweud, 
“Cod ar unwaith.” A syrthiodd ei gadwynau 
oddi ar ei ddwylo. Meddai'r angel wrtho, 
“Rho dy wregys a gwisg dy sandalau.” Ac 
felly y gwnaeth. Meddai wrtho wedyn, 
“Rho dy fantell amdanat, a chanlyn fi.” Ac 
fe'i canlynodd oddi yno. Ni wyddai fod yr 
hyn oedd yn cael ei gyflawni drwy'r angel 
yn digwydd mewn gwirionedd, ond yr oedd 
yn tybio mai gweld gweledigaeth yr 
oedd. Aethant heibio i'r wyliadwriaeth  
gyntaf a'r ail, a daethant at y porth haearn 
oedd yn arwain i'r ddinas; agorodd hwn 
iddynt ohono'i hun, ac aethant allan a mynd 
rhagddynt hyd un heol. Yna'n ebrwydd ym-
adawodd yr angel ag ef. Wedi i Pedr ddod 
ato'i hun, fe ddywedodd, “Yn awr mi wn yn 
wir i'r Arglwydd anfon ei angel a'm gwared 
i o law Herod a rhag popeth yr oedd yr Idd-
ewon yn ei ddisgwyl.” Wedi iddo sylwedd-
oli hyn, aeth i dŷ Mair, mam Ioan a gyfen-
wid Marc, lle'r oedd cryn nifer wedi       
ymgasglu ac yn gweddïo. Curodd wrth 
ddrws y cyntedd, a daeth morwyn o'r enw 
Rhoda i'w ateb. Pan adnabu hi lais Pedr nid 
agorodd y drws gan lawenydd, ond rhedodd 
i mewn a mynegi bod Pedr yn sefyll wrth 
ddrws y cyntedd. Dywedasant wrthi, “Rwyt 
ti'n wallgof.” Ond taerodd hithau mai felly 
yr oedd. Meddent hwythau, “Ei angel    
ydyw.” Yr oedd Pedr yn dal i guro, ac wedi 
iddynt agor a'i weld, fe'u syfrdan-
wyd’ (Actau’r Apostolion 12:7-16).   

Heddiw 
Oedfa’r Ofalaeth 

Capel Coch (a Zoom) 
  

Yr oedfa o Gapel Carmel am 3.00 o’r 
gloch fydd Oedfa’r Ofalaeth heddiw trwy 
gyfrwng Zoom heddiw. 
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal staff a gwir-
foddolwyr y mudiad Tir Dewi.     
 

Y Sul nesaf  
Daw Oedfa’r Ofalaeth fore Sul nesaf, 
Gorffennaf 25 o Capel Coch, Llanberis 
am 10.00 o’r gloch. Hon fydd Oedfa’r 
Ofalaeth olaf am yr haf.   
 
Bydd oedfa am 2.00 o’r gloch yng 
nghapel Bethlehem, Talybont. 
 
Ni fydd oedfaon yng nghapeli’r Ofalaeth 
yn ystod mis Awst.  Bydd yr oedfaon yn 
ail ddechrau ym mis Medi gan ddilyn 
patrwm tebyg i’r hyn a gafwyd dros y 
deufis diwethaf.   
 
Bydd Gronyn hefyd yn cael gorffwys 
dros yr haf ar ôl y Sul nesaf.   
 

Ysgol Sul / Efe 
Bwriadwn drefnu picnic i deuluoedd yr  
Ysgol Sul ar ddechrau’r gwyliau ysgol. 

 Llongyfarchiadau 
Mewn erthygl yn rhifyn diweddaraf Y  
Tyst caiff y Parchg Ronald Williams, 
Caernarfon ei longyfarch ar hanner canrif 
o wasanaeth ers ei ordeinio’n weinidog. 
Cafodd ei ordeinio yng nghapel Bethania, 
Cwmafan ar 15 Gorffennaf 1971.  Wedi 
hynny bu’n weinidog ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr cyn symud i Gaernarfon ym 1979.  
Llongyfarchiadau iddo a diolch iddo am 
ei wasanaeth ffyddlon i eglwysi’r ardal ac 
i Gyfundeb Annibynwyr Gogledd Arfon.  

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 sy’n arwain yr oedfa ar  
sianel Y outube Capel Tanycoed   
heddiw.  Bydd yr oedfa ar y sianel 
erbyn heno gobeithio gan mai yn y 
Capel y caiff ei recordio heddiw.   
 
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.  


