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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.  
 

9. Ysbrydoliaeth y Beibl 
 

Gweddi: Dduw Dad, diolchwn am dy 
Air Sanctaidd: y Gair a roddaist i ni, a’r 
Gair a ddarllenwn ac y myfyriwn ynddo o 
ddydd i ddydd.  Boed i’r Gair hwn 
lwyddo heddiw yn yr hyn yr wyt ti yn ei 
fwriadu ar ei gyfer.  Amen.   
 
Emyn 220: ‘Arglwydd, rho im glywed ...’  
 
Darllen: Salm 119:89-112 
 
Myfyrdod:  
Mae’r Beibl yn tystio i’r hyn y mae Duw 
wedi ei ddatguddio amdano’i hun. Mae’n 
tystio mewn ffordd arbennig i’r hyn a 
wnaeth Duw wrth ddelio a chenedl Israel. 
Ond mae yna fwy i’r Beibl na hynny gan 
ei fod yn siarad â ni heddiw hefyd.  Mae’r 
Beibl ei hun yn datguddio. 
 
Yn gynnar iawn yn hanes yr Eglwys 
rhoddwyd i’r Testament Newydd yr un 
awdurdod ag oedd i’r Hen Destament hyd 
at hynny. Erbyn diwedd y ganrif gyntaf 
cyfeiriwyd at eiriau Iesu a llythyrau Paul 
fel ‘ysgrythur’.  
 
Yr oedd yr ysgrythurau hyn yn gallu bod 
yn rhan o ddatguddiad Duw ohono’i hun 
oherwydd cysylltiad yr Ysbryd Glân â 
hwy. Mae’r cysylltiad hwn yn ddeublyg. 
Yn gyntaf, roedd a wnelo’r Ysbryd Glân 
â’u hysgrifennu.  ‘Yr holl Ysgrythur sydd 

wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw-
’ (2 Tim. 3:16), ac ystyr lythrennol y gair    
ysbrydoli yw ‘wedi’i anadlu gan Dduw’. 
Duw sydd wedi anadlu’r ysgrythur; Ef 
yw’r awdur. Ac mae’r gair cynhyrfn [neu 
ysgogi yn BCND] yn 2 Pedr 1:20-21  yn 
golygu cludo neu gario, gyda’r ystyr mai 
pobl a gariwyd oedd yr ysgrifenwyr. 
 
Ac yn ail, mae a wnelo’r Ysbryd Glân â’r  
Ysgrythur yn yr ystyr mai’r Ysbryd sy’n 
ein galluogi i weld gwir arwyddocad y 
Beibl ac yn ein galluogi i ymateb trwy 
ffydd i wahoddiad y gwaredwr ynddo. 
Enw’r Tadau ar hyn oedd ’tystiolaeth 
fewnol yr Ysbryd Glân’. Ond yn groes i’r 
hyn a ddywed rhai, rhaid pwysleisio nad 
dyna’r cyfan a olygir wrth ysbrydoliaeth 
y Beibl. Mae’r Beibl yn ein hysbrydoli 
am ei fod yn rhan o ddatguddiad gwrth-
rychol Duw ohono’i hun.  
 
Oherwydd hyn, gallwn ddarllen y Beibl 
yn hyderus gan nad yw’n methu yn y 
bwriad a ymgorfforodd Duw ynddo.  
Mae’r Ysbryd yn dangos fod a wnelo’r 
hyn sydd yn y Beibl â bwriadau Duw yn 
hytrach na syniadau pobl. Nid cronicl o 
hanes datblygiad crefyddol dyn ydyw ond 
cronicl o ymwneud grasol Duw â dynol-
iaeth wrthnysig. Llefarodd wrth y tadau 
mewn llawer dull a llawer modd trwy’r 
proffwydi. Ond llefarodd wrthym ni yn ei 
Fab.  
 
Emyn 340: ‘O llefara, addfwyn Iesu ...’ 
 
Gweddi: Arglwydd, diolch am dy Air 
a’i neges ryfeddol i ni. Rho i ni’r ffydd i 
gredu dy Air ac i lynu wrtho. Paid â gad-
ael i ni fod yn wrandawyr y Gair yn unig, 
ond gwna ni’n wneuthurwyr y Gair yn 
ogystal.  Dangos i ni fod y Beibl yn llyfr 
y medrwn ni ynddo a thrwyddo barhau i 
glywed dy neges ar ein cyfer ac ar gyfer 
y ddynoliaeth gyfan.  A helpa ni i barchu 
ac anrhydeddu’r Gair hwn bob dydd, er 
mwyn dy ogoniant Di.  Amen.   
 
Y Fendith  

ddyfnder yr holl ffordd o Lanberis i 
Gwm-y-glo a Phentir mae’r ‘weithiau’ 
hwn yn debygol o fod yn aml iawn os 
nad yn barhaol. Mae’r ffaith fod pedair 
blynedd o waith ar y lonydd yn fwy na 
digon o awgrym o’r trafferthion sydd i 
ddod. Ac mae’n anodd iawn meddwl y 
gall nationalgrid na neb arall leddfu’r 
pryder y mae trigolion y fro hon yn ei 
deimlo o glywed am y gwaith. 
 
A phan fo popeth yn ein herbyn a’r 
byd a bywyd a phobl hyd yn oed yn 
ein siomi mae’n anodd canfod cysur. 
Pan nad oes unrhyw olwg o ddiwedd 
i’n trafferthion mae’n anodd meddwl y 
gall dim na neb leddfu ein hofnau. Mor 
rhwydd y try blinderau’r ‘weithiau’ yn 
ofidiau tywyll na allwn ddychmygu eu 
diwedd. Ac eto, onid neges y Beibl yw 
y gellir ymddiried yn yr Arglwydd 
trwy’r cyfan? Oni ddywed y Salmau 
bod modd pwyso ar Dduw pan yw 
popeth yn mynd o chwith a gofidiau’n 
ein llethu? ‘Yn nydd fy nghyfyngder 
ceisiais yr Arglwydd, ac yn y nos estyn 
fy nwylo’n ddiflino; nid oedd cysuro ar 
fy enaid. Galwaf i gof weithredoedd yr 
Arglwydd, a chofio am dy ryfeddodau 
gynt. Meddyliaf am dy holl waith, a 
myfyriaf am dy weithredoedd’ (Salm 
77:2, 11-12). Ym mhob gofid, cysur y 
Salmydd oedd yr hyn a wnaethai Duw 
dros ei bobl, o’i gariad. Ac ym mhob 
blinder, cysur y Cristion yw’r hyn a 
wnaeth Duw trosom trwy ei Fab Iesu 
Grist. Y rhyfeddod yw bod ei gariad 
a’i ras yn ein cynnal trwy’r gofidiau i 
gyd ac yn ein galluogi i bwyso arno 
hyd yn oed pan fo popeth o’i le.  
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Nid tylluanod Williams Parry a glywyd 
o Lwyncoed Cwm-y-glo ers misoedd 
ond pob pob math o beiriannau trymion 
yn adeiladu cylchfan newydd. Mae’r 
goleuadau traffig wedi bod yn boen ers 
cyn y Nadolig, ond mae bellach obaith 
fod y gwaith ar ddarfod ac y cawn yn 
fuan lôn glir. Mor braf fydd cychwyn o 
Lanberis a gwybod y byddwn yn 
Llwyncoed ymhen pum munud.   
 
Lôn glir ddeudis i? Ganol wythnos, 
daeth acw bamffledyn lliwgar oddi 
wrth y nationalgrid i’n hysbysu bod y 
cwmni hwn am ail osod y ceblau o’r 
Orsaf Bŵer yn y Chwarel i Bentir. A’r 
newyddion syfrdanol yw bod y ceblau 
i’w gosod dan ffordd osgoi Llanberis 
a’r lôn o Lanberis i Gwm-y-glo, ac o 
Llwyncoed i orsaf drydan Pentir. Bydd 
y gwaith ar y lonydd yn cychwyn fis 
Hydref eleni ac yn dod i ben erbyn mis 
Hydref 2025. Pedair blynedd gyfan! 
Pedair blynedd arall o oleuadau traffig 
a thagfeydd. Heb air o gelwydd, 
roeddwn yn gwbl benisel weddill y 
dydd wedi darllen y daflen. Pedair 
blynedd! Cyn bo hir mi fydd pobl 
Dyffryn Peris yn siarad yn hiraethus 
am ddyddiau da 2021 a thagfeydd   
ysgafn cyfnod adeiladu’r gylchfan! 
 
Weithiau, gall ymddangos fod popeth 
yn ein herbyn, gydag un ergyd yn dilyn 
y llall. Ac mae’r ‘weithiau’ fel petai’n 
ddiddiwedd a pharhaol. Dyna f’ofn o 
weld ar y daflen y geiriau hyn: ‘Bydd 
angen defnyddio dulliau rheoli traffig, 
fel goleuadau dros dro, weithiau’. Os 
oes angen tyllu ffos droedfeddi o 

Dim cysur i’w gael 
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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 
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. 
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal y Parchg 
Robin Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr.     
 

Mis Awst  
Ni chynhelir oedfa yn yr un o gapeli’r 
Ofalaeth yn ystod mis Awst. 
 
Bydd yr oedfaon yn ail ddechrau ym mis 
Medi, gan ddilyn ar ddechrau’r mis yr un 
patrwm ag a ddilynwyd dros y ddeufis 
diwethaf, sef cynnal oedfaon pan fydd y 
Gweinidog yn arwain yr oedfa. 
 

Misoedd yr hydref 
Nid oes neb ohonom a ŵyr yn hollol beth 
a ddigwydd o ran yr argyfwng iechyd 
dros yr haf.  Gobeithiwn wrth gwrs na 

fydd pethau’n gwaethygu, ond y  byddan 
nhw mewn gwirionedd yn well.   
 
Cawn weld ddiwedd yr haf pa mor bosibl 
fydd hi i ni ystyried gwahodd pregethwyr 
dieithr atom fel ein bod yn medru cynnal 

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).   

oedfaon bob Sul.  Ar hyn o bryd, mae’n 
rhy fuan i ni allu dweud y medrwn 
wneud hynny a mynd yn ôl i’r patrwm 
‘arferol’ a fu gennym cyn y Cyfnod Clo 
flwyddyn a hanner yn ôl.   
 

Gwyliau  Gronyn 
a’r Gweinidog 

Dyma rifyn olaf Gronyn am yr haf.  
Gallwn ddweud bod Gronyn, fel y 
Gweinidog, yn edrych ymlaen at seibiant 
dros fis Awst.   
 
Cyhoeddir y rhifyn nesaf ddydd Sul, 
Medi 5.  Cofiwch y bydd oedfaon ar 
sianel Youtube Capel Tanycoed yn ystod 
mis Awst.  Bydd modd eu gweld o 9.00 
o’r gloch ymlaen bob bore Sul.   
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Phyllis 
Morris, Deiniolen a fu farw yng Nghar-
tref Cerrig yr Afon, Y Felinheli ddydd 
Sadwrn, Gorffennaf 17.   
 
Gwelsom golli Mrs Morris yn ein hoed-
faon yn Neiniolen wedi iddi ymgartrefu 
ym Mhlas Pengwaith.  Hyd at hynny 
roedd wedi dod yn ffyddlon i’r oedfaon, 
fel y gwnaethai ar hyd y blynyddoedd. 
Un o Gwm y glo oedd hi’n wreiddiol, ac 
roedd yn falch o hynny ac yn mwynhau 
sôn am bentref prysur ei magwraeth.   
 
Roedd colli ei merch Ann yn ergyd galed 

iddi, ac rwy’n si/wr ei bod yn wir dweud 
fod y golled honno wedi gadael ei hôl yn 
fawr arni.  Cydymdeimlwn â’i merch 
Linda a’i mab Gordon ac â’i chwaer 
Gwennie a’r teulu cyfan yn eu colled. 
 

  Oedfaon  
Mis Medi 

Bydd yr oedfaon ar ddau Sul cyntaf mis 
Medi fel a ganlyn. Cawn weld ddechrau 
Medi beth fydd y sefyllfa erbyn hynny 
wrth geisio trefnu at weddill y mis ac 
wedi hynny. 

Medi 5: 

3.00 p.m. - Carmel, Llanllechid 

Medi 12: 

10.00 a.m. - Capel Coch, Llanberis 

2.00 p.m. - Bethlehem, Talybont 

 

 

 

Oedfa Youtube  
 
Mr Arfon Jones, Caerdydd 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.  


