
Oedfa’r Sul  
(Diolch i’r Parchg Robert O Roberts, 
Morfa Nefyn am yr oedfa hon.)  
 
Gweddi: Trwy dy ras hael rho dy gwm-
ni yn awr i ni. Gad i ni weld a chlywed dy 
Fab Iesu Grist 
 
Emyn: 308 “Newyddion braf …” 
 
Darllen: Marc 1:1-11 
 
Mae Marc yn prysuro i rannu ‘newyddion 
da’ â’i ddarllenwyr. Mae’n debygol mai’r 
efengyl hon ysgrifennwyd gyntaf ac mai’r 
darllenwyr cyntaf fyddai pobl Rhufain. 
Gwelwn mai’r bwriad ydi dangos Iesu 
Grist Mab Duw. Mae’r prif sylw ar Iesu 
a’r nod yw datguddio ei feddwl, agwedd, 
geiriau a gweithredoedd: y ‘Newyddion 
da o lawenydd mawr’. Dyma neges sy’n 
cyhoeddi achubwr i’r byd, neges o gysur, 
gobaith, llawenydd a bywyd. Neges i bob 
un fod achubiaeth lawn a thragwyddol yn 
a thrwy Grist, Mab Duw. Cawn deitl 
llawn y Gwaredwr sef Iesu (Yr achubydd) 
Crist (Y Meseia, yr Un eneiniog) a Mab 
Duw. Cyflawni cynllun Duw fyddai’r 
Mab. Dyna gysylltu’r hanes â geiriau’r 
proffwydi a ragddywedodd am ddyfodiad 
Meseia i’r byd, fel geiriau penodol Eseia 
40:3 a Malachi 3:1 am Iesu’r Meseia ac 
am y proffwyd (Ioan Fedyddiwr) fyddai’n 
cyhoeddi ei ddyfodiad gan alw ar bobl i 
fod yn barod i’w dderbyn. Mae’r Beibl yn 
tystio i bwy ydi Iesu ac arwyddocad ei 
ddod, ei fywyd, ei farwolaeth a’i atgyfod-
iad. Dyma newyddion da am Iesu’n dod i 
fyd oedd yn farw yn ei bechod.  Dod i 
Fethlehem a Nasareth yn un ohonom. Dod 
i Galilea a Jerwsalem i gyhoeddi a rhannu 
cariad Duw. Dod i aberthu ei hun fel bod 
y meirw’n cael cyfle i fyw. Dod yn Feseia 
wedi ei eneinio â’r Ysbryd Glân fyddai’n 
ei alluogi i ddal ati yng ngwasanaeth ei 
Dad ac yn ei nerthu i gerdded ffordd y 
groes.  Yn Iesu, gwelwn ddyn perffaith 
sy’n uniaethu â’n profiadau, ein teimladau 
a’n hamgylchiadau. Ni wyddom fawr 

ddim am 30 mlynedd cyntaf Iesu.  Caf-
odd ei fagu yn Nasareth lle ‘Tyfodd y 
plentyn yn fachgen cryf a doeth iawn, ac 
roedd hi'n amlwg bod ffafr Duw arn-
o’ (Luc 2:40)  Dyma gyfnod yr ymwacau 
fel nad oedd pobl yn gallu gweld ei 
ddwyfoldeb nac unrhyw arwydd amlwg 
o’r gwaith oedd yn mynd i gael ei gyf-
lawni ganddo. Roedd yn un o’r dyrfa yn 
Nasareth: ‘yn rhannu'r un natur â Duw, 
heb angen ceisio gwneud ei hun yn gyd-
radd â Duw; ond dewisodd roi ei hun yn 
llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei 
hun yn gaethwas, a dod aton ni fel per-
son dynol, roedd yn amlwg i bawb ei fod 
yn ddyn’ (Philipiaid 2:6-7) “Dyma ddyn i 
gydymdeimlo â’n holl wendidau i gyd”. 
Beth bynnag ein sefyllfa mae’n deall, 
beth bynnag ein hangen, mae’n ddigon. 
Ond dyma Dduw perffaith i’n gwared: 
‘Mae’n Dduw i gario’r orsedd ar ddiafol, 
cnawd a byd’. Yma cawn Iesu’n gadael 
Nasareth a gweithdy’r saer i gyflawni ei 
waith fel Crist, Mab Duw. Gwyddai Ioan 
Fedyddiwr ei fod yn ddi-bechod: felly 
roedd yn amharod i’w fedyddio.  Er yn 
ddi-bechod, mynnodd uniaethu ei hun â 
phechod y bobl ac â’u hedifeirwch a’u 
cyffes o bechod drwy gael ei fedyddio. 
‘Wnaeth Iesu ddim pechu, ond dyma 
Duw yn ei wneud o'n offrwm dros bech-
od ar ein rhan ni. Dŷn ni'n gallu byw 
mewn perthynas iawn gyda Duw drwy 
ein perthynas gydag o’ (2 Cor. 5:21). Ei 
fedydd oedd datganiad cyhoeddus Iesu 
Grist, Mab Duw o’i ymrwymiad i gyf-
lawni ewyllys ei Dad. Yma hefyd cawn y 
Tad nefol yn datgan wrth Iesu ‘Ti ydy fy 
Mab annwyl i; rwyt ti wedi fy mhlesio i'n 
llwyr’ a thrwy dywalltiad ei Ysbryd Glân 
yn cymeradwyo ac yn cysegru Iesu ar 
gyfer y gwaith mawr oedd o’i flaen. Gŵr 
yn llawn o’r Ysbryd Glân oedd Iesu yn 
Nasareth ond yn awr derbyniodd gadarn-
had a nerth arbennig i gyflawni ei wasan-
aeth achubol. Meddai Iesu ‘des i fel gwas 
i aberthu fy mywyd er mwyn talu'r pris i 
ryddhau llawer o bobl’ (Mathew 20:28). 

Emyn: 189 “O am gael ffydd …”  

lwybr y rheilffordd a phlant a phobl o 
bob oed yn clywed y newydd da am 
Iesu Grist. Ond o bosib nad oedd y 
darlun o genhadaeth ar gledrau’n gwbl 
gywir. Mae’n debyg mai hanner isaf 
cerbyd tram deulawr a wnaed yn 1908 
oedd hwn a’i fod, wedi gorffen ei oes 
ar dramffordd Wolverhampton, wedi ei 
addasu yn 1928 yn gartref i Ysgol Sul 
yn Erdington dan nawdd eglwys 
People’s Hall yn Bridgnorth.  Mae’n 
dda gweld bod yr eglwys honno’n 
parhau’n weithgar heddiw. 
 
Beth bynnag union hanes y cerbyd, 
mae’n f’atgoffa o ddau beth o leiaf. Yn 
gyntaf, hen neges sydd gennym i’w 
chofleidio yn Efengyl Iesu Grist: hen 
neges a wefreiddiodd bobl ar hyd y 
cenedlaethau am Grist a’i gariad.  Ac 
yn ail, hen neges yw hi a ysgogodd y 
bobl a’i credodd ym mhob oes i   
chwilio am ffyrdd newydd ac addas 
i’w chyhoeddi a’i rhannu. Gallaf 
ddychmygu bod yr hen gerbyd ugain 
oed hwn yn 1928 lawer mwy deniadol 
a chysurus nag ydyw heddiw, a bod 
rhywrai wedi gweld ei botensial fel 
cartref hwylus i genhadaeth eu Hysgol 
Sul genhadol.  
 
Am ennyd fach, dychmygwn fy hun yn 
adfer y cerbyd ar gyfer cenhadaeth 
symudol, cyn sylweddoli mai ofer 
fyddai hynny yn niffyg cledrau yn y 
rhan hon o Gymru!  Ond erys y cerbyd 
yn ysgogiad i mi ac i Gronyn ddal ati  i 
rannu’r Efengyl ac i ddefnyddio pob 
cyfrwng neu gerbyd posib – hen a 
newydd – i wneud hynny.   
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Un o’r tasgau cyntaf sy’n f’aros wedi 
gwyliau’r haf yw ail afael yn Gronyn. 
Wrth weld lluoedd Prydain a’r Unol 
Daleithiau’n gadael Affganistan wedi 
bron i ugain mlynedd o ryfela yn dilyn 
yr ymosodiad ar ddau dŵr Canolfan 
Fasnach y Byd ar 11 Medi 2001, caf 
f’atgoffa mai ar ddechrau’r mis hwnnw 
y dechreuwyd cyhoeddi Gronyn yn 
wythnosol. Yn union fel yr wyf fi (a 
chithau o bosib) yn cofio ble oeddwn 
pan glywais am gyflafan y Ddau Dŵr, 
rwyf hefyd yn cofio mai dyna destun 
trydydd rhifyn Gronyn y Sul wedi’r 
digwyddiad dychrynllyd. 
 
Mae ail gydio yn Gronyn fel ail danio 
car neu beiriant a fu’n segur am sbel. 
Neu, fel ail osod cerbyd ar gledrau. Ym 
mhentref amgueddfaol Blist’s Hill yn 
Ironbridge y dydd o’r blaen y gwelais 
yr hen gerbyd rheilffordd sydd yn y 
llun uchod. Dychmygwch yr ymdrech y 
byddai ei hangen a’r antur a’r cyffro o 
gael hwn yn ôl ar y cledrau unwaith 
eto.  Wedi gweld ar ochr y cerbyd y 
geiriau, Gospel Car & Sunday School, 
fe’m trawodd mai’r her i mi, ac i  
Gronyn ar ddechrau Medi arall yw 
gosod cerbyd yr Efengyl yn ôl ar y 
cledrau. A dynaa’r her sy’n wynebu’r 
Eglwys o’r newydd bob dydd.   
 
Mae Blist’s Hill ac Ironbridge yn llawn 
o ryfeddodau sy’n dangos mawredd   
hen ddiwydiannau’r ceunant hwn yn 
Swydd Amwythig. Ond i mi, yr hen 
gerbyd hwn oedd un o’r pethau mwyaf 
diddorol a dychmygwn yr Ysgol Sul 
symudol yn ymweld â phentrefi ar 
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Heddiw 
Oedfa’r Ofalaeth 

Capel Carmel (a Zoom) 
  

Yr oedfa o Capel Carmel am 3.00 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 
Rhys Locke, Creunant.     
 

Mis Medi  
Wedi mis Awst rhyfedd heb oedfaon yng 
nghapeli’r Ofalaeth (yn bennaf oherwydd 
y trefniadau gwahanol sydd gennym ers 
misoedd oherwydd Covid-19) deuwn yn 
ôl i ryw fath o drefn ym mis Medi. 
 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom yn parhau gan gychwyn heddiw 
am 3.00 o’r gloch o Gapel Carmel.   
 
Y Sul nesaf, Medi 12, daw Oedfa’r      
Ofalaeth o Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch. 
 

Dyma’r oedfaon ar gyfer y mis: 
 

Capel Coch 
 
Medi 12: 10.00 o’r gloch – Y Gweinidog 
 
Medi 26: 10.00 o’r gloch – Y Gweinidog  
    (Oedfa Fedydd) 

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.) 
 

‘Y Saboth dilynol, daeth bron yr holl ddinas 
ynghyd i glywed gair yr Arglwydd. Pan 
welodd yr Iddewon y tyrfaoedd fe'u       
llanwyd â chenfigen, ac yr oeddent yn 
gwrth-ddweud y pethau yr oedd Paul yn eu 
llefaru, gan ei ddifenwi. Yna llefarodd Paul 
a Barnabas yn hy: “I chwi,” meddent, “yr 
oedd yn rhaid llefaru gair Duw yn gyntaf. 
Ond gan eich bod yn ei wrthod, ac yn eich 
dyfarnu eich hunain yn annheilwng o'r  
bywyd tragwyddol, dyma ni'n troi at y  
Cenhedloedd. Oblegid hyn yw gorchymyn 
yr Arglwydd i ni: 

“ ‘Gosodais di yn oleuni'r Cenhedloedd, 
iti fod yn gyfrwng iachawdwriaeth hyd   
eithaf y ddaear.’ ” 

Wrth glywed hyn, yr oedd y Cenhedloedd 
yn llawenychu ac yn gogoneddu gair yr 

Arglwydd, a chredodd cynifer ag oedd wedi 

eu penodi i fywyd tragwyddol. Yr oedd gair 
yr Arglwydd yn ymdaenu drwy'r holl 

fro. Ond fe gyffrôdd yr Iddewon y gwrag-

edd bonheddig oedd yn addolwyr Duw, a 
phrif wŷr y ddinas, a chodasant erlid yn 

erbyn Paul a Barnabas, a'u bwrw allan o'u 

hardal. Ysgydwasant hwythau'r llwch oddi 
ar eu traed yn eu herbyn, a daethant i     

Iconium. A llanwyd y disgyblion â        
llawenydd ac â'r Ysbryd Glân’ (Actau’r 

Apostolion 13:44-52).   

Carmel 
 

Medi 5: 3.00 o’r gloch – Y Gweinidog 
 
Medi 26: 3.00 o’r gloch – Y Gweinidog
   (Oedfa Fedydd) 

 
 

Bethlehem 
 

Medi 12: 2.00 o’r gloch – Y Gweinidog 
 
Medi 26: 2.00 o’r gloch – Y Gweinidog 
      

Deiniolen 
Hyd yma, ni fu modd cynnal oedfaon yn 
Neiniolen ers y Cyfnod Clo cyntaf.  Mae 
hynny’n amlwg wedi bod yn siomedig i 
aelodau Cefnywaun ac Ebeneser. 
 
Gobeithio na fydd yn rhy hir cyn y 
medrwn ail ddechrau’r oedfaon.  Cawn 
drafod yn fuan gyda rheolwyr Tŷ Elidir i 
weld beth sy’n bosibl yn y dyfodol agos. 
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Phyllis Morris 
yn Amlosgfa Bangor ddydd Mawrth, 
Gorffennaf 27 dan ofal y Gweinidog.   
 
Bu farw yng Nghartref Cerrig yr Afon, Y 
Felinheli ddydd Sul, Gorffennaf 18 yn 98 
mlwydd oed.  
 

Roedd yn aelod ffyddlon o’r eglwys yn 
Ebeneser ac yn mynychu’r oedfaon nes 
iddi fethu â dod oherwydd gwaeledd.  
Roedd yn ei nawdegau erbyn hynny. 
 
Roedd yn wraig annwyl iawn ac yn felys 
ei chwmni. Roedd yna groeso cynnes ar 
ei haelwyd bob amser. Bu’n driw i’w 
chwiorydd a mwynhaodd eu cwmni.  
Roedd yna amlwg yn falch o’i phlant a’u 
plant hwythau.  Gwerthfawrogai bob 
cymorth a chymwynas a bu’n gymdoges 
dda ac yn gyfaill ffyddlon.  Bu farw ei 
phriod Emyr yn gymharol ifanc ac yr 
oedd ei golli yn amlwg yn ergyd fawr 
iddi.  Roedd wedi colli merch fach 
blwydd oed cyn hynny.  Ac yr oedd colli 
ei merch Ann ychydig flynyddoedd yn ôl 
yn ergyd galed arall iddi.  Estynnwn ein 
cydymdeimlad i’w merch Linda a’i mab 
Gordon ac i’w chwaer Gwennie a’r teulu 
cyfan yn eu colled.  Diolch yn fawr i’r 
teulu am iddynt roi’r rhoddion ariannol a 
gafwyd er cof amdani i eglwys Ebeneser. 
 

Derbyn Gronyn 
Cofiwch fod modd derbyn Gronyn trwy e
-bost bob Sul. 
 
Os nad ydych yn ei dderbyn felly ar hyn 
o bryd ac yn dymuno gwneud hynny,  
anfonwch neges at y Gweinidog, at: 
 

john.cilfynydd@btinternet.com 

Oedfa Youtube  
 
Bydd oedfa yng ngofal y Gweinidog ar 
sianel Y outube Capel Tanycoed yn nes 
ymlaen heno.   
 
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 Llanllechid trwy gyfrwng 
Zoom am 3.00 o’r gloch heddiw yng 
ngofal y Gweinidog.    
 
Yr un yw’r ddolen Zoom i ymuno â’r 
oedfa bob wythnos, a chaiff ei hanfon 
gyda Gronyn bob Sul trwy’r ebost.  


