
Oedfa’r Sul  
(gan y Parchg R.O Roberts, Morfa Nefyn)  
 

Gweddi: Gwna ni’n barod i gael ein 
dysgu gennyt. Goleua ni trwy dy Air a’th 
Ysbryd Glân.  

Emyn: 301 “O Grist, Ffisigwr mawr ..” 

Darllen: Marc 1:21-34 

Yn aml, daw pamffledi drwy’r post sydd 
am werthu pethau neu gynnig gwasanaeth 
i mi. Maent yn nodi arbenigedd y person a 
manteision y gwasanaeth, ac enghreifftiau 
o’i waith. Arbenigedd, awdurdod a gallu 
Iesu a hysbysebir gan Marc.  Dywed am 
ddyddiau cynnar gweinidogaeth Iesu, 
‘Wedyn dyma nhw'n mynd i Capernaum. 
Ar y dydd Saboth (pan oedd yr Iddewon 
yn addoli Duw), aeth Iesu i'r synagog a 
dechrau dysgu'r bobl. Roedd pawb yn 
rhyfeddu at beth roedd yn ei ddysgu. 
Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y 
Gyfraith – roedd ganddo awdurdod oedd 
yn gwneud i bobl wrando arno’ (1:21-22). 
Mae Marc yn datguddio’r Iesu a gamodd i 
ganol y byd gan ein gwahodd i ymddiried 
ynddo.  Dywed fod Duw’n dod yn agos 
atom yn Iesu ac yn datguddio’i feddwl a’i 
galon. Ar lwyfan hanes, mae Iesu’n 
dysgu, gweithredu a byw’n wahanol i 
bawb arall. Mae iddo awdurdod, ac mae’n 
arbenigwr ar bopeth yr ým ni’n ddiffygiol 
ynddynt. Mae’n arbenigwr ar y bywyd 
ysbrydol, yn ei berthynas â’i Dad Nefol. 
Dywed ei wyrthiau fod ganddo awdurdod 
dros byd y materol. Ac mae’n arbenigwr 
ar gadw  perthynas á’i gyd-ddyn. Mae 
pobl wedi ymbalfalu mewn tywyllwch am 
atebion i gwestiynau ysbrydol bywyd. 
‘Pwy ydw i? Be’di pwrpas fy mywyd? 
Lle dwi’n mynd?  Oes ’na Dduw?’ 
Gwelwn fod perthynas Iesu á’i Dad Nefol 
yn unigryw. Mae undod a thangnefedd yn 
eu perthynas. Tydi hwn ddim yn palfalu 
am ystyr bywyd, nac yn cwestiynu ei 
Dad. ‘Fi ydy'r ffordd,” atebodd Iesu, “yr 
un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod 

i berthynas gyda Duw y Tad ond trwof 
fi.  Os dych chi wedi dod i fy nabod i, 
byddwch yn nabod fy Nhad hefyd’ (Ioan 
14:6 -7). Mae’n siarad ag awdurdod gor-
uwch unrhyw un arall. Daw ei eiriau o’r 
nef, ac iddynt awdurdod sy’n ein dysgu, 
ein herio a’n gorfodi i chwilio’n calon-
nau.   Nid cyhoeddi ag awdurdod yn unig 
a wna, ond mynegi ei awdurdod trwy 
weithredu’n uniongyrchol gan fwrw allan 
ysbrydion aflan ac iachau cleifion; a’r 
gweithredoedd gweladwy’n gadarnhad 
o’i allu a’i awdurdod.  Daeth i ddinistrio 
teyrnas yr Un drwg. Mae pob awdurdod 
yn ei adnabod ac yn gorfod plygu iddo 
yn y diwedd. Yma, mae ysbrydion aflan 
yn ei adnabod ac yn cilio ar ei air. Mae 
ganddo awdurdod dros y byd naturiol 
hefyd: gall yr un a greodd bopeth hefyd 
iachau’r cleifion. ‘Roedd gyda Duw o'r 
dechrau cyntaf un. Drwyddo y crëwyd 
popeth sy'n bod. Does dim yn bodoli ond 
beth greodd o’ (Ioan 1:2-3). Eto, er ei 
holl awdurdod, mae’n gweithredu gyda 
chariad ac anwyldeb, heb gamddefnyddio 
ei awdurdod ond yn ei ddefnyddio i 
weithredu trugaredd a gras. Drwy estyn 
llaw i iachau mam-yng-nghyfraith Pedr 
ac wrth ryddhau’r dyn o afael yr ysbryd 
drwg mae’n dangos ei allu a thynerwch 
ei galon. Tydi’r Arglwydd ddim am i ni 
ofni closio ato. Mae’n caru pawb ddaw 
ato. Caiff ei holl awdurdod ei ddefnyddio 
i waredu a chynnal ac arwain y rhai sy’n 
dod ato. Ni ddaethai’r amser eto i 
ddweud yn agored am ei awdurdod. Am 
y tro, roedd rhaid i’w awdurdod  dwyfol 
fod yn guddiedig. Ond gwelodd llawer yr 
awdurdod tyner a berthynai iddo nes bod 
tyrfaoedd yn dod ato i gael eu hiachau 
a’u rhyddhau. Trown ninnau ato yn ddi-
ofn o ddydd i ddydd. 

Gweddi: Diolch Arglwydd am allu dod 
atat á’n holl ddoluriau a’n hofnau a’n 
pryderon. Rhown ein hunain a’n beichiau 
wrth dy draed. Diolchwn dy fod yn abl ac 
yn barod i ddelio â ni mewn cariad a 
gras. Cod ni, iacha ni. Cod ein gwlad i dy 
foli a thystio i’th allu a’th nerth. 

bawb arall? Yn euog braidd y dois i 
adref, er gwybod i mi wneud yn gall.   

Doedd dim euogrwydd ynghlwm wrth 
fodlonrwydd a challineb y pum geneth 
a lanwodd eu lampau ag olew ar gyfer 
y briodas yn un o ddamhegion Iesu 
Grist (Mathew 25:1-13). Nid nhw oedd 
ar fai am y prinder olew yn lampau’r 
pum geneth arall. A does gan yr Iesu 
ddim ond clod iddynt am ofalu bod eu 
lampau’n llawn fel y gallent aros am 
ddyfodiad y priodfab a bod yn barod ar 
gyfer y wledd briodas. Collodd y pum 
geneth arall y briodas am iddynt orfod 
mynd i brynu olew a methu á dod nôl 
mewn pryd.  

Am ‘deyrnas nefoedd’ y mae’r ddameg 
hon yn sôn, a chyngor Iesu ar y diwedd 
yw: ‘Byddwch wyliadwrus gan hynny, 
oherwydd ni wyddoch na’r dydd na’r 
awr’ (25:13).  Bod yn ddoeth yw bod 
yn barod ar gyfer y ‘dydd a’r awr’ 
sydd i ddod, er na ŵyr neb pryd y daw. 
Ond pa ddydd ac awr? Mae cyd-destun 
y ddameg yn Efengyl Mathew yn 
dangos yn gwbl eglur mai at ddydd 
Ailddyfodiad Iesu Grist a Dydd Barn y 
cyfeirir yma.  A neges y ddameg yw 
bod angen bod yn barod ar gyfer y 
Dydd hwnnw. Bod yn gall ydi troi at 
yr Arglwydd Iesu Grist ac ymddiried 
ynddo i’n gwneud yn barod ar gyfer 
wynebu Duw a’i farn gyfiawn yn Nydd 
y Farn. Mae’r dydd ofnadwy hwnnw’n 
wynebu pawb, beth bynnag eu cred 
neu ddiffyg cred. Addewid yr Efengyl 
yw y bydd Crist yn achubydd i bawb a 
gredodd ynddo, ac yn ’ateb yn eu lle’.  
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Gwell cyffesu ar y cychwyn, rhag i mi  
awgrymu dim yn wahanol, fy mod mor 
euog á neb arall. 

Ers wythnosau, mae prinder gyrwyr 
lori wedi achosi trafferthion i siopau a  
busnesau. Clywyd darogan prinder 
bwyd a theganau at y Nadolig. Bu cryn 
sôn am y cynnydd ym mhris nwy. A 
chodwyd pryderon ynghylch y gaeaf 
caled a all fod o’n blaen ar sawl cyfrif. 
Daethom o bosibl yn ddigon cyfarwydd 
á silffoedd gwag ambell siop i beidio á 
mynd i banig, gan sylweddoli bod yna 
ddigon o fwyd ar gael hyd yn oed os 
nad oes cymaint o ddewis ag arfer. Ond 
fore Gwener plannwyd ym meddyliau 
pobl yr ofn y byddai tanwydd yn brin o 
fewn dim o dro, a chaed rhuthr mawr 
i’r gorsafoedd petrol a phawb am lenwi 
tanc y car cyn gynted á phosibl. Yr un 
fu’r stori yn lleol fel yng ngweddill y 
wlad a gwledydd eraill Prydain. A hyn 
oll er bod y cwmnïau tanwydd yn ein 
sicrhau nad oes brinder o gwbl. Ac fel 
yr awgrymais yn barod, bum innau’n 
euog o fynd fore Gwener i wneud fy 
rhan fach i o brysuro’r argyfwng.   

Go brin fod ar y rhan fwyaf ohonom a 
lanwodd danciau ein ceir ddiwedd yr 
wythnos angen yr holl danwydd ar hyn 
o bryd.  Wrth gwrs, mi fyddem i gyd 
yn cyfiawnhau’r rhuthr i brynu trwy 
ddweud mai bod yn ddoeth yr oeddem. 
Does neb ohonom am fod heb dan-
wydd, siŵr iawn! Ond tybed faint oh-
onom a fodlonodd ar brynu ychydig 
neu ddigon er sicrhau bod digon ar ôl i 

Bod yn gall 
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Heddiw 
Yn y capel 

Bydd dwy oedfa fedydd dan arweiniad y 
Gweinidog heddiw, y naill yn Capel 
Coch am 10.00 o’r gloch a’r llall yng 
nghapel Carmel am 3.00 o’r gloch.  
 
Estynnwn groeso cynnes i Sara a Dafydd 
yn Llanberis a Huw ac Angharad yn 
Llanllechid a phawb a fydd wedi ymuno 
á hwy a ninnau yn yr oedfaon hyn. 
 
Bydd oedfa yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch yng ngofal yr aelodau. 
 

Ar y we 
Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel YouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Gweinidog.  Bydd i’w gweld o 9.00 o’r 
gloch y bore ymlaen. . 
 
Ni fydd Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom 
heddiw. 
 

A hefyd  
Ar gefn y rhifyn hwn ceir y ddiweddaraf 
yn y gyfres o oedfaon a baratowyd gan y 
Parchg Robert Roberts, Morfa  Nefyn.   

Diolch iddo am gael cynnwys y gyfres hon 
yn Gronyn ar hyn o bryd. 
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch heddiw yng ngofal y Parchg Manon 
Ceridwen James.   
 

Carmel 
Cynhaliwyd pwyllgor Ymddiriedolwyr  
Capel Carmel nos Fercher diwethaf, Medi 
22 trwy gyfrwng Zoom. 
 

Actau   
‘Aethant trwy ranbarth Phrygia a Galatia, ar 
ôl i'r Ysbryd Glân eu rhwystro rhag llefaru'r 
gair yn Asia. Wedi iddynt ddod hyd at  
Mysia, yr oeddent yn ceisio mynd i Bithyn-
ia, ond ni chaniataodd ysbryd Iesu          
iddynt. Ac aethant heibio i Mysia, a dod i 
lawr i Troas. Ymddangosodd gweledigaeth 
i Paul un noson—gŵr o Facedonia yn sefyll 
ac yn ymbil arno a dweud, “Tyrd drosodd i 
Facedonia, a chymorth ni.” Pan gafodd ef y 
weledigaeth, rhoesom gynnig ar fynd i   
Facedonia ar ein hunion, gan gasglu mai 
Duw oedd wedi ein galw i gyhoeddi'r    
newydd da iddynt hwy. 

Ac wedi hwylio o Troas, aethom ar union 
hynt i Samothrace, a thrannoeth i Neapol-
is, ac oddi yno i Philipi; dinas yw hon yn 
rhanbarth gyntaf Macedonia, ac y mae'n 
drefedigaeth Rufeinig. Buom yn treulio rhai 
dyddiau yn y ddinas hon. Ar y dydd Saboth 
aethom y tu allan i'r porth at lan afon, gan 
dybio fod yno le gweddi. Wedi eistedd, 
dechreusom lefaru wrth y gwragedd oedd 
wedi dod ynghyd. Ac yn gwrando yr oedd 
gwraig o'r enw Lydia, un oedd yn gwerthu 
porffor, o ddinas Thyatira, ac un oedd yn 
addoli Duw. Agorodd yr Arglwydd ei   
chalon hi i ddal ar y pethau yr oedd Paul yn 
eu dweud. Fe'i bedyddiwyd hi a'i theulu, ac 
yna deisyfodd arnom, gan ddweud, “Os 
ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr   
Arglwydd, dewch i mewn ac arhoswch yn 
fy nhŷ.” A mynnodd ein cael yno’ (Actau’r     
Apostolion 16:6-15).   

Ymysg y pethau a drafodwyd oedd trefn 
yr oedfaon ar gyfer y misoedd nesaf.  O 
hyn i ddiwedd y flwyddyn, byddwn yn 
parhau i gyfarfod bob pythefnos, gyda’r 
Gweinidog yn gwasanaethu.  Ond o fis 
Hydref ymlaen bydd yr oedfa’n symud 
yn ôl i’w hamser arferol o 5.00 o’r gloch 
(yn hytrach na 3.00 o’r gloch fel a gaed 
ers i ni ail agor y Capel).   
 
Felly, bydd yr oedfa nesaf yng Nghapel 
Carmel bythefnos i heddiw, am 5.00 
o’r gloch nos Sul, Hydref 10. 
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Nos Sul nesaf, Hydref 3, bydd Oedfa’r 
Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom am 5.00 o’r 
gloch.  Y gweinidog fydd yn arwain yr 
oedfa.   
 

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

john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Cofiwch hefyd roi gwybod i ni os 
gwyddoch am unrhyw un arall a fyddai’n 
hoffi derbyn copi yn wythnosol.   

Diolchgarwch  
Ysgol Sul Capel Coch 
Cynhelir Oedfa Ddiolchgarwch i blant a 
theuluoedd Ysgol Sul Capel Coch yn y 
Capel am 11.00 o’r gloch ddydd Sul, 
Hydref 3.  Edrychwn ymlaen at weld y 
plant yn ôl yn Capel Coch am y tro cyntaf 
ers deunaw mis.  Bydd yr oedfa yng 
ngofal Susan Williams a’r Gweinidog. 
 

Oedfa Ffôn 
Hyd yma, heb ail gychwyn ers yr haf y 
mae Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.   
 
Fe’i cynhaliwyd am 10.00 o’r gloch bob 
Sul pan nad oedd oedfaon yn y capeli, 
ond mae’n amhosibl ei chynnal yr amser 
hwnnw bob Sul ers i’r capeli ail agor. 
 
Er nad oes Oedfa Ffôn ar hyn o bryd, 
wnawn ni ddim rhoi’r cyfan heibio, ond 
meddwl yn hytrach am ffordd arall o’i 
defnyddio i roi cyfle i bobl addoli gyda’i 
gilydd. 
 
Un peth a ddangosodd yr oedfaon hyn 
dros y misoedd diwethaf yw bod modd 
dod â phobl at ei gilydd i addoli trwy’r 
ffôn, a hynny’n gwbl ddidrafferth.  Mi 
fedrwn gobeithio wneud mwy a hyd yn 
oed well defnydd o’r cyfrwng cyfarwydd.   

 

Ceiniogau 
Cynhyrchwyd 88miliwn o geiniogau gan 
y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant yn 
2020. Nid oedd yr un geiniog wedi ei 
chynhyrchu’r ddwy flynedd flaenorol. 
Mae’n debyg mai ychydig o wario a fu ar 
ddarnau ceiniog ers y Cyfnod Clo a bod 
miliynau ohonynt yn gorwedd yn segur. 
Mae banciau a mwy nag elusen yn gofyn 
i bobl ystyried rhoi’r ceiniogau i gefnogi 
elusen o’u dewis. Tybed faint o arian y 
medrai ein heglwysi neu’r Ofalaeth ei 
gyfrannu at un neu fwy o elusennau pe 
byddai nifer da ohonom yn chwilio am 
rai o’r ceiniogau segur hyn?    

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar 
sianel Y outube Capel Tanycoed   
heddiw.  Bydd yr oedfa yno erbyn 9.00 
o’r gloch y bore.      
 
Cofiwch fod modd gweld oedfaon y 
misoedd diwethaf ar y we. Chwiliwch 
am ‘Capel Tanycoed’ ar Youtube neu 
mi fedrwch fynd at yr oedfa drwy    
wefan yr Ofalaeth neu drwy dudalen 
Facebook y capeli.   


