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

Gweddi:  Arglwydd da, ceisiwn dy 
gwmni yr awr hon. 

Emyn: 333 “O Arglwydd, dysg im  ...” 

Darllen: Marc 1:34-45 

Nid bywyd diorffwys oedd bywyd Iesu er 
pob galwad arno gan bobl anghenus. Ym-
atebai’n drugarog gydag awdurdod er 
mwyn eu hiachau: dod i wasanaethu a 
rhoi ei einioes dros eraill oedd ei fwriad. 
Mae’n ddigonol ar gyfer pob angen. 
Mae’n dal felly heddiw. Er ei brysurdeb, 
nid torf nag amgylchiadau a’i rheolai. Ni 
adawai i’w boblogrwydd rwystro’i waith 
a’i fwriadau. Gwyddai y byddai ildio’n 
golygu bod yn gaeth iddynt. Felly mae’n 
ymneilltuo i le unig i orffwyso a gweddio. 
Roedd am fod ei hunan gyda’i Dad Nefol; 
a chadw perthynas â’i dad yn hanfodol 
iddo ac yn llywio’i holl fywyd. Gwyddai 
fod arno angen bod yn ewyllys y Tad. Y 
berthynas â’i Dad oedd ffynhonnell ei 
nerth i wneud ei waith. Pa faint mwy sy 
arnom ni angen y cydbwysedd cywir 
rhwng gwaith a gorffwys? Dyn ni hefyd 
angen y gynhaliaeth ysbrydol ddaw trwy 
weddi. Âi Iesu i’r Synagog ar y Saboth a 
byddai’n encilio i weddio ar ei ben ei hun 
ar adegau eraill. Byddai’n cymell ei ddis-
gyblion i wneud amser i weddio gan 
ddweud ‘Pan fyddi di'n gweddïo, dos i 
ystafell o'r golwg, cau y drws, a gweddïo 
ar dy Dad sydd yno gyda ti er dy fod ddim 
yn ei weld ... yn rhoi dy wobr i 
ti’ (Mathew 6:6) Gofalwn wneud amser 
bob dydd i gyfarfod â’n Tad nefol i 
sgwrsio efo fo a myfyrio yn ei air.  

Roedd pregethu’n rhan hanfodol o’i 
weinidogaeth. Meddai, ‘Gadewch i ni 
fynd ... [i} gyhoeddi'r newyddion da yno 
hefyd. Dyna pam dw i yma’. Pregethu am 
deyrnas Dduw, dod â’r deyrnas yn agos, 
ei dangos hi a’r ffordd i mewn iddi;   

gwahodd pobl i gredu ynddo a byw dan 
ei deyrnasiad. Pregethodd hyd at yr awr 
iddo fynd i’r groes.  Ond er mor hanfodol 
bwysig oedd pregethu, ni throdd ei gefn 
ar y gwahanglwyf a ddangosodd ffydd 
ynddo trwy ddweud ‘Gelli di fy ngwneud 
i'n iach’. Roedd  y gwahanglwyf yn   
glefyd heintus; ystyrid y dioddefwr yn 
farw. Roedd y Gyfraith yn gorchymyn i’r 
gwahanglwyf gadw draw oddi wrth 
bawb. Ond ‘dyma Iesu yn estyn ei law a 
chyffwrdd y dyn’. Iachawyd y gŵr, ac 
mae cyffyrddiad Iesu’n datgelu ei dosturi 
tuag at un dan gondemniad y Gyfraith, 
yn ei ryddhau o’i ddedfryd a rhoi bywyd 
newydd iddo. Ond rhaid parchu a bod-
loni Cyfraith Dduw. Yr offeiriad allai roi 
hawl cyfreithiol iddo fynd adref; roedd 
hefyd yn ddyletswydd arno roi offrwm 
diolch am ei iachad. Dyma ddarlun o  
efengyl Crist sy’n estyn llaw faddeugar 
i’n rhyddhau o afael pechod a marwol-
aeth a’n rhyddhau o gondemniad y    
Gyfraith i fyw mewn perthynas â’n Tad 
Nefol.  Gwyliwn gymryd bendithion 
Duw’n ganiataol. Diolchwn i’r Arglwydd 
am haelioni ei ras yn dod i fodloni cyf-
raith y Nef. Gwnaeth y weithred o iachau 
waith Iesu’n anos. Dymuniad Iesu oedd 
cadw popeth yn dawel gan na ddaethai ei 
awr. Gwyddai mai ei benderfyniad ef ei 
hun fyddai amseriad y groes, nid eiddo’r 
dorf na’r awdurdodau. Dewis Iesu oedd 
ei roi ei hun drosom. Yr un ydyw heddiw 
yn ei dosturi a’i nerth. Heddiw cawn 
floeddio ein mawl iddo. Mae ei awr fawr 
i’n gwared wedi bod. Mae’r Iesu’n fudd-
ugol a’i bobl yn cael byw. Diolch iddo. 

Gweddi: Dyro i ni wefr dy gyfarfod yn 
nirgelwch yr ystafell ddirgel. Down atat 
gyda’n doluriau i gyd, ein poenau, ein 
pryder, ein pechod. Cyflwynwn y byd a’i 
ddoluriau i ti. Diolchwn dy fod eto yn 
Arglwydd llawn tosturi sy’n gallu ein 
gwella a’n glanhau o’n pechod. Dyro i ni 
gydbwysedd yn ein byw bob dydd yn dy 
gwmni. Helpa ni trwy ein bywyd i 
ddweud yn dda amadanat. 

context of Trans-Dniester's unusual 
political status, there is little sense in 
which Sheriff truly represent Moldova. 
Gellid dweud hyn am glybiau Lloegr a 
gwledydd eraill, ond achos dathlu yw’r 
amrywiaeth hwnnw yn ein plith ni! 
Gwae neb awgrymu nad yw Lerpwl a 
Man U a’u tebyg yn cynrychioli eu  
dinas a’u gwlad er mai ‘patchwork of 
nationalities and cultures’ yw eu timau 
hwythau. Yn amlwg, ar y cae pêl droed 
gall unrhyw un ein cynrychioli cyhyd 
â’u bod yn ddigon da.  
 
Ac am ei fod yn ddigon da y gall yr 
Arglwydd Iesu fod yn gynrychiolydd i 
ninnau trwy ei fywyd a’i farwolaeth ar 
Galfaria. Am iddo fyw yn berffaith 
gall ein cynrychioli ni gerbron Duw, 
yn yr ystyr ei fod yn medru cymryd ein 
lle ar y groes a dioddef y gosb am ein 
pechodau ni. Fedrai neb arall wneud 
hynny.  Pa bwrpas fyddai i unrhyw un 
arall geisio ateb trosom a wynebu’r 
gosb yn ein lle? Byddai raid i bawb 
arall ateb drostynt eu hunain am eu 
pechod hwy yn erbyn Duw. Dim ond 
rhywun nad oedd ei hun yn euog o’r un 
pechod a fedrai gymryd ein lle. Dyna’n 
union a gafwyd yn Iesu Grist: dyn 
cwbl ddi-fai, na wnaeth unrhyw beth o 
gwbl yn groes i gyfraith ac ewyllys 
Duw, yn bodloni i’w roi ei hun dros 
eraill.  Am yr Iesu hwn yn unig y 
medrwn ddweud ei fod yn gyfan gwbl 
addas i’n cynrychioli, a’i fod wedi 
gwneud hynny’n llawn ac yn effeithlon 
trwy ei fywyd perffaith, ei farwolaeth 
iawnol, ei atgyfodiad buddugoliaethus 
a’i esgyniad rhyfeddol.   
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Wythnos wahanol iawn fu hi i Andy ac 
Yuriy. Dri mis yn ôl roedd y ddau 
reolwr pêl droed yn arwain eu timau yn 
Rownd Ragbrofol Gyntaf Cynghrair 
Pencampwyr UEFA. Ddydd Mercher, 
ymddiswyddodd Andy Morrison o fod 
yn rheolwr Cei Conna. Yr un noson 
roedd Yuriy Vernydub yn gwylio’i dîm 
FC Sheriff (o Tiraspol, ym Moldavia) 
yn curo Real Madrid. O ran gobeithion 
unrhyw dîm o Gymru o fynd trwodd i 
grwpiau’r Champions League, wn i 
ddim a ddylid cymryd cysur fod tîm a 
ddechreuodd ar yr un cam â ni eleni’n 
gwneud cystal ynteu anobeithio’n llwyr 
o feddwl mai dyma safon y timau sy’n 
cystadlu yn erbyn ein timau ni am le yn 
y brif gystadleuaeth. 
 
Mae  Transnestria (neu Pridnestrovia) 
yn enwau dieithr i mi. Ond oherwydd 
FC Sheriff mi wn rywbeth bellach am y 
wladwriaeth annibynnol ‘answyddogol’ 
hon (a Tiraspol yn brifddinas iddi) sydd 
rhwng afon Dnestr a ffin Moldavia ag 
Ukrain. Cwmni preifat enfawr yw 
Sheriff sy’n rheoli cyfran sylweddol o 
economi Transnestria, yn cynnwys 
archfarchnadoedd a gorsafoedd petrol. 
Yn wleidyddol ac yn ddiwylliannol, 
mae Transnestria’n gogwyddo at Rwsia 
a hynny o bosib sydd i gyfrif am dôn 
rhai sylwadau am y tîm pêl droed ers 
nos Fercher. Yn ôl gwefan BBC Sport, 
er enghraifft: The team is a patchwork 
of nationalities and cultures. The 
Champions League squad features 
players from Malawi, Trinidad &   
Tobago, Uzbekistan, Ghana, Brazil, 
Luxembourg and Peru. Taken in the 

Sheriff 



Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

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 
 

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.  
 

Oedfa’r Ofalaeth 
Oedfa trwy gyfrwng Zoom fydd gennym 
am 5.00 o’r gloch heno.  Caiff y ddolen 
Zoom ei hanfon mewn e-bost at bawb 
sy’n derbyn Gronyn yn electroneg.     
 

Oedfa’r Ysgol Sul  
Bydd Oedfa’r Ysgol Sul yn Capel Coch 
am 11.00 o’r gloch.  Gweler isod.   
 

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 
Guto Prys ap Gwynfor.   

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 heddiw.   
 
Bydd yr oedfa yng ngofal Susan Williams 
a’r Gweinidog.     
 
Edrychwn ymlaen at weld y plant yn ôl yn 
Capel Coch am y tro cyntaf ers deunaw mis.   
 
 
 

Actau   
‘Aethant ar hyd y ffordd trwy Amffipolis ac 
Apolonia, a chyrraedd Thesalonica, lle yr 
oedd synagog gan yr Iddewon. Ac yn ôl ei 
arfer aeth Paul i mewn atynt, ac am dri  
Saboth bu'n ymresymu â hwy ar sail yr 
Ysgrythurau, gan esbonio a phrofi fod yn 
rhaid i'r Meseia ddioddef a chyfodi oddi 
wrth y meirw. Byddai'n dweud, “Hwn yw'r 
Meseia-Iesu, yr hwn yr wyf fi'n ei gyhoeddi 
i chwi.” Cafodd rhai ohonynt eu hargy-
hoeddi, ac ymuno â Paul a Silas; ac felly 
hefyd y gwnaeth lliaws mawr o'r Groegiaid 
oedd yn addoli Duw, ac nid   ychydig o'r 
gwragedd blaenaf. Ond cenfigennodd yr 
Iddewon, ac wedi cael gafael ar rai dihirod 
o blith segurwyr y sgwâr, a'u casglu'n dorf, 
dechreusant greu terfysg yn y ddinas.    
Ymosodasant ar dŷ Jason, a cheisio dod â 
Paul a Silas allan gerbron y dinasydd-
ion. Ond wedi methu dod o hyd iddynt hwy, 
llusgasant Jason a rhai credinwyr o flaen 
llywodraethwyr y ddinas, gan weiddi, “Y 
mae aflonyddwyr yr Ymerodraeth wedi dod 
yma hefyd, ac y mae Jason wedi rhoi croeso 
iddynt; y mae'r bobl hyn i gyd yn troseddu 
yn erbyn ordeiniadau Cesar trwy ddweud 
fod brenin arall, sef Iesu.” Cyffrowyd y 
dyrfa a'r llywodraethwyr pan glywsant 
hyn, ond ar ôl derbyn gwarant gan Jason a'r 
lleill, gollyngasant hwy'n rhydd’ (Actau’r 
Apostolion 17:1-9).   

Y Sul nesaf 
Bydd y Gweinidog yn arwain yr oedfaon 
a ganlyn ddydd Sul nesaf, Hydef 10: 
 
Capel Coch am 10.00 o’r gloch.  Bydd 
modd ymuno â’r oedfa hon trwy gyfrwng 
Zoom hefyd.     
 
Bethlehem am 2.00 o’r gloch 
 
Carmel am 5.00 o’r gloch 
 

 Bedyddiadau 
Y Sul diwethaf, Medi 26, cawsom ddwy 
oedfa fedydd.  Yn Capel Coch yn y bore, 
bedyddiwyd Guto William Jones, mab 
Sara a Dafydd Jones, Penisarwaun. 
 
Ac yna yng nghapel Carmel Llanllechid 
yn y pnawn bedyddiwyd Siwan Esyllt 
Pritchard, merch Angharad Watkins a 
Huw Pritchard, Caerdydd.    
 
Dymunwn fendith Duw ar y ddau deulu. 

 

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 
 

Angladd 
Bu farw Mrs Megan Jones, 16 Ffordd 
Glanffynnon, Llanrug yn 93 mlwydd oed 
ar Fedi 17 a chynhaliwyd ei hangladd yn 
Capel Coch a Mynwent Llanrug ddydd 
Iau, Medi 23 dan arweiniad y Gweinidog. 
Daeth Megan a Cledwyn Jones i Lanberis 
i gadw gwesty Dôl Peris yn chwedegau’r 
ganrif ddiwethaf. Mwynhaodd y gwaith 
yn fawr, ac wedi ymddeol ymgartrefodd 
y ddau yn y byngalo a godwyd ar dir Dôl 
Peris cyn symud yn ddiweddarach yn ôl 
i’w gwreiddiau yn Llanrug. Roedd yn 
wraig annwyl a hoffus, yn foneddigaidd a 
chroesawgar, ac yn hwyliog a difyr ei 
chwmni. Mae’n anodd credu bod tair 
blynedd ar ddeg ers iddi golli ei phriod 
ym mis Hydref 2008: roedd ei golli yn 
ergyd drom iddi, ond bu cwmni ei theulu 
yn gymorth mawr iddi. Cydymdeimlwn 
â’i phlant Howyn, Ian a Nia a’i hwyrion 
a’i hwyresau a’r holl deulu, yn cynnwys 
ei chwaer yng nghyfraith Megan.  
 

Angladd 
Bu farw Mrs Diana Gladwyn Pritchard, 
11 Stryd Ceunant, Llanberis yn 88 
mlwydd oed ar Fedi 18 a chynhaliwyd ei 
hangladd yn Capel Coch a Mynwent 
Nant Peris ddydd Llun, Medi 27 yng 
ngofal y Gweinidog.  Ganwyd Diana yn 
Stryd Ceunant ac yn fuan wedi iddi hi a 
John Alwyn Pritchard briodi yn ôl i’r 
stryd honno y daethant i fagu teulu ac 
yno y bu’n byw nes iddi orfod cael gofal 
y blynyddoedd diwethaf hyn ym Mhlas 
Pengwaith ac yn fwy diweddar ym Mryn 
Seiont Newydd, Caernarfon. Bu’n 
gweithio am flynyddoedd yng nghegin 
Ysgol Dolbadarn, lle bu’n boblogaidd a 
chymeradwy. Roedd yn wraig dawel a 
chwrtais a pharchus o bawb, ac roedd ei 
sgwrs hwyliog bob amser yn felys.  Bu’n 
aelod ffyddlon yn Capel Coch a gwelwyd 
ei cholli yn yr oedfaon.  Cydymdeimlwn 
ag Avril a John, ei merch a’i mab, a’u 
teuluoedd yn eu colled a’u hiraeth.   
 

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.   


