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

Gweddi: Bydd Arglwydd yn Feddyg da 
i ni heddiw.  Trwy dy air iacha ni. 

Emyn: 274 “Ceisiwch yn gyntaf …” 

Darllen: Marc 2:1-13 

Lledaenodd yr hanes am Iesu a’i allu i 
iachau a bwrw allan gythreuliaid, a chaed 
hefyd ddiddordeb yn yr hyn a ddywedai. 
Bellach mae nôl yng Nghapernaum a 
thyrfa’n gwasgu arno. Mae’n dal ar bob 
cyfle i ddatguddio gwirioneddau teyrnas 
Dduw, ac wrth wneud hyn, mae’n dangos 
hefyd gonsyrn am anghenion ymarferol 
pobl. Yma, mae’n maddau pechod – ein 
hangen mwyaf – ac yn peri i glaf gerdded. 
Tyrfa gymysg o ddilynwyr diddwyll (fel y 
disgyblion) a Phariseaid gwrthwynebus 
oedd yno.  Wrth weld ffydd y claf a’r 
pedwar cyfaill, dangosodd Iesu dosturi ac 
amlygu rhywfaint o’i hun, gan ei alw ei 
hun yn ‘Fab y Dyn’, teitl sy’n ei gysylltu 
â dynolryw ac yn nodi ei berthynas â Duw 
fel yr un oedd yn ildio’r pwerau oedd yn 
eiddo iddo fel Duw ac yn ei gyfyngu ei 
hun i weithredu fel un dynol i wneud 
gwaith Duw o agor ffordd maddeuant a 
chymod â Duw: dod i roi dechrau newydd 
i’r rhai a gredai ynddo. Ni ellir profi fod 
pechodau wedi eu maddau ond ni allai 
neb wadu fod y gŵr wedi ei iachau.  Ond 
roedd, ac mae angen Duw i gyflawni’r 
ddau beth. Yn yr hanes mae’r Arglwydd 
Iesu’n canmol ffydd y pump hyn: ffydd a  
welsai angen y claf a’r gobaith oedd yn 
Iesu. Mae’n bwysig bod ein llygaid yn 
agored i’n hangen ac i angen eraill: mae 
hynny’n ein gorfodi i geisio cymorth. 
Mae ffydd yn Iesu Grist yn ein cymell i’w 
geisio. Cofiwn “Os gwnân nhw weddïo a 
chredu yn nerth Duw bydd y claf yn cael 
ei iacháu. Bydd yr Arglwydd yn ei godi ar 
ei draed, ac os ydy e wedi pechu, bydd yn 
cael maddeuant.’ (Iago 5:15). Dyma fu 
hanes y pump. Doedd dod â’r claf at Iesu 

ddim yn hawdd. Roedd gofyn ymroddiad 
a dyfalbarhad, ac angen goresgyn 
rhwystrau. Gwaith anodd oedd cario dyn 
ar fatras: rhaid mynd heibio i’r dyrfa, 
tyllu’r to a gollwng y claf at draed Iesu. 
Mae cymaint o rwystrau all ein cymell i 
roi’r gorau i geisio Iesu. Mae dyfalbarhad 
mewn gweddi’n arwydd ein bod o ddifri 
eisiau profi gras Duw. Weithiau mae’n 
rhaid pasio heibio sŵn anghrediniaeth y 
byd, fel agwedd y Phariseaid a gyhuddai 
Iesu o gablu. Rhaid gosod Iesu o flaen 
pob dim. Meddai Iesu “Y flaenoriaeth i 
chi ydy gadael i Dduw deyrnasu yn eich 
bywydau a gwneud beth sy'n iawn yn ei 
olwg; wedyn byddwch yn cael y pethau 
eraill yma i gyd” (Mathew 6:33). Bydd 
rhai’n dweud fod eu sefyllfa’n amhosib 
am fod eu cyflwr a’u hangen mor fawr. 
Mae rhai’n rhoi pwys ar eiriau ac agwedd 
pobl negyddol, anghrediniol at Iesu yn 
hytrach nag ymroi i’w geisio. Ni siom-
wyd neb a geisiodd wyneb Iesu’n ddyfal 
trwy ffydd. Ni siomwyd y pump. Ni 
siomir ninnau heddiw. Diwallwyd angen 
y gŵr am faddeuant. Fe’i nerthwyd i godi 
a cherdded. Dyma Dduw yn weladwy 
mewn dyn, yn maddau bai, yn iachau’r 
claf, yn gwybod meddyliau, yn adnabod 
calonnau ffydd a chalonnau anghrediniol.  
Mae’r Arglwydd Iesu’n cadarnhau’r 
profiadau ysbrydol anweledig trwy 
weithredoedd allanol. Felly heddiw, gan 
fod y Gair yn dweud mai wrth eu 
ffrwythau yr ydych yn adnabod pobl 
Dduw (Mathew 7:16).  “Ond dyma'r 
ffrwyth mae'r Ysbryd Glân yn ei dyfu yn 
ein bywydau ni: cariad, llawenydd, hedd-
wch dwfn, amynedd, caredigrwydd, 
daioni, ffyddlondeb, addfwynder a 
hunanreolaeth” (Gal. 5: 22)  Heddiw, yn 
ein hangen, trwy weddi o ffydd, closiwn 
at Iesu gan gofio hefyd gario eraill a’u 
hanghenion ato. 

Gweddi:  Down atat mewn angen am 
dy ras, dy faddeuant, dy iachad, dy nerth 
a’th gwmni trwy dy Ysbryd. Cyflwynwn 
ein teulu a’n cymdogion a’r byd yn ei 
angen i’th ofal tadol.  

hon yn gyfrifol amdanynt, yn cynnwys 
sathru hawliau dynol gartref a chefnogi 
a hwyluso lladd miloedd lawer o bobl 
a phlant yn Yemen ers chwe blynedd.  
 
Mae Llywodraeth San Steffan yn 
gwrthod dweud pa gyngor a roddodd 
i’r Uwch Gynghrair rhag ‘increase 
public knowledge about our relations 
with Saudi Arabia’, ac i hynny wedyn 
‘potentially damage the bilateral      
relationship between the UK and Saudi 
Arabia’. Neu o’i gyfieithu: ‘Ddeudwn 
ni ddim byd am yr anghyfiawnderau 
hyn gan fod Sawdi’n dod â lot o bres i 
ni! Ddeudwn ni ddim am y lladd yn 
Yemen gan fod bin Salman yn prynu 
cymaint o arfau gynnon ni.’ 
 
Ydi, mae’r cyfan yn gymhleth.  Does 
neb yn gwadu hynny, ond fedrwn ni 
ddim peidio â meddwl bod arian ac 
elw, a rhywbeth mor ddibwys â phêl 
droed, yn bwysicach i lawer o bobl na 
hawl eraill i fyw yn rhydd, i fyw heb 
ofn a hyd yn oed i fyw o gwbl. I Sawdi 
a bin Salman, pris bychan fydd biliwn 
o ddoleri a pha sawl miliwn bynnag a 
werir eto ar glwb pêl droed er mwyn 
prynu parchusrwydd a fydd yn cuddio 
llu o bechodau ac anghyfiawnderau.   
 
Yn ein bywydau ninnau, oes yna beryg 
i ni feddwl bod ambell weithred dda’n 
prynu parchusrwydd a chyfiawnder? 
Neu oes yna beryg i ninnau gael ein 
prynu gan weniaith neu ffafr nes i ni 
gau ein llygaid ac anwybyddu pob 
math o anghyfiawnderau o’n cwmpas 
mewn byd a betws? 
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Maddeuwch i mi am gychwyn heddiw 
eto gyda phêl droed wrth i mi droi y tro 
hwn at berchnogion newydd Newcastle 
United. I bob pwrpas, er eu bod hwy a 
swyddogion Uwch Gynghrair Lloegr 
yn gwadu hynny, gwladwriaeth Sawdi  
Arabia, trwy ei Chronfa Buddsoddi  
Cyhoeddus (PIF), yw’r perchnogion 
hynny. Y Tywysog Mohammed bin 
Salman, sy’n rheoli Sawdi Arabia, yw 
cadeirydd PIF ac mae’n debygol y 
bydd sawl aelod o’i lywodraeth ar 
fwrdd cyfarwyddwyr y clwb pêl droed 
trwy eu cysylltiad â PIF. Gwrthododd 
yr Uwch Gynghrair ganiatáu’r pryniant 
ddeunaw mis yn ôl. Roedd dau reswm 
am hynny: y ffaith bod Sawdi Arabia’n 
gwrthod yr hawl i ddarlledwr o Qatar 
ddangos gemau’r Uwch Gynghrair yn y 
wlad, a’r pryder y byddai’r clwb yn 
cael ei reoli gan wladwriaeth (a honno 
ym marn cynifer ar draws y byd yn un 
o’r gwladwriaethau creulonaf). Ond yr 
wythnos ddiwethaf, cytunodd Sawdi 
Arabia i dalu biliwn o ddoleri i beIN 
Sports ac i ganiatáu iddo ddarlledu yn y 
wlad. Ac ar unwaith cyhoeddodd yr 
Uwch Gynghrair nad oedd bellach 
rwystr i’r pryniant a’i bod yn fodlon 
nad oes a wnelo gwladwriaeth Sawdi 
ddim oll â’r PIF. Hwylus iawn! 
 
Mae’r holl fater yn gymhleth, ond 
mae’n amlwg bod y cam masnachol yr 
oedd Sawdi yn ei wneud â beIN Sports 
yn fwy o broblem i’r Uwch Gynghrair 
(ac i Lywodraeth San Steffan a fu’n 
rhan o’r trafodaethau ddeunaw mis yn 
ôl, ac ers hynny mae’n debyg) na’r holl 
anghyfiawnderau y mae’r wladwriaeth 

Prynu 



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 
Bydd y Gweinidog yn arwain yr oedfaon 
a ganlyn heddiw: 
 
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 
 

Ar y we 
Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel YouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Parchg Hywel Meredydd Davies,      
Llangefni.  Bydd i’w gweld o 9.00 o’r 
gloch y bore ymlaen.  
 

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 
Richard Cleaves, Penybont-ar-Ogwr.   

Diolchgarwch  
Cynhaliwyd Oedfa Deulu’r Diolchgarwch 
yn Capel Coch fore Sul diwethaf, Hydref 3.  
Susan Williams oedd yn arwain. Cymerwyd 
rhan gan y Gweinidog a Dafydd Pritchard.  
Diolch i Susan am drefnu’r oedfa.  
 

Y Sul nesaf 
Y Sul nesaf, Hydref 17, bydd yr oedfa ar 
YouTube ac Oedfa’r Ofalaeth dros Zoom 
am 5.00 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.   
Am 2.00 o’r gloch bydd oedfa yng nghapel 
Bethlehem dan arweiniad y Parchg Cledwyn 
Williams, Bangor. 

Actau   
‘Wedi hynny fe ymadawodd ag Athen, a 
dod i Gorinth. A daeth o hyd i Iddew o'r 
enw Acwila, brodor o Pontus, gŵr oedd 
newydd ddod o'r Eidal gyda'i wraig, 
Priscila, o achos gorchymyn Clawdius i'r 
holl Iddewon ymadael â Rhufain. Aeth at-
ynt, ac am ei fod o'r un grefft, arhosodd 
gyda hwy, a gweithio; gwneuthurwyr pebyll 
oeddent wrth eu crefft. Byddai'n ymresymu 
yn y synagog bob Saboth, a cheisio argy-
hoeddi Iddewon a Groegiaid   ... Daeth 
rhyw Iddew o'r enw Apolos i Effesus.  
Brodor o Alexandria ydoedd, a gŵr huawdl, 
cadarn yn yr Ysgrythurau. Yr oedd hwn 
wedi ei addysgu yn Ffordd yr Arglwydd, ac 
yn frwd ei ysbryd yr oedd yn llefaru ac yn 
dysgu yn fanwl y ffeithiau am Iesu, er mai 
am fedydd Ioan yn unig y gwyddai.     
Dechreuodd hefyd lefaru'n hy yn y synagog, 
a phan glywodd Priscila ac Acwila ef,   
cymerasant ef atynt, ac esbonio iddo Ffordd 
Duw yn fanylach. A chan ei fod yn dymuno 
mynd drosodd i Achaia, cefnogodd y     
credinwyr ef, ac ysgrifennu at y disgyblion, 
ar iddynt ei groesawu. Ac wedi iddo      
gyrraedd, bu'n gynhorthwy mawr i'r rhai 
oedd trwy ras wedi credu, oherwydd yr 
oedd yn mynd ati'n egnïol i wrthbrofi    
dadleuon yr Iddewon, gan ddangos ar goedd 
trwy'r Ysgrythurau mai Iesu oedd y Meseia’ 
Actau’r Apostolion 18:1-4, 24-28).   

 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 
 

Angladdau  
Mr Meirion Pritchard 

Ddydd Gwener, Hydref 8, dan arweiniad 
y Gweinidog cynhaliwyd angladd Mr 
Meirion Wyn Pritchard, Tŷ Isaf, Nant 
Peris yn Amlosgfa Bangor. Traddodwyd 
y deyrnged ar ran y teulu gan ei wyres 
Gwenno.  Bu farw yn Ysbyty Gwynedd 
ar Fedi 27 yn 89 mlwydd oed. Roedd yn  
hoffus a phoblogaidd a’i hiwmor a’i 
sgwrs felys yn golygu bod ganddo gylch 
eang o ffrindiau.  Bu’n fawr ei ofal am ei 
deulu ac yn llawn hwyl yng nghwmni ei 
blant a’i wyrion a’i wyresau.  Er treulio 
cyfnod yn y Chwarel, ffermio oedd wedi 
mynd â’i fryd o’r cychwyn ac ym myd y 
fferm yr arhosodd wedi gadael y Chwarel 
yn ifanc, ac ymhell wedi ei ymddeoliad a 
hyd y diwedd mewn gwirionedd. Cawsai 
ei fagu yn Rehoboth yn Nant Peris, lle 
bu’n aelod ar hyd y blynyddoedd.     
Cydymdeimlwn â’i briod Rhian a’u plant 
John, Hefin, Dafydd a Helen ac â’i 
chwaer yng nghyfraith Carys a’r teulu 
cyfan yn eu profedigaeth.   

Mrs Rita Harries 
Estynnwn ein cydymdeimlad i deulu Mrs 
Rita Harris, Bryn Bela Cottage, Bethesda 
y cynhaliwyd ei hangladd yn Amlosgfa 
Bangor fore ddoe, dydd Sadwrn, Hydref 
9 dan arweiniad y Gweinidog. Roedd Mrs 
Harris yn dod yn gyson i’r oedfaon yng 
Nghapel Carmel, Llanllechid, a bydd 
cynulleidfa Carmel yn sicr yn gweld ei 
cholli.  Yn wreiddiol o Glan Conwy, 
roedd hi a’i phriod Bert wedi byw a 
gweithio mewn sawl lle (hi yn fydwraig 
a’i phriod yn nyrs) dros y blynyddoedd 
cyn ymddeol i Bryn Bela. Roedd ganddi 
deulu estynedig yn Rachub ac roedd wedi 
arfer ymweld â’r ardal a’r Capel pan oedd 
yn blentyn.  Anfonwn ein cofion at ei 
phriod a’u mab Tom a’u dwy ferch Janet 
a Margaret a’r teulu cyfan yn eu colled.    
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Mrs 
Beryl Lewis, Rhes Efrog, Llanberis a fu 
farw ar Hydref 1 yn 89 mlwydd oed.  
Bydd gwasanaeth angladd i’w theulu a 
gwahoddedigion yn Capel Coch ddydd 
Gwener, Hydref 15; ac fe’i dilynir gan 
wasanaeth cyhoeddus ym Mynwent Nant 
Peris oddeutu 11.45 o’r gloch. 
 

Ysgol Sul CC 
Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddechrau yn 
Capel Coch ddydd Sul, Tachwedd 7 am 
11.15 o’r gloch. Daw rhagor o fanylion 
yn nes ymlaen. 
 

Eglurhad 
Os digwydd i chi wrando ar y bregeth ar 
YouTube heddiw a’ch bod yn darllen 
hwn cyn mynd i’r oedfa yn un o’r capeli, 
gwell i mi egluro y byddaf yno i arwain y 
gwasanaethau!  Ar ddechrau’r oedfa ar 
YouTube mae Hywel Meredydd yn 
dweud fy mod yng Nghaerdydd dros y 
Sul.   Dydw i ddim! Ac mi fyddaf yn yr 
oedfaon yn Capel Coch, Bethlehem a 
Charmel.  Mi’ch gwelaf os byddwch yn 
yr oedfaon. – John Pritchard. 

Oedfa Youtube  
 
Y Parchg Hywel Meredydd Davies, 
Llangefni 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 


