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

Gweddi: O Arglwydd, dysg im chwilio i 
wirioneddau’r Gair 

Emyn: 291 “N’ad im fodloni …” 

Darlleniad: Marc 2:13 - 3:12 

Peth peryglus yw traddodiad nad yw’n 
rhan o ewyllys Duw. Fwy nag unwaith, 
mae Iesu’n gwrthdaro á thraddodiad    
crefyddol y Phariseiad a’r grefydd 
‘swyddogol’ a ddisgynnodd i lefel cadw 
llu o reolau caethiwus. Nid dilyn cyfraith 
oeraidd yw Cristnogaeth. Mae’r bywyd 
ysbrydol yn berthynas a phrofiad byw o’r 
ddeddf yn ein calon: cyfraith sy’n cymell 
caru Duw a chyd-ddyn. Ddaeth Iesu ddim 
i dorri’r gyfraith: “Peidiwch meddwl fy 
mod i wedi dod i gael gwared â Chyfraith 
Moses ac ysgrifau'r Proffwydi ... Dw i 
wedi dod i ddangos beth maen nhw'n ei 
olygu’ (Math. 5:17). Mae Iesu’n cywiro 
camsyniad yr awdurdodau am y gyfraith 
gan ddangos gwir bwrpas y gorchmynion 
a thanlinellu’r gwahaniaeth rhwng yr hen 
a’r newydd. Daw’r gwrthdaro cyntaf yng 
nghartref Lefi/ Mathew y casglwr trethi.  
I’r Phariseiaid, pobl annerbyniol oedd y 
casglwyr trethi, bradychwyr eu cenedl, 
wedi cydweithio â Rhufain gan elwa ar 
draul eu pobl. Gwasanaethu eu hunain a’u 
haelodau oedd popeth i’r Phariseiaid. 
Clwb elitaidd mewnblyg oeddent, wedi 
colli golwg ar y ffaith bod eu cenedl i fod 
yn ffynhonnell cenhadaeth i’r holl fyd. 
Pwysleisiodd Iesu iddo ddod fel meddyg i 
adfer cleifion, ond gwrthod cydnabod eu 
salwch a wna’r Phariseaid hunangyfiawn.  
Gwêl rhai pobl eu hangen ond gwrthod y 
feddyginiaeth, ac mae eraill heb glywed 
am y meddyg sy’n iachau. Mae’r eglwys i 
fod i ymestyn allan at fyd clwyfedig gyda 
neges o gariad sy’n cyflwyno Iesu’r 
meddyg da sydd am i bobl ei ddilyn a 
phrofi ei gymdeithas. Cyhuddiad arall yn 
erbyn Iesu oedd diffyg ymprydio ar ei ran 

ef a’r disgyblion. Arwydd o ofid am 
bechod a pharodrwydd i ddioddef ohe-
rwydd pechod oedd ympryd. Crefydd 
feichus oedd crefydd y Phariseiad. 
Meddai Iesu, dyletswydd perchen ffydd 
yw llawenhau yn ei gwmni fel y gwna 
pobl pan yw’r priodfab yn dod i briodas. 
Nid condemnio ymprydio wnaeth Iesu 
ond dangos bod amser a ffordd briodol i 
ymprydio, sef i alaru am bechod ac i 
geisio arweiniad Duw. Yn sicr nid yng 
nghwmni’r Arglwydd, y Priodfab, y dyl-
id ymprydio. Gwyliwn rhag gwneud ein 
crefydd yn ddeddfol a di-lawenydd a 
gwyliwn rhag cyfleu hynny i eraill. Yr un 
ydi’r neges gyda’r Saboth. Cyhuddwyd 
Iesu o adael i’w ddisgyblion dynnu tyw-
ysennau ŷd a’u bwyta, gan wneud 
gweithred seciwlar ar y Saboth. Dysgodd 
Iesu fod y dydd Saboth wedi ei neilltuo 
er lles pobl yn hytrach nag i fod yn fwrn 
arnynt. “Yna dwedodd wrthyn nhw, 
“Cafodd y dydd Saboth ei roi er lles 
pobl, dim i gaethiwo pobl” (ad 27). Esgid 
sy’n ffitio troed dyn ydi’r Saboth, nid un 
rhy fychan fel bod rhaid gwasgu troed 
iddi a chael anaf. Mae angen gorffwys a 
chynhaliaeth, ond cofiwn bod yr angen 
yn ysbrydol a meddyliol yn ogystal â 
chorfforol. Felly gellir bwyta a gweini i’r 
claf, gwneud da ar y Saboth ynghyd ag 
addoli. Ein lles a lles eraill sy’n barhus 
wrth wraidd y gyfraith a’r Efengyl. Lles 
y gŵr â’r llaw wedi gwywo sy’n arwain 
Iesu i’w iachau ar y Saboth. Nid beth 
mae pobl yn feddwl ohonom sydd i reoli 
ond ewyllys yr Arglwydd.  Er i’r Iesu 
amlygu ei allu dwyfol i iachau, caledu eu 
cydwybod a wnaeth y Phariseiad a glynu 
wrth eu traddodiad yn hytrach nag edif-
arhau. Gwyliwn rhag bod â chrefydd 
fewnblyg ddeddfol sy’n amddifad o wir-
ionedd, a chariad a gras.  Yn hytrach 
byddwn yn llawn llawenydd am i ni gael 
cwmni Duw trwy’r Ysbryd Glân. 

Gweddi: Helpa ni Arglwydd i’th garu 
yn fwy a charu ein cydddyn fel yr wyt 
wedi ein dysgu. Amen.  

na gobaith y bydd yna dystiolaeth 
Gristnogol gwerth sôn amdani yn ein 
gwlad ymhen pump a deg a hanner can 
mlynedd. Gall diffyg hyder fod yn 
rhwystr os nad yn ddifaol i dystiolaeth 
yr Efengyl yn ein plith: nid ein hyder 
ynom ein hunain ond yn ein hyder yn 
yr Arglwydd. 
 
Un peth a ddysgwn yn gynnar iawn yn 
y bywyd Cristnogol yw bod pob hyder 
ynom ni ein hunain yn ofer. Nid yn ein 
haeddiant na’n doniau ein hunain y 
mae ein hyder ond yn yr Arglwydd 
Iesu a’i haeddiant a’i waith achubol 
trosom. Ac nid yn ein gallu ein hunain 
i fyw’n dduwiol a glân yr hyderwn ond 
yng ngras a nerth yr Ysbryd Glân a 
roddwyd i ni. Ac wrth ystyried gwaith 
a thystiolaeth Eglwys Iesu Grist nid 
ynom ni nac yn neb o’n cyd-aelodau 
a’n cyd-weithwyr y mae ein hyder am 
ddyfodol llewyrchus ond yng nghariad 
a thrugaredd Duw, a’i fwriadau da ar 
gyfer ei bobl a’i allu i’w cynnal hwy ac 
i fywhau ei waith.  
 
Gallwn fod yn hyderus yn Nuw am ei 
fod yn malio am anrhydedd ei enw ei 
hun ac yn gwarchod ei Eglwys, ac am 
ei fod ym mhob oes yn dal i alw pobl i 
gredu yn ei Fab. Os cefnodd pobl ar 
Dduw, os nad oes fawr o glust i alwad 
yr Efengyl, a hyd yn oed os yw pobl 
Dduw’n anobeithio, yr un yw Duw a’i 
allu.. ‘Nid aeth llaw'r Arglwydd yn rhy 
fyr i achub, na'i glust yn rhy drwm i 
glywed’ (Eseia 59:1). Hyderwn yn 
hynny, a galwn ar Dduw i ddiogelu a 
llwyddo’i waith heddiw ac yfory.   
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“Does ond gobeithio na fydd George 
yn eistedd yn fa’ma ymhen hanner can 
mlynedd ac yn dweud yr un peth.” 
Trafod ei bryderon ynghylch newid 
hinsawdd a dyfodol y blaned oedd y 
Tywysog William, ac roedd ganddo 
bethau gwerthfawr i’w dweud. Nid y 
lleiaf ohonynt, o gofio’r sylw a gafodd 
taith ddeng munud yr actor 90 oed 
William Shatner i’r gofod,  oedd yr   
awgrym mai rheitiach fyddai cyfeirio 
arian, egni a doniau at ffyrdd o achub y 
ddaear nag at deithiau pleser o’r fath. 
 
Ni ellir gwadu didwylledd William na’i 
dad Charles wrth iddynt drafod newid 
hinsawdd a materion amgylcheddol, a 
dymunir yn dda i’w hymdrechion i 
dynnu sylw at y pethau hyn. Ond roedd 
cyfeiriad William at ei fab George yn 
ddiddorol hefyd. Beth bynnag arall a 
ddigwydd dros yr hanner can mlynedd 
nesaf o gofio’r darogan am bob math  o 
newidiadau i’n daear a’n ffordd o fyw 
heb sôn am y newidiadau gwleidyddol 
posibl, mae William yn cymryd yn 
ganiataol y bydd teulu brenhinol Lloegr 
yno o hyd, a George yn aros yn llinach 
ei dad a’i daid a’i hen nain.  Credwch 
neu beidio, roeddwn yn genfigennus 
ohono. Nid cenfigennus fodd bynnag 
o’r breintiau y mae’r teulu brenhinol yn 
eu mwynhau, ond cenfigennus o hyder 
William.   
 
Ie, cenfigennus o’r hyder ei hun am fod 
peth felly, hyd y gwelaf fi beth bynnag, 
yn brin yn ein plith fel Cristnogion yng 
Nghymru heddiw. Ofni’r dyfodol y 
mae llawer ohonom, heb fawr o hyder 

Hyder 
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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 Zoom fydd Oedfa’r Ofalaeth heno 
am 5.00 o’r gloch dan arweiniad y 
Gweinidog. 
 

Bethlehem 
Bydd oedfa yng nghapel Bethlehem,  
Talybont am 2.00 o’r gloch yng ngofal  y 
Parchg Cledwyn Williams, Bangor.   
 

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 Llewelyn 
Moules-Jones, Bro Dwynwen, Ynys 
Môn.    

Y Sul nesaf 

Bydd y Gweinidog yn arwain yr oedfaon a 
ganlyn ddydd Sul nesaf, Hydref 24: 

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 

 

Actau   
‘Tra oedd Apolos yng Nghorinth, teithiodd 
Paul drwy'r parthau uchaf, a daeth i Effesus. 
Yno daeth o hyd i rai disgyblion, a gofyn-
nodd iddynt, “A dderbyniasoch yr Ysbryd 
Glân pan gredasoch?” Meddent hwythau 
wrtho, “Naddo; ni chlywsom hyd yn oed 
fod yna Ysbryd Glân.” Dywedodd yntau, 
“Â pha fedydd, ynteu, y bedyddiwyd 
chwi?” Atebasant hwythau, “Â bedydd 
Ioan.” Ac meddai Paul, “Bedydd edifeirwch 
oedd bedydd Ioan, ac fe ddywedodd wrth y 
bobl am gredu yn yr hwn oedd yn dod ar ei 
ôl ef, hynny yw, yn Iesu.” Pan glywsant 
hyn, fe'u bedyddiwyd hwy i enw'r Ar-
glwydd Iesu, a phan roddodd Paul ei   
ddwylo arnynt daeth yr Ysbryd Glân arnynt, 
a dechreusant lefaru â thafodau a phroff-
wydo. Yr oedd tua deuddeg ohonynt i gyd. 

Aeth i mewn i'r synagog, ac am dri mis bu'n 
llefaru'n hy yno, gan ymresymu a cheisio'u 
hargyhoeddi ynghylch teyrnas Dduw. Ond 
gan fod rhai yn ymgaledu ac yn gwrthod 
credu, ac yn difenwi'r Ffordd yng ngŵydd y 
gynulleidfa, ymneilltuodd oddi wrthynt gan 
gymryd ei ddisgyblion oddi yno, a pharhau 
i ymresymu bob dydd yn narlithfa          
Tyranus. Parhaodd hyn am ddwy flynedd, 
nes i holl drigolion Asia, yn Iddewon a 
Groegiaid, glywed gair yr Arglwydd  
(Actau’r Apostolion 19:1-10).   

 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  
Mrs Beryl Lewis 

Cynhaliwyd angladd Mrs Beryl Lewis, 
Fron, 3 Rhes Efrog, Llanberis, a fu farw 
yn Ysbyty Eryri ar Hydref 1 yn 89 
mlwydd oed, yn Capel Coch a Mynwent 
Nant Peris ddydd Gwener, Hydref 15 dan 
arweiniad y Gweinidog. Traddodwyd y 
deyrnged gan ei nith Catrin Lloyd     
Roberts. Soniodd am ofal arbennig Beryl 
am ei theulu, a’i phrysurdeb a’i dawn yn 
ei gwaith ac mewn amrywiol feysydd o 
fewn ei chymdogaeth yn Llanberis dros y 
blynyddoedd.  Cydymdeimlwn á’i dwy 
ferch Eirian a Mona, a’i meibion yng 
nghyfraith Bryan a Hans, a’i hwyrion a’i 
hwyresau, a’i chwaer Betty yn eu colled.  
 
 

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. 

Gwefan Gronyn 
Os digwydd i chi golli rhifyn o Gronyn, 
cofiwch y medrwch ddarllen ól rifynnau 
ar wefan Gofalaeth Fro’r Llechen Las.  
Mae’n ddigon rhwydd dod o hyd iddi: 
ewch i  
 

gronyn.wordpress.com  
 

neu  
 

gronyn .org  

 
Yn ogystal á darllen erthyglau tudalen 
flaen Gronyn ar dudalen gartref y wefan 
mae’r ól-rifynnau ar y dudalen ‘Gronyn’ 
a manylion llawn am ein hoedfaon ar y 
dudalen ‘Cyhoeddiadau’.  Mi fedrwch 
hefyd wrando ar yr oedfaon sy’n cael eu 
gosod yno bob wythnos.   
 

Gweddïo 
Brawychwyd pawb a glywodd y newydd 
dychrynllyd am lofruddiaeth yr aelod 
seneddol David Amess yn Leigh-on-Sea 
ger Southend ddydd Gwener. Roedd yn 
cynnal cymhorthfa arferol mewn capel 
pan gafodd ei drywanu. Bum mlynedd yn 
ôl llofruddiwyd aelod seneddol arall, Jo 
Cox yn Birstall, Swydd Efrog.  
 
Mae llofruddiaeth David Amess, fel y 
gwnaeth llofruddiaeth Jo Cox, wedi dod á 
sylw dyledus i ddiogelwch ei haelodau 
seneddol, ac mae’n drist iawn meddwl y 
gall pobl sy’n cynrychioli eu cymunedau 
wynebu’r fath beryglon. Gweddïwn dros 
ddiogelwch ein holl gynrychiolwyr 
gwleidyddol, a gweddïwn yn arbennig 
dros bawb ohonynt sydd ar hyn o bryd yn 
amlwg yn bryderus ac yn ofni y gallai’r 
ymosodiadau hyn ddod hyd yn oed yn 
fwy niferus. Yn amlwg hefyd, gweddïwn 
dros briod a phlant David Amess yn eu 
colled a’u galar. Boed i Dduw eu cysuro 
hwy a chynorthwyo pawb sy’n arswydo o 
weld y fath ymosodiad.   
 

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.   


