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

Gweddi:  Dyro i ni Arglwydd glust i 
wrando a chalon i ddeall dy air heddiw. 

Emyn: 590 “Ysbryd Sanctaidd …” 

Darllen: Marc 4:1-34 

Dywedodd Ioan Fedyddiwr fod teyrnas 
Dduw’n dod yn agos. Cyhoeddodd Iesu 
fod y deyrnas wedi dod yn agos: ‘Aeth 
Iesu i Galilea a chyhoeddi newyddion da 
Duw.  “Mae'n amser!” meddai. “Mae'r 
foment wedi dod! Mae Duw yn dod i 
deyrnasu! Trowch gefn ar bechod a 
chredu'r newyddion da!” (Marc 1:14-15) 
Defnyddiodd Iesu damhegion i egluro’r 
deyrnas, gan gymryd darluniau o fywyd 
bob dydd i ddal sylw ei gynulleidfa a’u 
cymell i geisio’r gwirionedd. Disgrifir 
dameg fel stori ddaearol sy’n egluro gwir-
ionedd ysbrydol gan orfodi’r gwrandawyr 
i feddwl, myfyrio a dod i benderfyniad 
am wirioneddau Duw. Mae dameg yn 
dechrau fel darlun (neu stori) sy’n troi’n 
ddrych y gwelwn ein hunain ynddo, cyn 
troi’n ffenestr i weld drwyddi Dduw a’i 
wirionedd. Mae’r ffordd yr ymatebwn i’r 
ddameg yn penderfynu natur ein perthyn-
as â Duw. Cofiwn mai’r ddameg sy’n ein 
mesur ni yn hytrach na’n bod ni’n barnu’r 
ddameg: dengys pa mor barod ydym i 
geisio Duw.  Mae gwir ystyried a cheisio 
ei neges yn arwain at wrando a deall. 
Daw’r disgyblion i geisio eglurhad ar 
ddameg yr heuwr. Felly ninnau.  Rhaid 
gadael i Lân Ysbryd Duw lywio ein 
meddwl a’n calon i wrando ag agwedd 
gywir. Dyna fu hanes y disgyblion tra bod 
eraill fel y Phariseaid yn caledu calon ac 
yn gwrthod arweiniad yr Ysbryd Glân a 
ddatguddiai Iesu Grist yn Feseia ac yn 
Fab Duw.  Meddai Iesu wrth y disgyblion 
‘Dych chi'n cael gwybod y gyfrinach am 
deyrnasiad Duw. Ond i'r rhai sydd y tu 
allan dydy'r cwbl ddim ond straeon. 
Felly, maen nhw'n edrych yn ofalus ond 

yn gweld dim’ (Marc 4:11-12). Os na 
chaiff yr Ysbryd arwain meddwl, calon 
ac enaid dyn ni ddealla’r gwrandawr y 
neges.   Cofiwn ddisgrifiad Iesu o waith 
yr Ysbryd. “Pan ddaw o, sef yr Ysbryd 
sy'n dangos y gwir i chi, bydd yn eich ar-
wain chi i weld y gwir i gyd” (Ioan 
16:13).  Wrth ildio i arweiniad yr Ysbryd 
cawn ein deffro i Dduw, ei wirionedd a’i 
ewyllys. Yr Ysbryd sy’n gwneud i ni 
weld Duw, a gweld y byd a’r gymdeithas 
ynghyd â ni’n hunain trwy lygaid Duw. 
Wrth ei weld a chlosio ato cawn brofi 
maddeuant, heddwch a dechrau newydd, 
a dod yn ddisgyblion yn dwyn ffrwyth-
au’r Ysbryd. Defnyddia Iesu ddarlun o 
fyd amaeth. Gwelwn yn nameg yr heuwr 
y gwahanol fath o wrando a geir ar air 
Duw (yr had). Nid yw pawb sy’n dilyn 
Iesu o anghenraid yn ei gofleidio ac yn 
dod i berthynas iawn ag o. Dymuniad 
Duw ydi bod newyddion da’r efengyl yn 
mynd allan at bawb. Caiff yr had ei 
wasgaru’n helaeth ar wahanol fathau o 
dir. Daw’r cynnig i bawb gredu, ond nid 
pawb sy’n credu.  Mae tri o’r tiroedd, am 
wahanol resymau, yn ddiffrwyth, ac un 
yn ffrwythlon.  Gwrthod credu am fod y 
galon yn galed fel y llwybr wna rhai.  
Dengys eraill ddiddordeb am ychydig 
cyn cilio am nad oes dyfnder yn y galon 
i’r had wreiddio’n iawn, tra bo eraill yn 
frwd nes i’r byd a’i bethau dagu’r tyfiant.  
Dyma galonnau sydd heb eu chwynu/
glanhau.  Wrth i ni hau had y gair rhaid 
disgwyl yn amyneddgar am ddydd medi. 
Daw rhai i gredu a dwyn ffrwythau’r  
Ysbryd Glân fel gyda’r tir ffrwythlon. 
Dyletswydd pob crediniwr ydi llewyrchu 
goleuni’r newydd da am Grist mewn gair 
a gweithred. Mewn ffordd  ddirgel ac yn 
ei amser ei hun y daw tyfiant da fel y 
dengys dameg yr had yn tyfu. Yn nameg 
yr hedyn mwstard gwelwn fod gan yr 
hedyn bychan y potensial i droi’n dyfiant 
sylweddol yn y diwedd. Felly y mae gair 
Duw sy’n cael lle yng nghalon dyn. 
Meddai’r Arglwydd “felly mae'r neges 
dw i'n ei chyhoeddi: dydy hi ddim yn dod 
yn ôl heb wneud ei gwaith (Eseia 55:11). 

o fwynhau pob eiliad, gwneud y gorau 
o bob munud a chysegru pob eiliad i’n 
Harglwydd.   
 
Ac eto, mae Duw’n rhoi i ni ail gyfle, 
nid i ail fyw profiadau nac i ddileu 
camgymeriadau ond i ddechrau o’r 
newydd.  Rhoi ail gyfle  a wna Duw 
trwy roi i bobl fywyd newydd trwy 
ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Mae 
yn yr Efengyl wahoddiad i gyffesu bai 
a derbyn maddeuant llawn. Ni olyga 
hynny ddadwneud na dileu effeithiau 
ein pechodau, ond y mae Duw yn ei 
drugaredd yn dileu euogrwydd pwy 
bynnag sy’n ymddiried yn Iesu Grist 
gan gredu iddo gymryd eu cosb yn eu 
lle ar Galfaria. Ac ynghlwm wrth y 
maddeuant hwnnw mae’r alwad i fyw 
yn wahanol ac yn well trwy gymorth 
Duw.  
 
Ie, pobl yr ail gyfle yw Cristnogion am 
iddynt gael eu geni o’r newydd i’r 
bywyd o adnabod a dilyn Iesu Grist, ac 
am fod trugaredd Duw’n golygu bod 
iddynt bob dydd gyfle i gyffesu bai a 
cheisio cymorth i fod yn fwy ffyddlon 
i’w orchmynion a’i alwad. Yn hyn o 
beth, pobl sy’n gwbl ddibynnol ar 
Dduw ydynt. Mae’r sylweddoliad na 
ellir dadwneud na gair na gweithred yn 
eu cymell i geisio gras i ddweud a 
gwneud popeth er clod i Dduw. Ac er 
i’r ceisio hwnnw fod, yn amlach na 
heb, yn brin o’r hyn y mae Duw’n ei 
ddymuno oddi wrthynt, y mae Duw yn 
ei dosturi yn maddau hynny hefyd. Ac 
mae’r maddeuant hwnnw’n fwy 
gwerthfawr na’r diemwnt drutaf. 
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Caiff diemwnt 34-carat ei werthu 
mewn ocsiwn yng ngogledd-ddwyrain 
Lloegr ymhen y mis. Fe’i prynwyd 
mewn sêl cist car, a neb yn sylweddoli 
ei fod yn ddiemwnt go iawn. Bu bron 
i’r wraig a’i prynodd ei daflu i’r bin yn 
ddiweddar, ond fe’i perswadiwyd i 
fynd ag o i’w brisio; a sioc enfawr iddi 
hi a phawb arall oedd deall ei fod werth 
dros ddwy filiwn o bunnoedd.      
 
Os yw’r bobl a werthodd y diemwnt 
iddi ar dir y byw ac wedi clywed y 
stori mae’n siŵr eu bod yn ysu am gael 
troi’r cloc yn ôl. Ond yn wahanol i’r 
hyn a wnaethom cyn noswylio neithiwr 
ni fyddai hynny’n bosibl. Duw yn unig 
a ŵyr am yr holl bobl eraill a waredodd 
yn ddiarwybod â gwahanol drysorau. 
Wrth glywed straeon o’r fath byddaf yn 
cydymdeimlo â’r gwerthwyr druan. Be 
wnaem ni pe byddem yn darllen y stori 
ac yn sylweddoli mai ni a werthodd y 
peth am y nesa peth i ddim? 
 
Mae cymaint na allwn ei ddadwneud: 
pethau a wnaethom y byddai’n dda 
gennym pe na fyddem wedi eu 
gwneud, a phethau na wnaethom y 
rhoem y byd am fod wedi eu gwneud. 
Ond fel amser ei hun, does dim modd 
galw’r pethau hynny’n ôl. Does yna 
gynifer o bethau y carem eu gwneud yn 
wahanol ac yn well pe byddem ond yn 
cael yr un awr hon bob hydref y mae’r 
clociau’n mynd nôl? Ond waeth heb â 
meddwl am y peth, oherwydd yn 
nhrefn berffaith y Duw a greodd amser 
un waith yn unig y gwelwn bob eiliad. 
Deall hynny a’n gwna ni’n benderfynol 

Mwy gwerthfawr 
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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 
Gwydion Lewis, Y Bala. Bydd i’w gweld 
o 9.00 o’r gloch y bore ymlaen.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom 

Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom am 5.00 o’r gloch heno.   
 

Bethlehem  
Bydd oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan arweiniad y Parchg Dafydd 
Coetmor Williams, Rachub.   
 

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 ei defnyddio.  
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal Wynford 
Ellis Owen, Caerdydd. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb o’n 
haelodau sydd heb fod yn dda eu hiechyd ar 
hyn o bryd. Meddyliwn yn arbennig am yr 
aelodau sydd un ai yn yr ysbyty neu wedi 
bod yn yr ysbyty’n ddiweddar.   
 
Anfonwn ein cofion gorau hefyd at bawb 
sydd mewn cartref preswyl, gan gofio mor 
anodd yw hi o hyd o ran cael ymweliadau 
gan deulu a ffrindiau. 

Actau   
‘Ond pan oedd y saith diwrnod bron ar ben, 
gwelodd yr Iddewon o Asia ef yn y deml. 
Codasant gynnwrf yn yr holl dyrfa, a  
chymryd gafael ynddo, gan weiddi, “Chwi 
Israeliaid, helpwch ni. Hwn yw'r dyn sy'n 
dysgu pawb ym mhob man yn erbyn ein 
pobl a'r Gyfraith a'r lle hwn, ac sydd hefyd 
wedi dod â Groegiaid i mewn i'r deml, a 
halogi'r lle sanctaidd hwn.” Oherwydd yr 
oeddent cyn hynny wedi gweld Troffimus 
yr Effesiad yn y ddinas gydag ef, ac yr 
oeddent yn meddwl fod Paul wedi dod ag ef 
i mewn i'r deml. Cyffrowyd yr holl ddinas, 
a rhuthrodd y bobl ynghyd. Cymerasant 
afael yn Paul, a'i lusgo allan o'r deml, a 
chaewyd y drysau ar unwaith. Fel yr    
oeddent yn ceisio'i ladd ef, daeth neges at 
gapten y fintai fod Jerwsalem i gyd mewn 
cynnwrf. Cymerodd yntau filwyr a chanwr-
iaid ar unwaith, a rhedeg i lawr atynt; a 
phan welsant hwy'r capten a'r milwyr, 
rhoesant y gorau i guro Paul. Yna daeth y 
capten atynt, a chymryd gafael yn Paul, a 
gorchymyn ei rwymo â dwy gadwyn.  
Dechreuodd holi pwy oedd, a beth yr oedd 
wedi ei wneud. Yr oedd rhai yn y dyrfa yn 
bloeddio un peth, ac eraill beth arall. A 
chan na allai ddod o hyd i'r gwir oherwydd 
y dwndwr, gorchmynnodd ei ddwyn i'r 
pencadlys. A phan ddaeth Paul at y grisiau, 
bu raid i'r milwyr ei gario oherwydd    
ffyrnigrwydd y dyrfa, oblegid yr oedd tyrfa 
o bobl yn canlyn dan weiddi, “Ymaith ag 
ef!” (Actau’r Apostolion 21:27-36).   

Y Sul nesaf 
Tachwedd 7 

Bydd yr oedfa ar Youtube yng ngofal y 
Gweinidog.  Bydd ar sianel YouTube 
Capel Tanycoed ac ar wefan yr Ofalaeth 
erbyn 9.00 o’r gloch y bore.  

Bydd oedfa yng Nghapel Carmel am 5.00 
o’r gloch.  Hon fydd Oedfa’r Ofalaeth 
trwy gyfrwng Zoom hefyd.     

Cynhelir oedfa yng nghapel Bethlehem 
am 2.00 o’r gloch yng ngofal Mr Dafydd 
Iwan, Caeathro.  

Covid 
Mae’r ffaith fod Prif Weinidog Cymru 
wedi cyhoeddi ddiwedd yr wythnos y 
gall fod angen ailgyflwyno cyfyngiadau 
os bydd niferoedd achosion Covid yn dal 
i gynyddu dros y tair wythnos nesaf yn 
ein hatgoffa o’r angen i bawb barhau i 
fod yn ofalus ym mhob dim a wnawn, yn 
cynnwys ein gweithgareddau fel eglwysi.   
 
Daliwn i gymryd sylw o’r angen i gadw 
pellter, gwisgo mygydau a defnyddio 
hylif diheintio.    

 

Ysgol Sul CC 
Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddechrau yn 
Capel Coch ddydd Sul nesaf, Tachwedd 
7 am 11.15 o’r gloch.  

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn a Mrs Delia Davies, 6 
Tan y Gaer, Carneddi yn ei phrofedigaeth 
o golli ei mab Ken.  Cydymdeimlwn yr 
un modd â phlant Ken, Neil, Rachel a 
Medi a’r teulu cyfan yn eu colled. Bydd 
gwasanaeth angladd yng Nghapel Carmel 
ddydd Mercher, Tachwedd 3. 
 

Glaw 
Gobeithio’n fawr na welodd neb ohonoch 
ddifrod yn y glaw mawr a ddisgynnodd 
yr wythnos ddiwethaf.  Roedd mwy nag 
un ffordd yn ddigon peryglus oherwydd 
llifogydd.  Bûm mewn angladd ym 
Mwlchtocyn fore ddoe, a gorfu i mi fynd 
yno ar hyd ffyrdd anghyfarwydd am fod 
y lôn o Bwllheli i Lanbedrog dan ddŵr 
mewn dau le.  Mae’n rhaid cydymdeimlo 
â’r bobl sy’n byw yn y rhes o dai sydd 
wedi dioddef llifogydd fwy nag unwaith 
dros y blynyddoedd yn un o’r ddau le. 
Gweddiwn dros bawb a gafodd lanast ac 
a ddioddefodd oherwydd y tywydd drwg 
a gafwyd y dyddiau diwethaf.  
 

Gwefan 
Cewch wybodaeth am ein holl oedfaon ar 
wefan yr Ofalaeth unrhyw amser.   
 
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  
 

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 

Oedfa Youtube  
 
Gwydion Lewis, Y Bala 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.   


