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

Gweddi: Helpa ni O Dad i ddysgu mwy 
amdanat a chael heddwch yn dy gwmni. 

Emyn: 213 “Hollalluog, nodda ni…” 

Darlleniad: Marc: 4:35-41; Col. 1:9-23 

Mae hanes pobl y Beibl yn dangos nad 
yw taith y Cristion yn rhydd o anawsterau 
a threialon sy’n bygwth ei heddwch. Bu i 
genedl Israel hefyd brofi stormydd garw 
dros y canrifoedd. Dyna hefyd hanes yr 
Eglwys. Daw rhai stormydd oherwydd ein 
hanufuddod a’n pechodau ein hunain, a 
rhai oherwydd gweithredoedd pobl eraill. 
Weithiau canlyniad ufuddhau i ddymun-
iad yr Arglwydd Iesu ydi cael ein hunain 
mewn storm. I’r disgyblion, canlyniad 
gwrando ar Iesu oedd bod mewn storm ar 
fôr Galilea: “Awn drosodd i’r ochor 
draw”. Taith ar wahoddiad Iesu yw’r 
bywyd Cristnogol. Cofiwn ei eiriau, 
“Dewch ataf fi” i gael esmwythâd. 
“Dewch ar fy ôl i” a derbyn ei arweinad. 
“Arhoswch ynof fi” a byddwch ddiogel. 
Wedi’r damhegion, mae hanes y storm yn 
ddameg weithredol (yn hytrach na geiriol) 
i’n dysgu. Gallwn ein gweld ein hunain 
yn yr hanes a dysgu mwy am Iesu a’i allu 
a’i nerth a’i ddymuniad. Fel y  disgyblion, 
gallwn adael i amgylchiadau ein goresg-
yn. Yma, collwyd golwg ar addewid Iesu 
i fynd â hwy yn y cwch i’r ochor draw: 
“Gadewch i ni groesi i ochr draw'r llyn”. 
Ni addawodd Iesu fywyd heb ei dreialon, 
ond mae ei addewidion yn addo ein cadw 
ar daith bywyd.  Collodd y disgyblion 
olwg ar addewid a gallu Iesu i’w cadw’n 
ddiogel. Clywsant a gwelsant lawer 
eisoes, yn cynnwys ei allu i gyflawni 
gwyrthiau amrywiol a rhyfeddol. Roedd 
yn feistr ar bob sefyllfa.  Dyma esiampl o 
ŵr o ffydd a thangnefedd yn ei galon wrth 
iddo gysgu yn y storm: gwyddai am ddi-
ogelwch breichiau ei Dad nefol. Ond  
cydiodd anghrediniaeth yn y disgyblion 

nes eu bod yn ofni am eu bywydau.  Nid 
deffro Iesu i dawelu’r storm a wnaethant 
ond i’w geryddu am fod yn ddi-hid am 
eu sefyllfa.  Mewn stormydd cofiwn add-
ewidion Iesu, a’i fod wrth law o hyd a 
bod ei allu yr un heddiw. Cofiwn ei ym-
ddygiad a’i ffydd yn y storm gan ymres-
ymu a chofio bod Duw yn gofalu am ei 
bobl. “Fydd e ddim yn gadael i dy droed 
lithro dydy'r Un sy'n gofalu amdanat 
ddim yn cysgu. Wrth gwrs! Dydy'r un 
sy'n gofalu am Israel ddim yn gorffwys 
na chysgu!” (Salm 121:3-4). Dywedwn 
gyda’r emynydd “Enaid gwan paham yr 
ofni cariad yw meddwl Duw cofia ei holl 
ddaioni”. Tawelodd Iesu’r storm, a cher-
yddu’r disgyblion er mwyn delio â’u 
hanghrediniaeth. Nid cydymdeimlad a 
gawn bob amser gan Iesu oherwydd mae 
ei gariad yn ddigon mawr i geryddu’r 
rhai y mae’n ei garu. “Mae Duw'n eich 
trin chi fel ei blant. Pwy glywodd am 
blentyn sydd ddim yn cael ei ddisgyblu 
gan ei rieni?...  Dydy disgyblaeth byth yn 
bleserus ar y pryd (mae'n boenus!) – ond 
yn nes ymlaen dŷn ni'n gweld ei fod yn 
beth da. Ac mae'r rhai sydd wedi dysgu 
drwyddo yn dod yn bobl sy'n gwneud 
beth sy'n iawn ac yn profi heddwch dwfn. 
(Hebreaid 12:7-11) Wrth weld eto rym a 
nerth ac agwedd Iesu cododd ofn arall yn 
eu calon, sef parchedig ofn. Wrth iddynt 
weld mwy na dyn cyffredin dyma nhw’n 
holi “Pwy ydy hwn? Mae hyd yn oed y 
gwynt a'r tonnau yn ufuddhau iddo!” 
Dangosodd eisoes ei fod yn maddau 
beiau pan ddangosodd drugaredd at y 
claf o’r parlys. Dengys yma ei awdurdod 
dros y greadigaeth. Gwelodd y rhain y 
crewr a’r cynhaliwr a ddaeth i waredu. 
Mae parchedig ofn yn rhan annatod o 
brofiad pobl sy’n dod yn agos at Dduw. 
Dyfnhau wna’r parch, y ffydd, y gobaith, 
y cariad a’r rhyfeddu wrth fyw yn ei 
gwmni mewn amrywiol amgylchiadau ar 
daith bywyd.  

Gweddi: Maddau i ni Dad Nefol, ein 
bod ar brydiau yn gadael i amgylchiadau 
wneud i ni anghofio amdanat.  

ydym ni’n gyfarwydd ag o yma yng 
ngwledydd Prydain.   
 

Erbyn hyn, felly mae tair wythnos ers 
i’r gweithwyr hyn o’r Unol Daleithiau 
a Chanada gael eu herwgipio.  Does 
neb yn gwybod beth ddigwyddodd idd-
ynt, na ble maent na phwy sy’n eu dal. 
Ond yn ddyddiol ers iddynt gael eu 
herwgipio bu’r elusen yn annog ei 
chefnogwyr a Christnogion ar draws y 
byd i weddïo drostynt, iddynt gael eu 
cadw’n ddiogel, a’u cynnal yn eu 
caethiwed, a’u rhyddhau cyn gynted â 
phosibl. Yn y neges a gyhoeddwyd 
echdoe roedd yna ddyhead i’w sicrhau, 
pe gellid gwneud hynny, o addewid y 
proffwyd Jeremeia: ‘”Oherwydd myfi 
sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar 
eich cyfer,” medd yr ARGLWYDD, 
“bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi 
ichwi ddyfodol gobeithiol”’ (Jeremeia 
29:11).   

Yng nghanol y rhyddid sydd gennym i 
addoli ac i ddwyn ein tystiolaeth i’n 
Harglwydd a’n Gwaredwr ac i Efengyl 
ei ras a’i gariad, mae’n anodd i ni 
ddychmygu hefyd hunllef y gweithwyr 
hyn a’u cydweithwyr o fewn yr elusen 
a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Ond 
gallwn ymuno â miloedd o Gristnogion 
ym mhob cwr o’r byd sy’n gweddïo 
am eu diogelwch a’u rhyddhad, gan 
gofio’r un pryd Gristnogion mewn 
gwledydd eraill sy’n cael eu herlid ac 
yn dioddef oherwydd eu ffydd yn yr 
Arglwydd Iesu Grist a’u tystiolaeth a’u 
gwasanaeth iddo. 
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Rhyddhad a gorfoledd a gaed yng 
Ngorllewin Awstralia pan ddaeth yr 
heddlu o hyd i’r ferch fach bedair oed 
Cleo Smith a herwgipiwyd o’r babell 
yr oedd hi a’i theulu’n gwersylla ynddi 
ddeunaw niwrnod yn gynharach.  Yn 
naturiol roedd ei rhieni a’i theulu a’r 
heddlu a phawb a glywodd ei stori wrth 
eu bodd ac yn llawn diolchgarwch. Yn 
ôl a adroddwyd, roedd Cleo yn iach ac 
yn ddianaf pan ddoed o hyd iddi mewn 
tŷ yn nhref Carnarvon. Mae dyn wedi 
ei gyhuddo o’i herwgipio erbyn hyn. 
Mor anodd yw dychmygu’r hunllef y 
bu ei rhieni trwyddo ers diflaniad Cleo 
na’u llawenydd o’i chael yn ôl.  
 
Wrth ddiolch am y newyddion gwych 
am Cleo, sylweddolwn nad yw pob 
stori debyg yn diweddu’r un modd. 
Mae mwy nag un stori o Gymru wedi 
dangos hynny i ni eleni, a chofiwn yn 
ein gweddïau bob teulu a gollodd blant 
bach mewn amgylchiadau dychrynllyd 
o drist.  
 
Yr un diwrnod ag yr herwgipiwyd 
Cleo, dydd Sadwrn, Hydref 16, cafodd 
pump o blant a deuddeg o oedolion eu 
herwgipio yn Haiti. Deunaw mis yw’r 
plentyn ieuengaf, a’r plant eraill yn 3, 
6, 13 a 15 oed. Gweithwyr yr elusen 
Christian Aid Ministries oedd eu rhieni 
a gweddill yr oedolion, ac roeddent 
wedi bod yn ymweld â chartref i blant 
amddifad y diwrnod hwnnw.  Mae 
Christian Aid Ministries yn gysylltiedig 
â Chymuned Gristnogol yr Amish a’r 
Menoniaid, ac nid oes a wnelo ddim â’r  
Cymorth Cristnogol (Christian Aid) yr 

Herwgipio 



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 Zoom/ Carmel 

Daw Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom o Gapel Carmel am 5.00 o’r gloch 
heno.   
 

Bethlehem  
Bydd oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan arweiniad Mr Dafydd Iwan, 
Caeathro.   
 

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 Saundra 
Storch, Pontyberem. 

Ysgol Sul CC 
Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddechrau yn Capel 
Coch heddiw.  Diolch yn fawr i bawb sydd 
wedi cynnig help i gynnal yr Ysgol Sul dros 
yr wythnosau nesaf. Bydd yr Ysgol Sul yn 
cyfarfod am 11.15 o’r gloch bob pythefnos, 
ac felly bydd y nesaf ddydd Sul,  Tachwedd 
21. 

Actau   
‘“Frodyr a thadau, gwrandewch ar f'am-
ddiffyniad ger eich bron yn awr.” Pan  
glywsant mai yn iaith yr Iddewon yr oedd 
yn eu hannerch, rhoesant wrandawiad    
tawelach iddo. Ac meddai, “Iddew wyf fi, 
wedi fy ngeni yn Nharsus yn Cilicia, ac 
wedi fy nghodi yn y ddinas hon. Cefais fy 
addysg wrth draed Gamaliel yn ôl llythyren 
Cyfraith ein hynafiaid, ac yr wyf yn selog 
dros Dduw, fel yr ydych chwithau oll   
heddiw. Erlidiais y Ffordd hon hyd at ladd, 
gan rwymo a rhoi yng ngharchar wŷr a 
gwragedd, fel y mae'r archoffeiriad a holl 
Gyngor yr henuriaid yn dystion i mi; oddi 
wrthynt hwy yn wir y derbyniais lythyrau at 
ein cyd-Iddewon yn Namascus, a chychwyn 
ar daith i ddod â'r rhai oedd yno hefyd yn 
rhwym i Jerwsalem i'w cosbi. 
 
“Ond pan oeddwn ar fy nhaith ac yn agosáu 
at Ddamascus, yn sydyn tua chanol dydd fe 
fflachiodd goleuni mawr o'r nef o'm        
hamgylch. Syrthiais ar y ddaear, a chlywais 
lais yn dweud wrthyf, ‘Saul, Saul, pam yr 
wyt yn fy erlid i?’ Atebais innau, ‘Pwy wyt 
ti, Arglwydd?’ A dywedodd wrthyf, ‘Iesu o 
Nasareth wyf fi, yr hwn yr wyt ti yn ei   
erlid.’ Gwelodd y rhai oedd gyda mi y   
goleuni, ond ni chlywsant lais y sawl oedd 
yn llefaru wrthyf. A dywedais, ‘Beth a 
wnaf, Arglwydd?’ Dywedodd yr Arglwydd 
wrthyf, ‘Cod a dos i Ddamascus, ac yno fe 
ddywedir wrthyt bopeth yr ordeiniwyd iti ei 
wneud.’ Gan nad oeddwn yn gweld dim 
oherwydd disgleirdeb y goleuni hwnnw, 
fe'm harweiniwyd gerfydd fy llaw gan y 
rhai oedd gyda mi, a deuthum i           
Ddamascus”’ (Actau’r Apostolion 22:1-11).   

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 ddi-
weddar.   
 
Anfonwn ein cofion gorau hefyd at bawb 
sydd mewn cartref preswyl, gan gofio 
mor anodd yw hi o hyd o ran cael ym-
weliadau gan deulu a ffrindiau. 
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn a Mr Godfrey Northam, 
Rachub o glywed am farwolaeth ei briod 
Jean yn Ysbyty Gwynedd fore Mawrth 
diwethaf, Tachwedd 2.  Bu Mrs Northam 
yn ffyddlon iawn i’r oedfaon yng  
Nghapel Carmel dros y blynyddoedd.  
Cydymdeimlwn yn ddwys hefyd â’u 
merch Tegwen a’u mab Geraint a’i deulu 
yntau.  
 

Y Sul nesaf 
Tachwedd 14 

Bydd yr oedfa ar Youtube yng ngofal Mr 
Eifion Jones, Ffestiniog. Bydd ar sianel 
YouTube Capel Tanycoed ac ar wefan yr 
Ofalaeth erbyn 9.00 o’r gloch y bore.  

Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch dan arweiniad y Gweinidog.  Hon 

fydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom hefyd.     

Bydd oedfa yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.  

Covid 
Fel y soniwyd y Sul diwethaf cofiwn yr 
angen i ddal i fod yn ofalus wrth ddod 
ynghyd yn ein capeli dros yr wythnosau 
nesaf o gofio bod nifer yr achosion o bobl 
yn dioddef o Covid yn dal i gynyddu. 
 
Aros ydym i gael gweld a fydd rhaid  i’r 
Llywodraeth ail gyflwyno cyfyngiadau 
yng Nghymru os bydd y niferoedd yn dal 
i gynyddu dros y pythefnos nesaf.  
 

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  
 

Oedfa ffôn  
Henaduriaeth 

Mae Henaduriaeth Arfon yn gwahodd 
pobl i ymuno ag Oedfa Ffôn am 4.45 o’r 
gloch ar brynhawn Sul.   
 
Dyma’r manylion: 
 
Ffonio 0333 0164 757 
 
Yna pan ofynnir am y ‘Conference 
Room Number’, deialu 83102889 

a phwyso’r botwm # ar ei ôl 
 

 Yna pan ofynnir am y  ‘PIN’  
deialu 5558  

a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

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.   


