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

Gweddi: Dad Nefol, closia aton ni fel 
ein bod yn dy ddarganfod yn ddigon ar 
gyfer pob angen …  

Emyn: 350 “Yr Iesu’n ddi-lai …” 

Darlleniad: Marc: 5:1-20, Effes. 6:10-20 

Daeth Iesu i’r byd i wared pobl. Roedd ei 
frwydr yn erbyn teyrnas y tywyllwch a’i 
hysbrydion drwg, a dyna’r frwydr y mae’r 
crediniwr ynddi. Trwy nerth Duw yn unig 
y’n rhyddheir o afael yr Un Drwg a’i ys-
brydion ac y cawn oruchafiaeth drostynt. 
“Dŷn ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl. 
Mae'n brwydr ni yn erbyn y bodau ys-
brydol sy'n llywodraethu, sef yr awdur-
dodau a'r pwerau tywyll sy'n rheoli'r byd 
yma; y fyddin ysbrydol ddrwg yn y byd 
nefol. “Felly gwisgwch yr arfwisg mae 
Duw'n ei rhoi i chi, er mwyn i chi ddal 
eich tir pan fydd pethau'n ddrwg, a dal i 
sefyll ar ddiwedd y frwydr” (Effesiaid 
6:12-13). Ceir sawl cyfeiriad yn y Beibl at 
y frwydr wrth i Iesu iachau rhai oedd dan 
ddylanwad ysbrydion drwg. Bu ef mewn 
brwydr ysbrydol yn yr anialwch wrth gael 
ei demtio gan Satan. Peryglus yw gwadu 
a diystyru’r ffaith fod pwerau ysbrydol 
drwg ar waith yn y byd heddiw. Mae’r 
diddordeb mewn ysbrydegaeth, yr ocwlt a 
chrefyddau paganaidd yn dyst i’w bodol-
aeth. Felly hefyd anghyfiawnderau a 
drygioni’r oesau. Mae effaith ddinistriol y 
pwerau tywyll ar fywyd unigolion a 
chymdeithas i’w gweld trwy’r niwed i 
fywyd y gŵr yma yn Gerasa. Disgrifia 
Iesu ei wrthwynebwr ysbrydol fel lleidr 
sy’n torri mewn i ladrata a gadael llanast 
ar ôl: “Mae'r lleidr yn dod gyda'r bwriad 
o ddwyn a lladd a dinistrio. Dw i wedi 
dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd 
ar ei orau” (Ioan 10:10). Yn hanes y gŵr 
hwn gwelir effeithiau gwaethaf yr ysbryd-
ion tywyll. Dyma ddyn a gollodd bopeth: 
perthynas â’i deulu a’i ffrindiau ac â’i 

gymdeithas; pob hunanbarch, gan redeg 
o gwmpas yn noeth. Doedd ganddo ddim 
hunanddisgyblaeth, gan fyw yn hytrach 
fel anifail gwyllt, yn ei niweidio’i hun ac 
yn berygl i’w gymdogion. Roedd wedi 
colli heddwch calon ac enaid a phwrpas i 
fyw. Bwriad teyrnas y tywyllwch yw 
lladrata a dinistrio popeth da a hardd ac 
adeiladol yn ein bywyd a’n cymdeithas. 
Mae cymdeithas yn gwbl analluog i’w 
ryddhau o’i argyfwng a’i amddiffyn rhag 
dylanwad yr ysbrydion: roeddent yn 
trio’i rwymo ond deuai’n rhydd bob tro. 
Caed ym mhob oes bobl yn ceisio delio â 
drygioni a phechod trwy ddeddfau, trwy 
garcharu, trwy addysgu a thriniaethau 
dynol. Eto aros gyda ni mae dylanwad yr 
Un Drwg.  Gan Iesu Grist Mab Duw yn 
unig y mae’r oruchafiaeth dros y pwerau 
ysbrydol. Ef sy’n gallu adfer y dyn i’w 
iawn bwyll. Y tristwch yw fod rhai yn y 
gymdeithas yn dewis gwrthod Iesu. 
Roedd colli’r moch yn cyfri mwy iddynt 
na iachad y dyn. Mae’r rhain yn mynnu 
fod Iesu’n gadael eu bro. Gwell oedd 
ganddynt fyw gyda’r dyn gwallgo nag 
ildio i awdurdod a ffordd Iesu. Roedd eu 
busnes ac economi ei bro yn bwysicach 
na iechyd dynion a bendithion ffordd 
Iesu.  Mae rhai o hyd sy’n rhoi mwy o 
werth ar y materol ar draul eu henaid, a 
gwerthoedd ysbrydol a moesol. Cofiwn 
rybudd Iesu ar ddiwedd y ddameg am y 
ffŵl cyfoethog a’i ysguboriau newydd 
llawn; un a roddodd y flaenoriaeth i’r 
materol a meddwl fod ganddo’r cyfan 
roedd ei angen. “Ond dyma Duw yn 
dweud wrtho, ‘Y ffŵl dwl! Heno ydy'r 
noson rwyt ti'n mynd i farw. Pwy fydd yn 
cael y cwbl rwyt ti wedi'i gasglu i ti dy 
hun?’ “Ie, fel yna bydd hi ar bobl sy'n 
casglu cyfoeth iddyn nhw'u hunain ond 
sy'n dlawd mewn gwirionedd, am eu bod 
heb Dduw.” (Luc 12:20). Nid yw Iesu’n 
aros lle nad oes croeso, ond mae’n gadael 
tyst i’w drugaredd a’i nerth i waredu. 
Mae Iesu am i’r dyn aros yn ei fro fel 
bod ei deulu a’i gymdeithas yn elwa. Y 
cyfraniad mwyaf allwn ei gwneud yw 
dweud wrth eraill am gariad Iesu Grist.  

iddynt gofio sêl rhai Cristnogion dros y 
frwydr arbennig hon ers blynyddoedd. 
Pan nad oedd fawr o neb, yn cynnwys 
y mwyafrif o’n gwleidyddion, yn sôn 
am y pethau hyn roedd mudiad fel 
Cymorth Cristnogol yn dod â hwy i’n 
sylw gan annog eglwysi i bwyso ar 
wleidyddion a llywodraethau i gymryd 
y cyfan o ddifrif. Roedd y mudiad hwn 
ar flaen y gad gan ei fod yn sôn am 
newid hinsawdd ymhell cyn iddi ddod 
yn ffasiynol i wneud hynny. 

Mae wastad yn demtasiwn i ni geisio 
ein dangos ein hunain yn y goleuni 
mwyaf ffafriol. Mor braf yw cael 
dweud ein bod ni wedi meddwl am 
rywbeth neu weithredu dros ryw achos 
o flaen neb arall. Ond nid dyna a wnaf 
wrth dynnu sylw at gyfraniad Cymorth 
Cristnogol at y frwydr yn erbyn Newid 
Hinsawdd. Fedraf fi ddim cofio pryd y 
dechreuodd y mudiad ddod â’r cyfan 
i’n sylw. Rhaid bod ugain mlynedd a 
mwy o bosibl ers hynny, ond y gwir 
ydi na fu i mi ar y pryd werthfawrogi’r 
pwyslais na deall maint yr argyfwng. 
Wnes i erioed amau gwirionedd yr hyn 
a ddywedwyd, ond rhaid cyfaddef i mi 
ar brydiau flino ar glywed am y peth o 
hyd ac o hyd.  

Ac o gydnabod hynny, diolch am y 
bobl a fynnodd ddwyn y cyfan i’n sylw 
gan ein hatgoffa o’r cyfrifoldeb sydd 
arnom i warchod y ddaear a  grëwyd 
gan Dduw ac i ofalu am ein cyd-
aelodau o’r teulu dynol. Does dim byd 
newydd yn y neges honno, ond mae’n 
rhwydd iawn colli golwg arni. 
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Daeth Cynhadledd o’r Partïon (COP) 
26 Glasgow i ben ddydd Gwener, ond 
gan fod y trafodaethau’n parhau mae’n 
rhaid aros i weld beth fydd wedi deillio 
o’r cyfan. Ers pythefnos bu’r cyfryngau 
Prydeinig a Chymreig yn adrodd am yr 
hyn oedd yn digwydd yn Glasgow, a 
chafodd materion amgylcheddol a’r 
frwydr yn erbyn Newid Hinsawdd fwy 
nag erioed o sylw. Caiff argymhellion 
neu benderfyniadau COP26 eu parchu 
a’u gweithredu gan lywodraethau ar 
draws y byd gobeithio. O’n rhan ni yng 
ngwledydd Prydain, mae’n debyg mai 
un mesur o’n hymrwymiad i’r ymdrech 
holl bwysig er lles y blaned fydd faint y 
sylw a roddir i COP27 yn yr Aifft y 
flwyddyn nesaf. A gaiff honno’r un 
sylw ynteu a welwn mai’r ffaith fod y 
gynhadledd eleni wedi ei chynnal yng 
ngwledydd Prydain a ddaeth â’r fath 
amlygrwydd iddi yn y gwledydd hyn?  
Er lles cenedlaethau’r dyfodol ac er lles 
y blaned ei hun gobeithio y gwelwn 
lywodraethau a busnesau ac unigolion 
yn gweithredu yn ôl eu gallu yn y 
frwydr hon.  

Daeth materion amgylcheddol i hawlio 
mwy o sylw, a hynny’n gwbl briodol 
yn yr argyfwng a wynebwn  oherwydd 
newid hinsawdd. Hyd yn ddiweddar, 
cymharol ychydig o bobl oedd wir yn 
ymboeni ynghylch materion ‘gwyrdd’, 
ond bellach clywir mwy a mwy o bobl 
yn codi llais o blaid y blaned ryfeddol 
hon sy’n gartref i ni. Ond â chymaint o 
bobl o’r farn bod yr Eglwys Gristnogol 
yn gwbl amherthnasol byddai’n dda 

COP26 



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 Mr 
Eifion Jones, Ffestiniog. Bydd i’w gweld  
o 8.30 o’r gloch y bore ymlaen.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom/ Capel Coch 

Daw Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom o Capel Coch am 10.00 o’r gloch 
heddiw.   
 

Bethlehem  
Bydd oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan arweiniad y Gweinidog.    
 

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 y Parchg 
Ddr Elwyn Richards, Caernarfon.  
 

Ysgol Sul CC 
Roedd yn braf iawn gweld yr Ysgol Sul yn 
ail ddechrau yn Capel Coch y Sul diwethaf. 
Daeth nifer dda o blant yno, ac roedd yn 
braf cael eu croesawu nôl.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn cyfarfod eto am 11.15 
o’r gloch y Sul nesaf, Tachwedd 21. 

Actau   
‘Syllodd Paul ar y Sanhedrin, ac meddai, 
“Frodyr, yr wyf fi wedi byw â chydwybod 
lân gerbron Duw hyd y dydd hwn.” Ond 
gorchmynnodd Ananias yr archoffeiriad i'r 
rhai oedd yn sefyll yn ei ymyl ei daro ar ei 
geg. Yna dywedodd Paul wrtho, “Y mae 
Duw yn mynd i'th daro di, tydi bared gwyn-
galchog. A wyt ti'n eistedd i'm barnu i yn ôl 
y Gyfraith, ac yna'n torri'r Gyfraith trwy 
orchymyn fy nharo?” Ond dywedodd y rhai 
oedd yn sefyll yn ei ymyl, “A wyt ti'n 
beiddio sarhau archoffeiriad Duw?” Ac 
meddai Paul, “Ni wyddwn, frodyr, mai'r 
archoffeiriad ydoedd; oherwydd y mae'n 
ysgrifenedig, ‘Paid â dweud yn ddrwg am 
bennaeth dy bobl.’ ” 

Sylweddolodd Paul fod y naill ran yn 
Sadwceaid, a'r llall yn Phariseaid, a dech-
reuodd lefaru'n uchel yn y Sanhedrin: 
“Frodyr, Pharisead wyf fi, a mab i Pharis-
ead. Ynghylch gobaith am atgyfodiad y 
meirw yr wyf ar fy mhrawf.” Wedi iddo 
ddweud hyn, aeth yn ddadl rhwng y Pharis-
eaid a'r Sadwceaid, a rhannwyd y cynull-
iad. Oherwydd y mae'r Sadwceaid yn 
dweud nad oes nac atgyfodiad nac angel 
nac ysbryd, ond y mae'r Phariseaid yn eu 
cydnabod i gyd. Bu gweiddi mawr, a    
chododd rhai o'r ysgrifenyddion oedd yn 
perthyn i blaid y Phariseaid, a dadlau'n daer, 
gan ddweud, “Nid ydym yn cael dim drwg 
yn y dyn hwn; a beth os llefarodd ysbryd 
wrtho, neu angel?” Ac wrth i'r ddadl boethi, 
daeth ofn ar y capten rhag i Paul gael ei 
dynnu'n ddarnau ganddynt, a gorchmyn-
nodd i'r milwyr ddod i lawr i'w gipio ef o'u 
plith hwy, a mynd ag ef i'r pencad-
lys’ (Actau’r Apostolion 23:1-10).   

Ysgol Sul Zoom 
Dros y Cyfnod Clo roedd yr Ysgol Sul a 
gynhaliwyd trwy gyfrwng Zoom bob Sul 
yn llwyddiant mawr, diolch i Susan  
Williams a Chynllun Efe. Bydd cyfle i 
ymuno â’r Ysgol Sul Zoom eto heddiw 
am 11.15 o’r gloch.  Anfonwch ebost at: 

john.cilfynydd@btinternet.com  
I gael y ddolen Zoom. 
 
Bydd Ysgol Sul Zoom eto ddydd Sul, 
Rhagfyr 12. 
 

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 hef-
yd at bawb sydd mewn cartref preswyl, 
gan gofio mor anodd yw hi o hyd o ran 
cael ymweliadau gan deulu a ffrindiau. 
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Hefin Hughes, 1 
Stryd Hir, Gerlan yn Amlosgfa Bangor 
ddydd Gwener, Tachwedd 12. Bu farw 
Hefin yn 60 oed yn Ysbyty Gwynedd ar 
Hydref 21. Y Parchg Ddr Huw John 
Hughes oedd yn arwain y gwasanaeth a 
chymerwyd rhan hefyd gan y Gweinidog. 

Cafwyd teyrnged i Hefin gan ei wyres 
Lois a chan ei gyfaill Dafydd Cadwaladr, 
a soniwyd amdano yn gŵr teulu arbennig, 
cyfaill i lawer, cwmnïwr diddan ac un a 
fyddai yn ei elfen yng nghanol pobl ac 
allan ar y mynyddoedd wrth ei waith yn 
bugeilio. Estynnwn ein cydymdeimlad i 
Elaine, Dylan a Lisa ac i fam Hefin, Mrs 
Jean Hughes a’r holl deulu yn eu colled 
fawr.   
 

Oedfa ffôn  
Henaduriaeth Arfon 

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.   

Y Suliau nesaf 
Tachwedd 21 

Capel Coch:  
11.15 a.m. - Ysgol Sul   
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Dafydd W Wiliam  
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa TouTube:  
Y Gweinidog 
 

Tachwedd 28 
Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog   
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa TouTube:  
Mr Geraint Jones 


