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

Gweddi: Helpa fi, Arglwydd Dduw, i 
ymddiried yn llwyr yno ti.  

Emyn: 189 “O am gael ffydd …” 

Darlleniad: Marc 5:21-43 

Dyma hanes dau mewn gwewyr personol 
yn mentro mewn ffydd at Iesu, sy’n llawn 
cydymdeimlad yn delio ag argyfwng a 
dioddefaint pobl. Mae Jairus a’r wraig a 
gyffyrddodd â mantell Iesu yn wahanol 
iawn i’w gilydd: Jairus yn arweinydd 
amlwg yn y Synagog a‘r wraig yn neb o 
bwys yng ngolwg pobl.  Roedd Jairus yn 
gyfoethog a dylanwadol, wedi profi 
deuddeng mlynedd o hapusrwydd gyda’i 
ferch ond yn ddiymadferth yn wyneb ei 
gwaeledd. Cawsai’r wraig ddeuddeng 
mlynedd o waeledd, ac mae bellach mewn 
gwendid corff, wedi gwario’r cwbl oedd 
ganddi er ceisio iachad, ac mae’r gyfraith 
Iddewig yn ei gwahardd rhag mynychu’r 
Synagog. Roedd yna gyfyngu ar ei bywyd 
cymdeithasol a theuluol gan iddi gael ei 
chyfri’n aflan oherwydd y gwaedlif 
(Lefiticus 15:19-25).  Hyfryd ydi gweld 
fod y ddau yn bwysig i’r Iesu ac felly yn 
derbyn ei gymorth. Nid yw neb sydd â 
ffydd yn Iesu, waeth pwy ydynt na beth 
yw eu cefndir na’u cyflwr, byth yn cael eu 
gwrthod ganddo.  Caiff ffydd y ddau ei 
fynegi mewn ffordd wahanol: nid maint 
dy ffydd ydi cwestiwn Iesu ond oes gen ti 
ffydd ynddo?  Yn ddistaw ac yn y dirgel y 
dangosodd y wraig ei ffydd, tra bo Jairus 
yn rhoi mynegiant cyhoeddus o’i ffydd. 
Roedd raid i’r ddau wynebu anawsterau a 
mentro’r cwbl ar Iesu. Roedd raid i Jairus 
anwybyddu lleisiau anghrediniol ei ffrin-
diau a’r Phariseaid a’r Ysgrifenyddion. 
Roedd gofyn iddo roi heibio’i falchder fel 
arweinydd yn y Synagog a phlygu mewn 
gostyngeiddrwydd wrth draed yr Iesu gan 
ymbil yn daer arno i iachau ei ferch. 
Roedd anawsterau gwahanol gan y wraig. 

Doedd dim croeso iddi gan y dorf yn ei 
haflendid. Eto mentrodd glosio at Iesu a 
chyffwrdd ei fantell gan gredu bod cy-
ffyrddiad bychan ag ef yn ddigon i’w 
hiachau.  Mae gwir ffydd bob amser yn 
creu menter ynom i ddod at Iesu er i 
bethau edrych yn anobeithiol. Nid yw 
Iesu’n gadael iddi fynd heb gyffesu ei 
ffydd a rhannu ei thystiolaeth â’r dyrfa. 
Derbyniodd fwy na iachad corfforol:  
derbyniodd dangnefedd enaid o brofi 
trugaredd Iesu Grist. Dyma ryfeddod 
haelioni gras Iesu. Cofiwn bod ganddo 
amser i bawb sy’n troi ato hyd yn oed os 
ydi pawb arall yn eu hanwybyddu ac yn 
eu hesgymuno, fel y wraig. Y peth olaf 
oedd Jairus eisiau oedd gweld Iesu’n 
oedi gyda’r wraig ar y ffordd i’w gartref. 
Dyma pryd y daeth y newydd am farwol-
aeth ei ferch fach i chwalu ei obeithion.  
Daw ffydd dan ymosodiad yn gyson: 
yma, mae yna golled a geiriau negyddol 
y bobl a ddaeth â’r neges am farwolaeth 
y ferch. Os nad oes gan ffrindiau Jairus 
air o gysur, mae gan Iesu air o anogaeth: 
“Paid ac ofni, dim ond credu”. Bod yng 
ngair Duw ydy’r ffordd i gael ffydd, a’i 
gynnal yn wyneb ymosodiadau.  Credu, 
er yr amgylchiadau a gwawd y galarwyr 
anghrediniol sy’n gwneud i’r gŵr ddar-
ganfod tosturi, nerth a gallu Duw yn Iesu 
Grist. Gall ffydd yn Iesu ein cynnal pan 
fo ein byd yn chwalu. Mae ffydd yn Iesu 
yn golygu ymddiried ym mwriadau da 
Duw tuag atynt. Nid yw perchen ffydd 
yn ei chael yn hawdd deall popeth, yn 
arbennig yng nghanol gwewyr stormydd 
bywyd a galar. Eto gall ymarfer ffydd 
ddwyn tangnefedd rhyfeddol i’r enaid. 
Gyda chyffyrddiad a gorchymyn Iesu 
Fab Duw cododd y ferch, a cherdded a 
bwyta. Gwelodd Jairus a’r disgyblion 
nad oedd marwolaeth hyd yn oed yn 
drech nag awdurdod Iesu.  Dathlwn fod 
gennym Arglwydd a Gwaredwr sy’n 
llawn tosturi, sydd ag amser i bawb a 
gallu a nerth i ddelio â phob angen. Felly 
“Paid ac ofni dim ond credu”.  

 

hynny sy’n rhybudd i bawb ohonom 
mewn rhyw ffordd.  

Wrth amddiffyn y Deyrnas Unedig a’i 
democratiaeth rhag y cyhuddiadau o 
lygredd mae Mr Johnson yn gwneud 
camgymeriad sylfaenol o uniaethu ei 
lywodraeth ei hun â’r wladwriaeth a’i 
democratiaeth. Mae hynny yn fwriadol   
ar ei ran, ond ni ddylai wneud hynny. 
Ni ddylem ninnau chwaith leihau ein 
heuogrwydd trwy geisio gwneud eraill 
yn gyfrifol amdano. Mor rhwydd yw 
beio pobl ac eglwys ac amgylchiadau 
am bethau yr ydym ni, a neb arall wir, 
yn euog ohonynt.    

Poenus oedd gwrando ar Mr Johnson 
yn canmol democratiaeth San Steffan 
gan fynnu ei bod hi, a’i lywodraeth a 
fo’i hunan gyda hi yn ôl yr awgrym, 
ymysg ‘y glanaf yn y byd’. Geiriau 
Llyfr Deuteronomium ddaeth i’m 
meddwl: ‘Gad i ddieithryn dy ganmol, 
ac nid dy enau dy hun; un sy'n estron, 
ac nid dy wefusau dy hun’ (27:2). Onid 
llawer mwy gweddus yw i eraill ein 
canmol na’n bod ni’n ein canmol ein 
hunain?  Oni ddylai ein daioni a’n      
cariad a’n hufudd-dod i Dduw fod yn 
amlwg i eraill trwy ein hymddygiad 
a’n gweithredoedd yn hytrach na’n bod 
ni’n teimlo bod rhaid i ni ddweud wrth 
bawb mor dda ydym!   Dyna’n sicr yr 
hyn a ddysgai ein Harglwydd a’n 
Gwaredwr i ni: ‘Boed i'ch goleuni 
chwithau lewyrchu gerbron eraill, er 
mwyn iddynt weld eich gweithredoedd 
da chwi a gogoneddu eich Tad, yr hwn 
sydd yn y nefoedd’ (Mathew 5:16).  
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Yn gam neu gymwys, mae arweinwyr 
gwleidyddol y Deyrnas Unedig ar hyd 
y blynyddoedd wedi medru cymryd yn 
ganiataol fod yna barch at ei threfn 
lywodraeth a’i senedd ar draws y byd. 
Maent wedi credu mai San Steffan yw 
mam holl seneddau’r byd, a bod ein 
democratiaeth yn batrwm diogel i bawb 
ar draws y byd. Ac maent wedi cymryd 
yn ganiataol fod y byd i gyd yn deall ac 
yn cydnabod hynny. Doedd dim rhaid 
perswadio neb: roedd y peth yn amlwg 
i bawb. Ond mae’n wahanol erbyn hyn.  

Ar lwyfan rhyngwladol COP26 yn 
Glasgow meddai Mr Johnson: “Rwy’n 
wirioneddol gredu nad yw’r Deyrnas 
Unedig unman yn agos at fod yn wlad 
lygredig, ac nid yw ein sefydliadau’n 
bwdr chwaith.” Ac yn Nhŷ’r Cyffredin 
union wythnos wedyn meddai: “Rwy’n 
credu bod yr ymosodiadau cyson hyn 
ar lefelau llygredd a sleaze y Deyrnas 
Unedig yn gwneud anghymwynas    
enfawr â biliynau o bobl ar draws y 
byd ... Dyma un o’r democratiaethau 
glanaf yn y byd.”  

Roedd ei eiriau yn Nhŷ’r Cyffredin yn 
amwys. Bron nad oedd yn cydnabod 
bodolaeth y llygredd ac yn beio’r bobl 
sy’n tynnu sylw ato, gan roi’r argraff 
mai’r ‘anghymwynas’ yw beirniadu’r 
llygredd, yn hytrach na’r llygredd ei 
hun. Mae’n debyg mai ‘anghymwynas’ 
â Mr Johnson fyddai awgrymu mai 
dyna oedd ei fwriad. Ond mae sawl 
peth ynglŷn â’i eiriau’n peri pryder, a 
dyma dynnu sylw at ddau o’r pethau 

Anghymwynas fawr 



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 8.30 o’r 
gloch y bore ymlaen.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom/ Capel Coch 

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 y Parchg Ddr       
Dafydd Wyn Wiliam.    
 

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 
Casi Jones, Llanfairpwll.  

Ysgol Sul Capel Coch 
 
Bydd Ysgol Sul Capel Coch yn cyfarfod eto 
heddiw am 11.15 o’r gloch.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at bawb o’n haelodau 
sydd heb fod yn dda eu hiechyd, yn arbennig 
aelodau a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar neu 
sydd yno ar hyn o bryd.  Un o’r pethau 
mwyaf anodd a wynebodd pobl yn ystod y 
flwyddyn a hanner ers dechrau’r pandemig  
yw’r ffaith na chaiff teuluoedd ymweld ag 
anwyliaid yn yr ysbyty.  Cydymdeimlwn â 
phawb a fu yn y sefyllfa honno. Gwaetha’r 
modd, nid yw’n ymddangos y bydd pethau’n 
newid yn fuan. Gweddiwn dros bawb sy’n 
wynebu’r sefyllfa honno, fel cleifion ac fel 
teulu sy’n dyheu am weld anwyliaid. 

Actau  
 

‘Ond yr wyf yn cyfaddef hyn i ti, mai yn 
null y Ffordd, a alwant hwy yn sect, felly yr 
wyf yn addoli Duw ein hynafiaid. Yr wyf 
yn credu pob peth sydd yn ôl y Gyfraith ac 
sy'n ysgrifenedig yn y proffwydi, ac yn 
gobeithio yn Nuw—ac y maent hwy eu 
hunain yn derbyn y gobaith hwn, y bydd 
atgyfodiad i'r cyfiawn ac i'r anghyf-
iawn. Oherwydd hyn, yr wyf finnau hefyd 
yn ymroi i gadw cydwybod lân gerbron 
Duw a dynion yn wastad. Ac ar ôl amryw 
flynyddoedd, deuthum i wneud elusennau 
i'm cenedl ac i offrymu aberthau, ac wrthi'n 
gwneud hyn y cawsant fi, wedi fy mhur-
eiddio, yn y deml. Nid oedd yno na thyrfa 
na therfysg. Ond yr oedd yno ryw Iddewon 
o Asia, a hwy a ddylai fod yma ger dy fron 
di i'm cyhuddo i, a chaniatáu fod ganddynt 
rywbeth yn fy erbyn; neu dyweded y rhain 
yma pa gamwedd a gawsant ynof pan sefais 
gerbron y Sanhedrin, heblaw'r un ymadrodd 
hwnnw a waeddais pan oeddwn yn sefyll yn 
eu plith: “Ynghylch atgyfodiad y meirw yr 
wyf ar fy mhrawf heddiw ger eich 
bron”’ (Actau’r Apostolion 24:14-21).   

Cydymdeimlo 
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth 
Mr Gwyn Parri, Cynefin, Deiniolen 
ddydd Gwener, Tachwedd 19 yn dilyn 
cyfnod hir o waeledd blin. Estynnwn ein 
cydymdeimlad i’w briod Annette a’i 
blant Heledd, Ynyr a Bedwyr a’r teulu 
cyfan yn eu colled a’u galar. Roedd 
Gwyn yn aelod o’r eglwys yn Ebeneser. 
Daw cyfle eto i dau teyrnged iddo, ond 
maddeuwch nodyn personol am y tro gan 
fod Gwyn a minnau yn yr un dosbarth yn 
Ysgol Brynrefail. Ac nid hynny’n unig; 
roedden ni hefyd yn dilyn fwy neu lai yr 
un cyrsiau trwy flynyddoedd ysgol ac am 
dair blynedd arall yn y Brifysgol ym 
Mangor. Ac rwy’n dal i gofio cyfarfod â 
Gwyn ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol 
ym Mhorthmadog ym mis Awst 1987 ac 
yntau’n holi a fuaswn i’n ystyried      
gwahoddiad i fod yn weinidog i eglwysi 
Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant  
Peris (fel yr oedd ar y pryd).  Cyswllt 
personol arall oedd bod Falmai a Gwyn 
wedi bod yn gyd-weithwyr yng Ngholeg 
Meirion Dwyfor ym Mhwllheli am rai 
blynyddoedd.   

 

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  
 
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar  
sianel Y outube Capel Tanycoed   
heddiw.  Bydd yr oedfa yno erbyn 8.30 
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 28 
 
Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog   
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa YouTube:  
Mr Geraint Jones 
 

Rhagfyr 5 
 
Capel Coch:  
11.15 a.m. - Ysgol Sul   
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Gwenda Richards  
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Rhagfyr 12 
 
Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog   
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa YouTube:  
Mr Alwyn Pritchard 


