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

Gweddi: Agor ein llygaid i weld yr Iesu 
a’n clustiau i ni ei wrando. Agor ein calon 
i ’nabod yr Iesu..   

Emyn: 189 “O am gael ffydd i edrych ...”  

Darlleniad: Marc 6:1-29 

Mae’n debyg ein bod yn gyfarwydd ag 
ymateb Iesu i anghrediniaeth Nasareth y 
tro olaf iddo ymweld â’r dref: “Mae 
proffwyd yn cael ei barchu ym mhobman 
ond yn y dre lle cafodd ei fagu!” Caiff 
pobl eu gwrthod yn eu bro eu hunain yn 
aml ar sail cenfigen neu ragfarn deuluol a 
chymdeithasol. Ond mae yna reswm mwy 
dros wrthod Iesu yn Nasareth. Wyddom 
ni ddim beth oedd ym meddwl Iesu wrth 
iddo ymweld â llwybrau’i blentyndod a 
gweld teulu, ffrindiau a hen gymdogion. 
Ond yn ôl ei arfer, aeth i’r synagog ar y 
Saboth, yn awyddus i gyd-addoli a dysgu 
ei bobl ei hun am ddirgelion teyrnas 
Dduw a’r angen am gymod â Duw. Roedd 
hanes ei weinidogaeth rymus eisoes, 
mae’n debyg, wedi cyrraedd Nasareth: 
“Ble wnaeth hwn ddysgu'r pethau yma i 
gyd?” medden nhw. “Ble gafodd o'r holl 
ddoethineb, a'r gallu i wneud gwyrth-
iau?” Roedd ei eiriau a’i allu i wneud 
gwyrthiau yn rhwystr iddynt: ni allent 
weld ymhellach na’r dyn a fagwyd yn eu 
plith. Glynent wrth y dynol gan fethu 
gweld y person cyflawn: ni allent weld ei 
ddwyfoldeb. Gwyliwn rhag gweld Iesu’n 
unig o ochr ei ddyndod. Dyma pam y 
caiff llawer heddiw, fel pobl Nasareth, eu 
tramgwyddo wrth drafod ei wyrthiau, ac 
yn arbennig ei atgyfodiad. Collir dyfnder 
ystyr ei air pan wrthodir ei ddwyfoldeb. 
Neges Ioan ydi: “Daeth y Gair yn berson 
o gig a gwaed; daeth i fyw yn ein plith ni. 
Gwelon ni ei ysblander dwyfol – ei ys-
blander fel Mab unigryw wedi dod oddi 
wrth y Tad yn llawn gras/haelioni a gwir-
ionedd” (Ioan 1:14). Wrth i bobl Nasareth 

wrthod y dwyfol, ni allai Iesu wneud 
gwyrthiau yn eu plith. Nid lleihau ei allu 
i wneud gwyrthiau a wna anghrediniaeth 
ond creu calon sy’n gwthio’r Duw a fedr 
gyflawni’r amhosib ymaith. Gwrthod y 
gwir Dduw yw pechod gwreiddiol dyn. 
Crea’r anghrediniwr dduwiau eraill ac 
ymddiried ynddynt: ymddiried rhai 
mewn delwau o waith llaw tra bo eraill 
yn ymddiried yn eu  syniadau eu hunain 
neu athroniaeth ddynol dwyllodrus. 
Meddai Ioan: “Roedd y Gair yn y byd, ac 
er mai fe greodd y byd, wnaeth pobl y 
byd mo'i nabod. Daeth i'w wlad ei hun, a 
chael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Ond 
cafodd pawb wnaeth ei dderbyn, (sef y 
rhai sy'n credu ynddo) hawl i ddod yn 
blant Duw” (Ioan 1:10-12). Mae gwrthod 
credu’n amddifadu Nasareth o fendithion 
Iesu Grist: colli cyfle i brofi bendithion 
gwyrthiol efengyl gras a chariad Duw. Er 
y gwrthod, parhau wna’r genhadaeth. 
Wedi gadael Nasareth aeth Iesu a’i ddis-
gyblion i’r pentrefi a threfi cyfagos; a 
dyna gychwyn cenhadaeth yr apostolion 
a fyddai’n parhau wedi’r croeshoeliad a’r 
atgyfodiad wrth iddo’u hanfon allan i’r 
byd: “Ewch i wneud pobl o bob gwlad yn 
ddisgyblion i mi, a'u bedyddio nhw fel 
arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas 
â'r Tad, a'r Mab a'r Ysbryd 
Glân” (Mathew 28:19). Mynd yn nerth ei 
gwmni fyddai’u hanes: pregethu a rhoi 
cyfle i bobl brofi bendithion gras Duw 
wrth iddynt droi mewn edifeirwch a 
chredu yn Iesu Grist, Mab Duw. Dyma 
hefyd ein braint ninnau. Canlyniad eu 
cenhadaeth ydi bod pawb wedi cael cyfle 
i gredu. Byddai eu cyffes o ffydd yn fwy 
na geiriau gan ei fod yn golygu hefyd 
rhoi eu heiddo a’u hamser i hybu’r 
gwaith drwy gynnal yr apostolion. Wrth 
gredu, down yn aelodau o gorff Crist, yr 
Eglwys, ac yn gyfrannog yn y gwaith. 
Mae rhai, fel y brenin Herod a wahodd-
wyd ac a rybuddiwyd gan Ioan, yn 
gwrthod credu. Collodd yntau ei gyfle 
trwy ddewis bodloni ei chwant a phlesio 
eraill yn hytrach nag edifarhau a chredu. 

 

Ac afledneisrwydd o’r mwyaf oedd yr 
hyn a gafwyd ganddo nos Iau yn dilyn 
boddi 27 o bobl a phlant yn Y Sianel 
wrth geisio croesi o Ffrainc i Dde 
Lloegr mewn cwch cwbl anaddas. An-
fonodd lythyr at Arlywydd Ffrainc i 
ddweud beth y dylai hwnnw ei wneud 
ynglŷn â’r bobl sy’n croesi’r Sianel er 
mwyn ceisio lloches yn y Deyrnas  
Unedig, (nid ei fod ef yn defnyddio’r 
term ‘ceisio lloches’ wrth gwrs). A’r 
un pryd cyhoeddodd y llythyr ar   
Twitter er mwyn i’r byd ei ddarllen. 
Rhad arnom os yw hwn yn credu mai 
Twitter yw’r llwyfan priodol ar gyfer 
trafodaethau ar faterion holl bwysig 
rhwng gwladweinwyr.   

Byrdwn aflednais ei neges oedd y 
‘returns agreement’. Mewn gair, hawl 
fyddai hwnnw i Brydain anfon yn ôl i 
Ffrainc unrhyw un a lwyddai i ddod 
yma i geisio lloches. Mor annynol a 
gwrthun!  ‘Returns agreement’ sy’n 
caniatáu i ni ddychwelyd nwyddau  
diangen at y gwerthwr, a than drefn 
felly yr arferai pobl gael tair ceiniog 
am ddychwelyd potel bop wag i siop. 
Wrth ymwrthod â’r cyfrifoldeb i   
lochesu ffoaduriaid, ac wrth geisio pob 
ffordd bosib o’u danfon yn ôl i Ffrainc, 
mae Mr Johnson mewn peryg o roi’r     
argraff nad yw’r bobl hyn ond pethau    
diwerth a diangen. Ie, rhad arnom os 
mai felly y mae’n ei gweld hi. A rhag i 
ni fod ar unrhyw gyfri’n debyg iddo, 
gweddïwn dros ffoaduriaid, dros bawb 
sy’n gweini arnynt ac yn eiriol      
drostynt, a thros wladweinwyr sy’n 
gyfrifol amdanynt.  
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Gallwch ddisgwyl meddan nhw am      
hydoedd am fws cyn i ddau neu dri 
ddod efo’i gilydd. Mae arna’i ofn mai 
tebyg iawn yw perthynas Gronyn a Mr 
Johnson gan mai gyda Phrif Weinidog 
San Steffan y cychwynnaf heddiw fel y 
Sul diwethaf. Ond ble mae dechrau? 

Wythnos i heddiw, aeth Mr Johnson i 
weld Peppa Pinc, a thrannoeth cafodd 
Cydffederasiwn Diwydiannau Prydain 
adroddiad am yr ymweliad. Am y tro, 
dweud dim fyddai orau am y ffars o 
hyrwyddo’r ddelwedd o’r ffŵl annwyl 
trwy smalio colli ei le yn ei nodiadau 
(er mwyn tynnu sylw oddi ar fethian-
nau a phroblemau’r Llywodraeth?). I 
mi, y gwaethaf am ei araith oedd yr 
hyn a ddywedodd wrth  drafod deg   
elfen ei gynllun ar gyfer gweithredu er 
budd yr amgylchedd. Daeth y deg elfen 
ato, meddai, ar Fynydd Sinai, yn ‘ddeg 
gorchymyn newydd’. Nid ef yw’r  
cyntaf i sôn am beth felly; cafwyd sawl 
enghraifft o ‘ddeg gorchymyn’ ar gyfer 
gêm neu gymdeithas neu ysgol ymysg 
pethau eraill. Ond dyma’r tro cyntaf i 
mi glywed neb yn dweud ei fod wedi 
eu derbyn ‘ar [Fynydd] Sinai’. Yn 
amlwg, nid yw’n ddigon bellach i Mr 
Johnson fod fel ei arwr Churchill; mae 
am fod fel Moses yn derbyn ei bolisïau 
oddi wrth Dduw. Galwch fi’n hen   
ffasiwn ac yn gul; ond i mi, y mae yna 
rywbeth aflednais yn y syniad o ‘ddeg 
gorchymyn’ heblaw Deg Gorchymyn 
Duw ei hun. Ac aflednais   hefyd yw’r 
awgrym y gall yr un ohonom ni ein 
cymharu ein hunain â Moses. 

Afledneisrwydd 



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 
Geraint Jones, Trefor. 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. 
Mae’r cod Zoom wedi ei gynnwys gyda’r 
ebost a anfonir atoch yn wythnosol.  
 

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 Sarah  
Rowland Jones, Deon Tyddewi.  

Ysgol Sul Capel Coch 
 
Bu raid gohirio’r Ysgol Sul yn Capel Coch 
fore Sul diwethaf am fod nifer o’r plant neu 
eu teuluoedd dan annwyd ac ati.  Arwydd 
amlwg o’r cyfnod rhyfedd hwn yn sicr.  
Bwriedir rhoi cynnig ar gynnal Ysgol Sul 
fore Sul nesaf, Rhagfyr 5 am 11.15 o’r 
gloch.   
 

Actau  
 

‘Cyflwynodd Ffestus achos Paul i sylw'r 
brenin. “Y mae yma ddyn,” meddai, “wedi 
ei adael gan Ffelix yn garcharor, a phan 
oeddwn yn Jerwsalem gosododd y prif  
offeiriaid a henuriaid yr Iddewon ei achos 
ef ger fy mron, a gofyn am ei gondem-
nio. Atebais hwy nad oedd yn arfer gan 
Rufeinwyr drosglwyddo unrhyw un fel ffafr 
cyn bod y cyhuddedig yn dod wyneb yn 
wyneb â'i gyhuddwyr, ac yn cael cyfle i'w 
amddiffyn ei hun yn erbyn y cyhudd-
iad. Felly, pan ddaethant ynghyd yma, heb 
oedi dim cymerais fy lle drannoeth yn y 
llys, a gorchymyn dod â'r dyn gerbron. Pan 
gododd ei gyhuddwyr i'w erlyn, nid oeddent 
yn ei gyhuddo o'r un o'r troseddau a          
ddisgwyliwn i. Ond rhyw ddadleuon oedd 
ganddynt ag ef ynghylch eu crefydd eu   
hunain, ac ynghylch rhyw Iesu oedd wedi 
marw, ond y mynnai Paul ei fod yn fyw. A 
chan fy mod mewn penbleth ynglŷn â'r 
ddadl ar y pethau hyn, gofynnais iddo a 
oedd yn dymuno mynd i Jerwsalem, a chael 
ei farnu amdanynt yno. Ond gan i Paul   
apelio am gael ei gadw dan warchodaeth, i 
gael dyfarniad gan yr Ymerawdwr, gorch-
mynnais ei gadw felly nes imi ei anfon at 
Gesar.” Meddai Agripa wrth Ffestus, “Mi 
hoffwn innau glywed y dyn.” Meddai ynt-
au, “Fe gei ei glywed yfory.” 
 
Trannoeth, felly, daeth Agripa a Bernice, yn 
fawr eu rhwysg, a mynd i mewn i'r llys yng-
hyd â chapteiniaid a gwŷr amlwg y ddinas; 
ac ar orchymyn Ffestus, daethpwyd â Paul 
gerbron ... ’ (Actau’r Apostolion 25:14-23).   

Cofion 
Anfonwn ein cofion at aelodau a fu yn yr 
ysbyty yn ddiweddar neu sydd yno ar 
hyn o bryd.  Yn yr un modd anfonwn ein 
cofion cynhesaf at aelodau sydd mewn 
cartrefi preswyl. A’r Nadolig ar y gorwel, 
gobeithio bydd modd i deuluoedd weld ei 
gilydd ac na ddaw unrhyw gyfyngiadau 
pellach i amharu ar drefniadau ar gyfer yr 
Ŵyl.   
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Gwyn Parri, 
Cynefin, Deiniolen  ddydd Gwener, 26 
Tachwedd yn Eglwys Llandinorwig a 
Mynwent Machpela dan arweiniad y 
Gweinidog. Cymerwyd rhan hefyd gan y 
Canon Idris Thomas a’r Parchg Trefor 
Lewis, a chyflwynwyd y teyrngedau gan 
Rhian a Cefin Roberts a Irfon Morris a 
chan ferch Gwyn, Heledd. Bu Gwyn yn 
byw gydol ei oes yn ei filltir sgwâr yn 
Neiniolen. Ym myd addysg y bu’n 
gweithio ar hyd ei yrfa, ac yr oedd parch 
mawr iddo lle bynnag y bu’n gweithio, 
yng Nghonwy, Gwynedd a Môn. Bu’n 
weithgar yn ei gymuned, a bu’n rhan o 
sawl cymdeithas a mudiad yn lleol ac yn 
ehangach. Ond ei deulu a ddeuai gyntaf 
iddo bob amser, a chydymdeimlwn o’r 
newydd ag Annette a’u plant Heledd,  
Ynyr a Bedwyr a’u plant hwythau a’r 
holl deulu yn eu colled.  

Roedd Gwyn yn aelod yn Ebeneser, a bu 
ei brofiad a’i allu o gymorth mawr wrth 
iddo ymgymryd ag ysgrifenyddiaeth yr 
eglwys yn y cyfnod y bu raid meddwl am 
werthu’r capel. Roedd yn gymeradwy yn 
ei fro a’i waith, ac yn gyfaill hoffus a 
chywir.   
 
Cafodd gyfnod hir o waeledd blin, ond 
cadwodd yn dyner ei ysbryd trwy’r cyfan, 
ac wedi’r holl ofal dymunwn i’w deulu 
bob nerth a gras.    

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 
 

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 
 

Rhagfyr 19 
 
Capel Coch:  
11.15 a.m. - Ysgol Sul   
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Oedfa Nadolig  
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 


