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

Gweddi:  Arglwydd, rho i ni sicrwydd 
dy gwmni yn awr …  

Emyn: 274 “Ceisiwch yn gyntaf ...” 

Darllen: Marc: 6:30-44 

Nid oes raid amau gofal Iesu amdanom. 
Mae’r adnodau hyn yn dangos gofal Iesu 
am bobl mewn amrywiol ffyrdd ac mewn 
gwahanol sefyllfaoedd. Yn gyntaf 
gwelwn ei ofal am ei ddisgyblion wedi 
iddynt ddychwelyd o’u taith genhadol, yn 
llawn brwdfrydedd oherwydd llwyddiant 
eu hymgyrch. Ond gwyddai Iesu eu bod 
angen amser i orffwyso ac ymlacio heb 
ymyrraeth y tyrfaoedd. Felly mae’n eu 
gwahodd i fynd gydag ef o’r neilltu i le 
unig. Arglwydd sy’n deall ein cyflwr a’n 
hangen ydi Iesu. Ar adegau, mae angen i 
ni ymneilltuo a gorffwyso’n feddyliol, yn 
gorfforol ac yn ysbrydol. Nid yw bywyd 
i’w fyw ar ruthr di-orffwys. Mae Iesu am 
iddynt gael amser i ymlacio, a chael eu 
hadfywio. Ydyn ni’n gofalu ymneilltuo 
gydag ef? Ydyn ni’n annog a chynghori 
ein gilydd i orffwyso gydag ef? Meddai 
Iesu: “Dewch ata i, bawb sy'n cael eich 
llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i 
chi. Dewch gyda mi o dan fy iau, er mwyn 
i chi ddysgu gen i. Dw i'n addfwyn ac yn 
ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy 
iau i yn gyfforddus a dw i ddim yn gosod 
beichiau trwm ar bobl” (Math 11:28-30). 
Wedi cyrraedd y lle unig, roedd tyrfa o 
bobl wedi cyrraedd o’u blaen ond gwelir 
gofal Iesu. Caiff y disgyblion ddiwrnod i 
ymlacio tra’i fod o’n gofalu am y dyrfa; 
mae ei galon yn llawn tosturi tuag atynt. 
Fe’u gwelai fel defaid heb fugail, mewn 
angen am un i’w harwain a’u hamddiffyn 
a’u bwydo yn ysbrydol ac yn gorfforol. 
Chawn ni ddim gwybod union gynnwys 
ei neges ond gwyddom ei fod ynglyn â 
gwirioneddau ei Dad nefol. Parhau i    
bregethu ei efengyl oedd ei flaenoriaeth er 

mwyn i bobl ddod i berthynas â Duw ei 
Dad trwyddo. Daeth i’r byd i wasan-
aethu, gan gynnwys mynd i’r groes i agor 
ffordd at y Tad. Cofiwn Iesu’n cymharu 
ei hun i fugail: “Fi ydy'r bugail da. 
Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y 
defaid” (Ioan 10:11). Ac meddai, “Wnes 
i, hyd yn oed, ddim disgwyl i bobl eraill 
fy ngwasanaethu i, er mai fi ydy Mab y 
Dyn; des i fel gwas i aberthu fy mywyd er 
mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o 
bobl” (Math 20:28). Ar ddiwedd dydd o 
ddysgu mae’r disgyblion am ollwng y 
dyrfa, iddynt gael dychwelyd i edrych ar 
ôl eu hunain. Ond meddai Iesu “Rhowch 
chi rywbeth i'w fwyta iddyn nhw.” Mae’n 
dangos fod cyfrifoldeb arnyn nhw i ofalu 
am eraill.  Mae ei ofal yn gorfforol yn 
ogystal ag ysbrydol. Nid yw’n diystyru 
ein hangen ymarferol lleiaf. Gwelodd y 
disgyblion yr angen ac anobeithio.  Ond 
gyda’r ychydig oedd ganddynt, sef pum 
torth a dau bysgodyn, rhoddodd Iesu fwy 
na digon i’r disgyblion i fwydo’r dyrfa. 
Dysgodd nad oes yr un sefyllfa’n anob-
eithiol gydag o. Mae gweithredu mewn 
ffydd yn Iesu a’i Dad nefol yn arwain at 
fendithion.  Gwelodd Iesu’r angen fel 
cyfle i ymarfer ffydd ac i ogoneddu Duw. 
Boed ein llygaid a’n calonnau yn agored 
i angen ein gilydd ac eraill ac yn agored 
hefyd i wasanaethu gyda chymorth Iesu. 
Er y pwys roddai Iesu ar anghenion 
corfforol pobl roedd hefyd am iddyn nhw 
gredu ynddo a byw yn dragwyddol.  Def-
nyddiodd Iesu’r wyrth o borthi’r miloedd 
fel agoriad i’w bregeth (Ioan 6: 26-27) 
gan gyflwyno’i hun fel bara’r bywyd. 
Meddai “mae fy Nhad yn rhoi bara o'r 
nefoedd i chi nawr – y bara go 
iawn.  Bara Duw ydy'r un sy'n dod i lawr 
o'r nefoedd ac yn rhoi bywyd i'r byd...” 
Yna dyma Iesu'n datgan, “Fi ydy'r bara 
sy'n rhoi bywyd.”Bydd pwy bynnag sy'n 
bwyta'r bara yma yn byw am byth. Y 
bara fydda i'n ei roi ydy fy nghnawd i, er 
mwyn i'r byd gael byw.” (Ioan 6:32, 33, 
51) Yn Iesu cawn “wrthrych teilwng o’n 
holl fryd,” sy’n llawn tosturi a gofal ac 
yn ddigon at bob angen.   

neu drydedd raglen cyfres bresennol 
I’m a Celebrity.  Ac roedd un awr yn 
ddigon i’m gwneud yn ddiolchgar nad 
oes unrhyw beryg o gwbl i mi gael fy 
ngwahodd i fod ar y rhaglen hon. Oes, 
mae’n rhaid diolch weithiau am gael 
bod yn neb o bwys. Oherwydd pwy 
mewn difri fyddai’n dymuno bwyta’r 
pethau y gorfodwyd i’r selebs hyn eu 
bwyta ar y rhaglen a welais i?  

Ond os yw bod yn neb o bwys yn beth 
i’w groesawu yng nghyd-destun I’m a 
Celebrity, nid yw felly bob amser gan 
fod ynom awydd dwfn a sylfaenol i 
fod o werth. Yn naturiol ddigon, mae 
ynom ddyhead i fod o bwys i rywun 
neu rywrai. Ac yn gwbl briodol, mae 
pawb ohonom eisiau teimlo bod ein 
bywyd o ryw werth. Yn y byd go iawn, 
dyw bod yn neb o bwys fawr o hwyl.  
Mae arnom angen ffrindiau a theulu i’n 
caru a’n gwerthfawrogi. Nid peth i’w 
chwenychu ydi unigedd a diflastod y 
neb o bwys.  

Un o ryfeddodau’r Ffydd Gristnogol 
yw ei bod yn chwalu’n llwyr unrhyw 
beryg i ni a’n tebyg fod yn neb o bwys. 
Oherwydd, trwy ffydd yn Iesu Grist 
derbynnir y gwaelaf a’r mwyaf di-nod 
i deulu Duw. Trwy ffydd yn Iesu Grist,  
fe’n gwneir yn etifeddion y bendithion 
mwyaf rhyfeddol.  Mae’r Efengyl yn 
cyhoeddi ein bod wedi’n caru gan 
Dduw ei hun a’n bod yn ddigon 
gwerthfawr yn ei olwg iddo roi ei Fab 
Iesu i farw trosom.  Ac os ydym yn 
werthfawr yng ngolwg Duw dylem 
hefyd fod yn werthfawr i’n gilydd. 
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Bythefnos yn ôl, mi dorrodd boeler ein 
tŷ ni, ac mi fu raid dioddef am dridiau. 
Roedd yn oer ac yn anhwylus, ond 
doedd gen i ddim lle i gwyno.  Roedd 
gen i dân nwy cynnes braf; roedd gen i 
ddŵr poeth; ac roedd gen i ddyddiad 
pendant ar gyfer ymweliad peiriannydd 
a fyddai gobeithio’n setlo’r broblem. A 
do, mi ddaeth y gŵr bonheddig hwnnw 
yn ôl yr addewid a thrwsio’r boeler. 

Naw diwrnod wedi’r llanast a adawyd 
gan storm Arwen mae oddeutu 1250 o 
dai yn Yr Alban dal heb drydan. Felly 
hefyd dros 300 o dai yng Ngogledd 
Lloegr. Ac mae’n bosibl na chaiff yr 
holl dai hyn eu cyswllt trydan yn ôl cyn 
dydd Mercher. O glydwch ein cartrefi 
ein hunain, cydymdeimlwn â’r bobl 
sydd heb wres na dŵr poeth na dim o’r 
pethau trydanol y dibynnwn gymaint 
arnynt. A gweddïwn na ddaw neb i 
niwed parhaol yn yr oerfel a’r 
rhwystredigaeth o deimlo iddynt gael 
eu gadael ar drugaredd yr elfennau. 

O gymharu â hyn, bychan iawn oedd yr  
anawsterau a wynebodd criw’r rhaglen 
deledu yng Nghastell Gwrych. Yn ôl a 
ddeallaf, mae’r rhaglen yn ôl ar y sgrin 
erbyn hyn wedi iddi gael ei gohirio am 
gyfnod oherwydd y difrod a achosodd 
y storm. ‘Yn ôl a ddeallaf’, meddwn, 
gan ei bod yn rhaglen ddieithr i mi. Am 
ryw reswm, dyw rhaglen am selebs 
mewn coedwig neu gastell ddim wedi 
mynd â’m bryd erioed. 

Ond, mae’n rhaid cyfaddef i mi ei 
gwylio unwaith eleni. Do, mi welais ail 

Neb o bwys 
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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 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, Llanllechid am 
5.00 o’r gloch heno.  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 Parchg Gwenda 
Richards, Caernarfon.    
 

A hefyd ... 
Ar gefn y rhifyn hwn ceir y ddiweddaraf 
yn y gyfres o oedfaon a baratowyd gan y 
Parchg Robert Roberts, Morfa  Nefyn.    
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Meurig Llwyd.   

Ysgol Sul Capel Coch 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Capel Coch am 11.15 
o’r gloch heddiw.   
 
Bwriedir cael un Ysgol Sul arall cyn y   
Nadolig, bytrhefnos i heddiw, Rhagfyr 19. 
 
Cawn weld beth fydd yr amgylchiadau o ran 
y feirws erbyn hynny. 

Actau  
 

‘Eto, yr oeddwn i fy hun yn tybio unwaith y 
dylwn weithio'n ddygn yn erbyn enw Iesu o 
Nasareth; a gwneuthum hynny yn Jerwsal-
em. Ar awdurdod y prif offeiriaid, caeais 
lawer o'r saint mewn carcharau, a phan 
fyddent yn cael eu lladd, rhoddais fy 
mhleidlais yn eu herbyn; a thrwy'r holl syn-
agogau mi geisiais lawer gwaith, trwy gosb, 
eu gorfodi i gablu. Yr oeddwn yn enbyd o 
ffyrnig yn eu herbyn, ac yn eu herlid hyd 
ddinasoedd estron hyd yn oed. “Pan 
oeddwn yn teithio i Ddamascus ar y perwyl 
hwn gydag awdurdod a chennad y prif off-
eiriaid, gwelais ar y ffordd ganol dydd, O 
frenin, oleuni mwy llachar na'r haul yn lle-
wyrchu o'r nef o'm hamgylch i a'r rhai oedd 
yn teithio gyda mi. Syrthiodd pob un ohon-
om ar y ddaear, a chlywais lais yn dweud 
wrthyf yn iaith yr Iddewon, ‘Saul, Saul, 
pam yr wyt yn fy erlid i? Y mae'n galed iti 
wingo yn erbyn y symbylau.’ Dywedais 
innau, ‘Pwy wyt ti, Arglwydd?’ A dywed-
odd yr Arglwydd, ‘Iesu wyf fi, yr hwn yr 
wyt ti yn ei erlid. Ond cod a saf ar dy draed; 
oherwydd i hyn yr wyf wedi ymddangos i 
ti, sef i'th benodi di yn was imi, ac yn dyst 
o'r hyn yr wyt wedi ei weld, ac a weli eto, 
ohonof fi. Gwaredaf di oddi wrth y bobl 
hyn ac oddi wrth y Cenhedloedd yr wyf yn 
dy anfon atynt, i agor eu llygaid, a'u troi o 
dywyllwch i oleuni, o awdurdod Satan at 
Dduw, er mwyn iddynt gael maddeuant 
pechodau a chyfran ymhlith y rhai a sanc-
teiddiwyd trwy ffydd ynof fi.’  
(Actau’r Apostolion 26:9-18).   

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 eleni. 
 
Cynyddu o hyd mae’r pryderon ynghylch 
lledaeniad Covid, ac mae rhannau o 
Wynedd ymhlith y llefydd gwaethaf yn y 
wlad o ran niferoedd y bobl sydd wedi 
dal y feirws.  Gweddiwn uwchlaw popeth 
arall na fydd pobl yn mynd yn wael iawn, 
ac y gwelwn yn fuan iawn y niferoedd 
hyn yn lleihau. 
 
Yn y cyfamser, daliwn i fod mor ofalus â 
phosibl yn ein hoedfaon ac yn ein holl 
weithgarwch o fewn yr Ofalaeth. 
 

Dydd Nadolig 
Ar hyn o bryd, y gobaith yw y bydd 
modd cynnal oedfa yn Capel Coch fore 
Nadolig, am 10.00 o’r gloch.  Gall hyn 
newid wrth gwrs os bydd amgylchiadau 
yn ein gorfodi i ail drefnu.  Mae tair 
wythnos yn amser hir iawn ar hyn o bryd, 
a phwy a ŵyr a ddaw cyfarwyddiadau i 
effeithio unwaith eto ar ddathliadau’r 
Nadolig. 

Dydd San Steffan 
Ni fydd oedfa ym Methlehem Talybont 
bnawn Sul, Rhagfyr 26. 
 
Ni fydd oedfa chwaith yn Capel Coch 
gan y byddwn (gobeithio) wedi cynnal 
oedfa yno ar fore’r Nadolig. 
 

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

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 
 

 
Dydd Nadolig 

Rhagfyr 25 
 
Capel Coch:  
10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 
 

 
Rhagfyr 26 

 
Dim oedfa yng nghapeli’r Ofalaeth 
 
Oedfa YouTube:  
John Roberts, Waunfawr 
 


