
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: O Dad, tyn ni yn nes atat ti. 
Delia â ni yn dy gariad a’th dosturi. 

Emyn: 551 “Arglwydd bywyd ...” 

Darlleniad: Marc 7:24-37 

Pa mor hyderus ydych yng ngallu Iesu 
Grist?  Mae dau hanes yn ein darlleniad 
sy’n rhoi hyder i ni geisio gras hael Duw 
yn Iesu Grist.  Yn gyntaf, hanes Iesu’n 
ymweld ag ardaloedd Tyrus a Sidon, y tu 
allan i’r diriogaeth Iddewig. Yr un ydi ei 
weinidogaeth a’i weithredoedd yno. Mae 
ei efengyl i bob cenedl ac i bob un sy’n 
fodlon troi ato mewn ffydd. Er bod Iesu 
a’i ddisgyblion wedi cilio am seibiant, ac 
er eu bod mewn gwlad ddieithr amlygwyd 
ei allu a’i nerth a’i dosturi. Nid oedd am 
guddio pwy ydoedd. Cofiwn ninnau nad 
oes cuddio i fod ar ein perthynas â Duw 
trwyddo. All neb gymryd gwyliau o fod 
yn ddisgybl iddo. Fe’n gelwir i fod yn 
dystion i deulu a ffrindiau a dieithriaid, 
gartef ac oddi cartref. Yma, mae gwraig 
ddiarth yn troi ato yma mewn ffydd i 
geisio’i drugaredd iddi hi a’i merch oedd 
mewn angen. Yn gymdeithasol, roedd yn 
anodd os nad amhosibl iddi glosio at Iesu. 
Iddewon oedd Ef a’i ddisgyblion, a 
Groeges oedd hi. Byddai Iddew da’n ei 
gadw’i hun ar wahân i genhedloedd eraill. 
Bryd hynny hefyd ystyrid merched islaw 
dynion. Roedd dylanwad ysbrydol drwg 
yn ymladd i hawlio’i bywyd hi a’i merch. 
Yn ôl efengyl Mathew doedd disgyblion 
Iesu ddim am gael dim i’w wneud â hi 
ychwaith. Profwyd ei ffydd, a dysgodd y 
disgyblion wers bwysig wrth wrando ar 
Iesu a gweld ei agwedd a’i weithredoedd. 
Gwyddai Iesu fod ei weinidogaeth a’i  
Efengyl i’r Iddewon yn gyntaf ond hefyd 
i’r holl fyd. Dyma pam y ceir y darlun o 
deulu’n bwyta pryd, darlun y mae’r wraig 
yn ei ddefnyddio i fynegi ei ffydd ynddo. 

Trwy ei hymateb, mae’n dangos ei bod 
yn barod i aros ei thro ond yn deisyfu’r 
briwsion a dderbyniai cŵn anwes. Gyda 
gostyngeiddrwydd, ffydd a dyfalbarhad, 
plediodd dros ei merch ac iachawyd hi.  
Peidiwn â gadael i ddim ein rhwystro 
rhag ceisio’r Arglwydd a’i drugaredd. 
“Daliwch ati i ofyn a byddwch yn ei 
gael; chwiliwch a byddwch yn dod o hyd 
iddo; curwch y drws a bydd yn cael ei 
agor.  Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn; 
pawb sy'n chwilio yn cael; ac mae'r drws 
yn cael ei agor i bawb sy'n curo” (Luc 
11:9-10).  

Yna, ceir  hanes ffydd pobl yn Sidon yn 
ceisio trugaredd Iesu i ŵr mud a byddar. 
Mae cyfeillion da’r gŵr hwn yn esiampl i 
ni. Roedd wedi ei gaethiwo a’i ynysu o 
fywyd y gymdeithas. Mae Iesu am 
ddangos tosturi, ond ar yr un pryd nid yw 
am dynnu sylw ato’i hun cyn ei bod yn 
bryd iddo fynd i’r groes. Mae am ddelio 
â’r gwr ar ei ben ei hun ac yn ei ffordd ei 
hun. Gadawn i Iesu ddelio â ninnau yn ei 
ffordd unigryw ei hun. Mae’n awyddus 
i’n rhyddhau o bob caethiwed a rhwystr i 
fyw bywyd cyflawn llawn moliant. 
Roedd hyn eto’n datguddio pwy ydoedd 
ac yn dangos fod geiriau’r proffwydi’n 
cael eu cyflawni. “Ydy, mae o'i hun yn 
dod i'ch achub chi!” Bydd llygaid pobl 
ddall yn cael eu hagor a chlustiau pobl 
fyddar hefyd. Bydd y cloff yn neidio fel 
hydd, a'r mud yn gweiddi'n llaw-
en!” (Eseia 35:4-6) Dyma Feseia Duw, 
Iesu Grist, Mab Duw; ein Gwaredwr a 
ddaeth i’n rhyddhau o bob anwiredd a 
chamwedd a’n dwyn i gymdeithas â’r 
Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Mae’n 
llawn tosturi tuag atom. Yma, mae’n 
gweinidogaethu ac yn gosod sylfeini ei 
genhadaeth i’r byd cyn gwaith mawr y 
groes a’r atgyfodiad buddugoliaethus. 
Cofiwn ei gomisiwn: “Felly 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. A dysgwch nhw i 
wneud popeth dw i wedi'i ddweud      
wrthoch chi” (Mathew 28:19 a 20). 

Yn un peth, nid rhoi popeth i bawb er 
mwyn ei boblogrwydd ei hun a wna 
Crist y Testament Newydd.  Wrth alw 
ar bobl i edifarhau a’u rhybuddio i droi 
at Dduw, y peth olaf ar ei feddwl oedd 
ei ddiogelu ei hun a’i statws.  

Ac yn sicr, nid ei ddiogelu ei hun ar 
draul eraill a wnaeth ein Gwaredwr. Ni 
ddaeth i’r byd er mwyn bod y Big Dog 
na’r Top Dog’. Dod i wasanaethu a 
wnaeth, gan ei dlodi ei hun er mwyn 
eraill. Mor wahanol i bob Big Dog 
daearol sy’n rhoi eu buddiannau eu 
hunain yn gyntaf.  Os bu Big Dog 
Sryd Downing yn fodlon i eraill gael 
eu beio am ei fethiannau o, ac os yw’n 
cynllwynio ar hyn o bryd i eraill dalu’r 
pris am ei droseddau o, mor wahanol 
ydyw i’r Iesu. Byddai wedi bod yn 
gwbl amhosibl i’r Iesu feio unrhyw un 
am ei droseddau o, wrth reswm, gan 
na chyflawnodd erioed na phechod na 
bai. Yr hyn sy’n gyfan gwbl wahanol 
am yr Iesu, a’r hyn sy’n ganolog i 
newyddion da’r Efengyl, ydi ei fod o 
wedi cymryd y bai am droseddau pobl 
eraill. Ystyriwch! Dyn di-fai a Mab 
Duw’n mynd yn gyfrifol am bechod 
pobl eraill – pobl fel chi a minnau – ac 
yn bodloni i gymryd ei gosbi am y 
pechodau hynny. Nid ar ei warchod 
na’i achub ei hun yr oedd ei fryd ond 
ar achub eraill rhag y golledigaeth a 
fyddai fel arall yn eu hwynebu.   

Nid rhyw ‘jovial jolly chap’ mo’r Iesu, 
ond Brenin ac Arglwydd a Mab Duw 
sy’n ei ddarostwng ei hun ac yn ei roi 
ei hun i farw trosom.   
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O’r cychwyn, un ferch oedd gan Jim 
Hacker yng nghyfresi comedi Y es 
Minister a Yes Prime Minister. Ond 
mewn un rhaglen dywed ei fod am 
dreulio mwy o amser gyda’i blant.  Sut 
allai’r awduron fod mor flêr? Oedden 
nhw’n disgwyl i ni gredu y gellid cael 
prif weinidog na wyddai sawl plentyn 
sydd ganddo? Ac oedden nhw wir yn 
disgwyl i ni gredu y gallai clown, nad 
oedd yn meddwl am ddim ond ei les a’i 
yrfa ei hun, ddod yn brif weinidog? Ac 
yntau’n mynd o un helynt i’r llall, 
hawdd credu mai un o syniadau Hacker 
fyddai Operation Save Big Dog a’i 
bwriad i achub croen y Prif Weinidog 
trwy feio a diswyddo pobl eraill am ei 
gamgymeriadau o. Trueni pethau ydi 
mai cynllun diweddaraf Boris Johnson 
ydyw i gadw ei swydd. 

Roedd y Big Dog yn gwingo yn Nhŷ’r 
Cyffredin ddydd Mercher. Un o’r bobl 
a fu’n ddeifiol ond teg ei feirniadaeth 
ohono yno oedd Chris Bryant, Aelod 
Seneddol Rhondda. Mewn cyfweliad 
teledu’n ddiweddarach y diwrnod 
hwnnw dywedodd Mr Bryant, a fu ar 
un adeg yn offeiriad yn Eglwys Loegr, 
bod y Prif Weinidog eisiau bod y 
‘jovial jolly chap in Britain who’s  
coming to bring home to everybody ... 
like a latter day Jesus Christ’. Ceisio 
dweud oedd o fod y Prif Weinidog am 
i bawb feddwl amdano fel yr un sy’n 
rhoi i bawb bopeth a ddymunant. Ond 
os oedd ei feirniadaeth o Mr Johnson 
yn dreiddgar, roedd y gymhariaeth â’r 
Iesu’n anffodus a dweud y lleiaf.  

Achub y ‘Big Dog’ 
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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 Carmel 
Yr oedfa dan arweiniad y Gweinidog yng 
Nghapel Carmel am 5.00 o’r gloch fydd 
Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom 
heddiw.  Mae’r cod Zoom yn yr ebost a 
anfonir atoch yn wythnosol.  
 

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan arweiniad Mr Glyn Williams.   
 

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  Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch yng ngofal Ann Griffiths,        
Washington.   

Cynllun Efe 
Cynhaliwyd Pwyllgor Hybu Cynllun Efe 
ddydd Mawrth diwethaf trwy gyfrwng 
Zoom.  Llwyddwyd i ddod i ben â hi er 
gwaethaf ambell broblem dechnegol.     

 

“Yr Oedfa” 
Mae’n bosibl gwrando ar yr oedfa a ddar-
lledwyd ar Radio Cymru’r Sul diwethaf ar y 
we unrhyw amser ar BBC Sounds.   
 

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf, a dyma symud 
ymlaen heddiw at yr ail bennod.   

 
‘Yn y dydd y gwnaeth yr ARGLWYDD Dduw 
ddaear a nefoedd, nid oedd un o blanhigion 
y maes wedi dod ar y tir, nac un o lysiau'r 
maes wedi blaguro, am nad oedd 
yr ARGLWYDD Dduw eto wedi peri iddi 
lawio ar y ddaear, ac nad oedd yno ddyn i 
drin y tir; ond yr oedd tarth yn esgyn o'r 
ddaear ac yn dyfrhau holl wyneb y tir. Yna 
lluniodd yr ARGLWYDD Dduw ddyn o lwch 
y tir, ac anadlodd yn ei ffroenau anadl ein-
ioes; a daeth y dyn yn greadur byw. A 
phlannodd yr ARGLWYDD Dduw ardd yn 
Eden, tua'r dwyrain; a gosododd yno y dyn 
yr oedd wedi ei lunio. A gwnaeth 
yr ARGLWYDD Dduw i bob coeden 
ddymunol i'r golwg, a da i fwyta ohoni, 
dyfu o'r tir; ac yr oedd pren y bywyd yng 
nghanol yr ardd, a phren gwybodaeth da a 
drwg. 
 

Cymerodd yr ARGLWYDD Dduw y dyn a'i 
osod yng ngardd Eden, i'w thrin a'i 
chadw. Rhoddodd yr ARGLWYDD Dduw 
orchymyn i'r dyn, a dweud, “Cei fwyta'n 
rhydd o bob coeden yn yr ardd, ond ni chei 
fwyta o bren gwybodaeth da a drwg,      
oherwydd y dydd y bwytei ohono ef,    
byddi'n sicr o farw”’ (Genesis 2:4-9 a       
15-17). 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
sydd heb fod yn dda ar hyn o bryd, yn 
arbennig aelodau ein heglwysi sydd yn yr 
ysbyty neu wedi bod yno’n ddiweddar.  
Gweddiwn yn arbennig dros deuluoedd 
sy’n methu ag ymweld ag anwyliaid sydd 
yn yr ysbyty neu mewn cartref preswyl 
fel y byddent yn dymuno. 
 

Cydymdeimlo 
O glywed am farwolaeth Mr Tecwyn 
Williams, Stad Coetmor, Bethesda yr 
wythnos ddiwethaf cydymdeimlwn â’i 
briod Ann, a’u plant Dianne, Alison a 
Martin a’u teuluoedd yn eu colled a’u 
hiraeth.   
 

Ysgolion Sul 
Capel Coch 

Bydd Ysgol Sul Capel Coch am y tro 
cyntaf ers y Nadolig am 11.15 o’r gloch 
heddiw, a dymunwn bob bendith a hwyl 
i’r plant a’u hathrawon. 
 

Carmel 
Erbyn hyn, mae plant yr Ysgol Sul wedi 
cael gwaith i’w wneud gartref dros y 
deufis nesaf. Diolch yn fawr i Mrs Helen 
Williams am ei holl waith a’i gofal am yr 
Ysgol Sul. 

Clwb Gwau 
Carmel 

Bydd y Clwb Gwau yn ail ddechrau yng 
Nghapel Carmel brynhawn yfory, dydd 
Llun, Ionawr 17, rhwng 2.00 a 4.00 o’r 
gloch.  Cofiwch yr angen i gadw pellter 
diogel er mwyn diogelwch pawb yn ystod 
y gweithgaredd hwn a phob gweithgaredd 
arall sydd gennym yn ein capeli ar hyn o 
bryd.   

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog  sy’n arwain yr oedfa ar  
sianel Y outube Capel Tanycoed hedd-
iw.  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 
 

Dydd Sul, Ionawr 16 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Mr D Glyn Williams 
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Ionawr 23 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 

 
Dydd Sul, Ionawr 30 

 

Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Elwyn Richards 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Treharne 
 

Dydd Sul, Chwefror 6 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 


