
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Arglwydd, cryfha ein ffydd. 

Emyn: 730 “Tyred Iesu, i’r anialwch...’ 

Darllen: Marc 9:14-29 

Gall bywyd y Cristion fod yn gymysgedd 
o brofiadau aruchel a brwydrau caled.  
Wedi profiad mawr copa Hermon a 
gweddnewidiad Iesu, daw’r disgyblion i 
lawr i ganol problemau troed y mynydd. 
Gwelir yno fethiant a diffyg ffydd: 
gweddill y disgyblion wedi methu iachau 
bachgen a ddygwyd gan dad pryderus; yr 
awdurdodau crefyddol, yr ysgrifenyddion, 
yn dadlau â’r disgyblion. Trafod a dadlau 
gyda’r claf, a’i angen am drugaredd a 
chariad wedi ei anghofio! Daeth Iesu i 
lawr a wynebu anghrediniaeth a helyntion 
y byd yr oedd wedi dewis byw ynddo. 
Maen rhoi mynegiant clir o’i feddwl a’i 
deimladau, a’r frwydr yr oedd yn ei 
hwynebu wrth fyw bywyd perffaith mewn 
byd llawn anghrediniaeth. ‘“Pam dych 
chi mor amharod i gredu?” meddai Iesu, 
“Am faint dw i'n mynd i aros gyda chi? 
Am faint alla i'ch dioddef chi? Dewch â'r 
bachgen yma”’ (ad 19).  Roedd ei amser 
ar y ddaear yn anodd. Roedd cyflawni ei 
weinidogaeth yn frwydr ddyddiol.  Felly 
mae’n gofyn am ba hyd y byddai raid 
iddo oddef byd o bechod di-dostur. Mae 
ein diffyg ffydd yn blino’r Iesu, yn union 
fel roedd diffyg ffydd a chaledwch calon 
yr awdurdodau a’u dadlau di-ddiwedd yn 
ei flino. Gwyliwn rhag ymroi i wag 
ddadleuon di-fudd sy’n tynnu ein golwg 
oddi ar yr anghenus a nerth a thosturi 
Duw yn Iesu. Blinwyd ef wrth i fethiant a 
dadlau’r disgyblion beri i amheuon godi 
yng nghalon y tad. Gall dadlau adael 
llawer fel tad y bachgen a’r dorf mewn 
ansicrwydd am allu a pharodrwydd Iesu i 
achub. Blinwyd ef wrth weld effaith yr 
Un Drwg ar fywyd y bachgen: ei wneud 
yn fud ac yn amddifad o’r gallu i fynegi 

ffydd. Rhaid cadw ein golwg o hyd ar 
fawredd cariad a thosturi a pharodrwydd 
Iesu i weithredu i ddadwneud gwaith yr 
Un Drwg. Daeth Iesu a’r dorf i edrych ar 
gyflwr y bachgen, ac mae’n ymateb i 
ffydd wan y tad.  Sylwn ar y sgwrs.  
Meddai’r tad, ‘“Os wyt ti'n gallu gwneud 
unrhyw beth i'n helpu ni, plîs gwna.” 
“Beth wyt ti'n feddwl ‘Os wyt ti'n gall-
u’?” meddai Iesu. “Mae popeth yn bosib 
i'r sawl sy'n credu!” Gwaeddodd tad y 
bachgen ar unwaith, “Dw i yn credu! 
Helpa di fi i beidio amau!”’ (ad 22-24) 
Mae ffydd y tad dan ymosodiad. Wrth 
weld methiant y disgyblion a chlywed 
dadleuon yr ysgrifenyddion collodd olwg 
ar wrthrych ei ffydd, sef Iesu.  Dyma 
brofiad naturiol pobl sy’n credu.  Mae 
amgylchiadau a theimladau’n gallu peri 
ar adegau i amheuon godi yn y galon. Eto 
ni all beidio â chredu yn Iesu pan yw’n 
troi ato.  Mae Iesu’n ‘wrthrych teilwng 
o’n holl fryd’. Cofiwn, gyda Iesu ‘Mae 
popeth yn bosib i'r sawl sy'n credu!’ Ein 
cysur yw gweld tosturi a chariad Iesu’n 
ymateb i ffydd wan y Tad. Mae’n deall 
ein defnydd ac yn barod i drugarhau. ‘Fel 
mae'r nefoedd yn uchel uwch y ddaear, 
mae ei gariad ffyddlon fel tŵr dros y rhai 
sy'n ei barchu. Mor bell ac ydy'r dwyrain 
o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am 
i ni wrthryfela. Fel mae tad yn caru ei 
blant, mae'r ARGLWYDD yn caru'r rhai 
sy'n ei barchu.  Ydy, mae o'n gwybod am 
ein defnydd ni; mae'n cofio mai dim ond 
pridd ydyn ni.’ (Salm 103: 11-14). 
Cwestiwn digon naturiol i’r disgyblion 
oedd, ‘Pam oedden ni'n methu ei fwrw 
allan?’ Beth achosodd eu methiant? Ateb 
Iesu oedd dangos mor bwysig yw gweddi 
gan mai trwy weddi y dangoswn i Dduw 
ein Tad ein ffydd yn Iesu Grist. Trwy 
ddyfalbarhau mewn gweddi y dangoswn 
ein bod yn barod i Dduw gyflawni ei 
waith trwom. Trwy nerth Duw ei hun yn 
unig y dymchwelir teyrnas yr Un Drwg. 
Meddai Iesu, ‘Os gwnewch chi aros ynof 
fi, a minnau ynoch chi, bydd digonedd o 
ffrwyth yn eich bywydau. Ond allwch chi 
wneud dim ar wahân i mi’ (Ioan 15:5). 

welwn ni a’r hyn sydd, gobeithio, yn 
amlwg i bobl eraill yw cred y Cristion 
yn Iesu Grist a chariad at Dduw a    
dyhead i fyw yn debyg i’r Iesu ac yn 
ufudd i Dduw ei hun. A thu cefn ac o 
dan y pethau hynny y mae gwaith 
cuddiedig yr Ysbryd Glân ym mywyd 
pob Cristion; a hwnnw’n waith dirgel, 
gwyrthiol a llawer mwy nerthol nag 
unrhyw bŵer a fydd yn llifo trwy’r 
ceblau a osodir dan ein lonydd.  

Nid peth bychan yw bod neb yn credu 
yn yr Arglwydd Iesu ac yn dymuno 
byw er ei fwyn. Peidiwch â gofyn i mi 
ddisgrifio’r gwaith rhyfeddol o dyllu’r 
lôn a gosod y dwythellau ar gyfer y 
ceblau a fydd yn cludo’r trydan. Mae’r 
ffos gymaint dyfnach a lletach nag a 
ddychmygais; a hyd y gall rhywun dwl 
fel fi ei weld nid yw’r gweithwyr a’u 
peiriannau trymion, wedi pum wythnos 
o waith caled, yn agos at gwblhau can 
llath cyntaf y prosiect. Ond mi fentraf 
ddweud rhywbeth am y gwaith a wna’r 
Ysbryd Glân yng nghalon y Cristion. 
Mae’n argyhoeddi o bechod ac angen 
am faddeuant a chymod â Duw. Mae’n 
goleuo gan ddangos mai’r Arglwydd 
Iesu, trwy ei aberth ar Galfaria, sy’n 
gwneud y ddau beth hynny’n bosibl. 
Mae’n bywhau gan roi i’r Cristion y 
gallu i gyffesu bai a chredu yng 
Nghrist. Mae’n nerthu’r Cristion i fod 
yn ufudd ac i wasanaethu Crist yn 
ffyddlon.  Fedrwn ni ddim gweld yr 
Ysbryd Glân, ddim mwy nag y bydd 
modd gweld y ceblau, ond yr Ysbryd 
hwnnw a’i waith dirgel sy’n esbonio 
ffydd ac ufudd-dod pob Cristion.  

  

G
o

fa
la

e
th

 F
ro

’r
  

L
le

ch
e

n
 L

a
s 

Gronyn 

 
Rhif 924 

13 Chwefror 2022 

Pwy feddyliai bod newid cebl yn waith 
mor fawr? Mae’r gwaith o osod cebl 
newydd i gludo’r trydan o Orsaf Bŵer 
Dinorwig wedi cychwyn. Fe’i gosodir 
dan y briffordd, o ganol ffordd osgoi 
Llanberis gyferbyn â’n tŷ ni hyd at 
Gwm-y-glo ac yna i’r is-orsaf drydan 
ym Mhentir. Rhaid ymwrthod heddiw 
â’r demtasiwn i ddyfalu sawl blwyddyn 
gymer y gwaith. O gofio mai am bedair 
wythnos yr oedd y ffordd osgoi i fod 
wedi ei chau, a bod bellach ddisgwyl 
iddi fod wedi ei chau am saith wythnos, 
digon yw dweud ei bod yn ymddangos 
nad fi yw’r unig un na sylweddolodd 
mor aruthrol fawr yw’r gwaith. Rydym 
wedi hen arfer â gweld gweithwyr yn  
gosod ceblau trydan a phibellau dŵr a 
nwy dan ein lonydd, ond mae’r gwaith 
hwn yn fwy o lawer ac yn llawer mwy 
cymhleth. 

Mae’r hen gebl a fu’n cludo’r trydan 
ers deugain mlynedd yn gorwedd dan 
gledrau Rheilffordd Llyn Padarn. Ac o 
weld anferthedd y gwaith presennol, 
rhaid i mi gyfaddef na sylweddolais 
erioed beth sydd dan y cledrau hynny. 
Yn ôl a ddeallaf, mae mwy i’r ceblau 
newydd nag i’r hen rai, ac eto mae’n 
amlwg bod mwy o dan y rheilffordd 
nag a sylweddolais i. Rhyw ddiwrnod 
(does wybod pryd), bydd pobl yn gyrru 
ar hyd y lonydd hyn heb sylweddoli 
beth sydd wedi eu claddu droedfeddi 
danynt. Bydd cymaint allan o’r golwg. 

Ac allan o’r golwg, mae yna waith 
mawr y tu cefn i bob Cristion. Yr hyn a 

O’r golwg 
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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 Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal John 
Robinson, Tennesee. Ac o America y 
daw’r oedfa gan fod John, sy’n arwain 
cenhadaeth Lingua Christi yng Nghymru 
a’r gwledydd Celtaidd ers sawl blwyddyn  
ar wyliau gartref gyda’i deulu. Bydd yr 
oedfa i’w gweld o 8.30 o’r gloch y bore 
ymlaen.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom / Capel Coch 

Yr oedfa dan arweiniad y Gweinidog o 
Capel Coch am 10.00 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 y Gweinidog.    
 

A hefyd ... 
Mae oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch yng ngofal Siân Meinir, Penarth. 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Miss Betty (Elizabeth 
May) Williams, 4 Tai Gweledfa, Deiniolen 
ddydd Iau, Chwefror 10 gyda gwasanaeth y 
tu allan i’w chartref cyn yr oedfa gyhoeddus 
yn Amlosgfa Bangor dan arweiniad y 
Gweinidog a’r Canon Idris Thomas.  Bu 
farw Betty yn Ysbyty Gwynedd ddydd 
Mawrth, Ionawr 25, yn 90 mlwydd oed. 
Treuliodd ei bywyd cyfan yn y tŷ y’i      
ganwyd ynddo, a bu’n gymdoges dawel a 
chymwynasgar. Roedd yn chwaer ffyddlon 
i’w brawd Ieuan ac i’w diweddar frawd a 
chwaer Dafydd Glyn a Nan, ac yn fodryb 
annwyl i’w nithoedd a’i neiaint a’u plant 
hwythau. Bu’n aelod ffyddlon o eglwys 
Cefnywaun ac yr oedd ei gwasanaeth fel   

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    

 
‘Dechreuodd y bobl amlhau ar wyneb y 
ddaear, a ganwyd merched iddynt; yna 
gwelodd meibion Duw fod y merched yn 
hardd, a chymerasant wragedd o'u plith yn 
ôl eu dewis. A dywedodd yr ARGLWYDD, 
“Ni fydd fy ysbryd yn aros am byth mewn 
meidrolyn, oherwydd cnawd yw; ond cant 
ac ugain o flynyddoedd fydd hyd ei oes.” Y 
Neffilim oedd ar y ddaear yr amser hwnnw, 
ac wedi hynny hefyd, pan oedd meibion 
Duw yn cyfathrachu â'r merched, a hwyth-
au'n geni plant iddynt. Dyma'r cedyrn gynt, 
gwŷr enwog. 
 

Pan welodd yr ARGLWYDD fod drygioni'r 
bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl og-
wydd eu bwriadau bob amser yn ddrwg, bu 
edifar gan yr ARGLWYDD iddo wneud 
dyn ar y ddaear, a gofidiodd yn fawr. Yna 
dywedodd yr ARGLWYDD, “Dileaf oddi 
ar wyneb y ddaear y bobl a greais, ie, dyn 
ac anifail, ymlusgiaid ac adar yr awyr, ohe-
rwydd y mae'n edifar gennyf imi eu 
gwneud.” Ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg 
yr ARGLWYDD’ (Genesis 6:1-8). 

organydd a’i help gyda llyfrau ariannol 
yr eglwys yn werthfawr dros ben. 
Gwnaeth y cyfan yn dawel ac effeithiol, 
a c yr oedd lles y gwaith yn bwysg iawn 
iddi.  Er ei nerfusrwydd a’i gwyleidd-dra 
yr oedd ei doniau cerddorol yn amlwg, 
fel y clywyd yn y deyrnged a draddod-
wyd iddi. Roedd yn wraig annwyl iawn, 
yn barchus o bawb, ac yn drefnus a chy-
wir ym mhob peth. Gwerthfawrogai 
gwmni ei chyfeillion niferus, a bydd 
llawer yn gweld ei cholli yn fawr. Cyd-
ymdeimlwn yn ddwys â’i brawd Ieuan 
a’i chwaer yng nghyfraith Evelyn a’r holl 
deulu yn eu colled fawr.  

 Angladd 
Bu farw Mrs Aileen May Jones, Hafan 
Elan, Llanrug (gynt o Vaenol House, 
Clwt-y-Bont) yn Ysbyty Gwynedd ddydd 
Mercher, Chwefror 2 yn 93 mlwydd oed. 
Cynhaliwyd ei hangladd yn Eglwys Crist 
Llandinorwig a Mynwent Machpela 
ddydd Gwener, Chwefror 11 yng ngofal 
y Canon Idris Thomas a’r Gweinidog. Bu 
Aileen yn aelod ffyddlon yng nghapel 
Disgwylfa ac yna yng Nghefnywaun, a 
deuai yn gyson i’r oedfaon hyd nes iddi 
symud i fyw i Hafan Elan. Roedd yn 
wraig annwyl, yn gyfaill cywir i’w   
ffrindiau, ac o fewn ei theulu yn fam, 
nain, hen nain a hen-hen nain gariadus. 
Cydymdeimlwn â’i mab Keith a’i merch 
Nerys a’r holl deulu yn eu colled. 

‘Hadau Gobaith’ 
Apêl Cymorth Cristnogol  

Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru 2022  
 
Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru’n codi 
arian i Cymorth Cristnogol trwy Apêl  
arbennig bob 5 mlynedd. Eleni, mae Apêl  
‘Hadau Gobaith’, yn gobeithio codi 
£250,000, sy’n cyfateb i £15-£20 yr    
aelod.  Ceir rhagor o wybodaeth am yr 
Apel dros y Suliau nesaf.   
 

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 
 

Dydd Sul, Chwefror 13 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Robinson 
 

Dydd Sul, Chwefror 20 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Chwefror 27 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Robinson 
 
 
 


