
Oedfa’r Sul  
Hydref 4, 2020 

Dyma fraslun o oedfa i’w defnyddio eich 
hunain gartref. Beth am ei defnyddio’r un 
pryd ag oedfa arferol eich capel eich hun.  
Gallwch ddarllen neu ganu’r emynau.  
 
Gweddi: ‘Dad nefol, derbyn addoliad dy 
bobl yn eglwysi Gofalaeth Fro’r Llechen 
Las. A galluoga ni i’th geisio â’n holl  
galon, er mwyn dy enw mawr.  Amen.  
 
Emyn 346: ‘Y Bugail mwyn o’r nef ...’  
 
Darllen: Mathew 18:10–14; Luc 15:1–7 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Ddafad Golledig 
Mi fentraf ddweud mai yn Efengyl Luc yr 
ydym yn darllen y ddameg hon fel arfer 
gan ein bod yn ei chysylltu wrth y ddwy 
ddameg arall sy’n ei dilyn yn yr efengyl 
honno: dameg y darn arian colledig a 
dameg y Mab Afradlon.  Hon ydi un o’r 
damhegion mwyaf cyfarwydd, ac mae 
pob plentyn a fu mewn Ysgol Sul yn 
gwybod yn iawn am y bugail da sy’n 
chwilio am yr un ddafad a aeth ar goll.  
Maent yn gyfarwydd hefyd â’r neges mai 
Iesu Grist yw’r Bugail Da sy’n chwlio 
amdanom ni sydd ar goll.   
 
Yn amlwg, mae’r tair dameg yn Efengyl 
Luc yn perthyn i’w gilydd. Cafodd y tair 
eu dweud gyda’i gilydd. Nid yw Mathew 
yn cyfeirio at y ddwy arall: dim ond am 
ddameg y ddafad golledig y mae’n sôn.   
 
Heddiw, mi wnawn ni ganolbwyntio nid 
yn gymaint ar gynnwys y ddameg ond ar 
achlysur ei hadrodd. Mi welwn ni pam y 
gwnaeth Iesu ei hadrodd. Ac wrth wneud 
hynny, daw’n amlwg i ni ei fod wedi 
dweud y ddameg hon ddwywaith gan fod 
yna reswm gwahanol dros ei hadrodd yn y 
naill efengyl a’r llall.  Roedd Iesu’n 
gwneud hynny ar brydiau: ail adrodd yr 
un stori neu’r un gwirionedd.  
 

Wrth ail adrodd y ddameg hon, mae’n ei 
chymhwyso mewn dwy ffordd wahanol. 
Mae’n defnyddio’r un stori ddysgu dwy 
wahanol wers.  
 
i. Luc 15:1–7 
Yma, mae Iesu’n adrodd y ddameg am 
fod y Phariseaid a’r ysgrifenyddion yn 
cwyno ei fod ef yn croesawu pechadur-
iaid ac yn cydfwyta gyda hwy. Mae’n 
dweud y dylent fod yn llawen ei fod yn 
gwneud hynny.  Mae’r bugail yn llawen 
o gael y ddafad golledig; mae llawenydd-
yn y nefoedd am un pechadur sy’n troi at 
Dduw mewn edifeirwch.  Nid cwyno 
ddylen nhw ei wneud, ond diolch fod 
cyfle i’r Phariseaid a’r ysgrifenyddion 
droi at Dduw am fod Iesu’n mynd atynt. 
Gwyliwn nad ydym yn ystyried rhai pobl 
y tu hwnt i allu Duw i’w hachub. 
 
ii. Mathew 18:10–14 
Yma, mae’n adrodd y ddameg wrth iddo 
rybuddio ei ddisgyblion rhag gwneud na 
dweud rhywbeth a all fod yn ‘achos 
cwymp i un o’r rhai bychain hyn sy’n 
credu ynof fi’ (18:6). Mae’r pwyslais ar y 
ffaith nad yw Duw am weld yr un o’r 
bobl hyn yn golledig. Ac felly, rhaid i’r 
disgyblion wylio rhag iddyn nhw wneud 
rhywbeth a fydd yn ei gwneud yn anodd i 
bobl eraill ddod at Dduw mewn ffydd. 
Gwyliwn rhag i ni, trwy ein hymddygiad, 
ei gwneud yn anodd i bobl roi eu ffydd 
yn Iesu Grist.   
 
Gweddi: Clyw ein gweddiau dros 
bawb sydd eto i ddod i’r diogelwch yr 
wyt ti wedi ei ddarparu ar eu cyfer yn 
Iesu Grist.  A thrwy dy ras, gwared ni 
rhag bod yn rhwystr i eraill.  Amen.  
 
Emyn 260: ‘Fugail da, mae’r defaid ... ’  
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed heddiw.  

Fel y gŵyr fy nghyfeillion, y nhw ydi 
fy hoff wleidyddion: Arlywydd gorau’r 
Unol Daleithiau a Phrif Weinidog 
mwyaf effeithiol y Deyrnas Unedig. 
(Os na welsoch draw coeglyd y geiriau 
hynny na chlywed tinc sarcastig fy 
llais, arnoch chi mae’r bai!) 
 
Mae’r naill yn yr ysbyty. Mae’n amlwg 
ei fod yn cael y gofal gorau posibl: 
roedd angen deg o feddygon ond i 
ddweud wrth y gohebwyr ei fod yn o 
lew. A gobeithio ei fod yn o lew, ac y 
bydd yn gwella. O ddeall unrhyw beth 
am Covid-19, fyddai neb ohonom yn 
dymuno i unrhyw un ddioddef ohono. 
Er bytheirio yn ei erbyn lawer gwaith, 
rwyf wirioneddol yn gobeithio y bydd 
Mr Trump yn gadael yr ysbyty’n fuan, 
ac yn wirioneddol obeithio hefyd y 
bydd wedyn yn gadael y Tŷ Gwyn mor 
fuan â phosibl. 
 
A derbyn bod yr Arlywydd yn sâl ac 
nad ffugio’r cyfan y mae fel rhan o’i 
ymgyrch etholiadol, un nad oes ganddo 
amheuaeth o gwbl y bydd yn gwella 
ydi Mr Boris Johnson. ‘We’re hoping 
that they recover speedily. And I’ve no 
doubt he will. He’ll make a very strong 
recovery ... I’m sure he’ll come 
through it very well.’ Mae’r ffaith iddo 
ef  ei hun ddioddef o’r haint a gwella’n 
rhoi i’r Prif Weinidog sail dros obeithio 
y bydd yr Arlywydd yn gwella. Ac 
wrth gwrs, bod yn obeithiol y mae 
pawb mewn amgylchiadau o’r fath.  
Mae’n debyg fod pawb ohonom wedi 
dweud rhywbeth tebyg yn wyneb     
afiechyd lawer tro. 

Ond dyw pethau ddim mor rhwydd â 
hynny bob amser. Dyw pawb ddim yn 
‘gwella yn gyflym’. Dyw pawb ddim 
yn ‘dod trwyddi’n dda iawn’. Fedrwn i 
ddim peidio â meddwl am bobl felly 
wrth wrando ar y Prif Weinidog. Wir i 
chi, nid ceisio bod yn feirniadol ohono 
ydw i heddiw; ond rywsut, roedd ei 
hyder bod Mr Trump yn ‘very resilient 
character’ yn merwino’r glust. Roedd 
fel petai’n awgrymu y byddai hynny’n 
ddigon i drechu’r afiechyd. Ymhlith y 
filiwn o bobl a fu farw o’r haint, mae’n 
siŵr fod yna filoedd lawer o ’resilient 
characters’.  
 
Ac nid Covid-19 yn unig. Meddyliwn 
am yr holl bobl sy’n brwydro yn erbyn 
afiechyd creulon: afiechydon sy’n eu 
gwanio ac yn difetha eu bywydau. Yng 
nghanol yr holl boeni am yr haint, mae 
llawer yn ein plith sy’n mynd trwy’r 
drin. Gobeithio eu bod yn cael y gofal 
a’r sylw gorau posibl er gwaethaf yr 
holl newid a fu i drefniadau’r ysbytai 
ers bron i saith mis.  Gweddïwn dros 
bawb sy’n wael yn ein plith ar hyn o 
bryd.  Gweddïwn dros bawb sy’n aros 
am driniaeth a ohiriwyd oherwydd yr 
argyfwng. Gweddïwn dros deuluoedd 
sy’n methu ag ymweld â’u hanwyliaid 
mewn ysbyty a chartref preswyl. 
Gweddïwn dros bawb sy’n gweini ar 
anwyliaid.  Gweddïwn dros bawb a 
gollodd deulu a ffrindiau y misoedd 
diwethaf hyn.  A thros bawb sy’n ofni 
neu’n wynebu’r gwaethaf, gweddïwn  
y bydd gobaith Efengyl Iesu Grist am 
y fuddugoliaeth dros y gelyn angau yn 
gysur ac yn obaith sicr iddynt. 

Gweddio dros yr Arlywydd 
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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 
Nid chynhelir oedfa yn yr un o gapeli’r 
Ofalaeth heddiw.  Bydd yr oedfa ar y We 
fel arfer, a cheir y manylion isod.     

Cofion 
Anfonwn ein cofion yn arbennig at y rhai 
ohonoch sydd heb fod yn dda eu hiechyd 
ar hyn o bryd.  Cofiwn yn ein gweddiau 
am bawb a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar 
neu sydd yno ar hyn o bryd.  Boed i chi 
brofi cymorth a chysur yr Arglwydd  ym 
mhob angen.   
 

  Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar 
Youtube heddiw. Mae’r bregeth wedi ei 
seilio ar gynnwys pedwaredd bennodd 1 
Brenhinoedd, ac yn rhoi sylw i dri pheth 
yr esgorodd doethineb Solomon arnynt.  
Mae’r bregeth ar sianel Y outube ‘Capel       
Tanycoed’ ac ar wefan yr Ofalaeth.  
Mae’n rhwydd iawn dod o hyd i honno: 
dim ond chwilio am gronyn.org sydd 
raid. Neu defnyddiwch google i chwilio 
am ‘Gronyn’ a dylai gwefan yr Ofalaeth 
fod y dewis cyntaf i chi.   
 

Sul nesaf 
Cynhelir oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch ddydd Sul nesaf, Hydref 11.  Y 
Gweinidog fydd yn arwain yr oedfa.  
Wnewch chi roi gwybod i’r Gweinidog 
erbyn nos Wener os ydych yn bwriadu 
dod i’r oedfa os gwelwch yn dda.   
 
Bydd oedfa yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.   
 
Rhaid i bawb wisgo mwgwd wyneb (oni 
bai eich bod yn cael eich eithrio rhag 

Diarhebion 
‘Ond yn awr, blant, gwrandewch arnaf,  
a pheidiwch â throi oddi wrth fy  
     ymadroddion. 
Cadw draw oddi wrth ei ffordd; 
paid â mynd yn agos at ddrws ei thŷ; 
rhag iti roi dy enw da i eraill 
a'th urddas i estroniaid, 
a rhag i ddieithriaid ymborthi ar dy  
     gyfoeth 
ac i'th lafur fynd i dŷ estron; 
rhag iti gael gofid pan ddaw dy  
     ddiwedd, 
pan fydd dy gorff a'th gnawd yn darfod, 
a dweud, “Pam y bu imi gasáu  
     disgyblaeth, 
ac anwybyddu cerydd? 
Nid oeddwn yn gwrando ar lais fy  
     athrawon, 
nac yn rhoi sylw i'r rhai a'm dysgai. 
Yr oeddwn ar fin bod yn gwbl ddrwg 
yng ngolwg y gynulleidfa gyfan. 
 
Oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn 

gwylio ffyrdd pob un, 
ac yn chwilio ei holl lwybrau. 
Delir y drygionus gan ei gamwedd ei 

hun, 
ac fe'i caethiwir yng nghadwynau ei 

bechod; 
bydd farw o ddiffyg disgyblaeth, 
ar goll oherwydd ei ffolineb mawr’ 
(Diarhebion 5:7–14; 21–23).    

gwneud hynny am resymau meddygol).  
 
Bydd yr oedfa ar Youtube y Sul nesaf 
yng ngofal Mr Dafydd Picton Jones, 
Porthaethwy.   
 
Bydd Ysgol Sul Zoom am 11.45 o’r 
gloch.  Croeso i unrhyw blentyn ymuno â 
chriw Capel Coch, yn cynnwys plant 
Llanllechid a Thalybont.  Ffoniwch neu 
anfonwch ebost at y Gweinidog (01286 
872390 / john.cilfynydd@btinternet.com 
am ragor o wybodaeth ac i gael y ddolen 
ar gyfer ymuno â’r sesiwn Zoom.   
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Benjamin (Ben) 
Richards, 1 John Street, Bethesda ym 
Mynwent Eglwys Coetmor ddydd Llun, 
Medi 7 dan arweiniad y Gweinidog a 
Mrs Deb Stammers, a fu’n gymdoges i 
Ben am flynyddoedd cyn iddi hi a’r teulu 
symud yr haf hwn i Gaergybi lle bydd yn 
weinidog yng nghapel New Park Street. 
Hi oedd yn cyflwyno’r deyrnged. 
 
Bu farw Mr Ben Richards yn Ysbyty 
Gwynedd ar Awst 30 yn 89 mlwydd oed. 
Cydymdeimlwn â’i fab David a’i ŵyr 
Sion a Lowri, ac â’i chwaer Betty, a’i 
frawd Glyn yn Neiniolen.  
 
Yn wreiddiol o Fethel, roedd Ben wedi 
byw ym Methesda ers iddo briodi â 
Grace. Bu’n weithiwr diwyd ar hyd ei 
oes, ac wedi ei adael yn weddw cadwodd 
ei hun yn brysur. Deuai i’r oedfa yng 
Ngharmel, yn arbennig i’r oedfa Gymun. 
Roedd ei gyd-aelodau yn falch o’i weld 
ac yn mwynhau ei gwmni. Roedd iddo 
air da yn y gymdogaeth. Yn ôl a ddeallaf, 
ef a baentiodd y tu allan i Gapel Carmel 
ddiwethaf. Dymuwn nerth a chysur Duw 
i’w deulu yn eu colled a’u hiraeth.  
 

Oedfa Zoom 
Mae’n amlwg nad yw’r argyfwng iechyd 
wedi cilio a bod pryder y gwelwn beth-

au’n dwysau eto dros y misoedd nesaf.  
Nid oes sicrwydd faint o oedfaon y gellir 
eu cynnal yn ein capeli o hyn i’r Nadolig. 
Cafwyd oedfa yng Nghapel Coch a Bethle-
hem ddydd Sul diwethaf, ond ni all neb 
ohonom fod yn sicr am ba hyd y bydd 
modd cynnal yr oedfaon hynny. 
 
Ymddiheuriadau na roed cychwyn i’r   
oedfa hon eto.  Rwyf wedi oedi er mwyn 
gweld beth yn union ydi’r trefniadau ym 
mhob capel erbyn hyn er mwyn gweld pa 
amser fyddai orau i gynnal yr oedfa.  Rwyf 
wedi ceisio gweld hefyd pa mor bosibl 
fyddai gwneud oedfa gynhelir mewn capel 
yn oedfa Zoom yr un pryd, ond gweld er-
byn hyn nad yw hynny’n ymarferol.  Felly 
bydd raid chwilio am amser hwylus. O 
bosibl mai cynnal oedfa Zoom am 5.00 o’r 
gloch wnawn ni. Gobeithio medraf ddweud 
y bendant yn Gronyn y Sul nesaf.   
 
Bydd yr oedfa Zoom yn oedfa i bawb o’r 
Ofalaeth a all ymuno â hi.  Bydd hon yn 
ychwanegol at yr oedfa a geir bob Sul ar 
ein cyfer ar Youtube.  .   
 

Ysgol Sul Zoom 
Bydd yr Ysgol Sul trwy gyfrwng Zoom 
heddiw yng ngofal Susan Williams. 
 

CIC 
Diolch i Susan a Dafydd am arwain CIC ar 
Zoom nos Wener.  Dafydd oedd y cwis-
feistr, a soniodd Susan am ‘gwestiynau 
mawr bywyd’ am ychydig funudau yn y 
canol.    
 

Gronyn  

Mae’r cyfyngiadau a fu arnom dros y 
misoedd diwethaf wedi ei gwneud yn anos 
dosbarthu Gronyn i bawb oedd yn arfer ei 
dderbyn.  Os gwyddoch am rywun neu os 
clywch chi rywun yn dweud nad yw wedi 
gweld Gronyn ers tro, rhowch wybod i’r 
Gweinidog os gwelwch yn dda. Mi wnawn 
ni geisio sicrhau eu bod yn cael copi.   
 


