
Oedfa’r Sul  
Hydref 11, 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. Trwy dy Ysbryd Glân, arwain ni ar 
lwybrau gweddi a diolch. Amen.  
 
Emyn 76: ‘Mae Duw yn llond pob lle ...’  
 
Darllen: Mathew 18:21–35 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Gwas Anfaddeugar 
Daw’r ddameg hon yn yr un bennod yn 
Efengyl Mathew â dameg y ddafad goll-
edig y soniwyd amdani’r Sul diwethaf.   
 
Wedi adrodd y ddameg, mae Iesu’n dysgu 
bod angen i’w ddilynwyr fod yn barod i 
dynnu sylw at feiau’r naill a’r llall o fewn 
cymdeithas yr eglwys. Os na fydd pobl yn 
fodlon derbyn cerydd ac edifarhau, maent 
i’w cyfrif fel pobl sydd y tu allan i deulu’r 
eglwys. Mae yna gyfrifoldeb mawr ar 
bwy bynnag sy’n gwneud hyn, a rhaid 
bod yn gywir a theg wrth ei wneud. Ond, 
meddai Iesu, os bydd ei ddisgyblion yn 
gwneud hyn yn iawn, ac yn ei wneud yn 
weddigar ac yn ofn Duw, bydd eu dyfarn-
iad yn dderbyniol i Dduw.  Sylwch fod y 
pwyslais (yn adnod 19) ar weddi; ffrwyth 
gweddi ydi’r weithred o gywiro’r rhai 
sy’n pechu.   
 
Sylwch yn yr adnod hon a’r nesaf (19 a 
20) mai yma y ceir y geiriau am y ‘dau 
neu dri yn dyfod ynghyd’.  Tueddwn ni i 
ddeall y geiriau fel cysur ar gyfer eglwysi 
neu gynulleidfaoedd bychain a gwan. I’r 
gwrthwyneb yn hollol mae hi yma: nid 
arwydd o wendid ond arwydd o gryfder 
ydi’r ‘ddau neu dri’!  Nid sôn am brinder 
addolwyr a wna Iesu, ond sôn am gryfder 
dau neu tri yn gytûn mewn gweddi. 

i. Y cwestiwn (Mathew 18:21–22) 
Wedi i Iesu sôn am ‘gyfaill yn pechu yn 
dy erbyn’ (15) a’r angen i’w gywiro, mae 
Pedr yn gofyn sawl gwaith sydd raid 
maddau i gyfaill. Wrth ofyn, ‘Ai hyd 
seithwaith?’ mae Pedr yn credu ei fod yn 
fwy na rhesymol.  Ond dywed Iesu, hyd 
490 o weithiau; a’r hyn a olyga ydi nad 
oes ddiwedd ar faddeuant ei ddilynwyr i 
eraill. Mae ateb Iesu’n dangos ei fod yn 
gofyn llawer mwy oddi arnom nag y 
byddem ni’n ei ddisgwyl, a llawer mwy 
nag y byddem ni (fel Pedr) yn ei deimlo 
sy’n rhesymol a digonol. 
 
ii. Y ddameg (Mathew 18:23–35) 
Ac yna, mae Iesu’n adrodd y ddameg er 
mwyn tanlinellu’r angen i’w ddisgyblion 
fod yn barod i faddau. Mae’r ddameg yn 
awgrymu hefyd pam y dylent faddau, a 
sut y gallant wneud hynny. Yn y ddameg 
mae meistr yn rhyddhau gwas o’i ddyled 
fawr iddo, ond mae’r gwas hwnnw’n 
gwrthod rhyddhau gwas arall o’i ddyled 
fechan iddo fo. Pan glyw’r meistr hynny, 
mae’n taflu’r gwas cyntaf i’r carchar am 
nad oedd yn fodlon maddau i’r llall fel yr 
oedd y meistr wedi maddau iddo fo. 
 
Yn adnod 35, mae Iesu’n cymhwyso’r 
ddameg trwy ddweud fod rhaid i bob un 
ohonom faddau i’n ffrindiau (ac i eraill 
sy’n gwneud drwg i ni). Yr ysgogiad i 
wneud hynny yw’r ffaith ein bod ni ein 
hunain wedi derbyn maddeuant Duw am 
ein pechodau yn ei erbyn.   
 
Gweddi: Maddau i ni ein dyledion, fel 
y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. Er 
mor anodd yw maddau, helpa ni i wneud 
hynny er mwyn Iesu Grist. Amen   
 
Emyn 697: ‘O sancteiddia ... ’  
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Dafydd Picton Jones, Porthaethwy ar 
sianel Y outube Capel  Tanycoed heddiw.  

Dydd Mercher, Chwefror 7. 
 
Yr agosaf fûm i erioed at gêm rygbi’r 
gynghrair oedd giât Edgeley Park yn 
Stockport, stadiwm  Clwb Pêl-droed 
Stockport County. Pyst rygbi welwn 
trwy’r giât gan fod tîm rygbi Sale 
Sharks yn defnyddio’r stadiwm ar y 
pryd. Mae’r Siarcod wedi cael stadiwm 
arall erbyn hyn; ond am y diwrnod 
hwnnw yn Stockport y meddyliaf wrth 
glywed amdanynt. Ac mi glywais lawer 
yr wythnos hon. Bu raid gohirio’r gêm 
yn erbyn Wariars Caerwrangon heno 
am fod 27 o chwaraewyr a gweithwyr 
Sale wedi cael prawf Covid positif.  
Gwadu mae’r clwb fod y chwaraewyr 
wedi dal y feirws trwy dorri’r rheolau 
ac ymweld â thafarn neu glwb. 
 
Gwadu unrhyw gyfrifoldeb y maen 
nhw tua’r Tŷ Gwyn hefyd. Adroddwyd 
heddiw bod 27 o bobl wedi cael prawf 
Covid positif yno hefyd, yn cynnwys 
rhai o aelodau amlycaf staff Mr Trump. 
Gwadu bod unrhyw reol wedi ei thorri 
a wna’r Arlywydd wrth reswm. Gwell 
ganddo feio China am y pandemig na 
chydnabod unrhyw bosibilrwydd y 
gallasai o neu un o’i weithwyr fod wedi 
gwasgaru’r feirws.  
 
Mae’r Siarcod bellach yn cydymffurfio 
â’r rheidrwydd i hunan ynysu rhag 
gwaethygu sefyllfa ddrwg. Mae sawl 
aelod o staff y Tŷ Gwyn yn gwneud yr 
un peth; ond nid felly Mr Trump. Wedi 
dod nôl o’r ysbyty, mae o’n mynd a 
dod ymhlith pwy bynnag sy’n dal yn 
iach, heb boeni’n ormodol a fydd yn eu 

heintio nhw ai peidio. Ond gwaeth na’i 
ddihidrwydd o eraill yw ei ryfyg ffôl. 
Rwy’n credu bod Arglwydd Dduw 
Rhagluniaeth yn cyflawni ei fwriadau 
dirgel. Ond roeddwn yn anghysurus o 
glywed Mr Trump yn datgan ei gred 
‘mai bendith oddi wrth Dduw oedd fy 
mod wedi dal y feirws ... Mi ddaliais o;  
mi glywais am y cyffur; mi ddywedais 
“Gadewch i mi ei gymryd”; fy syniad i 
oedd o.’ O fewn ychydig oriau i ddod 
o’r ysbyty, ac yn amlwg yn wan, 
mae’n mynnu ei fod wedi gwella’n 
llwyr a’i fod yn ‘teimlo’n wych, yn 
teimlo’n berffaith’, a hyn oll am ei fod 
yn ‘perfect human specimen’. 
 
Y fath ryfyg; y fath gabledd. Ni ellir 
darostwng Duw Rhagluniaeth; ni ellir 
ei ddefnyddio i’n dibenion ni. Eled Mr 
Trump ati i chwarae ei gêm a honni 
fod iachâd i Covid, a bod i’r Arlywydd 
gorau gaed ran uniongyrchol yn y 
wyrth o’i ddarganfod (yn hwylus iawn 
ar drothwy’r Etholiad).  Ond peidied â 
llusgo’r Brenin Mawr i’w gynllwyn. 
Nid gwas bach i neb mo’r Arglwydd; 
ac yn sicr, nid i neb sy’n ei gyfrif ei 
hun yn berffaith.  
 
Nid yw ‘gwyleidd-dra’ yng ngeirfa Mr 
Trump, ond y mae arnom angen 
hwnnw gerbron Duw Rhagluniaeth. 
Pwy ydym ni i honni deall ei ffyrdd? 
Pwy ydym ni i ymffrostio yn ein nerth 
a’n hiechyd a’n perffeithrwydd? Pwy 
ydym ni i hawlio mai ynom ni y mae’r 
ateb i broblemau dyrys? Ynghyd â’r 
olwg ar ragluniaeth ddirgel Duw y daw 
golwg ar ein bychander ein hunain.       

Siarcod 
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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 
Bydd oedfa dan arweiniad y Gweinidog 
yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch ac yn 
Nhalybont am 2.00 o’r gloch.  Bydd yr 
oedfa ar y We fel arfer, a cheir y manyl-
ion 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  
Mae ein hoedfa ar Y outube heddiw yng 
ngofal Mr Dafydd Picton Jones o Borth-
aethwy. Ewch i sianel Y outube ‘Capel       
Tanycoed’ neu i wefan yr Ofalaeth.   
 
Mae’n dda gweld bod rhywrai neu’i     
gilydd yn cael golwg ar y wefan bob 
dydd.  Ambell wythnos, bydd mwy nag 
arfer yn gwneud hynny, ac am ryw 
reswm felly bu hi’r wythnos ddiwethaf.  
Wn i ddim pam ei bod felly wrth gwrs, 

ond mae’n braf ei weld.   
 
Mae’n rhwydd iawn dod o hyd i’r wefan: 
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.   
 

Diarhebion 
‘Ti ddiogyn, dos at y morgrugyn, 
a sylwa ar ei ffordd a bydd ddoeth. 
Er nad oes ganddo arweinydd 
na rheolwr na llywodraethwr, 
y mae'n darparu ei gynhaliaeth yn yr haf, 
yn casglu ei fwyd amser cynhaeaf. 
O ddiogyn, am ba hyd y byddi'n gorwedd-

ian? 
Pa bryd y codi o'th gwsg? 
Ychydig gwsg, ychydig hepian, 
ychydig blethu dwylo i orffwys, 
a daw tlodi arnat fel dieithryn creulon, 
ac angen fel gŵr arfog. 
 
Chwe pheth sy'n gas gan 

yr ARGLWYDD, 
saith peth sy'n ffiaidd ganddo: 
llygaid balch, tafod ffals, 
dwylo'n tywallt gwaed dieuog, 
calon yn cynllunio oferedd, 
traed yn prysuro i wneud drwg, 
gau dyst yn dweud celwydd, 
ac un sy'n codi cynnen rhwng perthnasau. 
 
Oherwydd y mae gorchymyn yn llusern, a 

chyfarwyddyd yn oleuni, 
a cherydd disgyblaeth yn arwain i fywyd, 
ac yn dy gadw rhag gwraig cymydog 
a rhag gweniaith y ddynes estron. 
Paid â chwennych ei phrydferthwch, 
a phaid â gadael i'w chiledrychiad dy ddal. 
 
A all dyn gerdded ar farwor 
heb losgi ei draed? 
Felly y bydd yr un sy'n mynd at wraig ei 

gymydog; 
ni all unrhyw un gyffwrdd â hi heb gosb. 
 
(Diarhebion 5:6-11, 16-19, 23-25, 28-29).    

Sul nesaf 
Ni fydd oedfaon yn y capeli y Sul nesaf, 
Hydref 18, ond bydd yr oedfa arferol ar 
Youtube, yng ngofal y Gweinidog. Cawn 
fynd ymlaen â’r gyfres o bregethau ar 
Solomon. 
 
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.   
 
Hefyd, bydd oedfa newydd ar Zoom i’r 
Ofalaeth am 5.00 o’r gloch.  Gweler isod. 
 

Gwahoddiad 
i’r Oedfa Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
Soniwyd yn Gronyn yn ddiweddar am y 
bwriad o gynnal oedfa i’r Ofalaeth ar 
Zoom dros yr wythnosau nesaf. 
 
Fel yr awgrymwyd y Sul diwethaf, mi 
rown gynnig ar gynnal hon am 5.00 o’r 
gloch ar nos Sul, gan gychwyn nos Sul 
nesaf, Hydref 18. 
 
Mae’n siwr fod amryw ohonoch wedi 
arfer â defnyddio Zoom ers mis Mawrth i 
gysylltu â theulu neu ffrindiau neu i   
gynnal cyfarfodydd a phwyllgorau yn 
eich gwaith neu’r gwahanol fudiadau yr 
ydych yn ymwneud â nhw. 
 
Fel y gwyddoch, os ydych yn gyfarwydd 
â Zoom, bydd arnoch angen rhif neu 
ddolen arbennig i ymuno â’r cyfarfod.  

Mi anfonaf hwnnw yn ystod yr wythnos at 
bawb sy’n derbyn Gronyn trwy ebost ar 
hyn o bryd.  Mi wnaf eich atgoffa ohono 
wrth anfon Gronyn atoch y Sul nesaf     
hefyd, ac mi gaiff ei gynnwys yn Gronyn. 
 
Gobeithio bydd modd i chi ddod i’r oedfa.  
Os oes gennych gyfrifiadur neu i-pad neu 
ffôn clyfar mi allwch ddefnyddio Zoom, 
ond i chi ei osod ar y ddyfais.  Os nad    
ydych wedi gwneud hynny, a’ch bod angen 
help, ffoniwch y Gweinidog yn ystod yr 
wythnos (01286 872390).  Neu, gwell 
byth, os oes aelod o’r teulu sydd wedi arfer 
â’i ddefnyddio, a’u bod yn dod atoch i’ch 
cartref, gofynnwch iddyn nhw eich helpu i 
osod Zoom a dangos i chi sut mae’n 
gweithio. 
 
Bydd yr oedfa hon i bawb o’r Ofalaeth a 
all ymuno â hi; a bydd yn ychwanegol at yr 
oedfaon yn y capeli a’r oedfa a geir bob 
Sul ar Youtube.    
 

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

CIC 
Bydd CIC yn cyfarfod trwy gyfrwng Zoom 
am 8.00 o’r gloch nos Wener nesaf, Hydref 
16.     
 

Diwrnod Zoom 
Be wnawn i heb Zoom erbyn hyn? 
 
Bydd Pwyllgor Gwaith Cyfarfod Chwarter 
yr Annibynwyr yn cyfarfod trwyddo fore 
yfory yn hytrach nag yn festri Bethlehem, 
Talybont. 
 
Ac yna, gyda’r nos, bydd Ymddiriedolwyr 
Cynllun Efe yn cynnal Cyfarfod Blynydd-
ol. Fel arfer, cyfarfod cyhoeddus fydd, ond 
mae’n amhosibl ei gynnal felly eleni.  
Byddwn yn anfon adroddiad am waith y 
flwyddyn at yr eglwysi a’n cefnogwyr ar ôl 
y Cyfarfod. 

 


