
Oedfa’r Sul  
Hydref 25, 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, Arwain ni yn ein 
haddoliad heddiw eto. Atgoffa ni, er na 
allwn ar hyn o bryd gyfarfod â’n gilydd, 
ein bod yn un a thi ac yn un â’n gilydd fel 
aelodau eglwysi Gofalaeth Fro’r Llechen 
Las. Amen.  
 
Emyn 75: ‘I’r Arglwydd cenwch ... ’  
 
Darllen: Mathew 21:28–32 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Ddau Fab 
Yr wythnos ddiwethaf, cawsom olwg ar 
ddameg y Gweithwyr yn y Winllan; a’r 
wythnos nesaf cawn edrych ar ddameg y 
Winllan a’r Tenantiaid. Ond rhwng y 
ddwy, mae gan Mathew ddameg arall am 
winllan. 
 
Sylwch i ddechrau beth ddigwyddodd cyn 
i Iesu adrodd y ddameg hon am y ddau 
fab. Daethai’r prif offeiriaid a henuriaid y 
bobl at Iesu i’w herio i ddweud trwy ba 
awdurdod yr oedd yn gwneud yr hyn a 
wnâi (Mathew 21:23–27). Nid am ei 
wyrthiau a’i waith yn iachau cleifion y 
mae’r rhain yn meddwl, ond am yr hyn 
sydd newydd ddigwydd sef, glanhau’r 
deml a melltithio’r ffigysbren (12–22). 
Ceisio ei ddal y maen nhw, er mwyn ei 
gyhuddo o honni (ar gam yn eu tyb hwy) 
mai trwy awdurdod Duw yr oedd yn 
gwneud y pethau hyn a ystyrient hwy yn 
gwbl anghywir. Mae Iesu’n llwyddo i 
beidio â’u hateb wedi iddyn nhw wrthod-
ateb ei gwestiwn ef am yr awdurdod yr 
oedd Ioan Fedyddiwr dano. Ac yna, 
mae’n adrodd dameg wrthynt cyn gofyn 
cwestiwn iddynt. 
 
i. Y ddameg 

Dameg fer a syml yw hon am ddau fab i 
ddyn oedd yn berchen ar winllan. Mae’r 
mab cyntaf yn gwrthod cais ei dad iddo 
weithio yn y winllan. Ond yna, mae’n 
newid ei feddwl ac yn mynd i’r winllan. 
Mae’r ail fab yn addo mynd i’r winllan, 
ond yn torri ei air a pheidio â mynd yno.  
 
ii. Y ddedfryd 
Cwestiwn syml sydd gan Iesu: pa un o’r 
ddau fab a wnaeth ewyllys ei dad? Mae’r 
ateb yn amlwg: y mab cyntaf. Nid yr un a 
addawodd yn dda ond heb gyflawni ei 
addewid, ond yr un a wrthododd ar y 
cychwyn ond a aeth i’r winllan er hynny. 
Mae yna gymhwysiad amlwg iawn: does 
dim gwerth i addo’n dda os nad ydym yn 
cyflawni’r addewid. 
 
iii. Y cymhwyso 
Ond nid dyna’r unig gymhwysiad, na hyd 
yn oed y cymhwysiad cyntaf. Oherwydd 
ergyd gyntaf y ddameg yw’r hyn a welir 
yn adnodau 31 a 32. Mae casglwyr trethi 
a phuteinaid – pobl a ddirmygid gan yr 
henuriaid a’r prif offeiriaid – yn mynd i 
deyrnas Dduw o’u blaen hwy, medd Iesu. 
Mae’r henuriaid a’r prif offeiriaid fel yr 
ail fab, yn honni credu yn Nuw ac eto’n 
dangos nad ydynt yn gwneud hynny trwy 
wrthod credu mai awdurdod Duw sydd 
gan Ioan Fedyddiwr. Ond mae’r bobl 
ddirmygedig a’r pechaduriaid y cyfeiria 
Iesu atynt yn debyg i’r mab cyntaf: 
gwrthod Duw fu eu hanes, ond maent 
wedi troi ato trwy wrando ar Ioan a throi 
at Grist. Nid oes gwerth i broffes o ffydd 
yn Nuw ac yng Nghrist os nad oes gariad 
at Dduw ac ufudd-dod iddo yn dilyn.   
 
Gweddi’r Arglwydd  
 
Emyn 757: ‘I ti dymunwn fyw ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

Gyda throi’r cloc yn ôl, nosweithiau hir 
sydd o’n blaen yr wythnosau nesaf. 
Mae rhai wrth eu bodd efo hynny ac 
eraill yn ddigon digalon wrth feddwl y 
bydd yn dywyll cyn amser te. Doedd 
tywydd oer a gwlyb ddoe yn gwneud 
dim i godi calon neb, yn arbennig a 
ninnau’n cychwyn pythefnos o Gloi a 
fydd yn golygu y byddwn yn gaeth i’n 
cartrefi am ran helaeth o’r amser oni 
fydd gennym reswm digonol dros orfod 
mynd allan. 
 
Ond beth bynnag ein pryderon heddiw, 
does ond gobeithio na fyddant yn ein 
rhwystro rhag gwerthfawrogi’r hydref 
a’i brydferthwch. Gyda chwymp y dail 
ceir cefnlen a charped o felyn ac oren a 
choch a phorffor a brown; a’r cyfan yn 
dystiolaeth i ryfeddod creadigaeth ein 
Duw. Gwyn fyd y bobl sy’n gweld y 
cyfan gyda rhyfeddod a diolchgarwch 
ac yn tynnu sylw eraill at harddwch 
byd amrywiol a chyfnewidiol Duw. 
Mor hawdd yw cwyno am lanast y dail 
dan draed yn hytrach na rhyfeddu a 
chlodfori Duw am harddwch y tymor 
arbennig hwn. 
 
Y mae i bob un o dymhorau Duw ei 
brydferthwch; a rhodd arbennig gan 
Dduw yw’r ddawn i werthfawrogi pob 
tymor yn ei dro. Daw’r gwerthfawrogi 
hwnnw’n rhwydd i rai, ond mae’n 
rhaid i eraill wrth anogaeth a chymorth 
i agor eu llygaid i weld prydferthwch 
byd Duw. Mae arnom ninnau o bosibl 
angen cymorth i werthfawrogi’r tymor 
rhyfedd sydd wedi dod arnom ers 
misoedd erbyn hyn: tymor Covid-19 

a’r cyfyngiadau a’r Cloi; tymor llawn 
pryder i’r mwyafrif; ac i lawer, tymor 
o dristwch a cholled. Ond yng nghanol 
y cyfan, mae yna bethau annisgwyl y 
medrwn ddiolch amdanynt; ac yn eu 
mysg yr ymdeimlad o gymdogaeth dda 
a’r cyfle i ailystyried y pethau sydd o 
wir bwys. 
 
Ac mae arnom angen cymorth i weld 
gwerth y tymor ysbrydol yr ydym wedi 
ymgynefino ag.  Wn i ddim ai hydref 
ynteu aeaf ysbrydol a brofwyd gennym 
ers blynyddoedd yng Nghymru. Mae’n 
sicr wedi teimlo fel gaeaf: gaeaf oer 
o’n cwmpas, heb fawr o lwyddiant i 
waith yr Efengyl; a gaeaf rhewllyd yn 
ein calonnau ninnau, heb fawr o sêl  yn 
aml dros achos Crist. Ac eto, Duw yn 
ei ras a’n galluogo i wneud yn fawr o’r 
tymor hwn gan fod iddo yntau ei liw 
a’i werth. Y mae’r Arglwydd yn para i 
gynnal ei bobl; mae’n dal i alw, yn dal 
i achub, ac yn dal i godi gweision i’r 
gwaith o gyhoeddi’r Efengyl. Nid yw’r 
mawl wedi peidio, ac nid yw’r dyhead 
a’r gobaith am wanwyn newydd wedi 
llwyr ddiflannu. Ac nid i’r un ohonom 
ni y mae’r diolch am hynny. 
 
Fedrwn ni ddim newid tymor ysbrydol 
ein hoes, ddim mwy nag y medrwn 
newid y tymhorau naturiol. Ond mi 
fedrwn weddïo ar i Dduw’r tymhorau 
roi i ni eto ddeffroadau’r gwanwyn fel 
y gwelwn nid ambell un, ond tyrfaoedd 
yn dod at Grist i blygu o’i flaen mewn 
edifeirwch a ffydd.  Hyd nes y daw’r 
gwanwyn hwnnw, gwasanaethu Duw 
yn y tymor sydd ohoni yw ein rhan. 

Tymhorau 
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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 
Mae’r dau ddiwrnod ar bymtheg o Gloi 
Mewn a gychwynnodd bnawn Gwener 
yn golygu nad oes modd cynnal yr oedfa 
a gyhoeddwyd ar gyfer Capel Coch hedd-
iw.  Ni fydd modd cynnal oedfaon mewn 
unrhyw gapel nac eglwys heddiw na’r 
ddau Sul nesaf gan nad yw’r Cloi i ddod i 
ben tan ddydd Llun, Tachwedd 9. 
 
Ond bydd ein hoedfa ar y we yn parhau 
fel arfer, a chawn gynnal heno ein hail 
oedfa ar gyfer yr Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom.  Ceir manylion am y ddwy oedfa 
isod. 
 
Bydd y rhai ohonoch a fu’n gwylio’r 
oedfa ar S4C yn ystod y gwanwyn a’r haf 
yn falch o ddeall bod Oedfa Dechrau 
Canu Dechrau Canmol yn ei hôl heddiw, 
a’r Parchg Anna Jane Evans, Caernarfon 
fydd yn arwain y gwasanaeth am 11.00 
o’r gloch.   
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Jill Hayley 
Harris.Abertawe.   

 

Cofion 
Ar ddechrau cyfnod pellach o Gloi Mewn 
cofiwn yn ein gweddiau am bawb a fydd 
yn gweld y pythefnos nesaf yn anodd 
wrth i ni unwaith eto orfod aros gartref a 
pheidio â gwneud y pethau yr ydym wedi 
dechrau eu gwneud a’u mwynhau o’r 
newydd dros yr wythnosau diwethaf.   
 
Anfonwn ein cofion yn arbennig at bawb 
ohonoch sydd heb fod mewn iechyd da ar 
y funud. Mae’n gyfnod pryderus i lawer 
un, a gweddiwn am adferiad iechyd a 
nerth a chysuron Duw i bawb sy’n llawn 
ofn ac ansicrwydd heddiw. Cofiwn am 
bawb sy’n galaru dros anwyliaid, yn deu-
lu a ffrindiau, a gollwyd dros y misoedd 

Diarhebion 
‘Onid yw doethineb yn galw, 
a deall yn codi ei lais? 
Y mae'n sefyll ar y mannau uchel ar fin y 

ffordd, 
ac yn ymyl y croesffyrdd; 
Y mae'n galw gerllaw'r pyrth sy'n arwain i'r 

dref, 
wrth y fynedfa at y pyrth: 
“Arnoch chwi, bobl, yr wyf yn galw, 
ac atoch chwi, ddynolryw, y daw fy llais. 
Chwi, y rhai gwirion, dysgwch graffter, 
a chwithau, ffyliaid, ceisiwch synnwyr. 
Gwrandewch, oherwydd traethaf bethau 

gwerthfawr, 
a daw geiriau gonest o'm genau. 
Traetha fy nhafod y gwir, 
ac y mae anwiredd yn ffiaidd gan fy ngen-

au. 
Y mae fy holl eiriau yn gywir; 
nid yw'r un ohonynt yn ŵyr na thraws. 
Y mae'r cyfan yn eglur i'r deallus, 
ac yn uniawn i'r un sy'n ceisio gwybodaeth. 
Derbyniwch fy nghyfarwyddyd yn hytrach 

nag arian, 
oherwydd gwell yw nag aur. 
Yn wir, y mae doethineb yn well na gemau, 
ac ni all yr holl bethau dymunol gystadlu â hi’ 
(Diarhebion 8:1-11).    

diwethaf.  Boed i chi brofi cymorth a 
chysur yr Arglwydd.   
 

Oedfa Youtube  
Bydd yr oedfa ar Y outube heddiw yng 
ngofal y Gweinidog, a’r bregeth yn y 
gyfres ar y Brenin Solomon wedi ei seilio 
ar 1 Brenhinoedd 6.  Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr 
Ofalaeth.   
 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 

Nos Sul diwethaf, cawsom ein hoedfa 
gyntaf i’r Ofalaeth dros Zoom.  Roedd yn 
braf gweld cymaint ohonoch wedi medru 
ymuno â’r oedfa.   
 
Caiff yr oedfa hon ei chynnal bob nos Sul 
dros yr wythnosau nesaf.  Dechreuir am 
5.00 o’r gloch, ond er mwyn rhoi cyfle i 
bawb ymuno mewn pryd, bydd Zoom 
yn barod o 4.45 o’r gloch ymlaen.  
 
Fel y gwyddoch, os ydych yn gyfarwydd 
â Zoom, bydd arnoch angen rhif neu 
ddolen arbennig i ymuno â’r cyfarfod.  
Yr un fydd y ddolen bob wythnos, ond 
caiff ei hanfon bob Sul at bawb sy’n   
derbyn Gronyn trwy ebost. 
 
Os na chawsoch ebost anfonwch neges 
at john.cilfynydd@btinternet.com  
i ofyn am y ddolen. 
 
Cofiwch ofyn am help os nad ydych wedi 
defnyddio Zoom o’r blaen  Croeso i chi 
ffonio’r Gweinidog yn ystod yr wythnos 
(01286 872390).   

Genedigaeth 
Yng Nghaerdydd, ganwyd merch, Siwan 
Esyllt, i Angharad  a Huw, mab Dilwyn a 
Lynda Pritchard, Rachub,  19 Hydref 2020.  
Llongyfarchiadau i Dilwyn a Lynda ar 
ddod yn Daid a Nain ac i Elin a Rhys ar 
ddod yn Ewythr a Modryb.  Dymuniadau 
gorau i’r teulu oll. 
 

Ysgol Sul  
Llan Llanast 

Ni fydd Ysgol Sul Zoom heddiw ond bydd 
y plant yn ymuno â Llan Llanast efo plant 
Caersalem, Caernarfon.  
 
Cafwyd un sesiwn o Llan Llanast y mis 
diwethaf, a bwriedir ei gynnal dros Zoom 
unwaith y mis dros fisoedd y gaeaf.  Mae’n 
gyfle i ddysgu ac addoli trwy wneud 
gwaith crefft syml a fydd wedi ei ddanfon 
erbyn heddiw at y teuluoedd sydd wedi 
dweud eu bod am gymryd rhan. 
 
Diolch i Susan am ei gwaith yn trefnu a 
chydlynu’r cyfan ar ein rhan ni. 
 

Sul nesaf 
Yr un fydd y drefn â heddiw dros y ddau 
Sul nesaf, gyda’r oedfa ar y we ar gael o 
9.00 o’r  gloch y bore ac Oedfa Zoom yr 
Ofalaeth am 5.00 o’r gloch. Y gweinidog 
fydd yn arwain y ddwy oedfa. 
 

Cyfraniadau 

Cofiwch os gwelwch yn dda fod anghenion 
ariannol yr eglwysi’n para er gwaetha’r 
ffaith i ni gael ein rhwystro rhag cydaddoli 
ers mis Mawrth.  Bydd trysoryddion yr eg-
lwysi yn falch o dderbyn pob cyfraniad. 

 

 
ac ni all yr holl bethau dymunol gystadlu â hi’ 


