
Oedfa’r Sul  
Tachwedd 1, 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, Erfyniwn dy nerth i 
fedru d’addoli Di heddiw mewn ysbryd a 
gwirionedd. Boed i ni, aelodau eglwysi 
Gofalaeth Fro’r Llechen Las, roi i Ti bob 
clod ac anrhydedd.  Trwy dy Air, rho i ni 
olwg newydd ar dy Fab, ‘y garreg a    
wrthodwyd’, er mwyn ei enw, Amen.  
 
Emyn 7: ‘Mae’r orsedd fawr ... ’  
 
Darllen: Mathew 21:33–46 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Winllan a’r Tenantiaid 
Dyma’r drydedd dameg a adroddodd Iesu 
am winllan, yn dilyn dameg y Gweithwyr 
yn y Winllan a dameg y Ddau Fab. 
 
Gwelwyd yr wythnos ddiwethaf mai at y 
prif offeiriaid a henuriaid y bobl yr anel-
wyd dameg y Ddau Fab. Mae dameg y 
Winllan a’r Tenantiaid yn dilyn honno, ac 
yn amlwg wedi ei hanelu at yr un bobl.  
Caiff hynny ei gadarnhau ar ddiwedd y 
bennod: ‘Pan glywodd y prif offeiriaid a’r 
Phariseaid ei ddamhegion, gwyddent mai 
amdanynt hwy yr oedd yn sôn’ (21:15). 
  
i. Y ddameg 
Mae dyn yn plannu gwinllan a’i gosod i 
denantiaid i ofalu amdani. Pan ddaw am-
ser cynhaeaf, mae’n anfon gweision at y 
tenantiaid i gael ffrwyth y winllan. Mae’r 
tenantiaid yn cam-drin y gweision, gan 
guro un, a lladd a llabyddio eraill. Caiff 
gweision eraill eu trin yr un modd wedyn. 
Yn y diwedd, mae’r dyn yn anfon ei fab 
ei hun gan hyderu y caiff hwn ei barchu 
lle na pharchwyd y gweision. Mae’r 
gweision yn ei ladd yntau gan ddadlau y 
daw’r winllan yn eiddo iddynt hwy wedi 
iddynt wared â’r mab.  

 ii. Y cwestiwn 
Mae Iesu yn gofyn beth fyddai’r dyn yn 
y stori yn ei wneud i’r tenantiaid.  A 
chaiff gan ei wrandawyr yr ateb y bydd y 
dyn yn difetha’r tenantiaid ac yn rhpi’r 
winllan yng ngofal pobl eraill a fyddai’n 
fodlon rhoi iddo o ffrwyth y winllan.   
 
iii. Y cymhwyso 
Mae Iesu’n cymhwyso’r ddameg trwy 
ddyfynnu geiriau o Salm 118:22-23.  Y 
maen a wrthodir yw Iesu ei hun; a’r un-
ion faen hwn, sy’n cael ei wrthod gan 
bobl fel yr ysgrifenyddion a’r Phariseaid, 
y prif offeiriaid a henuriaid y bobl, yw’r 
un sydd wedi ei wneud y garreg bwysicaf 
yn yr holl adeilad. Dweud a wna mai Ef 
ei hun yw sail y deyrnas: trwyddo ef y 
mae mynediad i’r deyrnas, a thrwyddo y 
cedwir pawb yn ddiogel yn y deyrnas.  
 
Mae adnod 43 yn cyfeirio at y drefn  
newydd a ddaw i fod trwy Iesu: nid trwy 
berthyn i genedl arbennig Israel ond trwy 
berthyn i Grist trwy ffydd y daw pobl i 
deyrnas Dduw o hyn allan.  Dyna ystyr 
cymryd y deyrnas oddi ar rai a’i rhoi i 
eraill.  Ac mae adnod 44 yn rhybuddio 
pobl nad ydynt yn credu ynddo Ef y bydd 
ei wrthod Ef yn golygu baglu a chael eu 
dryllio.  Gwrthodiad a cholledigaeth sy’n 
aros pawb ad ydynt yn credu ynddo. 
 
Yn amlwg (adnod 45) mae’r Phariseaid 
a’r prif offeiriaid yn deall yr ergyd. Ond 
er y byddent wedi dymuno ei ddal, mae 
arnynt ofn y bobl sy’n parchu ac yn ardd-
el Iesu fel proffwyd. 
 
Gweddi’r Arglwydd  
 
Emyn 287: ‘Mor beraidd i’r credadun ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

o ddatganiadau a wnaed o bulpudau a 
llwyfannau eu heglwysi’r blynyddoedd 
diwethaf. Mor aflednais a gwrthun y 
cyfan. Beth bynnag fydd canlyniad yr 
Etholiad, ni allaf ond meddwl bod yr 
hyn a gyhoeddwyd yn yr oedfa hon yn 
nes at gabledd na gair oddi wrth Dduw. 
Y geiriau ‘cannwyll ei lygaid’ (‘apple 
of his eye’) oedd yn awgrymu hynny 
ac yn peri’r anesmwythyd mwyaf i mi. 
Doedd hi ddim yn syndod clywed 
cefnogwraig frwd yn honni iddi gael 
gweledigaeth am ei fuddugoliaeth. 
Ond ‘cannwyll ei lygaid’? 

Mae hwn yn ymadrodd Beiblaidd. Mae 
Dafydd er enghraifft yn gweddïo,  
‘Cadw fi fel cannwyll dy lygaid’ (Salm 
17:8); a dywedir am bobl Dduw yn y 
Gaethglud, ‘bod pob un sy’n cyffwrdd 
â chwi yn cyffwrdd â channwyll ei  
lygaid’ (Sechareia 2:8). Mae’n derm 
sy’n dangos mor werthfawr yw ei bobl 
i’r Arglwydd. Ond roedd cymhwyso’r 
term i’r Arlywydd gan ei floeddio’n 
barhaus o lwyfan yr eglwys yn ymylu 
ar gabledd. Bron na fwriadwyd i’r 
gweiddi atgoffa’r gynulleidfa o eiriau 
Duw am Iesu wedi ei fedydd, ‘Hwn yw 
fy Mab, yr Anwylyd’. Ac roedd Mr 
Trump yn wên o glust i glust! 

A ddryllir y ddelw arbennig hon ddydd 
Mawrth? Neu a saif am bedair blynedd 
arall?  Wn i ddim. Ond yr hyn a wn ydi 
bod oedfa yn Las Vegas y Sul diwethaf 
wedi dod yn rhybudd amserol i bawb 
ohonom rhag gwneud delwau daearol, 
a rhag cablu trwy wneud unrhyw un a 
chanddo draed o glai yn dduw.  

Cabledd Las Vegas 
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Yng ngeiriau Amos, un o broffwydi’r 
wythfed ganrif Cyn Crist, ‘Nid oeddwn 
[ac nid ydw] i’n broffwyd, nac yn fab i 
broffwyd’. Yn sicr, ni roddwyd i mi’r 
ddawn o ragweld y dyfodol. Ac nid y 
dyfodol pell yn unig: mae’r dyfodol 
agos yn ddirgelwch i mi. O’r herwydd 
ni allaf gyhoeddi heddiw pwy a etholir 
yn Arlywydd yr Unol Daleithiau yr 
wythnos hon.  

Aeth yr Arlywydd Trump i’r capel y 
Sul diwethaf. Gwelais fideo ohono yno. 
Yn amlwg, cafodd ei blesio yn yr oedfa 
a dangosodd ei werthfawrogiad trwy 
roi llond dwrn o bapurau 20 doler yn y 
Casgliad. Ond roedd yn werth pob 
sentan oherwydd y ‘gair proffwydol’ y 
daethai yno i’w glywed. Honnai un o 
weinidogion yr eglwys iddi gael ‘gair 
proffwydol’ y bore hwnnw yn addo 
buddugoliaeth ac ail dymor yn y Tŷ 
Gwyn i’r Arlywydd. Roedd hi a’i gŵr, 
ei chyd-weinidog, yn gweiddi’n wyllt 
eu cymeradwyaeth iddo, ac yn annog y 
gynulleidfa gyfan i ddiolch i Dduw am 
yr Arlywydd a’r fuddugoliaeth sicr a 
addawyd iddo. Roedd yntau’n naturiol 
wrth ei fodd, a’r cyfan yn debycach i 
un o’i ralïau arlywyddol nag i oedfa. 
Mr Trump oedd canolbwynt y cyfan. 
Ac nid rhyfedd bod y gynulleidfa’n udo 
ei glod gan fod y ‘gair proffwydol’ yn 
eu sicrhau mai fo ydi ‘cannwyll llygaid 
Duw’.  

Nid yw’r gefnogaeth a gafodd Mr 
Trump ymhlith Cristnogion ceidwadol 
ei wlad yn syndod os mai dyma’r math 



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 
Gobeithio’ch bod chi i gyd yn cadw’n 
ddiogel ac iach yng nghanol y cyfnod 
pellach hwn o Gloi Mewn. Gobeithio 
hefyd y bydd dau ddiwrnod ar bymtheg o 
Gloi yn effeithiol ac y llwyddir i gael 
mesur o reolaeth dros ledaeniad haint 
Covid-19 yng Nghymru. 
 
Yn amlwg, nid oes oedfa yn yr un o’r 
capeli heddiw na’r Sul nesaf tra pery’r 
Cloi Mewn sydd i fod i ddod i ben ddydd 
Llun, Tachwedd 9.   
 
Ond bydd ein hoedfa ar y we yn parhau 
fel arfer, ac am 5.00 o’r gloch cynhelir 
Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom.  
Ceir manylion am y ddwy oedfa isod. 
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal un o’m ffrindiau o 
ddyddiau coleg, y Parchg Kevin Adams, 
sy’n gwasanaethu yn Boston, yn yr Unol 
Daleithiau.     
 
Hyd y gwelaf, does dim oedfa ar S4C 
heddiw, ond un o raglenni Dechrau Canu 
Dechrau Canmol am y Diolchgarwch a 
welir am 11.00 o’r gloch.   

Cofion 
Anfonwn ein cofion at unrhyw un yn ein 
plith 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.  
 
Daliwn i gofio am bawb sy’n galaru dros 
anwyliaid a gollwyd. Boed iddynt brofi 
cymorth a chysur yr Arglwydd yn wyneb 
pob storm.  Roedd Oedfa’r Ofalaeth nos 
Sul diwethaf yn ein hatgoffa am y Crist a 
dawelodd y storm ar y môr. Mae’r un 
Crist yn abl i’n cynnal ninnau. 

Diarhebion 
‘Y mae doethineb wedi adeiladu ei thŷ, 
ac yn naddu ei saith golofn; 
y mae wedi paratoi ei chig a chymysgu 

ei gwin 
a hulio ei bwrdd. 
Anfonodd allan ei llancesau, 
ac ar uchelfannau'r ddinas y mae'n galw, 
“Dewch yma, bob un sy'n wirion.” 
Y mae'n dweud wrth y rhai disynnwyr, 
“Dewch, bwytewch gyda mi, 
ac yfwch y gwin a gymysgais. 
Gadewch eich gwiriondeb, ichwi gael 

byw; 
rhodiwch yn ffordd deall.” 
 
Dirmyg a gaiff yr un sy'n disgyblu  

gwatwarwr, 
a'i feio a gaiff yr un sy'n ceryddu'r    

drygionus. 
Paid â cheryddu gwatwarwr, rhag iddo 

dy gasáu; 
cerydda'r doeth, ac fe'th gâr di. 
Rho gyngor i'r doeth, ac fe â'n      

ddoethach; 
dysga'r cyfiawn, ac fe gynydda mewn 

dysg. 
Ofn yr ARGLWYDD yw dechrau  

doethineb, 
ac adnabod y Sanctaidd yw deall. 
(Diarhebion 9:1–10).    

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 7.  Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr 
Ofalaeth.   
 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau calonnog i Deri a Meg-
an Tomos, Llanllechid ar ddod yn daid a 
nain.  Ganwyd mab i Branwen a Cynon 
yn Ysbyty Maelor, Wrecsam  ddydd 
Gwener, Hydref 30.  Mae’n dda deall fod 
Meredydd John Tomos yn dod yn ei 
flaen yn dda a’i fod o a’i fam wedi cael 
mynd adref bnawn ddoe. Dymunwn yn 
dda i’r teulu bach. 
 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 

Emynau’r oedfa heno 
Caneuon Ffydd 

Emynau 245 a 396  
 
Unwaith eto, estynnir gwahoddiad i bawb 
ohonoch i ymuno os medrwch âg Oedfa’r 
Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom heno am 
5.00 o’r gloch.  Mae’n braf iawn gweld 
ein gilydd, a gobeithio’n fawr y daw’r 
Oedfa hon â’i bendithion i bawb a fydd 
yn dod iddi dros yr wythnosau nesaf. 
 
Mi ddylwn egluro o bosibl y gwahaniaeth 
rhwng yr oedfa hon a’r oedfa a gafwyd ar 
y we dros y misoedd diwethaf.  Oedfa a 

phregeth wedi ei recordio yw honno, a 
gellir ei gweld unrhyw bryd ar Youtube 
Capel Tanycoed neu ar wefan yr Ofalaeth 
(gronyn.org).  Mae’r holl oedfaon a    gaf-
wyd ers mis Ebrill i’w gweld yno.  Mae’r 
oedfaon hynny yn parhau i gael eu trefnu 
bob Sul. 
 
Oedfa ‘fyw’ yw’r un ar Zoom. Mae’n cael 
ei chynnal am 5.00 o’r gloch ar nos Sul, ac 
mae pawb sy’n ymuno â’r oedfa yn gweld 
ei gilydd ar y sgrin ac yn   clywed popeth 
sy’n cael ei ddweud ‘ar y pryd’.  
  
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. 
 
Er mwyn rhoi cyfle i bawb ymuno mewn 
pryd, bydd Zoom yn barod o 4.45 o’r 
gloch ymlaen.  
 

  Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn a Sara a Dafydd Jones, 
Penisarwaun o glywed am farwolaeth mam 
Dafydd yn Llanfarifechan yr wythnos   
ddiwethaf. 
 

Marwolaeth 
Bu farw Mr John E. Williams, Tyddyn 
Llidiart, Seion ddydd Iau, Hydref 29, ac 
estynnwn ein cydymdeimlad i’w deulu yn 
eu profedigaeth.  Bu’n aelod yn Ebeneser 
Deiniolen ar hyd y blynyddoedd.  


