
Oedfa’r Sul  
Tachwedd 8, 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: ‘Ein Tad, derbyn unwaith eto 
fawl dy bobl yn eglwysi Gofalaeth Fro’r 
Llechen Las, yn enw Iesu Grist. Amen.  
 
Emyn 18: ‘Gwaith hyfryd iawn ... ’  
 
Darllen: Mathew 22:1–14 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Wledd Briodas 
‘Y mae teyrnas nefoedd,’ medd Iesu, yn 
debyg i’r hyn a ddarlunnir yn y ddameg 
hon. Mae brenin yn gwahodd gwesteion i 
wledd briodas ei fab, ond nid ydynt yn 
ymateb i’r gwahoddiad. Anwybyddant ail 
wahoddiad trwy weision eraill, a dewis 
dal ati efo’u gwaith. Aeth rhai mor bell ag 
ymosod ar y gweision a hyd yn oed eu 
lladd. Mae’r brenin yn dial arnynt trwy 
ladd y lofruddion a difa eu dinasoedd.   
 
Dyna ddiwedd rhan gyntaf y ddameg. Yn 
yr ail ran, mae’r brenin yn gwahodd eraill 
i’r wledd, gan roi gwahoddiad agored ar 
bennau’r strydoedd. Daw llawer i’r wledd 
nes bod y neuadd briodas yn llawn. Mae 
popeth yn dda. Ac eto, nid felly chwaith, 
gan fod y brenin yn gweld un dyn yno heb 
wisg brioda amdano. Caiff hwn ei daflu 
allan o’r wledd ‘i’r tywyllwch eithaf ... 
[lle bydd] wylo a rhincian dannedd’.  
 
i. Neges anghyfforddus 
Mae yna ddamhegion mwy ‘cyfforddus’ 
na hon, heb os. Ond fel y nodwyd, mae 
Iesu’n dweud fod ‘teyrnas nefoedd yn 
debyg i’ hyn. Fedrwn ni ddim osgoi neges 
y ddameg hon, er y byddai’n dda gennym 
fedru gwneud hynny o bosibl. Nid siwgr a 
mêl yn unig ydi teyrnas Dduw.  
 
 ii. Neges wrthodedig 

Ergyd rhan gyntaf y ddameg yw bod rhai 
wedi gwrthod neges a gwahoddiad y 
deyrnas. Mae’r awdurdodau crefyddol 
Iddewig wedi gwrthod neges Iesu a’r 
gwahoddiad i’w dderbyn yn Feseia Duw. 
Aed mor bell â lladd y negesydd dwyfol 
ei hun. Ac mae’r hyn a wneir i’r rhai a 
laddodd y gweision yn y ddameg yn 
rhybudd o’r dinistr a ddeuai ar Jerwsalem 
yn y man oherwydd gwrthod ohoni Fab 
Duw.   
 
iii. Gwesteiwr gwrthodedig 
Mae’r bobl a ddaeth yn llawen i’r wledd 
yn ddarlun o’r bobl o’r tua allan i genedl 
Israel a ddaw i dderbyn yr Efengyl. Mae 
popeth yn dda a llawenydd y dathlu yn 
amlwg. Ac eto, hyd yn oed yma, yn ad-
nodau 11–14 mae nodyn trist annisgwyl. 
Pam fod yr un nad oes ganddo wisg 
briodas yn cael ei daflu allan? Onid oedd 
hynny’n annheg? Beth pe na fyddai gan y 
dyn fodd i brynu gwisg addas? Cofiwch; 
‘mae teyrnas nefoedd yn debyg i’ hyn. 
Yr unig esboniad synhwyrol ydi bod 
gwisg addas yn cael ei darparu ar gyfer y 
bobl a wahoddwyd i’r wledd. Does dim 
anghyfiawnder yma: wedi gwrthod y 
wisg a ddarparwyd ar ei gyfer y mae’r 
dyn a mynnu dod yn ei ddillad ei hun er 
nad oedden nhw’n addas. Does dim lle 
yn nheyrnas nefoedd i unrhyw un sy’n 
gwrthod cymryd Iesu Grist yn Waredwr 
neu’n wisg addas iddo’i hu gan fynnu ei 
fod yn ddigon da fel ag y mae. 
 
Gweddi: Trugarha wrthym, O Dad, a 
gwna ni’n ddoeth ym mhethau’r Ffydd. 
Rho i ni ras i dderbyn Iesu a’i arddell yn 
unig Geidwad ac Arglwydd, er mwyn ei 
Enw. Amen. 
 
Emyn 331: ‘Pa le, pa fodd dechreuaf ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Gwydion Lewis, Y Bala ar sianel 
Youtube Capel  Tanycoed heddiw.  

Buan iawn y gwelodd y Mab Afradlon 
yn y ddameg ‘nad oedd neb yn cynnig 
dim iddo’ wedi iddo wario’r cyfan 
oedd ganddo. Buan y diflannodd rhai a 
fu’n croesawu Iesu ar Sul y Blodau 
pan ddaliwyd ef o fewn dyddiau. Buan 
y cefnodd Hymenaeus ac Alexander  
(1 Timotheus 1:20) ar Paul pan aeth 
pethau yn anodd iddo ef a’i gyd-
gredinwyr.  

Profiad chwerw yw’r sylweddoliad 
mai rhywbeth dros dro yw cefnogaeth 
pobl. O’r olwg oedd arno at ddiwedd 
yr wythnos, mae’r Arlywydd o bosibl 
yn dechrau deall hynny. Golwg dyn a 
‘barlyswyd ennyd’ oedd arno nos 
Fercher wrth iddo draddodi ei araith o 
gyhuddiadau di-sail. Y gwir yw bod 
yna bobl well o lawer nag ef wedi 
profi’r chwerwedd o gael ffrindiau a 
chydweithwyr a chefnogwyr yn cefnu 
arnynt mewn byd a betws. Ac felly 
gwyn fyd bawb all ddweud, ‘Y neb y 
mae iddo gyfeillion, cadwed gariad: ac 
y mae cyfaill a lŷn wrthyt yn well na 
brawd’ (Diarhebion 18:24). Ond gwell 
fyth, gwyn fyd y sawl a gano, ‘Pan 
droir yn adfeilion amcanion pob dyn, / 
Mi ganaf mor ffyddlon yw’r Cyfaill a 
lŷn’. Y Cyfaill hwnnw yw’r Arglwydd 
Iesu Grist, a addawodd, ‘Ni adawaf 
chwi’n amddifad’ (Ioan 14:18) ac ‘Yr 
wyf fi gyda chwi yn wastad hyd      
ddiwedd amser’ (Mathew 28:20). 

‘Gweld yr Iesu, dyna ddigon                         
ar y ffordd i enaid tlawd; 
dyma gyfaill bery'n ffyddlon               
ac a lŷn yn well na brawd.’ 
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Dweud rhywbeth am ei hil yn hytrach 
na’i chymeriad oedd enw canol Siân. 
Roedd ei gŵr yr un mor slei â hi. Pe na 
fyddai Llyfr Mawr Y  Plant yn ormod o 
waith darllen iddo byddai Mr Trump 
wedi deall ers talwm mor slei yw pob 
llwynog. Onid yn slei, ‘ganllath o   
gopa’r mynydd’, yr ymddangosodd 
llwynog Williams Parry hefyd? 

‘Ar ddiarwybod droed a distaw duth, 
llwybreiddiodd ei ryfeddod prin o’n                                
blaen;                                               
Ninnau heb ysgog ac heb ynom chwyth 
Barlyswyd ennyd’. 

Er anwyled Blewyn Coch a Slei Bach 
a’u cenawon, nid creadur i ymddiried 
ynddo mo llwynog. Daw’n llechwraidd 
i ymosod, ac fe dâl i bobl gofio hynny. 
Yn rhy hwyr o’i ran ef  y deallodd yr 
Arlywydd nad oes modd ymddiried yn 
y llwynog a fu mor bleidiol iddo ers 
pedair blynedd a mwy. Roedd yn ofni 
bod cefnogaeth Fox News iddo’n 
gwegian fymryn cyn yr Etholiad. Ond 
bellach y mae yntau o bosibl wedi ei 
barlysu ennyd wrth sylweddoli fod ei 
hoff orsaf newyddion yn dechrau’r  
ymbellhau a oedd yn sicr o ddigwydd 
pe na fyddai’r Arlywydd yn cael ei ail 
ethol. Un peth y medrwch fod yn sicr 
ohono yw na fyn ymerodraeth Rupert 
Murdoch gefnogi collwr, heb sôn am 
gollwr sâl a stranclyd. Er mwyn yr    
ymerodraeth honno, buan y dyfynnir 
geiriau’r soned ar donfeddi Fox wrth 
gyfeirio at yr un y bu’n ei foli cyhyd: 

‘Digwyddodd, darfu, megis seren wib.’ 



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 
Daw’r Cloi Mewn byr a gafwyd yng 
Nghymru ers Hydref 23 i ben yfory; a 
gweddïwn y bydd wedi bod yn effeithiol 
o ran lleihau lledaeniad Covid-19 trwy’r 
wlad. Gweddïwn am ddoethineb i bawb 
ohonom wrth i ni ddod allan o’r Cloi a 
cheisio ymateb i anogaeth y Llywodraeth 
i ni oll weithredu yn y ffordd fwyaf 
priodol a gwneud y pethau y dylem eu 
gwneud er mwyn diogelu ein gilydd a’n 
hunain rhag yr haint. 
 
Gan mai yfory y daw’r Cloi Mewn i ben 
nid oes oedfa yn yr un o’r capeli heddiw 
eto.  Ond nid yw hynny’n golygu bod 
heb oedfa.  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 Dr Rhidian Griffiths 
Aberystwyth.   
 
Bydd yr Oedfa ar S4C am 11.00 o’r 
gloch yng ngofal y Parchg Ddr R Alun 
Evans.  

  Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
sydd heb fod mewn iechyd da ar y funud. 
Un o anfanteision y cyfnod hwn ers mis 
Mawrth yw nad oes modd i ni ymweld â 
chyfeillion a theulu yn yr ysbyty.   
 
Ond gallwn weddio dros ein gilydd. 
Rhowch wybod felly am anwyliaid nad 
ydynt yn dda eu hiechyd.    
 

Diarhebion 
Dyma ddiarhebion Solomon: 
Y mae mab doeth yn gwneud ei dad yn 

llawen, 
ond mab ffôl yn dwyn gofid i'w fam. 
Nid oes elw o drysorau a gaed mewn dryg-

ioni, 
ond y mae cyfiawnder yn amddiffyn rhag 

marwolaeth. 
 

Y mae cofio'r cyfiawn yn dwyn bendith, 
ond y mae enw'r drwg yn diflannu. 
 

Ar wefusau'r deallus ceir doethineb, 
ond rhoddir gwialen ar gefn y disynnwyr. 
 

Y mae tafod y cyfiawn fel arian dethol, 
ond diwerth yw calon yr un drwg. 
Y mae geiriau'r cyfiawn yn cynnal llawer, 
ond y mae ffyliaid yn marw o ddiffyg syn-

nwyr. 
 
Ar ôl y storm, ni bydd sôn am y drygion-

us, 
ond y mae sylfaen y cyfiawn yn drag-

wyddol. 
 

Y mae ffordd yr ARGLWYDD yn noddfa 
i'r uniawn, 

ond yn ddinistr i'r rhai a wna ddrwg. 
 

Gŵyr gwefusau'r cyfiawn beth sy'n gym-
eradwy, 

ond twyllodrus yw genau'r drygionus’ 
 
(Diarhebion 10:1–2, 7, 13, 20-21, 25, 29, 32).   

Ar Sul y Cofio, gweddïwn dros bawb 
sy’n dal i ddioddef galar a phoen ym 
mhob rhan o’n byd oherwydd rhyfeloedd 
ddoe a heddiw. Boed i Dduw’r Heddwch 
estyn ei ddiddanwch a’i obaith. 

 

Oedfa Youtube  
Bydd yr oedfa ar Y outube heddiw yng 
ngofal Gwydion Lewis, Y Bala.  Mae 
Gwydion a’i wraig Catrin yn gofalu am 
ganolfan breswyl a chynadledda Bryn y 
Groes yn Y Bala.  Ewch i sianel Y outube 
‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr         
Ofalaeth.   
 
Y Gweinidog fydd yn pregethu yn yr   
oedfa hon y Sul nesaf, Tachwedd 15. 
 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 

Emynau’r oedfa heno 
Caneuon Ffydd 

Emynau 827 a 274  
 
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. 
 
Oedfa ‘fyw’ yw hon, a chyfle i ni addoli 
gyda’n gilydd o’n cartrefi ein hunain.  
Mae’n braf gweld yr ymateb cadarnhaol 
i’r oedfa ac i’r cyfle i weld ein gilydd. 
 
Fel y gwyddoch, os ydych yn gyfarwydd 

â Zoom, bydd angen rhif neu ddolen arben-
nig i ymuno â’r cyfarfod.  Yr un fydd y 
ddolen bob wythnos, ond caiff ei      han-
fon gyda Gronyn bob Sul at bawb sy’n ei 
dderbyn trwy e-bost. 
 
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.  
 

  Marwolaeth 
Ddydd Mercher, Tachwedd 4, bu farw Mrs 
Nansi Morris yn ei chartref  yn 93 Pentre   
Helen, Deiniolen yn 91 mlwydd oed.  
Roedd yn wraig annwyl dros ben, yn fam a 
nain ofalus a llawn cariad at ei phlant a’i 
hwyrion.  Cynhelir ei hangladd ddydd 
Mawrth, Tachwedd 10.  Cydymdeimlwn 
â’i meibion Tommy, Ian a Merfyn, ac â’i 
chwaer a’i brawd yng nghyfraith Janes a 
Neville Thorman Jones a’r teulu cyfan yn 
eu colled.   
  

Teams4U 
Am y tro cyntaf ers blynyddoedd, ni fyddaf 
yn derbyn bocsys esgidiau yn anrhegion 
Nadolig i blant dramor.  
 
Mae’n chwith iawn peidio â gwneud hyn 
eleni. Gobeithio bydd modd ail afael yn yr 
arferiad y flwyddyn nesaf os byw ac iach. 
 

CIC 
Bydd cyfarfod nesaf CIC trwy gyfrwng 
Zoom am 8.00 o’r gloch nos Wener yr 
wythnos hon, Tachwedd 13. 

).    


