
Oedfa’r Sul  
Tachwedd 15, 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 703: ‘Dirion Dad o gwrando ....’  
 
Darllen: Mathew 25:1–13 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Deg Geneth 
‘Y pryd hwnnw,’ meddai Iesu, ‘bydd 
teyrnas nefoedd yn debyg i ddeg o eneth-
od a gymerodd eu lampau a mynd allan i 
gyfarfod â’r priodfab’.  Wrth fynd trwy’r 
damhegion hyn, tybed ydych chi wedi 
gweld bod nifer ohonynt yn gyfarwydd 
a’ch bod yn cofio nid yn unig eu darllen 
ond eu clywed pan oeddech yn blant?   
 
Dyma stori’r deg geneth (deg morwyn ym 
Meibl William Morgan) a’u lampau, yn 
aros am y priodfab. Roedd gan y deg 
lamp, ond roedd pum wedi mynd ag olew 
efo nhw a phump heb fynd ag olew. Gan 
fod y priodfab yn hwyr, roedd y deg   
geneth wedi mynd i gysgu, ac erbyn i’r 
neges ddod ei fod ar ei ffordd yno, roedd 
angen y lampau arnynt. Gofynnodd y 
pump nad oedd ganddynt olew i’r lleill 
am olew; ond am nad oedd digon o olew 
i’w rannu ni chawsant ddim. Bu raid i’r 
pump fynd i brynu olew. Cyrhaeddodd y 
priodfab, a chaewyd drws y wledd.  Pan 
ddaeth y pump yn ôl a churo’r drws, fe’u 
gwrthodwyd.     
 
i. Y cyd-destun 
Er mwyn deall y ddameg mae’n rhaid 
deall ei chyd-destun. Ewch nôl i bennod 
24 o Efengyl Mathew, ac fe welwch mai 
sôn am ei ail-ddyfodiad y mae Iesu Grist. 
Roedd y disgyblion wedi gofyn iddo, 

‘Dywed wrthym pa bryd y bydd hyn, a 
beth fydd yr arwydd o’th ddyfodiad ac o 
ddiwedd amser? (24:3). Dyna bwnc 
gweddill y bennod, ac meddai yn adnod 
44, ‘Byddwch barod, oherwydd pryd na 
thybiwch y daw Mab y Dyn’.  
 
 ii. Y call a’r ffôl 
Ar ddiwedd pennod 24, sonir am ddau 
was y mae eu meistr yn gosod arnynt 
gyfrifoldeb i fwydo’r gweision eraill yn 
ei absenoldeb ef.  Heb wybod pryd y 
daw’r meistr yn ôl, mae un gwas yn 
gwneud ei waith ond y llall yn esgeuluso 
ei waith am ei fod yn gweld y meistr yn 
hir yn dychwelyd. Daw’r meistr ar awr 
annisgwyl, a chaiff y gwas cyntaf ei 
wobrwyo a’r ail ei gosbi. Dyna’n union 
yw neges dameg y deg geneth. Mae rhai 
yn barod am ddyfodiad y meistr neu’r 
priodfab ac eraill heb fod yn barod.  Bod 
ag olew yn y lampau yw bod yn barod ar 
gyfer ailddyfodiad Iesu Grist.  
 
iii. Y priodfab 
Cawn weld beth yn union a ddywedir am 
‘fod yn barod’ yr wythnos nesaf yn y 
ddameg am y Codau Arian. Cyn hynny, a 
chyn gorffen heddiw, rhaid nodi un peth 
y mae Iesu Grist yn ei ddatguddio yn y 
ddameg hon. Fel priodfab y ddameg (ac 
fel y meistr ar ddiwedd pennod 24) bydd 
Crist yn ei ailddyfodiad, yn Nydd y Farn, 
yn barnu ac yn gwrthod y rhai na fydd 
wedi paratoi ar gyfer ei ddyfodiad. Mae 
hwnnw’n wirionedd sy’n anesmwytho, 
ond ni ellir ei wadu. Beth felly yw ‘bod 
yn gall’? Dyna’r cwestiwn mawr! 
 
Gweddi’r Arglwydd 
 
Emyn 687: ‘Dal fi fy Nuw ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed ac Oedfa’r Ofalaeth trwy    
gyfrwng Zoom am 5.00 o’r gloch. 

diogelu Mark druan rhag mynd ar goll. 
A druan ohonom ninnau: dyw ein 
statws na’n cefndir na’m magwraeth 
na’n cymeriad na’n cyraeddiadau na 
dim arall yn ein diogelu rhag bod ar 
goll oddi Dduw. Trwy gamgymeriad 
rhywun arall mae’n debyg yr oedd y 
Cadfridog ar goll. Y mae a wnelo 
camgymeriad rhywun arall â’r ffaith 
ein bod ninnau ar goll. Mae a wnelo 
Adda â’r peth, gan fod ei bechod ef 
yng ngardd Eden yn bechod y byd.  
Unwaith y pechodd Adda, roedd 
pechod yn rhan ohonom.  Am iddo fo 
bechu yr ydym oll yn pechu, nes bod 
Paul yn dweud bod ‘pawb yn marw yn 
Adda’ (1 Corinthiaid 15:22).   

Ac eto, ni allwn bwyntio bys at Adda 
gan ein bod ninnau ar fai. Rydym yn 
gwbl gyfrifol nid yn unig am ein 
cyflwr fel pobl sydd ar goll ac ymhell 
oddi wrth Dduw, ond hefyd am bob 
gweithred a meddwl amherffaith a 
drwg. Rydym yn dewis peidio â 
gwrando ar Dduw ac yn dewis peidio 
ag ufuddhau i’w orchmynion.  Ac nid 
yw nac enw da na defod grefyddol na 
gweithredoedd arwrol o ddim lles i ni. 

Daeth y milwyr o hyd i’r Cadfridog 
Carlton-Smith yn ddidrafferth. Ond er 
mwyn ein hachub ni, bu raid i’n      
Cadfridog a’n Brenin, Iesu Grist ei 
hun, fynd i’r drafferth ryfeddaf. Er 
mwyn ein dwyn at Dduw, bu raid iddo 
ysgwyddo’r bai am ein pechod a marw 
trosom. Ac am iddo wneud hynny, 
does dim rhaid i ni banicio o gwbl gan 
fod modd pwyso’n llwyr arno Ef. 
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“Don’t panic!” oedd un o ymadroddion 
bachog y gyfres Dad’s Army. Aeth 
Capten Mainwaring a’i blatŵn i bob 
math o helbulon yn y gyfres gomedi 
wych hon. Mae gen i frith gof iddynt 
unwaith fynd ar goll wrth gymryd rhan 
mewn rhyw ymarfer neu’i gilydd. O 
bosibl nad yw hynny’n gywir; ond mi 
gollwyd tair o raglenni cynnar y gyfres 
gan fod y tapiau ffilm wedi eu glanhau 
a’u hailddefnyddio gan y BBC.  Ail 
grewyd y rhaglenni y llynedd. 

Rhai da oedd Mainwaring, Wilson, 
Jones, Fraser, Walker, Godfrey a Pike.  
Roedd hefyd ambell aelod ymylol arall 
o’r platŵn, yn cynnwys y Cymro 
Cheeseman. Ond nid Carlton-Smith.   

Ar Wastadedd Caersallog (Salisbury 
Plain) mae 150 milltir sgwâr o dir 
ymarfer y Fyddin, gyda 47 milltir 
sgwâr ohono wedi ei neilltuo ar gyfer 
saethu. Yn ddiweddar, gadawyd Mark 
Carlton-Smith yno ar ganol ymarfer 
milwrol. Roedd i fod i gyfarfod â 
chatrawd arbennig; ond gollyngodd yr 
hofrennydd o yn y man anghywir, ac 
roedd ar goll am sbel a neb yn gwybod 
ble’r oedd. Fe’i cafwyd yn ddiogel; ond 
y fath embaras o gofio iddo fynd yno i 
godi calon y milwyr. Mwy o embaras 
oedd y ffaith mai’r General Sir Mark 
Carlton-Smith yw Pennaeth y Fyddin 
Brydeinig! Gallaf ddychmygu Corporal 
Jones yn gweiddi, “Don’t panic! Sir!” 

Doedd ei radd fel Cadfridog na’i deitl 
‘Syr’ na’i statws fel Pennaeth y Fyddin 
(na hyd yn oed ei enw dwbl-baril) yn 

Dim panic! 



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 ein hoedfa ar y we fel arfer, ac am 
5.00 o’r gloch cynhelir Oedfa’r Ofalaeth 
trwy gyfrwng Zoom.  Ceir manylion am 
y ddwy oedfa isod. 
 
Bydd Oedfa ar S4C am 11.00 o’r gloch 
yng ngofal y Parchg Aled Edwards,   
Cytûn. Mae’n wyneb a llais cyfarwydd 
iawn, ond bydd pobl Deiniolen yn cofio 
iddo ddechrau ei weinidogaeth yn eu 
plith yn Eglwys Llandinorwig. 
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Carys 
Ann, Rhydlewis.    
 

  Y Sul nesaf  
Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch fore Sul nesaf, Tachwedd 22. 
Rhowch wybod os gwelwch yn dda os 
ydych yn bwriadu dod.    
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â Iona a Glyn 
Richards, Deiniolen o glywed am farwol-
aeth brawd Iona, Mr Roland Davies, 
Llangefni ddydd Gwener, Tachwedd 6.   

Oedfa Youtube  
Bydd yr oedfa ar Y outube heddiw yng 
ngofal y Gweinidog.  Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr         
Ofalaeth.  Mae’r Oedfa ar Youtube erbyn 
9.00 o’r gloch bob bore Sul. Gellir ei 
gweld yno unrhyw bryd; ac mae modd 
gweld yr holl oedfaon a ddarlledwyd ers 
mis Ebrill yno hefyd. 
 
Mr Alwyn Pritchard, Pentreuchaf fydd yn 
pregethu yn yr oedfa hon y Sul nesaf, 
Tachwedd 22 

Diarhebion 
Y mae cyfiawnder y cywir yn ei gadw 

ar y ffordd union, 
ond cwympa'r drygionus trwy ei 

ddrygioni. 
Y mae eu cyfiawnder yn gwaredu'r 

uniawn, 
ond eu trachwant yn fagl i'r twyllwyr. 
Pan fydd farw'r drygionus, derfydd 

gobaith, 
a daw terfyn ar hyder mewn cyfoeth. 
Gwaredir y cyfiawn rhag adfyd, 
ond fe â'r drygionus dros ei ben iddo. 
Y mae'r annuwiol yn dinistrio'i     

gymydog â'i eiriau, 
ond gwaredir y cyfiawn trwy ddeall. 
Ymhyfryda dinas yn llwyddiant y   

cyfiawn, 
a cheir gorfoledd pan ddinistrir y   

drygionus. 
11Dyrchefir dinas gan fendith yr      

uniawn, 
ond dinistrir hi trwy eiriau'r drygionus. 
12Y mae'r disynnwyr yn dilorni ei 

gymydog, 
ond cadw'n dawel a wna'r deallus. 
13Y mae'r straegar yn bradychu      

cyfrinach, 
ond y mae'r teyrngar yn ei chadw. 
14Heb ei chyfarwyddo, methu a wna 

cenedl, 
ond y mae diogelwch mewn llawer o 

gynghorwyr’ 
(Diarhebion 11:5–14).    

 Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Nansi Morris, 
93 Pentre Helen, Deiniolen ym Mynwent 
Machpela, Deiniolen ddydd Mawrth, 
Tachwedd 10.  Bu farw gartref ddydd 
Mercher, Tachwedd 4, ddiwrnod wedi ei 
phen blwydd yn 91 oed. Arweiniwyd yr 
oedfa gan y Gweinidog a thraddodwyd 
teyrnged i’w fam gan Merfyn. 
 
Roedd Mrs Morris yn wraig annwyl a 
chymeradwy iawn. Gweithiodd yn galed 
ar hyd ei hoes, ac nid ymddeolodd o’i 
gwaith yng Ngwesty’r Fictoria yn Llan-
beris hyd nes ei bod yn 78 mlwydd oed. 
Gwnaeth ffrindiau lu yno, yn cynnwys 
llawer iawn o bobl ifanc y bu’n gweithio 
gyda hwy. Roedd ganddi ddawn i’w   
cofio hwy ar hyd y blynyddoedd, ac 
roedd ganddynt hwy barch mawr ati   
hithau. Ond er y mwynhad a gai yn ei 
gwaith, yn ei chartref yr oedd hi hapusaf. 
Ergyd fawr iddi oedd colli ei phriod 
Thomas yn ifanc, a bu’n fam  a nain 
ardderchog a mawr ei gofal am ei phlant 
a’i hwyrion a’i hwyresau.  Yr oedd ei 
gofal a’i chonsyrn am eraill yn fawr, fel y 
gwn yn dda. Braf oedd gwybod dros y 
blynyddoedd ei bod yn mwynhau derbyn 
a darllen Gronyn yn wythnosol. Ergyd 
fawr arall a brofodd oedd colli ei merch 
Pat yn ifanc iawn ac yna ei mab yng 
nghyfraith Stephen, a bu ei gofal am eu 
plant hwy’n eithriadol ers hynny. Roedd 
yn wraig hyfryd, a’i gwên gynnes yn 
heintus.  Anfonwn ein cydymdeimlad 
diffuant at Tommy a Teresa, Ian a     
Debbie, Merfyn a Helen a’r teulu cyfan, 
yn cynnwys ei chwaer a’i brawd yng 
nghyfraith Jane a Neville Thorman Jones.   
  

Arwydd  
Bydd y craff yn eich plith yn Llanberis 
wedi sylwi o bosib (os buoch heibio i’r 
capel ers bore Gwener) ar arwydd bach 
gwyrdd a osodwyd ar y wal o flaen y 
festri. Mae amryw o arwyddion tebyg 
wedi eu gosod yma ac acw o amgylch y 

pentref ers tro. Rhoi gwybodaeth i bobl am 
wahanol bethau yw eu bwriad.  Os oes 
gennych ap Q-Reader ar eich ffôn symudol 
gallwch ei ddefnyddio i gael gwybodaeth. 
Roedd yn dda cael gwahoddiad i gynnwys 
Capel Coch yn y prosiect.  Pwyntio’r ffôn 
(gan ddefnyddio Q-Reader) at y cod ar yr 
arwydd sydd ei angen i gael ychydig o 
hanes y Capel ar y sgrin. Mae’r wybodaeth 
yn Gymraeg a Saesneg. Pan ddefnyddiais i 
fo ddydd Gwener, yn Saesneg y daeth y 
wybodaeth gyntaf ar y sgrin i mi; ac felly 
cofiwch fod modd ei ddarllen yn Gymraeg 
hefyd.  Un cyngor bach: mae dau god ar yr 
arwydd: yr isaf o’r ddau god sy’n rhoi’r 
wybodaeth yn llawn. 

 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 

Emynau’r oedfa heno 
Caneuon Ffydd: 320 a 62  

 
Unwaith eto, estynnir gwahoddiad i bawb 
ohonoch i ymuno os medrwch ag Oedfa’r 
Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom heno am 
5.00 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog. 
 
Bydd arnoch angen y rhif neu’r ddolen  
arbennig i ymuno â’r cyfarfod.  Yr un fydd 
y ddolen bob wythnos, ond caiff ei hanfon 
gyda Gronyn bob Sul trwy’r ebost. 
 
Os na chawsoch ebost anfonwch neges at 
john.cilfynydd@btinternet.com  
i ofyn am y ddolen. 
 
Bydd Zoom yn barod o 4.45 o’r gloch 
ymlaen.  


