
Oedfa’r Sul  
Rhagfyr 6, 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: ‘Arwain ni mewn addoliad eto 
heddiw, ac atgoffa ni ein bod yn perthyn 
i’n gilydd fel dy bobl ym mhob rhan o’r 
byd, yn enw Iesu Grist.  Amen.  
 
Emyn 111: ‘Ti Greawdwr mawr ...’  
 
Darllen: Luc 6:46–49 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Ddwy Sylfaen  
Rydym yn fwy cyfarwydd â darllen y 
ddameg fechan hon ar ddiwedd y Bregeth 
ar y Mynydd yn Mathew 7:24–27, lle 
mae’r ddameg yn glo i’r Bregeth gyfan. 
Ond yno hefyd, fel yma yn Efengyl Luc, 
yn union cyn adrodd y ddameg soniodd 
Iesu am y perygl o gyffesu  ar air fod Iesu 
yn ‘Arglwydd, Arglwydd’, ond heb 
wneud yr hyn y mae Duw yn galw arnom 
i’w wneud.  
 
i. Y ddau dŷ 
Nid yw’r Testament Newydd bob amser 
yn dweud yr hyn y dychmygwn ni ei fod 
yn ei ddweud. Ac yn aml iawn, nid yw’r 
Iesu chwaith yn dweud yr hyn y disgwyl-
iwn ni iddo ei ddweud. A dyma enghraifft 
o hynny. Tueddwn i feddwl fod Iesu’n 
dod â phawb ynghyd, a’i fod yn derbyn 
pawb, pwy bynnag ydynt a beth bynnag a 
wnaethant. Cred rhai fod Iesu Grist yn ei 
gariad yn uno pawb, hyd yn oed os nad 
ydynt wedi credu ynddo o gwbl. Yn y pen 
draw, yn ôl a ddywed rhai wrthym, bydd 
cariad Duw yn golygu y bydd pawb yn 
ddiogel ac yn cael y bywyd tragwyddol. 
Ond mor wahanol yw dysgeidiaeth Crist 
mewn gwirionedd gan ei fod ef yn aml yn 
sôn am wahanu yn hytrach nag uno. Mae 
mwy nag un o’r damhegion yn gwneud 
hynny: er enghraifft, dameg y pum mor-

wyn gall a’r pum morwyn ffôl. A’r gwa-
hanu gaiff y sylw ganddo yma eto. Mae 
yna ddau dŷ cwbl, ac er bod o bosibl 
debygrwydd rhyngddynt o ran yr olwg 
allanol, y maent yn gwbl wahanol am eu 
bod wedi eu codi ar ddwy sylfaen wahan-
ol iawn. Fedrwn ni ddim osgoi’r ffaith 
bod Iesu’n sôn am wahanu pobl yn og-
ystal â’u huno.  
 
ii. Y tŷ cyntaf 
Adeiladwyd  y tŷ cyntaf ar sylfaen gref: 
cloddiwyd yn ddwfn a gosod y sylfaen ar 
graig. Mae’r tŷ o’r herwydd yn aros yn 
gadarn yn wyneb y llifogydd cryf. Darlun 
yw hwn o’r person sy’n clywed geiriau 
Iesu ac yn eu gwneud. 
 
iii. Yr ail dŷ  
Adeiladwyd yr ail dŷ ar bridd, heb fynd 
i’r drafferth o sicrhau sylfaen gadarn. 
Mae’r tŷ hwn yn cael ei chwalu gan y 
llifogydd.  Darlun yw hwn o’r sawl sy’n 
clywed geiriau Iesu ond heb eu gwneud.  
 
Mae neges y ddameg mor syml: ymateb 
pobl i eiriau Iesu Grist sy’n penderfynu i 
ba un o ddau ddosbarth y perthynant, a 
pha un o ddwy dynged sy’n eu wynebu. 
Ydyn nhw o’i blaid ynteu yn ei erbyn?  
Yn y pen draw: ydyn nhw’n gadwedig 
ynteu’n golledig? 
 
Gweddi: Arglwydd Dduw, trwy dy ras 
yn unig y medrwn ymateb yn gywir i’th 
eiriau, gan ymddiried yn dy addewidion 
ac ufuddhau i’th orchmynion.  Dymunwn 
d’addoli, a dymunwn fod yn eiddo llwyr 
i Ti, er mwyn Iesu Grist a’i waith. Amen. 
 
Emyn 693: ‘O Iesu Haul Cyfiawnder ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

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

wrth gwrs yn anwybyddu’r ffaith mai 
cwmnïau Americanaidd ac Almaenig  
yw Pfizer a BioNTech, ac mai o Wlad 
Belg y daw’r brechlyn a fewnforiwyd i 
Brydain trwy Dwnnel y Sianel nos Iau. 
Ond aeth Gavin Williamson gam neu 
ddau ymhellach na’r lleill trwy honni i 
Brydain ennill ‘mantais gystadleuol 
real’ dros bawb arall am y rheswm 
syml mai ‘Prydain’ yw’r wlad orau; a 
bod MHRA yn well nag unrhyw      
asiantaeth debyg yn Ffrainc na Gwlad 
Belg na’r Unol Daleithiau. 

Gobeithio na fydd y balchder a’r hunan 
dwyll hwn yn gwneud i bobl fod yn 
llai parod i ymddiried yn y brechlyn. 
Sut na wêl y gwleidyddion hyn y gall 
hawlio buddugoliaeth i Brydain beri i 
rai holi a gymeradwywyd y brechlyn 
yn rhy fuan? Byddai owns neu ddwy o 
ostyngeiddrwydd o fudd iddynt. Nid 
heb achos y mae’r Beibl yn anghymer-
adwyo pob tuedd i bobl feddwl eu bod 
yn well na phawb arall. Yr enghraifft 
amlycaf yw condemniad yr Iesu o’r 
Pharisead a ddiolchai yn ei weddi nad 
oedd fel pawb arall, ond ei fod yn  
hytrach  yn well na hwy (Luc 18:9-14). 
Gochelwn y fath agwedd gan nad 
gwleidyddion yn unig sy’n dueddol o 
feddwl felly. Mae’r edifeirwch calon 
sy’n greiddiol i’r iachawdwriaeth yng 
Nghrist yn gwbl ganolog hefyd i fyw 
pob dydd y Cristion. Ni fûm erioed yn 
well na phawb arall; nid wyf yn well 
na neb arall; ac ni fyddaf tra bwyf fyw 
yn well na phobl eraill; ond llawenydd 
yr Efengyl yw bod Duw wedi’n caru er 
gwaethaf hynny. 
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Dim ond un peth sy’n waeth na dyn 
annoeth yn agor ei geg; a dyn annoeth 
nad yw’n gwybod pryd i gau ei geg yw 
hwnnw. Ar orsaf radio LBC ddydd Iau 
y clywyd un o’r enghreifftiau gwaethaf 
o hynny. Aelod Seneddol ydi Gavin 
Williamson. Ond nid unrhyw Aelod 
chwaith ond yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Addysg yn Llywodraeth San   
Steffan. Ond roedd Mr Williamson yn 
swnio’n debycach i blentyn bach ar  
fuarth ysgol nag i’r gŵr sy’n gyfrifol 
am bolisi ei Lywodraeth dros ysgolion 
ac addysg yn Lloegr. Mi glywsoch chi 
blant yn gweiddi: “Mae fy mrawd i’n 
fwy na dy frawd di! Mae fy nhad i’n 
gryfach na dy dad di! Mae gan fy mam 
i gar mwy na dy fam di!” 

Trafod brechlyn Pfizer/BioNTech a 
gafodd ei gymeradwyo'r wythnos    
ddiwethaf gan MHRA (Asiantaeth 
Rheolaethu cynnyrch Meddygol a  
Gofal Iechyd) oedd Mr Williamson. 
MHRA yw’r corff sy’n gyfrifol am  
awdurdodi’r defnydd o gyffuriau ac ati 
o fewn y byd meddygol yn y Deyrnas  
Unedig. Croesawyd y newydd fod 
MHRA wedi cymeradwyo’r brechlyn 
gan filoedd o bobl wrth gwrs; ond 
roedd y croeso a roddwyd gan fwy nag 
un o weinidogion Llywodraeth San 
Steffan nid yn unig yn ddi-urddas ond 
yn gywilyddus. Roedd Matt Hancock 
ac Alok Sharma yn mynnu ymffrostio 
mai’r Deyrnas Unedig oedd y cyntaf i 
gymeradwyo’r brechlyn a thrwy hynny 
ei bod wedi profi unwaith eto ei bod yn 
arwain gweddill y byd. Roedden nhw 

Yn well na phawb? 



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 yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog a’r Ysgol 
Sul trwy Zoom am 11.45 o’r gloch.  
Bydd ein hoedfaon yn parhau trwy 
Youtube a Zoom.  
 
Delwyn Sion, Caerdydd sy’n arwain yr 
oedfa ar Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch.  
 

Sul nesaf 
Ddydd Sul nesaf, Rhagfyr 13, bydd oedfa 
yng nghapel Bethlehem Talybont am 
2.00 o’r gloch. Oedfa Nadolig fydd hon 
yng ngofal y Gweinidog, a chymerir rhan 
gan rai o aelodau’r capel.   
 
Ni fydd oedfa yn Capel Coch gan ein bod 
wedi newid y drefn am y mis hwn. Bydd 
yr oedfa nesaf yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch, ddydd Sul, Rhagfyr 20, y Sul 
cyn y Nadolig. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
ohonoch wrth i’r Nadolig ddod yn nes.  
Mae’r flwyddyn wedi bod yn anarferol 

iawn, a bydd y Nadolig yn wahanol eto 
ar lawer cyfrif.  Gobeithio’n fawr y 
gwelwn ni bethau’n gwella mor fuan â 
phosibl yn y flwyddyn newydd, er ei bod 
yn amlwg ar hyn o bryd y gall pethau fod 
yn anodd am rai wythnosau eto.  Dym-
unwn adferiad buan i bawb sydd heb fod 
yn dda ar y funud.  Boed i ni ddal i gofio 
am ein gilydd yn ein gweddïau. 

Diarhebion 
‘Y mae gwraig ddoeth yn adeiladu ei thŷ, 
ond y ffôl yn ei dynnu i lawr â'i dwylo'i 
hun. 
Y mae'r un sy'n rhodio'n gywir yn       
ofni'r ARGLWYDD, 
ond y cyfeiliornus ei ffyrdd yn ei        
ddirmygu. 
Yng ngeiriau'r ffôl y mae gwialen i'w 
gefn, 
ond y mae ymadroddion y doeth yn ei 
amddiffyn. 
Heb ychen y mae'r preseb yn wag, 
ond trwy nerth ych ceir cynnyrch llawn. 
Nid yw tyst gonest yn dweud celwydd, 
ond y mae gau dyst yn pentyrru           
anwireddau. 
Chwilia'r gwatwarwr am ddoethineb heb 
ei chael, 
ond daw gwybodaeth yn rhwydd i'r    
deallus. 
Cilia oddi wrth yr un ffôl, 
oherwydd ni chei eiriau deallus ganddo. 
Y mae doethineb y call yn peri iddo 
ddeall ei ffordd, 
ond ffolineb y ffyliaid yn camarwain. 
Y mae ffyliaid yn gwawdio euogrwydd, 
ond yr uniawn yn deall beth sy'n        
dderbyniol. 
Gŵyr y galon am ei chwerwder ei hun, 
ac ni all dieithryn gyfranogi o'i           
llawenydd. 
Dinistrir tŷ'r drygionus, 
ond ffynna pabell yr uniawn. 
Y mae ffordd sy'n ymddangos yn union, 
ond sy'n arwain i farwolaeth yn ei       
diwedd’ 
(Diarhebion 14:1-12).    

Pwyllgor yr Ofalaeth  
Caiff trysoryddion eglwysi’r Ofalaeth 
adroddiad cyn diwedd yr wythnos o 
Bwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth a gyn-
haliwyd nos Fercher. 
 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 

Emynau’r oedfa heno 
Caneuon Ffydd: 340 a 305  

 
Cofiwch am Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom 
am 5.00 o’r gloch heno. Bydd yr Oedfa 
yng ngofal y Gweinidog. 
 
Bydd angen y rhif neu’r ddolen  arbennig 
i ymuno â’r cyfarfod.  Yr  un ydyw 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.  

 

Oedfa Youtube  
Yn wahanol i’r hyn a gyhoeddwyd, bydd 
yr oedfa ar Y outube heddiw yng ngofal y 
Parchg Derrick Adams, Aberystwyth.  
Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth. 
 
Diolch i Derrick am gytuno i newid 
dyddiad, a bydd y Gweinidog felly yn 
pregethu yn ei le ef y Sul nesaf, Rhagfyr 
13. 

Myfyrdod Adfent  
Gan na fu modd cynnal Cyfarfod Chwarter 
ers dechrau’r flwyddyn bydd Cyfundeb  
Annibynwyr Gogledd Arfon yn cynnal 
‘Myfyrdod Adfent’ trwy Zoom am 7.30 o’r 
gloch, nos Fercher, Rhagfyr 9, yng ngofal 
y Parchgn Mererid Williams a Casi Jones.  
Dyma’r manylion Zoom: 
 
Rhif / ID Cyfarfod: 819 4939 8770 
 Cyfrinair/passcode: adfent 
 
Gellir clywed y cyfan dros y ffôn hefyd 
trwy ffonio’r rhif canlynol ac yna deialu’r 
rhifau eraill pan ofynnir amdanynt.   
 
Deialu: 0203481 5237 
Rhif y Cyfarfod: 819 4939 8770# 
Cyfrinair: 426737# 
 

Ysgol Sul 
Bydd yr  Ysgol Sul i eglwysi dalgylch 
Cynllun Efe yn cyfarfod trwy Zoom am 
11.45 o’r gloch heddiw dan arweiniad  
Susan Williams.  Cafwyd cyfle i ddiolch i 
Susan am ei gwaith pan gyfarfu Pwyllgor 
Hybu a Phwyllgor Ymddiriedolwyr Efe 
ddydd Mercher diwethaf. 
 

Nadolig 
Bydd Ysgol Sul Capel Coch yn croesawu 
Sion Corn ddydd Sul, Rhagfyr 20: nid yn y 
Capel ond yn Gilfach Ddu.  Bydd rhagor o 
fanylion y Sul nesaf. Ond mi awn draw 
yno erbyn 11.00 o’r gloch, a chawn fath o 
helfa drysor cyn i Sion Corn gyrraedd.    


