
Oedfa’r Sul  
Rhagfyr 13, 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, a chynorthwya ni i’th barchu a’th 
anrhydeddu ym mhob peth a wnawn ac a 
ddywedwn, yn enw Iesu Grist.  Amen.  
 
Emyn 440: Dyma’r dydd i gyd-foliannu   
 
Darllen: Luc 10:25-37 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Samariaid Trugarog 
Dyma’n sicr un o ddamhegion mwyaf 
cyfarwydd Iesu: stori’r dyn a deithiai o 
Jerwsalem i Jericho ac yr ymosodwyd 
arno gan griw o ladron. Mae’r offeiriad 
a’r Lefiad a gerddodd heibio iddo wedi 
bod yn wrthych gwg i geneeldaethau o 
bobl a ddarllenodd amdanynt yn y bennod 
hon. Mae’r Samariad wedi bod yn destun 
edmygedd mawr, ac wedi ei ddyrchafu yn 
esiampl o’r hyn y dylai cymydog da ei 
wneud ym mhob oes.   
 
i. Cwestiwn cyntaf yr athro 
Cwestiwn gan un o athrawon y Gyfraith 
oedd yr ysgogiad i Iesu adrodd y ddameg: 
‘Athro, beth a wnaf i etifeddu bywyd 
tragwyddol?’ Atebodd Iesu trwy ofyn 
iddo beth ddywed y Gyfraith. Ac atebodd 
yr ysgrifennydd trwy ddweud, caru Duw a 
charu cymydog.  Canmolodd Iesu ef am 
ateb yn gywir, cyn ychwanegu, ‘Gwna 
hynny, a byw fyddi’.  
 
ii. Ail gwestiwn yr athro 
Y peth nesaf a ddarllenwn (adnod 29) yw, 
‘Ond yr oedd am ei gyfiawnhau ei hun.’. 
Wrth ddweud, ‘Gwna hyn a byw fyddi’, 
bwriad Iesu oedd bod yr athro yn barod i 
gydnabod na allai garu Duw â’i holl galon 
a charu ei gymydog fel ef ei hun. Cynnig 
maddeuant a gobaith i bobl na allant fyw 

yn berffaith a wna Iesu gan eu harwain 
a’u helpu i gydnabod eu beiau a cheisio  
trugaredd. Ond yn lle gwneud hynny, 
mae’ r athro hwn yn ceisio ei gyfiawnhau 
ei hun, ac meddai: ‘A phwy yw fy 
nghymydog?’ Yn hytrach na chydnabod 
ei anallu i garu cymydog fel y dylai, 
mae’n awgrymu nad oes modd iddo 
wneud hynny heb wybod i ddechrau pwy 
yw ei gymydog. Ateb Iesu i’r cwestiwn 
hwn oedd adrodd y ddameg hon.  
 
iii. Cwestiwn yr Athro  
Wedi adrodd y ddameg, mae Iesu’r Athro 
Mawr yn gofyn, ‘Prun o’r tri hyn, dybi 
di, fu’n gymydog i’r dyn a syrthiodd i 
blith lladron?’ Mae’r ateb yn amlwg i’r 
un y dywedwyd y ddameg wrtho, ‘Yr un 
a gymerodd drugaredd arno’.  Ac meddai 
Iesu, ‘Dos, a gwna dithau’r un modd’.  
 
Trwy’r ddameg a’r cwestiwn ‘Prun o’r tri 
hyn ...?’ mae Iesu wedi cornelu’r athro a 
oedd yn ceisio ei gyfiawnhau ei hun ac 
esgusodi ei fethiant i gadw’r Gyfraith yn 
llawn. Nid ‘Pwy yw fy nghymydog?’ y 
dylai ei ofyn, ond ’Pa fath o gymydog 
ydw i?’ Roedd yr athro yn chwilio am 
ffordd i beidio a charu y sawl nad oedd 
yn gymydog iddo, ond mae Iesu yn ei 
herio i garu pawb, pwy bynnag ydynt. 
 
Gweddi: Arglwydd Dduw, helpa ni i 
fod y cymdogion i eraill yr wyt ti yn 
dymuno i ni fod. Trwy dy ras, boed i ni 
allu caru ein gilydd a bod yn drugarog 
wrth bawb, pwy bynnag ydynt. Gwared 
ni rhag bodloni ar garu yn unig y rhai 
sy’n ein caru ni.  Yn enw’r Iesu.  Amen. 
 
Emyn 451: ‘O dawel ddinas Bethlehem’ 
 
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  
Zoom am 5.00 o’r gloch yng ngofal y 
Gweinidog. 

wireddu’r freuddwyd o fasnachu ym 
mhob cwr o’r byd. Onid teg casglu nad 
oedd yr un o’r ddau’n credu’r hyn yr 
oeddent yn ei ddweud wrth delynegu 
ynghylch manteision Brexit?   

Daeth tymor y Nadolig, ac er y bydd 
ein dathliadau o reidrwydd yn wahanol 
eleni, yr un Gwaredwr a gyhoeddwn 
wrth ddwyn i gof eni baban Mair. 
Trwy’r hyn a ddarllenwn ac a ganwn 
neu y gwrandawn arno, cyhoeddwn 
drachefn ddyfodiad Ceidwad i’r byd. 
Dathlwn a llawenhawn wrth gofio’r 
plentyn bach a welwyd gan fugeiliaid a 
doethion.  Diolchwn am y Goleuni a 
ddaeth i’n byd, a chyhoeddwn y 
newydd mawr fod hwn wedi ei eni er 
mwyn marw trosom ar Galfaria.  
Wedi’r cyfan, dechrau’r daith oedd y 
preseb.  

Sut bynnag y dathlwn y Nadolig hwn, 
boed i ni trwy ras Duw gredu’r hyn y 
soniwn amdano a’r hyn a gyhoeddwn. 
Oherwydd trueni o’r mwyaf fyddai i 
neb ohonom ddweud y pethau cywir 
ond heb eu credu mewn gwirionedd. 
Fel y mae gweithredoedd y gwŷr 
busnes hyn ac eraill yn dangos nad 
ydynt wir yn credu eu geiriau eu 
hunain, gall gweithredoedd rhai pobl 
ddangos nad ydynt yn credu’r hyn y   
soniant ac y canant amdano. Pa werth 
sôn am Frenin heb blygu iddo? Pa 
werth cyhoeddi Gwaredwr heb 
ymddiried ynddo?  Pa werth dweud am 
frawd a aned i ni heb ei garu?  Yn ei 
drugaredd, boed i Dduw ein galluogi i 
lawenhau yng Nghrist a byw iddo. 
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‘Fabriqué en France.’ 

Dyna fydd hanes y Grenadier, cerbyd 
trydan  arfaethedig  Ineos. Breuddwyd 
Jim Ratcliffe yw cynhyrchu car tebyg 
i’r Landrover Defender, un o gerbydau 
Prydeinig eiconig y trigain mlynedd 
diwethaf. Croesawyd y newyddion mai 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr y bwriedid 
gwneud hynny.  Ond ddydd Mawrth, 
cadarnhawyd mai yn Ffrainc y caiff y 
cerbyd ei gynhyrchu gan gwmni’r  gŵr 
busnes a fu mor frwd ei gefnogaeth i 
Brexit. Mae James Dyson, un  arall o 
gefnogwyr Brexit, wedi rhoi heibio’i 
fwriad o gynhyrchu ceir trydan, am   
resymau economaidd. Ond yr oedd   
yntau eisoes wedi penderfynu nad yng 
ngwledydd Prydain ond yn Singapore y 
byddai’r ceir yn cael eu gwneud.  

Mae Ineos a Dyson yn gwmniau hynod 
o lwyddiannus, a’u perchnogion 
ymhlith pobl gyfoethocaf gwledydd 
Prydain. Mae ganddynt bob hawl i leoli 
eu ffatrioedd ble bynnag a ddewisant. 
Ond wedi bod mor huawdl o blaid 
Brexit a’r dyfodol llewyrchus honedig 
a fyddai i Brydain o ymadael â’r Undeb 
Ewropeaidd, mae’n ymddangos nad 
ydynt mor hyderus ag yr oeddent. Yn 
ôl Ratcliffe, mae’r ffatri a brynodd  
Ineos yn Ffrainc yn ‘gyfle unigryw’ i’r 
cwmni. Mwyaf piti, ddeunaw mis yn 
ôl, dyna a addawyd i bobl Pen-y-bont.  

Mae’n ymddangos, wedi’r cwbl, nad 
yw Ratcliffe na Dyson mor hyderus 
yng ngallu’r Brydain ôl-Frexit i gynnig 
i’w cwmniau’r rhyddid a’r cyfleoedd i 

Gwnaed yn Ffrainc. 



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 am 2.00 o’r gloch yng 
nghapel Bethlehem, Talybont yng ngofal 
y Gweinidog. Bydd rhai o’r aelodau’n 
cymryd rhan wrth i ni ddathlu’r Nadolig. 
 
Bydd Ysgol Sul Capel Coch trwy Zoom 
am 11.45 o’r gloch. Bydd ein hoedfaon 
yn parhau trwy Y outube a Zoom, fel y 
nodir isod.  
 
Y Parchg Rhys Llwyd, Caernarfon sy’n 
arwain yr oedfa ar Radio Cymru am 
12.00 o’r gloch.  
 

Sul nesaf 
Ddydd Sul nesaf, Rhagfyr 20, bydd oedfa 
yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch yng 
ngofal y Gweinidog. Ar y Sul cyn y  
Nadolig, cawn ddathlu’r Ŵyl. Ceir   
manylion am yr Ysgol Sul isod. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
ohonoch wrth i’r Nadolig ddod yn nes.  
Dymunwn adferiad buan i bawb sydd heb 
fod yn dda ar y funud.  Boed i ni ddal i 
gofio am ein gilydd yn ein gweddïau. 

Pen blwydd  
Roedd Mrs Betty Percival Jones, Rachub 
yn dathlu ei phen blwydd yn 90 oed 
ddydd Mercher diwethaf.  Anfonwn ein 
llongyfarchiadau a’n dymuniadau gorau.  
 
O’r cychwyn, mae Gronyn wedi anfon 
cofion at aelodau wrth iddynt ddathlu’r 
90.  Rhowch wybod pan fydd angen 
gwneud hynny i aelodau eraill.   

Diarhebion 
‘Y mae tafod y doeth yn clodfori deall, 
ond genau ffyliaid yn parablu ffolineb. 
Y mae tafod tyner yn bren bywiol, 
ond tafod garw yn dryllio'r ysbryd. 
Diystyra'r ffôl ddisgyblaeth ei dad, 
ond deallus yw'r un a rydd sylw i gerydd. 
Y mae llawer o gyfoeth yn nhŷ'r cyfiawn, 
ond trallod sydd yn enillion y drygionus. 
Ffiaidd gan yr ARGLWYDD yw aberth y 
drygionus, 
ond y mae gweddi'r uniawn wrth ei fodd. 
Ffiaidd gan yr ARGLWYDD yw ffordd y 
drygionus, 
ond y mae'n caru'r rhai sy'n dilyn        
cyfiawnder. 
Ffiaidd gan yr ARGLWYDD yw bwriad-
au drwg, 
ond y mae geiriau pur yn hyfrydwch iddo. 
Pell yw'r ARGLWYDD oddi wrth y dryg-
ionus, 
ond gwrendy ar weddi'r cyfiawn. 
Y mae llygaid sy'n gloywi yn llawenhau'r 
galon, 
a newydd da yn adfywio'r corff. 
Y mae'r glust sy'n gwrando ar wersi   
bywyd 
yn aros yng nghwmni'r doeth. 
Y mae'r un sy'n gwrthod disgyblaeth yn ei 
gasáu ei hun, 
ond y sawl sy'n gwrando ar gerydd yn 
berchen deall. 
Y mae ofn yr ARGLWYDD yn    ddis-
gyblaeth mewn doethineb, 
a gostyngeiddrwydd yn arwain i          
anrhydedd’ 

(o Diarhebion 15).    

Oedfa’r Ofalaeth Heno 
Dathlu’r Nadolig  

 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom am 
5.00 o’r gloch heno dan arweiniad y 
Gweinidog,.  Heno a’r nos Sul nesaf, 
cawn ddathlu’r Nadolig; a diolch ymlaen 
llaw i’r rhai ohonoch sydd wedi cytuno i 
gyflwyno eich hoff garolau yn yr oedfa 
heno neu nos Sul nesaf.   
 
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  
Y Gweinidog sy’n pregethu yn yr oedfa 
ar Y outube heddiw a’r Sul nesaf. Ewch i 
sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ neu i 
wefan yr Ofalaeth. 

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.   
 

Nadolig 
Bydd Ysgol Sul Capel Coch yn croesawu 
Sion Corn ddydd Sul nesaf, Rhagfyr 20: 
nid yn y Capel ond yn Gilfach Ddu.  
Byddwn yn mynd yno erbyn 11.00 o’r 
gloch.  Cawn helfa drysor i gyflwyno  
Stori’r Geni trwy ddefnyddio ‘Cod QR’ ar 
ffôn symudol.  A daw Sion Corn i’n gweld. 
 
Mae teuluoedd yr Ysgol Sul wedi cael cais 
trwy WhattsAp yr Ysgol Sul i roi gwybod 
i’r Gweinidog erbyn heno os ydynt yn 
medru dod ai peidio. 
 

 Myfyrdod Adfent  
Cafwyd Myfyrdod Adfent nos Fercher di-
wethaf trwy Zoom yng nghwmni’r Parchg 
Mererid Williams, Caernarfon ar ar gyfer 
Cyfundeb Annibynwyr Gogledd Arfon. 
Roedd y Parchg Casi Jones, gweinidog eg-
lwys Emaus, Bangor wedi bod ynglŷn â’r 
trefnu; ond fore Mawrth bu farw ei gŵr, y 
Parchg Lloyd Jones yn gwbl annisgwyl.  
Roedd Lloyd yn rheithor yng Nghlynnog, a 
chyn hynny yn y Felinheli; ond yn ddi-
weddar yr oedd hefyd yn goruchwylio 
gwaith yr Eglwys yng Nghymru dros ardal 
eang yn cynnwys ein hardal ni. Roedd 
felly’n gyfarwydd i lawer ohonoch, ac yn 
fawr ei barch. Cydymdeimlwn yn ddwys â 
Casi a’r teulu yn colled enbyd.  
 

Dydd Nadolig 
 
 

Fore Nadolig, cynhelir Oedfa trwy Zoom am 10.00 o’r gloch.  
 

Anfonir y ddolen a’r Cod trwy ebost fel a wneir ar gyfer Oedfa’r  Ofalaeth ar nos Sul.  


