
Oedfa’r Sul  
Tachwedd 22, 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 685: ‘Brwydra bob dydd ...’  
 
Darllen: Mathew 25:14–30 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Codau o Arian  
‘Y mae,’ meddai Iesu, ‘fel dyn a oedd yn 
mynd oddi cartref ...’ Sôn am deyrnas 
nefoedd y mae Iesu yn y ddameg hon eto. 
Stori yw hi am ddyn yn ymddiried arian i 
ofal tri o weision tra bydd ef oddi cartref: 
un yn cael pum cod o arian; un yn cael 
dwy; a’r llall yn cael un.  Mae adnodau 16
-18 yn disgrifio’r hyn a wnaeth y tri â’r 
arian. Mae’r ddau gyntaf wedi rhoi’r arian 
ar waith ac ennill rhagor, ond nid felly’r 
trydydd. Pan ddaw’r meistr yn ôl, mae’n 
canmol a gwobrwyo’r ddau gyntaf ond yn 
beirniadu’r llall ac yn ei gosbi a’i daflu 
‘i’r tywyllwch eithaf’ (adnod 30). 
  
i. Y dyn  
Wrth ymddiried yr arian i’r tri gwas mae’r 
dyn yn drugarog a doeth. Mae hyd yn oed 
un cod yn arian sylweddol, a chaiff y tri 
gwas fraint fawr o ofalu am yr arian. Caiff 
y tri’r codau ‘yn ôl ei allu’: nid yw’r dyn 
yn rhoi cymaint o gyfrifoldeb ar y tri. Nid 
arwydd o annhegwch yw’r gwahanol 
symiau ond o degwch a doethineb. Mae’n 
disgwyl i’r tri fod yn ffyddlon ond nid 
yw’n disgwyl iddynt fod mor gynhyrchiol 
â’i gilydd. Mae’n mynd oddi cartref. Yn 
amlwg, mae’r gweision yn deall nad nhw 
sydd pia’r arian ond y bydd y dyn ryw 
ddydd yn dychwelyd i hawlio ei eiddo a’u 
dal hwy’n gyfrifol am yr hyn a wnânt ag 
ef. 

 ii. Y gweision 
Mae’r ddau was cyntaf yn masnachu ac 
yn llwyddo i ddyblu’r arian. Ond mae’r 
trydydd yn ei gladdu mewn twll yn y 
ddaear.  Trwy’r ddameg, mae Iesu’n 
dysgu bod Duw wedi ymddiried i bobl 
gyfleoedd a doniau i’w wasanaethu, ac y 
bydd rhaid i bobl ryw ddiwrnod roi cyfrif 
iddo am yr hyn a wnaethant ohonynt. 
 
iii. Dwyn i gyfrif 
Caiff y ddau was cyntaf eu canmol am eu 
ffyddlondeb. Nid maint yr elw sydd 
bwysig ond y ffaith iddynt fod yn gywir 
a ffyddlon yn eu gofal a’u defnydd o’r 
arian. Yn Nydd y Farn, bydd Duw yn 
gwobrwyo ffyddlondeb ei bobl iddo. Ond 
caiff y trydydd gwas ei gondemnio am na 
wnaeth ddim â’r arian. Nid ar y diffyg 
elw y mae’r pwyslais ond ar agwedd 
gwbl anghywir y gwas at y dyn: mae’n ei 
gyhuddo o fod yn galed ac anghyfiawn. 
Mae wedi esgeuluso’r cyfrifoldeb a roed 
arno. Mae’r dyn yn dweud y byddai’r 
gwas o leiaf wedi medru rhoi’r arian yn y 
banc i ennill llog. Ond nid maint yr elw 
sy’n cyfrif. Ac er na ddywed y ddameg 
hyn gan mai ffyddlondeb yw’r prif beth, 
tybed na fyddai’r gwas hwn wedi cael ei 
ganmol hyd yn oed pe byddai wedi colli 
rhywfaint o’r arian o fynd ati’n onest a 
ffyddlon i fasnachu â’r arian. Nid beth na 
faint y llwyddwn i’w gyflawni yn enw 
Crist sydd bwysicaf ond sut yr ydym yn 
ei wasanaethu. A ydym yn gwneud hyn 
â’n holl galon?  
 
Gweddi’r Arglwydd 
 
Emyn 693 ‘O Iesu Haul Cyfiawnder ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Alwyn Pritchard, Pentreuchaf ar sianel 
Youtube Capel  Tanycoed ac Oedfa’r  
Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom am 5.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog. 

NA fu raid i’r Iesu fynd i drafferth. Yr 
hyn y bwriadwyd ei ddweud oedd: 
‘Ond er mwyn ein hachub, bu raid i’n    
Cadfridog a’n Brenin, Iesu Grist ei 
hun, fynd i’r drafferth ryfeddaf’.   

Do, er mwyn ein hachub, bu raid i Iesu 
Grist fynd i’r drafferth ryfeddaf. Nid ar 
chwarae bach y gadawodd 
berffeithrwydd y nefoedd a dod i fyd 
llawn blinder a hagrwch, gan roi 
heibio’i orsedd er mwyn dod yn ddyn 
meidrol. Nid peth bach oedd cymryd 
arno gyfyngiadau a gwendid dyn, ac 
yntau ei hun yn Fab Duw. Y fath 
ymdrech a olygai iddo wedyn i fod yn 
ddyn perffaith, yn rhoi ufudd-dod 
llwyr i’w Dad Nefol er gwaethaf pob 
temtasiwn i bechu fel pob dyn a dynes 
a’i blaenorodd ac a’i dilynodd ar 
wyneb daear. Mor galed oedd goddef 
gwawd a gelyniaeth pobl oedd a’u 
bryd ar ei ddal a’i ladd. Mor anodd dal 
ati â chynifer o bobl un ai’n camddeall 
ei neges neu yn ei gwrthod, a hyd yn 
oed ei ddisgyblion yn araf i dderbyn 
popeth a ddywedai wrthynt. Ac yn y 
diwedd, yr ildio llwyr a’i dygodd i 
Galfaria, i ddioddef ac i farw. A pham 
y fath drafferth? Er mwyn ein hachub. 
Nid er ei fwyn ei hun y bu’r cyfan, ond 
er mwyn eraill. Waeth faint o ymdrech 
a roddwn, na’r drafferth yr awn iddi, y 
mae’n gwbl amhosibl i neb ohonom 
ein hachub ein hunain rhag y gosb y 
mae ein pechod yn ei dwyn arnom. 
Dim ond Iesu Grist, trwy ei ymdrech 
fawr wrth fyw a marw drosom, a ddaw 
â ni i’r diogelwch a’r achubiaeth y 
mae’r Efengyl yn ei chyhoeddi.      
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Dwi ddim isio bod yn ‘blismon iaith’, y 
math o berson sydd dan y lach am ei 
fod byth a hefyd yn beirniadu safon 
iaith pawb arall. Dyw hynny ddim yn 
golygu nad oes ots gen i am safon y 
Gymraeg sydd ar wefusau darlledwyr a 
newyddiadurwyr ac awduron. Mi 
fyddwn yn dadlau y dylai pobl felly fod 
yn weddol agos ati. Ond does dim 
cyfiawnhad dros feirniadu pawb am 
wallau gramadegol a geiriau Saesneg 
wrth iddynt sgwrsio a thraethu ar radio 
a theledu, mewn siop, ar gae chwarae, 
neu yn unman arall o ran hynny. Dwi 
ddim yn gwirioni ar Gymraeg gwallus, 
ond mae’n well gen i Gymraeg gwallus 
na dim Cymraeg o gwbl. 

Ac eto, mi fynnaf fod yn ‘blismon 
iaith’ – nid i neb arall ond – i mi fy 
hun. Mae’n gas gen i bob camgymeriad 
gramadegol neu iaith wallus sy’n 
llithro i mewn i’r hyn y byddaf yn ei 
sgwennu. Gwaetha’r modd, mae gor-
mod o lawer ohonynt; a chaed un arall 
y Sul diwethaf. 

Fel arfer, ceisio eu hanwybyddu a 
wnaf.  ’Dwy fi, mwy na neb arall, yn 
mwynhau tynnu sylw at fy meiau fy 
hun! Ond mae’n anodd anwybyddu’r 
camgymeriad oedd yn y frawddeg: 
‘Ond er mwyn ein hachub ni fu raid i’n 
Cadfridog a’n Brenin, Iesu Grist ei hun, 
fynd i’r drafferth ryfeddaf’.  

Trwy dreiglo’r gair ‘bu’ yng nghanol y 
frawddeg a hepgor y coma o’i flaen 
newidiwyd ystyr y frawddeg yn llwyr. 
Doeddwn i ddim yn bwriadu dweud 

Do, bu raid! 



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 yng ngofal y Gweinidog yn 
Capel Coch am 10.00 o’r gloch 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 yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Dylan 
Williams, Porthmadog.     
 

  Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
sydd heb fod mewn iechyd da ar y funud. 
Mae’n anodd pan fo pobl yn mynd i’r 
ysbyty a theulu yn gorfod eu gadael wrth 
y drws, heb allu bod yno yn gefn ac yn 
gynhaliaeth i’w gilydd. Gweddïwn dros y 
naill a’r llall, ac yn arbennig dros bawb 
sydd neu all fod yn y sefyllfa honno’r 
dyddiau hyn.     

 

Sul nesaf  
Ni fydd oedfaon yn y capeli y Sul nesaf 
ond bydd y ddarpariaeth arferol ar y we a 
thrwy gyfrwng Gronyn.  

Pwyllgor yr Ofalaeth  
Cynhelir Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth 
trwy gyfrwng Zoom am 7.30 o’r gloch 
nos Fercher, Rhagfyr 2.  Gwaetha’r 
modd, nid yw’n bosibl ei gynnal wyneb 
yn wyneb ar hyn o bryd. 
 
Fe anfonir y ddolen Zoom at aelodau’r 
Pwyllgor yn nes ymlaen. 
 
Yn y cyfamser, fedrwch chi anfon neges 
at y Gweinidog os gwelwch yn dda i  
gadarnhau a yw’r dyddiad a’r amser yn 
bosibl ai peidio.  Mae rhai ohonoch wedi 
gwneud hynny’n barod: does dim angen i 
chi wneud hynny eto wrth gwrs. 

Diarhebion 
‘Y mae'r sawl sy'n caru disgyblaeth yn 
caru gwybodaeth, 
ond hurtyn sy'n casáu cerydd. 
Y mae'r daionus yn ennill ffafr 
yr ARGLWYDD, 
ond condemnir y dichellgar. 
Ni ddiogelir neb trwy ddrygioni, 
ac ni ddiwreiddir y cyfiawn. 
Y mae gwraig fedrus yn goron i'w gŵr, 
ond un ddigywilydd fel pydredd yn ei 
esgyrn. 
Y mae bwriadau'r cyfiawn yn gywir, 
ond cynlluniau'r drygionus yn dwyllodrus. 
 
Y mae ffordd y ffôl yn iawn yn ei olwg, 
ond gwrendy'r doeth ar gyngor. 
Buan y dengys y ffôl ei fod wedi ei gyth-
ruddo, 
ond y mae'r call yn anwybyddu sarhad. 
Y mae tyst gonest yn dweud y gwir, 
ond celwydd a draetha'r gau dyst. 
Y mae geiriau'r straegar fel brath cleddyf, 
ond y mae tafod y doeth yn iacháu. 
Erys geiriau gwir am byth, 
ond ymadrodd celwyddog am eiliad. 
Dichell sydd ym meddwl y rhai sy'n cyn-
llwynio drwg, 
ond daw llawenydd i'r rhai sy'n cynllunio 
heddwch. 
(Diarhebion 12:1–5, 15–20).    

Oedfa Youtube  
Bydd yr oedfa ar Y outube heddiw yng 
ngofal Mr Alwyn Pritchard, Pentreuchaf. 
Ewch i sianel Y outube ‘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 Eifion Jones, Talsarnau fydd yn     
pregethu yn yr oedfa hon y Sul nesaf, 
Tachwedd 29. 
 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 

Emynau’r oedfa heno 
Caneuon Ffydd: 340 a 305  

 
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.  

 

Y Papurau Enwadol 
Cofiwch fod modd i chi ddarllen y papurau 
enwadol wythnosol AM DDIM ar y we ar 
hyn o bryd.  Cewch ddarllen Y  Tyst ar 
wefan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a’r 
Goleuad ar wefan Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru.   
 
Defnyddiwch y dolenni hyn. 
 
Y Tyst 
https://annibynwyr.org/wp-content/
uploads/Tyst-11192020.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Goleuad 
https://www.ebcpcw.cymru/wp-content/
uploads/2020/11/Goleuad-20-Tachwedd-
gyrru-copi.pdf 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


