
Oedfa’r Sul  
Tachwedd 29, 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, arwain ni eto heddiw i 
foli dy enw gyda’n gilydd. Gweddiwn 
dros ein gilydd a thros ein hanwyliaid, a 
thros deulu’r Ffydd yng Nghymru a 
thrwy’r byd i gyd. Boed i’r cyfan fod er 
d’ogoniant.  Trugarha os gweli’n dda 
wrthym ni aelodau eglwysi Gofalaeth 
Fro’r Llechen Las, yn enw Iesu Grist. 
Amen.  
 
Emyn 49: ‘Diolch i ti, yr hollalluog ...’  
 
Darllen: Marc 4:26-29 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg yr Had yn Tyfu  
Dameg fer ydi hon; a dim ond yn Efengyl 
Marc y gwelwn hi. Yn ynddi elfennau 
tebyg i ddamhegion yr heuwr a’r efrau a’r 
hedyn mwstard, ond dameg wahanol yw 
hi.  Pwynt canolog y ddameg yw bod yr 
‘had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas 
gŵr ef’.  
 
Dywed Iesu fod teyrnas nefoedd yn debyg 
i ddyn sy’n hau had, ac yn ei adael. Mae’n 
cysgu ac yn deffro a heb iddo fo wneud 
dim mae’r ŷd yn tyfu. Wedi i’r cnwd 
aeddfedu, medir y cynhaeaf.   
 
i. Y cynhaeaf 
Awn at ddiwedd y ddameg i ddechrau. 
Daw amser cynhaeaf, ac mae hynny’n ein 
hatgoffa o lwyddiant teyrnas nefoedd. 
Stori llwyddiant yw stori’r Efengyl a’r 
Eglwys am fod teyrnas nefoedd neu 
deyrnas Dduw yn siŵr o lwyddo. Rydym 
yn anghofio hyn yn aml.  Teyrnas a fydd 
yn para byth yw hon; teyrnas a fydd yn 
llwyddo yw hi.  A da yw cofio hynny yng 
ngwres y frwydr sy’n ein wynebu ar hyn 
o bryd. 

ii. Yr heuwr  
Mae’r had yn egino.  Medir y cynhaeaf. 
Daw llwyddiant. Ond nid oes a wnelo’r 
heuwr ddim â’r llwyddiant hwnnw. 
Mae’r dyn yn hau’r had, ond ’ohoni ei 
hun y mae’r ddaear yn dwyn ei ffrwyth’. 
Mae angen i Gristnogion hau’r had neu 
rannu a chyhoeddi’r Efengyl; ond nid y 
nhw sy’n  gyfrifol am ei llwyddiant. Nid 
y nhw sy’n medru dod â phobl i gredu yn 
Iesu Gris, a thrwy hynny ddod yn blant i 
Dduw ac yn rhan o’r deyrnas. Duw yn 
unig sy’n medru gwneud hynny. 
 
iii. Yr had a’r ŷd 
Mae’n werth nodi hefyd nad yr had na’r 
ŷd sy’n gyfrifol am y llwyddiant. Duw 
sy’n peri i’r had egino a thyfu. Mae hyn 
yn wir ym myd natur, ac mae’n wir yn yr 
hyn y sonia’r ddameg amdano: nid y 
Cristion sy’n gyfrifol am y ffaith ei fod 
wedi ei ddwyn i mewn i deyrnas Dduw. 
Mae’n wir fod rhaid ymateb i’r Efengyl 
trwy gredu yng Nghrist; ond neges y 
ddameg hon yw mai’r Arglwydd Dduw 
sy’n galluogi pob Cristion i wneud hyn. 
Pam ydych chi’n credu?  Sut ydych chi’n 
credu?  Yn y pen draw, yr unig esboniad 
yw bod Duw wedi ein galluogi i gredu.  
Pam ydw i’n credu’r Efengyl hon sy’n 
ffolineb yng ngolwg cynifer o bobl?   
Am fod Duw wedi fy ngalluogi i gredu: 
“mewn modd nas gwn i”.   
 
Gweddi: Arglwydd Dduw, diolch am 
dy afael sicr arnom trwy dy Fab Iesu 
Grist. Galluoga ni bob amser i gydnabod 
mai trwy dy ras yr ydym yn aelodau o’th 
deulu.  Yn enw Iesu Grist, Amen. 
 
Emyn 674 ‘Fy nghalon, cred yn Nuw ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

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

oherwydd y ffordd yr ydym yn trin y 
Cread. Daeth materion fel Newid 
Hinsawdd yn destun trafod beunyddiol 
ac yn gonsyrn gwirioneddol i’r byd. 
Wrth reswm, fe ddylai fod yn gonsyrn 
difrifol i Gristnogion fel i bawb arall. 

Yn ei lythyr at yr eglwys yn Rhufain, 
dywed Paul: ‘Oherwydd darostyngwyd 
y greadigaeth i oferedd, nid o’i dewis 
ei hun, ond trwy’r hwn a’i da-
rostyngodd ... Oherwydd fe wyddom 
fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, 
ac mewn gwewyr drwyddi, hyd 
heddiw’ (Rhuf. 8:20 a 22). Mae’r 
Cread cyfan, meddai, wedi ei effeithio 
gan bechod, ac oherwydd hynny mewn 
gwewyr mawr. Mae’r ffordd y mae’r 
ddynoliaeth yn dal i gamddefnyddio 
adnoddau’r ddaear yn parhau a 
dyfnhau’r gwewyr hwnnw. Gall pobl 
well na mi gynnig esboniad am yr hyn 
a ddigwyddodd yn Chwarel Vivian. 
Wn i ddim. Ond tybed nad oedd y 
cwymp mawr hwn yn arwydd bychan 
o ochenaid y Cread a ddarostyngwyd? 

Mae’r Eglwys wedi credu erioed ein 
bod yn stiwardiaid ar greadigaeth 
Duw; a chaiff ei herio o’r newydd i 
gymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif. 
Ond gall wneud hynny yn y gobaith y 
sonia Paul amdano: ‘yn y gobaith y 
cai’r greadigaeth hithau ei rhyddhau o 
gaethiwed a llygredigaeth a’i dwyn i 
ryddid a gogoniant plant Duw’. Rhan o 
obaith yr Efengyl yw y caiff y Cread ei 
adnewyddu a’i berffeithio, yn y nef a’r 
ddaear newydd a fydd yn rhan o’r 
iachawdwriaeth fawr yng Nghrist. 
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Cafwyd rhybudd yr wythnos ddiwethaf 
o ba mor beryglus yw’r hen Chwarel. 
Nid heb reswm y mae’r arwyddion yn 
ein rhybuddio rhag mentro’n rhy agos 
at ymylon y tyllau dwfn wrth grwydro’i 
llwybrau. O gofio bod Chwarel Vivian 
ers tro byd yn barc chwarae i ddeifwyr 
a dringwyr a hyd yn oed gerddwyr 
weiren uchel, gallwn ddiolch nad oedd 
y sŵn a’r mwg fore Iau yn arwydd o 
ddim mwy na thirlithriad. Mor rhwydd 
y gallasai fod yn drychineb.  

Nid yw tirlithriad o’r fath yn digwydd 
bob dydd, ond y mae’n atgoffa pawb 
ohonom mor beryglus oedd y Chwarel 
yn ei hanterth, ac mor beryglus y gall 
fod o hyd. Beth bynnag am yr union 
amgylchiadau a achosodd y tirlithriad y 
dydd o’r blaen, canlyniad yr holl waith 
a fu ar wyneb y graig dros y 
blynyddoedd ydyw yn y pen draw. 
Mae’r mynydd wedi ei hagru, ac yn 
anorfod y mae’r holl ffrwydro a 
rhwygo a hollti wedi gwanhau darnau 
ohono. Bron nad yw’r mynydd ei hun 
yn dweud nad yw’n fodlon, wedi’r 
rheibio a’r anharddu a fu arno, cael ei 
ddofi a’i wneud yn faes chwarae i’r 
genhedlaeth newydd. 

Mae’r holl sylw a roddir heddiw i 
faterion amgylcheddol yn atgoffa 
credinwyr o gyfrifoldeb y ddynolryw i 
barchu’r byd a greodd eu Duw. Y fath 
lygredd a achoswyd ac sy’n dal i gael 
ei achosi gan y rheibio ar adnoddau 
byd natur. Y fath bryder sydd hyd yn 
oed ynghylch dyfodol y ddynolaeth 

Ochenaid y graig 



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 
Nis oes oedfa yn yr un or capeli heddiw 
ond bydd ein hoedfaon yn parhau trwy 
Youtube a Zoom. Ni fydd yr Ysgol Sul 
Zoom heddiw gan fod  y plant yn ymuno 
â Llan Llanast.  Mae’r manylion i gyd 
isod.    
 
Karen Owen, Penygroes sy’n arwain yr 
oedfa ar Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch. Rhaid cyfaddef nad wyf yn siŵr 
iawn beth sydd wedi digwydd i’r Oedfa 
ar S4C.  Wedi i’r sianel gyhoeddi tua mis 
yn ôl fod yr Oedfa i ddychwelyd, mae’n 
ymddangos mai dim ond un oedfa ar  
gyfer y Diolchgarwch a drefnwyd. Mae’n 
debyg bod hynny’n siom i lawer. 
 

Sul nesaf 
Fore Sul nesaf, Rhagfyr 6, bydd oedfa 
yng ngofal y Gweinidog yn Capel Coch 
am 10.00 o’r gloch. 
 
Sylwch fod hyn yn wahanol i’r patrwm 
arferol o gynnal oedfa ar yr ail Sul o’r 
mis.  Y ddwy oedfa nesaf fydd gennym 
yn Capel Coch, felly, fydd bore Sul 
Rhagfyr 6 a bore Sul, Rhagfyr 20. 
 

Cofion 
Mae amryw ohonoch heb fod yn dda ac 
ambell un yn yr ysbyty neu newydd fod 
yno.  Dymunwn yn dda i chi i gyd, gan 
obeithio y cewch adferiad iechyd buan. 
Gobeithio nad oes raid dweud ein bod yn 
ymddiheuro nad oes modd ymweld â chi 
yn yr ysbyty nac yn eich cartrefi ar hyn o 
bryd. 

Diarhebion 
‘Y mae mab doeth yn derbyn disgyblaeth 
tad, 
ond ni wrendy gwatwarwr ar gerydd. 
Y mae'r un sy'n gwylio'i eiriau yn diogelu 
ei fywyd, 
ond ei ddinistrio'i hun y mae'r un sy'n 
siarad gormod. 
Y mae'r cyfiawn yn casáu twyll, 
ond y mae'r drygionus yn gweithredu'n 
ffiaidd a gwarthus. 
Rhydd ambell un yr argraff ei fod yn gyf-
oethog, a heb ddim ganddo; 
ymddengys arall yn dlawd, ac yntau'n 
gyfoethog iawn. 
Disgleiria goleuni'r cyfiawn, 
ond diffydd lamp y drygionus. 
Derfydd cyfoeth a gafwyd yn ddiym-
drech, 
ond o'i gasglu bob yn dipyn fe gynydda. 
Ei niweidio'i hun y mae'r un sy'n dirmygu 
cyngor, 
ond gwobrwyir yr un sy'n parchu gorch-
ymyn. 
Y mae deall da yn ennill ffafr, 
ond garw yw ffordd y twyllwyr. 
Y mae negesydd drwg yn achosi dinistr, 
ond cennad cywir yn dwyn lles. 
Y mae dymuniad a gyflawnir yn felys ei 
flas, 
ond cas gan ffyliaid droi oddi wrth ddrwg. 
Y mae dinistr yn dilyn pechaduriaid, 
ond daioni yw gwobr y cyfiawn. 
Ceir digon o fwyd ym mraenar y tlodion, 
ond heb gyfiawnder fe ddiflanna. 
Y mae'r cyfiawn yn bwyta hyd ddigon, 
ond gwag fydd bol y drygionus’ 
(Diarhebion 13:bob yn ail adnod).    

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 erbyn nos Fawrth fan bellaf. 
 
Yn y cyfamser,  a wnaiff swyddogion yr 
eglwysi anfon gair at y Gweinidog cyn y 
Pwyllgor i gadarnhau rhif aelodaeth pob 
eglwys ar Ionawr 1, 2020.   
 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 
Emynau’r oedfa heno 

Caneuon Ffydd: 340 a 305  
 
Mae wedi bod yn braf dros yr wythnosau 
diwethaf cael cyfle i addoli ar nos Sul 
trwy gyfrwng Zoom.  Cynhelir Oedfa’r 
Ofalaeth eto heno am 5.00 o’r gloch yng 
ngofal y Gweinidog. 
 
Byddai’n dda gweld rhagor yn ymuno â 
ni yn yr oedfa.  Os oes gennych gyswllt y 
we, un ai trwy gyfrifiadur neu i-pad (neu 
dabled arall) neu ffôn clyfar, pam na 
rowch gynnig ar Zoom.   
 
Gwn fod llawer yn dueddol o fod yn 
nerfus o’r anghyfarwydd. Ond mae’r 
oedfa hon yn ein galluogi i addoli gyda’n 
gilydd. 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.  

 

Oedfa Youtube  
Bydd yr oedfa ar Y outube heddiw yng 
ngofal Mr Eifion Jones, Talsarnau. Ewch i 
sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ neu i 
wefan yr Ofalaeth. 
 
Y Gweinidog fydd yn pregethu yn yr oedfa 
hon y Sul nesaf, Rhagfyr 6, a gweddi Sol-
omon yn 1 Brenhinoedd 8 fydd y testun. 
 

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# 
 


