
Oedfa’r Sul  
Ionawr 3, 2021 

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: Arglwydd Dduw, ar ddechrau 
blwyddyn newydd, ceisiwn dy fendith 
a’th arweiniad.  Helpa ni i’th addoli  
heddiw a phob dydd o’r flwyddyn., er 
mwyn dy Enw mawr ac er mwyn dy an-
nwyl Fab Iesu Grist.  Amen.  
 
Emyn 90: O am ddechrau blwyddyn ...   
 
Darllen: Luc 12:13-21 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg yr Ynfytyn Cyfoethog 
Trwy fwy nag un o’i ddamhegion mae 
Iesu’n ymateb i rywbeth a welodd neu i 
rywbeth a ofynnwyd iddo. Mae hynny’n 
wir am y ddameg hon eto. Gofynnodd 
rhywun iddo, ‘Dywed wrth fy mrawd am 
roi i mi fy nghyfran o’n hetifeddiaeth’. 
Gwrthod cael ei dynnu i ffrae deuluol a 
wna Iesu, a dewis yn hytrach ddweud 
rhywbeth am yr agwedd a ddangoswyd at 
arian gan y dyn. Mae’n dweud y ddameg 
er mwyn dangos nad ’yw bywyd neb yn 
dibynnu ar ei feddiannau’.  Mae’r ddameg 
am ddyn cyfoethog a elwir gan Dduw yn 
‘ynfytyn’ am iddo wneud camgymeriadau 
difrifol. 
 
i. Ei gamgymeriad cyntaf   
Methodd y dyn cyfoethog â’i adnabod ei 
hun yn iawn.  Mae wedi ei fendithio â 
chynhaeaf da, ac yn penderfynu adeiladu 
ysguboriau mwy i gadw’r holl gnwd. 
Mae’n ymffrostio yn ei gyfoeth ac yn 
hyderus y bydd y bydd hwnnw’n ei 
wneud yn llawen a bodlon ei fyd. Ond nid 
yw wedi ystyried ei feidroldeb ac na 
chaiff o reidrwydd flynyddoedd lawer i 
fwynhau’r cyfan. Nid yw’n sylweddoli na 
all y cyfoeth mawr ddod â bodlonrwydd 
i’w enaid. 

ii. Ei ail gamgymeriad 
Methodd y dyn cyfoethog ag ystyried 
anghenion pobl eraill. Mae Duw wedi 
rhoi iddo gnwd mawr, ond mae’r dyn 
wedi meddwl amdano’i hun yn unig. 
Roedd ganddo fwy nag yr oedd arno’i 
angen. Yn lle codi ysguboriau mwy a  
diangen, gallasai fod wedi rhannu’r cnwd 
ag eraill.  Ond ddaeth hynny ddim i’w 
feddwl o gwbl.  Dim ond sôn amdano ei 
hun, ac am ei gyfoeth a’i les a’i fwynhad 
ei hun a wna. 
 
iii. Ei drydydd camgymeriad  
Methodd y dyn cyfoethog â chydnabod 
Duw na diolch iddo. Rhodd Duw oedd y 
cnwd anarferol o fawr. Ond nid felly y 
gwelai’r dyn bethau. Does dim sôn am 
Dduw. Fo’i hun sy’n gyfrifol am y cyfan, 
ac nid yw am eiliad yn gweld angen i 
ddiolch i Dduw. Ac am nad ystyriodd 
Dduw, mae Duw yn ei alw’n ynfytyn, ac 
yn dangos ei dlodi gwirioneddol trwy 
ddweud, ‘heno y mynnir dy einioes yn ôl 
gennyt’. Daw ei fywyd i ben, ac nid yw’r 
cyfoeth mawr o unrhyw fudd iddo. 
 
Neges Iesu trwy’r ddameg yw’r hyn a 
ddywedir yn adnod 21.   
 
Gweddi: Dad nefol, diolch am dy ofal 
amdanom ar hyd y flwyddyn ryfedd ac 
annisgwyl a fu 2020.  Diolch am bob 
gofal tyner ac am bob diogelwch. Derbyn 
ein mawl a chlyw ein gweddiau dros 
bawb sy’n wael oherwydd y Covid neu 
unrhyw afiechyd arall.  Ac aros gyda ni 
fel eglwysi gan ddiogelu ein tystiolaeth 
i’th gariad ar hyd y flwyddyn.  Amen.. 
 
Emyn 71: Yn dy law y mae f’amserau .. 
 
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. 

‘fod pob peth yn cydweithio er daioni 
i’r rhai sy’n caru Duw’ (Rhufeiniaid 
8:28). Nid yn wamal nac yn ddifeddwl 
y dywedwn fod yna ddarlun llawnach 
nag a welwn ni ar hyn o bryd.  

Daw pob blwyddyn â’i hamrywiaeth o 
brofiadau. Daeth y llynedd, oherwydd 
Covid-19, â’i chyfran annisgwyl o  
bryder, diflastod, unigedd a thristwch. 
Ond daeth hefyd â’i llawenydd a’i 
chysur a’i bendithion. Y mae pob sail 
dros gredu mai’r un fydd y stori eleni 
eto, er na ŵyr neb ohonom natur yr 
amrywiol brofiadau hynny. Mae’r hen 
flwyddyn wedi dangos i ni mor fregus 
ydym ni a’n hamgylchiadau. Ond 
gweddïwn y daw’r flwyddyn newydd â 
dedwyddwch i ni oll, ac y bydd yn 
flwyddyn well i bawb y bu’r llynedd 
yn fwy o boen a diflastod na dim arall 
iddynt. 

‘Bwrw dy faich ar yr Arglwydd, ac 
fe’th gynnal di’, medd y Salmydd 
(Salm 55:22). Ymddiriedwn yn Nuw ar 
hyd y flwyddyn oherwydd ei addewid 
i’n cynnal trwy bopeth a ddigwydd, 
boed dda neu ddrwg. Ac meddai Llyfr 
y Pregethwr,  ‘Bwrw dy fara ar wyneb 
y dyfroedd, ac fe’i cei’n ôl ymhen 
dyddiau lawer’ (11:1). Un o’r pethau y 
mae’r geiriau hynny’n ei ddweud 
wrthym yw bod angen i ni fentro 
cynnig i eraill yr hyn sy’n werthfawr 
ac yn gynhaliaeth i ni. Eleni, fentrwn 
ni gyflwyno i eraill newyddion da’r 
Efengyl yn y gobaith y gwelir ‘ymhen 
dyddiau lawer’ gredinwyr yn gnwd 
hardd o flodau yng ngardd Duw? 
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Wedi’r flwyddyn a gawsom y llynedd, 
roedd cyfarchiad sawl un yn wahanol 
Nos a Dydd Calan. Ac er dymuno 
‘Blwyddyn Newydd Dda’ i gyfeillion a 
châr, haws fu gen innau ddweud 
‘Blwyddyn  Newydd Ddedwydd’ neu 
‘Flwyddyn Newydd Well’.   

Golygai’r Cloi Mewn bod dathliadau 
Nos Galan yn ddistawach nag arfer. Ac 
eto, yma yn Llanberis am hanner nos, 
roedd deuawd gyfarwydd clychau’r  
Eglwys a’r tân gwyllt i’w chlywed. 
Daeth tân gwyllt yn rhan o ddathliadau 
Nos Galan ar draws y byd erbyn hyn. 
Rwyf finnau newydd weld fideo byr 
‘treigl amser’ (os dyna’r cyfieithiad o 
‘time lapse’) o ‘dân gwyllt blodau’: 
cyfres o luniau a dynnwyd dros gyfnod 
agor blodau arbennig o hardd.  Yn y 
fideo, mae’r lluniau wedi eu rhoi wrth 
ei gilydd i roi’r argraff fod y blodeuo’n 
digwydd mewn eiliad neu ddwy yn 
hytrach nag oriau neu ddyddiau. Ac 
wrth i’r blodau’n ffrwydro’n agored fel 
tân gwyllt yn y fideo mae prydferthwch 
a rhyfeddod gwyrth y blodeuo i’w weld 
yn glir. 

Ar unrhyw un eiliad unigol, fyddai’r 
wyrth honno ddim yn amlwg; ond o 
weld y darlun cyfan, ni ellir peidio â 
rhyfeddu at wneuthuriad cywrain a 
lliwiau syfrdanol un rhan fechan o 
drefn natur Duw. Yng nghanol dyddiau 
ac wythnosau mynd a dod beunyddiol 
ein bywydau nid yw trefn ddaionus 
Duw’n amlwg o hyd. Ond trwy ffydd, 
mae modd i ninnau, fel Paul, gredu 

Blodau prydferth 



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 

Blwyddyn newydd dda 
Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i 
bawb ohonoch gan obeithio y gwelwn 
mor fuan â phosibl wella’r amgylchiadau 
dyrys sy’n peri ein bod ar ddechrau mis 
Ionawr yn parhau dan Glo yn ein cartrefi, 
heb allu gwneud cymaint o’r pethau y 
buom yn eu gwneud yn ddilyffethair hyd 
at naw mis yn ôl.   
 

Heddiw 
Ni fydd oedfa yn yr un o’r capeli heddiw.  
Bydd ein hoedfaon yn parhau trwy 
Youtube a Zoom, fel y nodir isod.  
 
Y Parchg Pryderi Llwyd Jones, Cricieth 
sy’n arwain yr oedfa ar Radio Cymru am 
12.00 o’r gloch.  
 

Sul nesaf 
Oherwydd y Cloi Mewn ni fyddwn yn 
cynnal oedfaon yn Capel Coch nag yn 
Nhalybont y Sul nesaf, Ionawr 10. 
 
Ni fydd yr oedfa fisol a gafwyd cyn y 
Nadolig yn Nhalybont yn cael ei chynnal 
tan fis Ebrill.  Cawn benderfynu beth i’w 
wneud â’r oedfa sydd i fod yng Nghapel 

Coch ar Ionawr 24 yn nes ymlaen, yn  
dibynnu ar yr amgylchiadau bryd hynny.  
Ond wnawn ni ddim cyfarfod yr wythnos 
nesaf.   
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
ohonoch ar ddechrau blwyddyn newydd.  
Gobeithio’n fawr i chi gael Nadolig   
dedwydd.  Mae’n amlwg fod wythnosau 
o Gloi o’n blaen, a gobeithio bydd pawb 
yn ddiogel ac iach. 

Diarhebion 
‘Gwell yw tamaid sych, a llonyddwch 
gydag ef, 
na thŷ yn llawn o wleddoedd ynghyd â 
chynnen. 
Y mae tawddlestr i arian a ffwrnais i aur, 
ond yr ARGLWYDD sy'n profi calonnau. 
Y mae'r drwgweithredwr yn gwrando ar 
eiriau anwir, 
a'r celwyddog yn rhoi sylw i dafod      
maleisus. 
Y mae'r un sy'n gwatwar y tlawd yn      
amharchu ei Greawdwr, 
ac ni chaiff y sawl sy'n ymhyfrydu mewn 
trychineb osgoi cosb. 
Coron yr hen yw plant eu plant, 
a balchder plant yw eu rhieni. 
Y mae cerydd yn peri mwy o loes i'r 
deallus 
na chan cernod i ynfytyn. 
Y mae cyfaill yn gyfaill bob amser; 
ar gyfer adfyd y genir brawd. 
Ceidw'r deallus ei olwg ar ddoethineb, 
ond ar gyrrau'r ddaear y mae llygaid   
ynfytyn. 
Y mae mab ynfyd yn flinder i'w dad, 
ac yn achos chwerwder i'w fam. 
Yn wir nid da cosbi'r cyfiawn, 
ac nid iawn curo'r bonheddig. 
Y mae'r prin ei eiriau yn meddu       
gwybodaeth, 
a thawel ei ysbryd yw'r deallus. 
Tra tawa'r ffŵl, fe'i hystyrir yn ddoeth, 
a'r un sy'n cau ei geg yn ddeallus. 
(o Diarhebion 17).    

Cydymdeimlo 
Gyda thristwch y clywyd am farwolaeth 
Mrs Enid Jones, Delfryn, Llanberis. Bu’n 
aelod ffyddlon o’r eglwys yn Nant Pad-
arn ers iddi hi a’i theulu ymgartrefu yn y    
pentref dros hanner can mlynedd yn ôl 
pan ddaeth ei diweddar ŵr Mr Eurwyn 
Jones yn Rheolwr Banc y Midland. Deu-
ai yn ffyddlon i’r oedfaon yn Capel Coch 
wedi i eglwys Nant Padarn symud yno.  
Yr oedd yn fawr ei pharch ac yn gefnogol 
i bob gweithgarwch elusennol a diwyll-
iannol. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i 
merched Carys a Bethan a’u teuluoedd 
yn eu colled.   
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Nos Sul, Rhagfyr 20, fel y Sul blaenorol, 
cafwyd oedfa yn seiliedig ar garolau a 
rannwyd gan rai o’r aelodau.  Diolch i 
Mrs Megan Williams, Bethan Holding a 
Deri Tomos am eu cyfraniad i’r oedfa.  

Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom am 
5.00 o’r gloch heno dan arweiniad 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  
Y Gweinidog sy’n pregethu yn yr oedfa ar 
Youtube heddiw. Ewch i sianel Youtube 
‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr Ofalaeth. 
 

Nadolig 
Ar y funud olaf oherwydd y Cloi Mewn a 
ddaeth i rym am hanner nos, nos Sadwrn, 
Rhagfyr 19, bu raid gohirio Helfa Drysor 
Ysgol Sul Capel Coch a oedd i fod yn Gil-
fach Ddu’r bore canlynol.  Ond er y Cloi, 
mi lwyddodd Siôn Corn i ddod ag  anrheg-
ion y plant ataf ddechrau’r pnawn; ac an-
fonwyd fideo o’i ymweliad at y plant.  
Cedwais innau f’addewid i Siôn Corn i 
ddanfon yr anrhegion i’r plant erbyn dydd 
Nadolig.  
 
Wedi methu â chael Helfa Drysor, trefnodd 
Susan Gwis Nadolig i blant yr Ysgol Sul 
a’u rhieni dros Zoom ar y pnawn Mercher, 
Rhagfyr 23. Roedd yn amlwg fod pawb a 
ymunodd a ni wedi mwynhau eu hunain.  
Diolch yn fawr i Susan am drefnu.  
 

Oedfa Bore Nadolig 
Cafwyd Oedfa Bore Nadolig trwy Zoom,  
dan arweiniad y Gweinidog.  Diolch yn 
fawr i bawb a ymunodd â ni.   
 

Ysgol Sul 
Ni fydd Ysgol Sul Zoom Capel Coch a  
dalgylch Cynllun Efe yn cyfarfod heddiw 
gan fod y plant dal ar wyliau’r ysgol. 

 

Gronyn 
Rwyf wedi ystyried Gronyn yn rhan o’m 
gweinidogaeth yn a thrwy’r Ofalaeth ers 
blynyddoedd.  Mae wedi cyflawni dwy 
swyddogaeth: rhannu neges wedi ei seilio 
ar yr Efengyl a’r Beibl; a chadw cyswllt 
rhyngom fel aelodau’r eglwysi.  Gobeithio 
ei fod wedi cyflawni’r ddwy swyddogaeth 
ers mis Mawrth diwethaf ac y bydd yn 
parhau i wneud hynny dros yr wythnosau 
nesaf trwy gyfnod y Cloi newydd. 


