
Oedfa’r Sul  
Ionawr 10, 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, ceisiwn eto 
dy fendith a’th arweiniad.  Deuwn atat yn 
enw Iesu Grist i’th glodfori am dy gariad 
a’th drugaredd.  Amen.  
 
Emyn 187: ‘Arglwydd Sanctaidd’   
 
Darllen: Luc 14:7-14 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Gwesteion a’r Gwahoddwr 
‘Yna adroddodd ddameg ...’ (adnod 7).  
Ond mae hon yn wahanol i’r damhegion a 
welsom hyd yma’r wythnosau diwethaf 
hyn. Nid adrodd stori yn ei ddull arferol a 
wna Iesu yma. Yn hytrach nag adrodd y 
stori, ac un ai ei hesbonio i’w ddisgyblion 
(fel a wnaeth gyda dameg yr Heuwr a 
dameg yr Efrau) neu adael i bwy bynnag 
oedd yn gwrando ystyried y ddameg a 
cheisio deall ei neges, mae Iesu yma’n 
cyfuno’r ddameg a’r neges. Nid oes angen 
i’r gwrandawyr ddyfalu neu chwilio am y 
neges y tro hwn: mae’r neges yn gwbl 
amlwg wrth i Iesu gymhwyso dwy ran y 
ddameg, i westeion mewn gwledd i 
ddechrau ac yna i’r gwahoddwr.  
 
Mae’n adrodd y ddameg wedi iddo gael ei 
wahodd i bryd o fwyd ar y Saboth yn nhŷ 
un o arweinwyr y Phariseaid (Luc 14:1). 
Yno, mae’n iachau dyn á’r dropsi arno. 
Ac yna, mae’n cyflwyno neges i’r rhai a 
wahoddwyd ac i’r gwahoddwr. 
 
i. Gwers i’r Gwesteion   
Mewn gwledd briodas heddiw, mae sedd 
wedi ei gosod ar gyfer y gwesteion, ac 
mae pawb yn deall mai’r teulu agosaf 
sydd wrth y byrddau agosaf at y pâr priod 
newydd. Mewn gwledd o unrhyw fath 
yng nghyfnod Iesu, roedd yna seddau 

pwysicach na’i gilydd, a phawb i eistedd 
mewn lle penodol, yn dibynnu ar eu 
‘pwysigrwydd’. Mae Iesu wedi sylwi ar 
duedd y gwesteion yn y wledd hon i  
ruthro am y seddau gorau, ac felly mae’n 
adrodd y ddameg a geir yn adnodau 8-11. 
Dysgu gostyngeiddrwydd i’r gwesteion a 
wna. Ni ddylem gyfrif ein hunain yn well 
nag ydym, gerbron ein gilydd ac yn sicr 
gerbron Duw.  
 
ii. Gwers i’r Gwahoddwr 
Yn ail ran y ddameg mae’n cyflwyno 
neges i’r sawl a’i gwahoddodd i’r wledd. 
Roedd wedi cael gwahoddiad am fod y 
Phariseaid am gadw golwg arno er mwyn 
ei gyhuddo.  Ond mae Iesu’n amlwg 
wedi sylwi pwy arall sydd yn wledd. 
Byddai Iesu’n aml yn cymdeithasu a 
bwyta gyda thlodion a phechaduriaid; 
ond nid felly’r Phariseaid. Darllenwch 
adnodau 12-14. Mae Iesu’n pwysleisio 
nad gwneud gwledd neu wneud daioni i 
bobl all dalu’n ôl yn hael y dylem ond 
gwneud daioni a dangos cariad at bobl 
nad oes ganddynt fodd i wneud hyn.  
Mae’n ein herio i garu a chynorthwyo’r 
gwan a’r tlawd. Ni fydd modd i’r bobl 
hyn dalu’n ôl, ond bydd yna wobr i ni 
‘yn atgyfodiad y cyfiawn’, yn y bywyd 
sydd eto i ddod yn y nefoedd. 
 
Gweddi: O Dad, gwna ni’n ostyngedig 
o’th flaen. Maddau i ni bob tuedd i 
feddwl ein bod yn well nag ydym.  Gwna 
ni’n barod i helpu ac i wasanaethu eraill, 
heb ddisgwyl dim yn ôl. A helpa ni gyfrif 
eraill yn bwysicach na ni ein hunain. 
Amen. 
 
Emyn 601: ‘Ysbryd y tragwyddol ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Sfeffan Job, Rhiwlas ar sianel Y outube 
Capel  Tanycoed ac Oedfa’r  Ofalaeth 
trwy  Zoom am 5.00 o’r gloch yng ngofal 
y Gweinidog. 

a’n cynrychiolwyr dewr ... Oherwydd 
wnewch chi byth ennill ein gwlad yn 
ôl trwy wendid; mae’n rhaid i chi 
ddangos cryfder; mae’n rhaid i chi fod 
yn gryf ’.  

O fewn awr neu ddwy, roedd miloedd 
o’i gefnogwyr wedi rhwystro, dros dro, 
waith y Senedd a Thŷ’r Cynrychiolwyr 
yn enw’r ‘gwirionedd’ honedig am yr 
Etholiad, ac yn ei enw ef. Gyda’r nos, 
diolchodd yr Arlywydd iddynt: ‘Da 
ni’n eich caru ... Da chi’n arbennig 
iawn’.  

Ymhen pedair awr ar hugain, yn 
wyneb y perygl o gael ei wthio o’i 
swydd, roedd Trump trwy groen ei 
ddannedd (ac mewn geiriau benthyg 
mae’n debyg) yn condemnio’r ‘trais 
a’r anghyfraith a’r anhrefn’. Ac wrth 
fyddin y capiau MAGA a’r baneri 
‘Trump 2020’ yr oedd o’i hun wedi eu 
hysbrydoli a’u tanio, meddai, ‘Da ch 
ddim yn cynrychioli ein gwlad ... Mi 
fyddwch chi’n talu [am dorri’r 
gyfraith]’. Er mwyn achub ei groen, 
roedd yn barod i fradychu’r union bobl 
a’i dilynodd ac a’i dyrchafodd cyhyd.  

Heb os, mae brad ymhlith y creulonaf 
o ergydion. Gochelwn rhagddo o fewn 
teulu; ymhlith cyfeillion; yn 
wleidyddol; yn y gweithle; yn yr 
Eglwys; ac ym mhobman. Ac mewn 
byd creulon o frad ac anffyddlondeb, 
diolchwn am yr addewid werthfawr: 
‘Bydd yr Arglwydd dy Dduw yn mynd 
gyda thi, ac ni fydd yn dy adael nac yn 
cefnu arnat’ (Deuteronomium 31:6).  
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10 Ionawr, 2021 

Byw o’r llaw i’r genau wna Gronyn, 
heb fawr o syniad o ble daw’r neges 
nesaf.  Un dydd ar y tro yw hi fel arfer. 
Ond y bwriad ar gyfer y Sul nesaf oedd 
ffarwelio â Mr Trump dridiau cyn iddo 
adael y Tŷ Gwyn, a diolch iddo nid am 
yr hyn a fu fel Arlywydd ond am iddo 
fod i mi’n chwarel o ddamhegion. Ond 
yn wahanol i Chwarel Dinorwig, nid 
oes peryg i’r chwarel hon gau dros nos. 
Bydd digwyddiadau dydd Mercher, a 
chyfraniad ac ymateb yr Arlywydd i’r 
cyrch ar y Capitol yn Washington yn 
fargen broffidiol am sbel eto. 

Ond lle mae dechrau? Mi fodlonaf ar 
ddechrau yn y diwedd a chydymdeimlo 
â phawb fu yng nghanol yr helynt: 
gwleidyddion, gweinyddwyr; staff yr 
adeilad; gohebwyr; heddlu; y bobl a 
anafwyd; a theuluoedd y rhai a fu farw. 
A dylid ychwanegu at y rhestr lawer a 
fu’n rhan o’r rhuthrad. Pwy bynnag  
arall a gynlluniodd y cyrch, mae’n 
gwbl amlwg fod a wnelo’r Arlywydd 
a’i rethreg â’r peth. Ers wythnosau, 
bu’n galw ar ei gefnogwyr i wneud y 
diwrnod y byddid yn cadarnhau ethol 
Arlywydd newydd yn ddydd i fynnu 
mai fo ei hun oedd ‘gwir enillydd’ yr 
Etholiad. Daeth ei gefnogwyr yn eu  
miloedd i Washington ddydd Mercher i 
rali fawr i glywed Rudy Guiliani, ei 
gyfreithiwr  personol, yn galw am ‘trial 
by combat’, a Mr Trump yn edliw eto 
bod y ‘fuddugoliaeth wedi ei lladrata’ 
oddi arno. Ac yna, ‘Da ni am gerdded – 
ac mi fydda i yno efo chi – i’r Capitol, 
a da ni am gymeradwyo ein seneddwyr 

Brad 



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 
Ni fydd oedfa yn yr un o’r capeli heddiw.  
Bydd ein hoedfaon yn parhau trwy 
Youtube a Zoom, fel y nodir isod.  
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Charlotte Rushton, 
Merthyr Tudful. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
ohonoch ar ddechrau blwyddyn newydd.  
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod 
yn dda eu hiechyd, gan gofio’n arbennig 
y rhai ohonoch sydd wedi dioddef o’r 
Covid. Gobeithio eich bod yn cryfhau ac 
y cewch adferiad llwyr a buan.   
 

Beibl i Bobl Ifanc  
Fyddwch chi’n sgwennu yn eich Beibl 
neu’n marcio ambell air neu adnod?  
Mae’r argraffiad diweddaraf o beibl.net 
yn annog darllenwyr i wneud hynny. 
Mae yn beibl.net i BOBL IFANC ofod a 
blychau ac i ymateb i’r hyn a ddarllenir, 
a nodiadau defnyddiol i helpu pobl i 
ddarllen y Beibl drostynt eu hunain.  
Cewch ragor o fanylion y Sul nesaf. 

Ysgol Sul 
Mae Ysgol Sul Zoom Capel Coch yn ail 
gychwyn heddiw wedi’r gwyliau ysgol.  
‘Wedi’r gwyliau ysgol’ meddaf er nad 
yw’r plant yn ôl yn yr ysgol eto, ac na 
fydd pob un ohonyn nhw’n ôl am rai 
wythnosau mae’n debyg oherwydd y 
Cloi Mewn a ddaeth i rym eto.  Wrth i ni 

Diarhebion 
‘Y mae'r un sy'n cadw ar wahân yn ceisio 
cweryl, 
ac yn ymosod ar bob cynllun. 
Nid yw'r ynfyd yn ymhyfrydu mewn deall, 
dim ond mewn mynegi ei feddwl ei hun. 
Yn dilyn drygioni fe ddaw dirmyg, 
a gwarth ar ôl amarch. 
Y mae geiriau yn ddyfroedd dyfnion, 
yn ffrwd yn byrlymu, yn ffynnon doethineb. 
Nid da yw dangos ffafr tuag at y drygionus, 
i amddifadu'r cyfiawn o farn. 
Y mae genau'r ynfyd yn arwain at gynnen, 
a'i eiriau yn gofyn am gurfa. 
Genau'r ynfyd yw ei ddinistr, 
ac y mae ei eiriau yn fagl iddo'i hun. 
Y mae geiriau'r straegar fel danteithion 
sy'n mynd i lawr i'r cylla. 
Y mae'r diog yn ei waith 
yn frawd i'r un sy'n dwyn dinistr. 
Y mae enw'r ARGLWYDD yn dŵr cadarn; 
rhed y cyfiawn ato ac y mae'n ddiogel. 
Golud y cyfoethog yw ei ddinas gadarn, 
ac y mae fel mur cryf yn ei dyb ei hun. 
Cyn dyfod dinistr, y mae'r galon yn falch, 
ond daw gostyngeiddrwydd o flaen        
anrhydedd ... 
Y mae'r tafod yn gallu rhoi marwolaeth neu 
fywyd, 
ac y mae'r rhai sy'n ei hoffi yn bwyta'i 
ffrwyth. 
Y sawl sy'n cael gwraig sy'n cael daioni 
ac yn ennill ffafr gan yr ARGLWYDD. 
Y mae'r tlawd yn siarad yn ymbilgar, 
ond y cyfoethog yn ateb yn arw. 
Honni eu bod yn gyfeillion a wna rhai; 
ond ceir hefyd gyfaill sy'n glynu'n well na 
brawd’ 
(Diarhebion 18:1-12, 21-24).    

ail ddechrau heddiw, sylwch ar ddau beth 
os gwelwch yn dda. 
Yn gyntaf, mae amser yr Ysgol wedi 
newid, a byddwn yn dechrau hanner awr 
yn gynharach o hyn ymlaen, am 11.15 
o’r gloch ac yn anelu at or ffen erbyn 
12.00 o’r gloch.  Gobeithio bydd hyn yn 
fwy hwylus i rai ohonoch.  
 
Ac yn ail, cofiwch fod croeso i blant o 
ardal ehangach ymuno â’r Ysgol Sul trwy 
gyfrwng Zoom.   
 
Rydym eisoes yn cael cwmni plant o 
ddalgylch Cynllun Efe, ac y mae eraill 
wedi dweud eu bod am ymuno â ni o 
heddiw ymlaen. 
 
Gan nad yw’n bosibl cynnal yr ysgolion 
Sul yn y capeli ar hyn o bryd mae croeso 
hefyd i blant Llanllechid a Thalybont i 
ymuno â ni. 
 
Os gwyddoch am deuluoedd a fyddai’n 
awyddus i ymuno â’r Ysgol Sul Zoom, 
rhowch wybod iddynt am y gwahoddiad 
hwn.   
 
Gall unrhyw un sydd am roi cynnig arni 
anfon neges ataf i gael y ddolen a’r cod 
ar gyfer yr Ysgol Sul. 
 
Anfonwch neges at: 
john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Oedfa Youtube  
Streffan Job, Rhiwlas sy’n pregethu yn yr 
oedfa ar Y outube heddiw. Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr 
Ofalaeth. Steffan yw Cydlynydd gwaith 
Cymraeg Mudiad Efengylaidd. Mae ei 
dad, y Parchg Dafydd Job, yn weinidog 
ym Mangor.  Gwn fod rhai ohonoch wedi 
bod yn gwrando ac wedi gwerthfawrogi’r 
myfyrdodau dyddiol y bu Dafydd yn eu 
cyflwyno ar Youtube ers dechrau’r Cloi 
Mewn y gwanwyn diwethaf.   
 
Mae’n dal i’w cyflwyno deirgwaith yr 

wythnos ar ddydd Llun, dydd Mercher a 
dydd Gwener. Os na welsoch nhw, beth 
am chwilio amdanynt. Ewch i Youtube a 
theipio ’Gair o’r Gell’ ac mi ddowch o 
hyd iddynt yn ddigon rhwydd.   
 
Mae llawer wedi cael budd o wrando’r 
myfyrdodau hyn sy’n newydd ac amserol 
ac yn codi yn amlach na heb o rywbeth 
sydd yn y newyddion ar y dydd. 
 

Oedfa’r Ofalaeth  

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.  

 

Gronyn 
Mae Gronyn wedi bod yn rhan o’m 
gweinidogaeth ers blynyddoedd.  Mae 
wedi cyflawni dwy swyddogaeth: rhannu 
neges wedi ei seilio ar yr Efengyl a’r 
Beibl; a chadw cyswllt ag aelodau’r     
eglwysi.  Gobeithio iddo wneud y ddau 
beth ers mis Mawrth diwethaf ac y bydd 
yn dal i wneud hynny dros yr wythnosau 
nesaf trwy gyfnod y Cloi newydd. 
 

 


