
Oedfa’r Sul  
Ionawr 17, 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, derbyn ein 
mawl eto heddiw am ein bod yn ei gynnig 
i ti yn enw ein Harglwydd a’n Gwaredwr 
Iesu Grist. Amen.  
 
Emyn 4: ‘Mae’r nefoedd faith uwchben’   
 
Darllen: Luc 14:15-24 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Wledd Fawr 
Rydym wedi arfer erbyn hyn â’r teitlau 
dros benodau a pharagraffau yn Beibl 
Cymraeg Newydd Diwygiedig, fel y teitl 
‘Dameg y Wledd Fawr’ yma. Nid oedd y 
teitlau hyn ym Meibl 1620 (neu ‘Feibl 
William Morgan’, fel y cyfeiriwyd ato ar 
hyd y blynyddoedd).  Ychwanegiad at 
destun gwreiddiol y Beibl yw’r penawdau 
hyn a’r cyfeiriadau hynod o ddefnyddiol a 
geir dan rai ohonynt at rannau tebyg o’r 
Beibl.  Mae’n dda cofio nad oedd y testun 
gwreiddiol wedi ei rannu’n benodau ac 
adnodau hyd yn oed.  
 
Ond pam tynnu sylw at hyn heddiw?  Am 
nad yw pob un o’r penawdau o reidrwydd 
yn gywir. Maen nhw’n hwylus iawn wrth 
gwrs. Er enghraifft, gyda damhegion Iesu 
Grist, cawn gyfeiriad at y mannau y ceir 
yr un ddameg yn yr efengylau eraill.  Ond 
mae’r cyfeiriad a geir uwch y ddameg hon 
at Mathew 22:1–10 yn gamarweiniol am 
ei fod yn awgrymu mai’r un ddameg yw 
‘Dameg y Wledd Briodas’ a geir yno a 
‘Dameg y Wedd Fawr’ a geir yma. 
 
Y mae tebygrwydd amlwg rhwng y ddwy 
ddameg, ond mae’r gwahaniaethau sydd 
rhyngddynt yn dangos mai dwy ddameg 
wahanol ydynt yn hytrach nag un. Mae 
Dameg y Wledd Fawr yn dilyn Dameg y 

Gwesteion a’r Gwahoddwr a drafodwyd 
gennym yr wythnos ddiwethaf.  
 
 i. Gwahoddiad  
O glywed y ddameg honno dywedodd un 
o’r bobl oedd yn y wledd gyda Iesu Grist 
ei bod yn braf ar y rhai a fydd yn y wledd 
yn nheyrnas Dduw. Atebodd Iesu ef trwy 
adrodd y ddameg hon i bwysleisio bod 
rhaid derbyn y gwahoddiad er mwyn bod 
yn y wledd fawr gyda Duw am byth. 
Neges gyntaf y ddameg yw bod Duw 
wedi trefnu gwledd, a bod yn yr Efengyl 
wahoddiad iddi.  
 
ii. Gwrthodiad  
Ail neges y ddameg yw bod llawer o 
bobl yn gwrthod gwahoddiad yr Efengyl 
am fod eiddo, gwaith a theulu hyd yn oed 
yn bwysicach iddynt na’r hyn y mae Iesu 
Grist yn ei gynnig.  
 
iii. Derbyniad  
Estynnir y gwahoddiad yn ehangach, a 
daw ‘anafusion a deillion a chloffion’ i’r 
wledd. Caiff y gwahoddiad dderbyniad 
ganddynt. Gwrthodwyd Iesu gan ei bobl 
ei hun, ac estynnwyd yr Efengyl i bob 
cenedl. Ond mae’r ddameg yn rhybudd i 
ninnau i beidio â chyfrif dim yn fwy 
pwysig na Iesu Grist a’r bywyd y mae ef 
yn ein gwahodd i’w brofi. 
 
Gweddi: Dad nefol, clodforwn di am 
wahoddiad grasol yr Efengyl i ni dderbyn 
bywyd a gobaith trwy ffydd yn Iesu 
Grist. Gwared ni rhag credu bod dim yn 
bwysicach na’r Efengyl a’i bendithion.  
Amen. 
 
Emyn 483: ‘Mi glywaf dyner lais ...’ 
 
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. 

Ond yna, mi wawriodd arnaf mai at yr 
araith a draddododd  CYN y cyrch yr 
oedd yn cyfeirio: yr araith y bu pobl ar 
draws y byd yn sôn amdani; yr araith y 
bu beirniadu mawr arni; yr araith a 
fyddai’n sail dros uchelgyhuddo’r 
Arlywydd ddydd Mercher.   

Am eiliad, anwybyddwch gynnwys yr 
araith; a dim ond holi, sut yn y byd y 
gallai neb honni fod pawb o’r farn fod 
yr araith honno’n ddi-fai?  Ond dyna 
grynhoi’r dyn. Pa ots bod miliynau o 
bobl o’r farn bod yr araith wedi ysgogi 
terfysg? Pa ots ei fod ar fin cael ei 
uchelgyhuddo oherwydd yr araith? 
Roedd o’n mynnu bod pawb yn gwbl 
fodlon â’r hyn a ddywedodd.  Pa ots 
am dystiolaeth i’r gwrthwyneb? 

Os yw Trump wedi dysgu unrhyw beth 
i ni, ein dysgu i ystyried y medrwn fod 
ar fai yw hwnnw; ein dysgu i dderbyn 
y dystiolaeth sydd yn ein herbyn. Yng 
ngoleuni’r Beibl, mae pob un ohonom 
yn euog gerbron Duw; a chwbl ofer yw 
ceisio gwadu hynny. Yn rhyfeddol 
iawn, mae Trump yn mynnu bod pawb 
“to the T” yn cymeradwyo pob gair a 
ddywedodd, er gwaetha’r dystiolaeth 
i’r gwrthwyneb. Amser a ddengys beth 
fydd oblygiadau hynny iddo yn y pen 
draw. Gwyliwn rhag y fath ryfyg ffôl. 
Mae’r Beibl a Duw ei hun a’n 
cydwybod ein hunain hyd yn oed yn 
dwyn eu tystiolaeth i’n hangen am 
faddeuant ac am Waredwr. Dim ond y 
sawl a’i hystyrio’i hun yn gerdyn 
trỳmp, sy’n rhagori ar bawb, a fyddai’n 
gwadu’r dystiolaeth honno.  
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Yn ei dŷb ei hun, mae’r enw’n gwbl 
briodol. Mewn gêm o gardiau fel 
chwist mae’r cerdyn trỳmp yn rhagori 
ar y gweddill. Un o feiau mawr yr 
Arlywydd Trump yw ei argyhoeddiad 
ei fod yntau’n rhagori ac nad oes modd 
iddo golli na dadl na chytundeb 
masnachol na dim arall ... nac etholiad. 

Roedd y gred na all fod yn anghywir yn 
waelodol i bopeth a ddywedodd ac a 
wnaeth dros bedair blynedd ei 
arlywyddiaeth. Fo oedd yn iawn; fo 
sydd yn iawn; a fo fydd yn iawn yn ei 
dŷb ei hun, a hyd yma beth bynnag yn 
nhŷb miliynau o’i gefnogwyr.  

Gwelwyd y peth ar gychwyn ei daith i 
Texas ddydd Mawrth diwethaf wrth 
iddo gyfiawnhau’r araith a draddododd 
yn gynharach. Mynnai ei fod wedi 
gweld pobl yn dadansoddi ei araith yn 
y papurau ac ar y teledu “to the T”,  i’r 
manylyn lleiaf. Roedd pawb, meddai, 
yn gytûn fod ‘y cwbl a ddywedais yn 
briodol, yn cynnwys y paragraff olaf 
a’r frawddeg olaf’. 

Tybiais ar unwaith ei fod yn cyfeirio at 
yr araith a draddododd nos Iau, Ionawr 
7, drannoeth yr ymosodiad ar y Capitol 
(sef yr araith y cyfeiriais ati yn Gronyn 
y Sul diwethaf). Yn honno, os cofiwch, 
mi wnaeth gondemnio’r trais gan 
ddweud nad oedd y rhai a wnaeth 
gyrch ar y Capitol yn ei gynrychioli ef 
na’u gwlad. Roedd yn anodd gen i 
gredu ei fod yn mynnu bod pawb wedi 
llyncu’r hyn a ddywedodd ac yn derbyn 
fod y cyfan yn briodol a chywir.   

Cerdyn Trỳmp 



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 
Oherwydd y Cloi Mewn ni fydd oedfa yn 
yr un o’r capeli.  Bydd yr oedfaon yn 
parhau trwy Y outube a Zoom, fel y nodir 
isod.  
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Judith 
Morris, Penrhyncoch. 
 

Cyfnod Clo 
Ni fyddwn yn cynnal oedfaon y Sul yn 
ein capeli am y tro. Er bod hawl i wneud 
hynny dan ganllawiau diweddaraf y 
Llywodraeth, y peth rhesymol a doeth yw 
peidio â gwneud hynny am y tro. Gan fod 
bron pob gweithgarwch a chynulliad cy-
hoeddus wedi ei wahardd, mae’n gwneud 
synnwyr i beidio â chynnal oedfaon er 
ein bod yn ysu am wneud hynny.  
 
Fodd bynnag, bydd modd cynnal angladd 
mewn capel yn unol â’r canllawiau a’r 
asesiad a wnaed yn lleol ar gyfer pob 
capel o ran y nifer a all fynychu.   
 
Y canllaw ar gyfer angladd yw na ddylai 
neb fynd i angladd ond teulu a ffrindiau 
agosaf; a hynny dim ond trwy wahoddiad  

gan y teulu sy’n trefnu’r angladd. Ond 
wrth gwrs, ni ellir gwahodd ond y nifer 
sy’n medru bod yn y capel gan sicrhau 
cadw’r pellter corfforol o 2 fedr.  
 
Mae’n rhaid cadw’r pellter corfforol o 2 
fedr mewn mynwent hefyd, ac felly’r 
canllaw diweddaraf yw mai dim ond y 
sawl sy’n cael eu gwahodd a ddylai fod 
yno. Dylid cadw’r niferoedd i’r lleiaf 
posibl, a chymryd sylw o unrhyw reol y 
bydd y sawl sy’n rheoli’r fynwent wedi 
ei osod o ran niferoedd.   

Diarhebion 
‘Gwell yw'r tlawd sy'n byw'n onest 
na'r un twyllodrus ei eiriau, ac yntau'n   
ynfyd. 
Nid oes gwerth mewn brwdfrydedd heb 
ddeall; 
y mae'r chwim ei droed yn colli'r ffordd. 
Y mae cyfoeth yn amlhau cyfeillion, 
ond colli ei gyfaill y mae'r tlawd. 
Y mae llawer yn ceisio ffafr pendefig, 
a phawb yn gyfaill i'r sawl sy'n rhoi. 
 
Y mae deall yn gwneud rhywun yn        
amyneddgar, 
a'i anrhydedd yw maddau tramgwydd. 
Oddi wrth rieni yr etifeddir tŷ a chyfoeth, 
ond gan yr ARGLWYDD y ceir gwraig 
ddeallus. 
 
Gwrando ar gyngor, a derbyn ddisgyblaeth, 
er mwyn iti fod yn ddoeth yn y diwedd. 
Peth dymunol mewn pobl yw eu          
teyrngarwch, 
a gwell yw tlotyn na rhywun celwyddog. 
Y mae ofn yr ARGLWYDD yn arwain i 
fywyd, 
a'r sawl a'i medd yn gorffwyso heb berygl 
niwed. 
 
Y mae'r sawl sy'n cam-drin ei dad ac yn 
diarddel ei fam 
yn fab gwaradwyddus ac amharchus. 
Fy mab, os gwrthodi wrando ar gerydd, 
byddi'n troi oddi wrth eiriau gwybodaeth’ 
(O Diarhebion 19).    

Nid yw’r canllawiau’n caniatau i bobl 
fynd i angladd yn unman heb wahoddiad 
gan y teulu neu’r cyfeillion sy’n trefnu’r 
angladd.   
 

  Cofion 
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.   
 

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. Mr Dafydd Picton 
Jones,  Porthaethwyr fydd yn arwain yr 
oedfa hon ddydd Sul, Ionawr 31.  
 

Beibl i Bobl Ifanc  
Soniais y Sul diwethaf am yr argraffiad 
diweddaraf o’r Beibl yn Gymraeg, 
beibl.net i BOBL IFANC . 
 
Mae ynddo ofod a blychau ar gyfer nodi 
ambell beth sy’n eich taro wrth i chi 
ddarllen.   
 
Mae ynddo hefyd nodiadau syml yma ac 
acw i helpu’r darllenwyr i ddeall ystyr 
neu gefndir y geiriau, ac awgrymiadau 
am wahanol ffyrdd o ddarllen y Beibl yn 
y lle cyntaf. 
 
Er enghraifft: Oes gen ti 5 munud? Oes 
gen ti chwarter awr? Oes gen ti hanner 
awr?  Dyma a ddywedir dan y cyntaf o’r 
tri: ‘Os mai dim ond ychydig funudau 
sydd gen ti, dim probs, falle y byddai’n 
syniad dewis stori o’r Efengylau neu 
Salm i ganolbwyntio arni –  rhywbeth 
bachog a byr. Y gyfrinach ydy peidio 
treulio’r amser i gyd yn darllen. Rho gyf-
le i ti dy hun ymdawelu yn gyntaf ac 
wedyn prosesu beth rwyt ti wedi’i    
ddarllen ... A bydd yn greadigol.’  
 

Cyngor da i  bawb o ba oed bynnag.   

 
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. 
 

Ysgol Sul 
Bydd Ysgol Sul Zoom Capel Coch am 
11.15 o’r gloch heddiw.  Cafwyd ymateb 
da wrth i ni ail gychwyn y Sul diwethaf 
wedi gwyliau’r Nadolig a braf oedd 
gweld dwbl y nifer arferol o blant wedi 
ymuno â ni. 
 
Cofiwch fod croeso cynnes i blant o ardal 
ehangach ymuno â ni trwy gyfrwng 
Zoom.  Rydym eisoes yn cael cwmni 
plant o ddalgylch Cynllun Efe. 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. 
 
Cysylltwch â mi i gael y ddolen a’r cod ar 
gyfer yr Ysgol Sul. 
 
Anfonwch neges at: 
john.cilfynydd@btinternet.com 


