
Oedfa’r Sul  
Ionawr 24, 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, diolchwn am 
fendithion yr wythnos ddiwethaf., ac am y 
bendithion a gawsom eisoes heddiw.  
Gwna ni’n onest yn ein diolch a’n mawl a 
derbyn ein haddoliad yn awr yn enw ac 
yn haeddiant Iesu Grist.  Amen. 
 
Emyn 4: ‘Mae’r nefoedd faith uwchben’   
 
Darllen: Luc 15:1-7 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Ddafad Golledig 
Mae Dameg y Ddafad Golledig wedi cael 
sylw yn y gyfres hon yn barod (yn rhifyn 
Hydref 4, 2020).  Soniwyd bryd hynny 
fod Iesu wedi adrodd y ddameg ar ddau 
wahanol achlysur (fel a welir yma yn Luc 
15, ac yn Mathew 18:1-14).  Yn yr oedfa 
honno ym mis Hydref,  canolbwyntio 
wnaed ‘nid yn gymaint ar gynnwys y 
ddameg ond ar achlysur ei hadrodd’ er 
mwyn gweld fod gan Iesu wahanol reswm 
dros adrodd y ddameg ar y ddau achlysur. 
Heddiw, mi wnawn ni ganolbwyntio ar 
neges y ddameg, a dim ond ail adrodd ar 
y cychwyn iddo ei dweud (yma yn Luc 
15) am fod Phariseaid ac ysgrifenyddion 
yn edliw ei fod yn croesawu pechaduriaid 
ac yn cydfwyta gyda hwy.  
 
 i. Colli’r ddafad    
Mae gan y bugail hwn gant o ddefaid ond 
mae’n colli un ohonynt. Ond nid wedi 
bod yn esgeulus y mae.  Y ddafad sydd 
wedi crwydro oddi wrth y bugail ac o  
ddiogelwch y gorlan.  Mae defaid yn 
dueddol o grwydro: os cawn nhw fwlch i 
fynd trwyddo, fyddan nhw ddim yn hir yn 
gadael y cae y maen nhw i fod ynddo.  
Ydym ni’n ein gweld ein hunain yn y 
ddafad a grwydrodd? 

ii. Ceisio’r ddafad  
Fedrwch chi ddychmygu bugail yn gad-
ael i’w ddefaid grwydro?  Yn amlwg, 
fedrai Iesu Grist ddim gwneud hynny?  
‘Onid yw’n gadael y naw deg a naw ,.. ac 
yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod 
o hyd iddi?’ Mae’n ceisio’r ddafad ac yn 
chwilio amdani, meddai; a cheir awgrym 
cynnil o’r drafferth y mae’n mynd iddo: 
‘nes dod o hyd iddi’. Ydym ni’n gweld 
yr Arglwydd Iesu fel y Bugail Da a aeth i 
drafferth fawr i chwilio amdanom?  
 
iii. Cael y ddafad   
Wedi dod o hyd iddi a chael y ddafad yn 
ôl, mae’r bugail yn ei chario adref ar ei 
ysgwyddau ac yn gwahodd ei gyfeillion i 
ddathlu’r ffaith fod y ddafad yn ddiogel. 
Os yw bugail yn llawenhau fel hyn, yna 
yn sicr medd Iesu y mae yna lawenydd 
yn y nefoedd bob tro y mae un pechadur 
yn edifarhau ac yn dod i’r diogelwch y 
mae’r Efengyl yn sôn amdano. Ydym 
ni’n llawenhau pan glywn am bobl yn 
dod i ddiogelwch teyrnas Dduw trwy 
gredu yng Nghrist? 
 
Gweddi: Dad nefol, Ti bia’r clod am yr 
Efengyl sy’n sail i’n gobeithion pennaf.  
Molwn Di am dy gariad mawr.  Molwn 
Di am Iesu’r Bugail Da.  Tynn ni’n nes 
atat dy Hun bob dydd, a gwna i ni ddilyn 
y Bugail sydd wedi rhoi ei fywyd trosom.  
Gweddiwn dros bawb sy’n wael heddiw; 
pawb sydd mewn ysbyty, ac yn arbennig 
gleifion sy’n dioddef o’r haint Covid.  
Diolchwn am bawb sy’n gweini ar y 
cleifion, ac erfyniwn dy fendith ar eu 
gwaith, er mwyn dy Enw.  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. 

unig a ddengys beth a ddigwydd eto. 
Fis Mai’r llynedd, galwodd un o’r tri ar 
Ysgrifennydd Iechyd y Llywodraeth, 
Vaughan Gething, i ymddiswyddo am 
iddo fwyta sglodion wrth fynd allan 
am dro efo’i deulu. Mae’n siŵr fod yr 
Aelod hwnnw erbyn hyn yn difaru 
dweud, ‘Yr  argraff a gaiff y cyhoedd 
yw bod yna un rheol i’r Ysgrifennydd 
Iechyd a rheol arall iddyn nhw.’  

Mae ymchwiliad i’r digwyddiad ar y 
gweill. Ond y canfyddiad yw bod yr 
Aelodau hyn wedi manteisio’n 
ddigywilydd ar eu safle breintiedig er 
mwyn torri rheol a osodwyd ar bawb 
arall. Ni ellir cyfiawnhau’r hyn a 
wnaethant.  Ond mae gen i ronyn o 
gydymdeimlad â hwy wedi i Lefarydd 
ar ran Boris Johnson ddweud bod y 
‘Prif Weinidog yn disgwyl i bawb – 
beth bynnag eu statws a beth bynnag 
eu safle – fynd  yr ail a’r drydedd filltir 
wrth gadw’r rheolau ynghylch Covid’. 
Haws fyddai gwrando arno pe byddai 
wedi canu’r un gân pan aeth ei gyfaill 
Dominic Cummings am dro gan osod y 
cynsail i bawb a fyn dorri unrhyw reol.   

Nid anwybyddu na chyfiawnhau beiau 
y mae’r Iesu trwy’r geiriau uchod; ond 
dweud wrthym am beidio â rhuthro i 
feirniadu eraill, a ninnau o bosibl yn 
euog o’r un pethau neu waeth. 
Gwyliwn rhag taflu’r garreg gyntaf; 
ond cofiwn hefyd nad esgusodi’r wraig 
a ddaliwyd mewn godineb a wnaeth 
Iesu ond dweud wrthi, ‘Dos, ac o hyn 
allan paid â phechu mwyach’ (Ioan 
8:11).   
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Un peth a ddaeth yn sgil Covid-19 yw 
corff o ddeddfau. Mae’r mwyafrif yn 
ymdrechu i’w cadw ac yn cael eu 
cythruddo wrth weld pobl yn teithio o 
bellter i ddringo’r Wyddfa neu i fynd 
am dro ar lan y môr. Mae clywed am 
griwiau’n cynnal partïon yn medru ein 
gwylltio a’n digalonni. Mae’r bobl hyn 
yn aml yn cyfiawnhau’r hyn a wnânt; 
ond i’r gweddill ohonom, pobl 
anghyfrifol a hunanol ydynt. 

Wedi dweud hynny, rhaid cydnabod 
nad yw’n hawdd cadw pob rheol, yn 
arbennig wrth i reolau newid. Clywais 
fwy nag un yn cyfaddef iddynt fethu â 
chadw at lythyren y ddeddf bob amser, 
er pob bwriad da. A chan mor hawdd 
yw plygu’r mymryn lleiaf ar ambell 
reol, mae geiriau’r Arglwydd Iesu 
(mewn cyswllt arall) mor berthnasol: 
‘Pwy bynnag ohonoch sy’n ddibechod, 
gadewch i hwnnw fod yn gyntaf i daflu 
carreg ati’ (Ioan 8:7); a ‘Peidiwch â 
barnu, rhag ichwi gael eich barnu 
(Mathew 7:1). 

Ar ddiwedd wythnos a welodd urddo 
Arlywydd newydd yr Unol Daleithiau, 
llifogydd yng Nghymru, a’r pryder     
parhaus ynghylch Covid, trist oedd 
gweld mai un o’r prif straeon oedd 
honno am Aelodau o’r Senedd yn yfed 
alcohol yn adeiladau’r Llywodraeth ym 
Mae Caerdydd ddechrau Rhagfyr wedi 
i’r gwaharddiad ar weini alcohol ddod i 
rym. Mae tri Aelod wedi ymddiheuro, a 
dau o’r tri wedi rhoi’r gorau i’w 
swyddi mainc flaen ddoe; ac amser yn 

Yfed ar y slei 



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 Rhian Lineker, 
Caerdydd.  
 
Mae S4C wedi ail ddechrau darlledu 
Oedfa ar fore Sul erbyn hyn, a bydd yr 
oedfa heddiw yng ngofal y Parchg Aled 
Lewis Evans, am 11.00 o’r gloch. 
 

Cyfnod Clo 
Ni fyddwn yn cynnal oedfaon y Sul yn 
ein capeli am y tro.  
 
Er bod hawl i wneud hynny dan ganllaw-
iau diweddaraf y Llywodraeth, y peth 
rhesymol a doeth yw peidio â gwneud 
hynny am y tro. Gan fod bron pob 
gweithgarwch a chynulliad cyhoeddus 
wedi ei wahardd, mae’n gwneud synnwyr 
i beidio â chynnal oedfaon er ein bod yn 
ysu am wneud hynny.  
 
 

  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.   
 
Deallaf bod amryw ohonoch un ai wedi 
cael y brechlyn cyntaf neu’n debygol o’i 
gael o fewn y dyddiau nesaf.  Mae’n dda 
gwybod hynny, a gobeithio bydd yr ail 
bigiad i’w gael yn fuan hefyd. 

Diarhebion 
‘Gwatwarwr yw gwin, a therfysgwr yw 
diod gadarn; 
nid doeth mo'r sawl sydd dan eu dylanwad. 
Clod i bob un yw gwrthod cweryla, 
ond rhuthro i ymryson a wna pob ynfytyn. 
Nid yw'r diog yn aredig yn yr hydref; 
eto y mae'n disgwyl yn amser cynhaeaf, heb 
ddim i'w gael. 
Y mae llawer un yn honni bod yn deyrngar, 
ond pwy a all gael dyn ffyddlon? 
Pwy a all ddweud, “Yr wyf wedi puro fy 
meddwl; 
yr wyf yn lân o'm pechod”? 
Pan geir amrywiaeth mewn pwysau neu 
fesurau, 
y mae'r naill a'r llall yn ffiaidd gan 
yr ARGLWYDD. 
Y glust sy'n clywed a'r llygad sy'n gweld, 
yr ARGLWYDD a'u gwnaeth ill dau. 
Y mae digonedd o aur ac o emau, 
ond geiriau deallus yw'r trysor           
gwerthfawrocaf. 
Os bydd rhywun yn melltithio ei dad a'i 
fam, 
diffoddir ei oleuni mewn tywyllwch dudew. 
Paid â dweud, “Talaf y pwyth yn ôl”; 
disgwyl wrth yr ARGLWYDD i achub dy 
gam. 
Gall rhywun fynd i fagl wrth gysegru'n  
fyrbwyll, 
ac yna dechrau ystyried ar ôl gwneud     
addunedau’ 
(O Diarhebion  20).    
  

Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n pregethu yn yr oedfa 
ar Y outube heddiw.  
 
Daw’r gyfres o bregethau ar Solomon i 
ben heddiw wrth i ni droi at bennod 11 o 
Lyfr Cyntaf y Brenhinoedd a marwolaeth 
Solomon. Dwi ddim wedi penderfynu eto 
a fyddaf yn mynd ymlaen at weddill y 
llyfr hwn ai peidio.  Y bwriad gwreiddiol 
rai misoedd yn ôl oedd pregethu ar hanes 
Solomon; ond bydd rhaid penderfynu’n 
fuan beth i’w wneud nesaf! 
 
Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth. Mr Dafydd Pic-
ton Jones,  Porthaethwyr fydd yn arwain 
yr oedfa y Sul nesaf, Ionawr 31.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom am 
5.00 o’r gloch heno dan arweiniad y 
Gweinidog.   
 
Mae’r oedfa hon yn gyfle i ni weld ein 
gilydd a chael addoli efo’n gilydd ar nos 
Sul.  Byddai’n dda gweld rhagor yn 
mentro atom.  Os oes gennych i-pad neu 
dabled tebyg, neu gyfrifiadur neu ffôn 
clyfar, beth am roi cynnig ar ymuno â’r 
oedfa?   
 
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.  Mae wedi bod 
yn braf iawn gweld rhagor yn yr Ysgol 
Sul y ddau Sul diwethaf. Diolch eto i 
Susan am  ei holl waith yn trefnu’r Ysgol 
Sul.  Diolch hefyd i Cadi Thomas sydd 
wedi bod yn ei helpu yn ddiweddar i   
gyflwyno’r stori a’r gweithgareddau. Mae 
Cadi wedi dewis helpu efo’r Ysgol Sul 
fel rhan o’i gwaith ar gyfer y Fagloriaeth 
yn y Chweched Dosbarth.  Braf iawn, 
iawn yw ei gweld yn gwneud y cyfan yn 
wych.   
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cofiwch fod modd darllen Y Goleuad ar 
lein yn rhad ac am ddim ar wefan Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru.  Ewch i  
   www.ebcpcw.cymru 
 
Gwnewch yn fawr ohono gan na fydd Y 
Goleuad ar gael ymhen rhyw ddeufis.  Mi 
soniaf ragor am hynny y Sul nesaf. 
 


