
Oedfa’r Sul  
Chwefror 7, 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, erfyniwn 
arnat i dderbyn pob addoliad a roddir i Ti 
heddiw yn enw Iesu Grist.  Diolch am dy 
ofal amdanom ar hyd yr wythnos.  Gwna 
ni’n fwy diolchgar nag ydym am roddion 
hael dy ragluniaeth.  Bendithia bawb sy’n 
galw arnat o ganol helbul a thrafferth byd. 
Ac yn dy drugaredd, derbyn ni yn enw ac 
yn haeddiant ein Gwaredwr. Amen. 
 
Emyn 2: ‘Hwn yw y sanctaidd ddydd ...’   
 
Darllen: Luc 15:11-32 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Mab Colledig (Mab Afradlon)  
Dyma’r olaf o’r tair dameg sy’n amlwg 
yn perthyn i’w gilydd, yn dilyn Dameg y 
Ddafad Golledig a Dameg y Darn Arian 
Colledig. Yn y bôn, yr un yw neges y tair, 
ond fel y gwelwyd y ddau Sul diwethaf y 
mae ambell beth yn cael mwy o bwyslais 
yn y damhegion unigol. Gan mai person 
ydi gwrthrych y ddameg hon, nid yw’n 
syndod o gwbl mai un o’i nodweddion 
arbennig yw ei phwyslais ar ymateb yr 
edifeiriol. Mae hon wrth gwrs yn un o 
ddamhegion mwyaf cyfarwydd Iesu Grist, 
ac felly nid oes raid adrodd y stori’n 
fanwl yma. 
 
i. Gadael cartref    
Wrth fynnu ei gyfran o’r ystad a gadael 
cartref, troi cefn ar ei dad a wna’r mab 
ieuengaf hwn. Darlun ydyw o’r ffordd y 
mae pobl yn troi cefn ar Dduw wrth fynnu 
byw yn eu ffordd eu hunain, yn ôl eu 
rheolau eu hunain. Gwrthryfel yn erbyn 
Duw yw ein tuedd i beidio â chredu’r hyn 
a ddywed Duw yn y Beibl a mynnu byw 
yn ôl ein rheolau a’n safonau ein hunain.     
 

ii. Byw yn y wlad bell  
Er iddo feddwl mai byd braf a’i arhosai 
yn y wlad bell, fel arall yn hollol y bu 
pethau. Wedi gwario’r holl arian, mae’n 
gyfyng iawn arno, ac yn waeth byth pan 
ddaw newyn i’r wlad honno.  Adnodau 
17-19 yw canolbwynt y ddameg, a darlun 
o edifeirwch yw’r penderfyniad i fynd 
adref yn y gobaith y caiff fod yn was i’w 
dad. Mae Iesu wedi cloi’r ddwy ddameg 
gyntaf trwy gyfeirio at lawenydd y nef 
am un pechadur sy’n edifarhau; ond yn y 
mab hwn y darlunnir edifeirwch i ni. 
 
iii. Dychwelyd adref   
Yn gwbl annisgwyl iddo’i hun caiff y 
mab colledig groeso tywysogaidd, neu 
groeso teuluol a bod yn fanwl gywir. 
Mae hynny oherwydd cariad ei dad ato er 
gwaethaf popeth. Ac yn y tad y cawn 
gipolwg ar gariad Duw at bechaduriaid: 
er pob gwrthryfel, mae Duw’n gwahodd 
pobl i droi nôl ato am faddeuant a ffordd 
i’w deulu a’i deyrnas.      
 
Gweddi: Ein Tad, rho i’r colledig ras 
i’th geisio; rho i’r edifeiriol dy faddeuant 
rhad; rho i’th Eglwys yr hyfrydwch o 
weld llawer yn troi atat. Molwn Di am dy 
gariad a’th haelioni, am brydferthwch dy 
greadigaeth; ac am ryfeddod dy waith 
gwaredigol yn Iesu Grist. Cynnal heddiw 
bawb sy’n alarus, gwarchod dros bawb 
sy’n ofnus, a rho adferiad iechyd i bob 
claf yr ydym ni’n eu cyflwyno i’th ofal.  
Derbyn ni, wedi maddau pob pechod a 
bai, yn enw Iesu Grist.  Amen.  
 
Emyn 191: ‘Pechadur wyf ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed.  Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy  
Zoom am 5.00 o’r gloch yng ngofal y 
Gweinidog. 

Ac mae’r sawl sydd â llygaid ffydd yn 
deall bod gwyrthiau’r Arglwydd Iesu’n 
dangos mai Mab Duw yw’r dyn hwn.  
Ond y mae’r gwyrthiau’n arwyddion 
hefyd o’r hyn sydd eto i ddod. ‘Y mae 
teyrnas nefoedd wedi dod yn agos’, 
meddai Iesu am ei ddyfodiad ef ei hun 
(Mathew 4:17). Mae’n iachau cleifion 
ac yn taflu allan ysgrydion aflan, ac y 
mae’r gwyrthiau hyn yn arwyddion o’r 
ffaith y bydd pob clefyd a dioddefaint 
wedi eu dileu ryw ddydd. Mae’r 
gwyrthiau’n fwy o brawf o hynny nag 
yw’r eirlysiau o ddyfodiad y gwanwyn. 

Y mwyaf rhyfeddol o’r arwyddion hyn 
yw’r gwyrthiau o godi pobl o farw: 
mab y weddw o Nain (Luc 7:11-17), 
merch Jairus (Marc 5:21-43) a Lasarus 
(Ioan 11:1-44). Maent yn brawf o allu 
Duw ac yn awgrym clir na fydd hyd yn 
oed farwolaeth yn drech na’r Iesu: fe 
ddaw ef yn fyw o’i fedd. Ond ar ben 
hynny, maent yn arwyddion o’r hyn 
sydd eto i ddod. Er mor rhyfeddol y 
tair gwyrth, marw drachefn fu hanes y 
tri pherson a gyfodwyd. Ond gwerth 
arhosol y gwyrthiau’r yw’r ffaith eu 
bod yn arwyddion o’r fuddugoliaeth 
derfynol a fydd dros angau. Er ei rym, 
gelyn sydd wedi ei drechu yw angau.  
Er iddo fygwth, ac er iddo daro, nid 
oes iddo afael ar y rhai sy’n credu yn 
yr Arglwydd Iesu Grist. Atgyfodiad 
Crist ei hun yw’r arwydd sicraf o’n 
hatgyfodiad ni i’r bywyd tragwyddol 
trwy ffydd ynddo. Ond mae gwyrthiau 
Iesu’n arwydd o’i addewid fawr: ‘Pwy 
bynnag sy’n credu ynof fi, er iddo 
farw, fe fydd byw’ (Ioan 11:25).  
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Mae yma yn rhywle er na fedraf daro 
fy llaw arno. Clawr glas oedd i’r llyfr, 
a’r gân am y lili wen fach a roes iddo’i 
deitl. I mi a llawer o’m cyfoedion, y 
gân am y blodyn sy’n mentro allan 
trwy yr eira i gyd oedd un o’r cyntaf i 
ni ei chanu ar lwyfan. O’m rhan i, 
llwyfan Eisteddfod Capel Nant Padarn 
yn Llanberis oedd hwnnw. Ac o’m 
rhan i, dyna hefyd un o ganeuon olaf fy 
ngyrfa fel unawdydd eisteddfodol.  

Mae’r eirlysiau wedi mentro allan eto 
ers rhai wythnosau. Tybed glywsoch 
chi’r sgwrs ddifyr am yr eirlysiau ar 
raglen radio Aled Hughes bythefnos yn 
ôl? Wyddwn i ddim bod yna ugain 
math gwahanol o’r lili wen fach. Heb 
os, mae’r galanthus, a rhoi iddo’i enw 
Lladin, yn un o wyrthiau byd natur.   

Gwelais gyfeiriad neithiwr at yr awdur 
a’r diwinydd C. S. Lewis yn cymharu 
gwyrthiau’r Arglwydd Iesu Grist â’r 
blodyn hwn. Mae’r eirlys yn arwydd o 
ddyfodiad y gwanwyn; a’r un modd, 
meddai Lewis, mae’r gwyrthiau’n    
arwydd ac yn addewid o ras Duw ac o 
ddyfodiad ei deyrnas yn Iesu Grist.  

Nid yw’r gaeaf drosodd, ond y mae’r 
eirlysiau’n rhoi i ni eleni eto obaith sicr 
y daw’r gwanwyn. Gall eto ddod yn 
dywydd mawr o rew ac eira’r mis hwn 
a’r nesaf, ond mae’r blodau gwynion 
yn ernes o’r gwanwyn a’i fwynder. Ni 
raid ofni: wrth ymwthio o’r pridd i olau 
dydd mae’r eirlys yn addo i ni wanwyn. 
Mae’r sawl sydd â llygaid i weld yn 
deall hynny.  

Eirlysiau 



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 
Daeth Sul cyntaf mis Chwefror, ac y 
mae’r cyfyngiadau sydd ar bawb ohonom 
yn parhau mewn grym.  Er diogelwch 
pawb, nid oes oedfaon yng nghapeli’r 
Ofalaeth hon yn ystod y cyfnod Cloi 
presennol. Hyd y gallaf weld, yr un yw’r 
stori ym mwyafrif capeli ein gwlad. Ond 
nid ydym heb addoliad wrth gwrs.  Mae’r 
oedfaon yn parhau trwy Y outube a 
Zoom, fel y nodir isod, a’r ‘oedfa bapur’ 
i’w gweld eto heddiw ar gefn y rhifyn 
hwn. 
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Allan 
Pickard, sy’n gyfarwydd i bobl Dyffryn 
Ogwen, ac yntau’n frodor o Fethesda.    
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod 
yn dda eu hiechyd, gartref neu yn yr    
ysbyty. Meddyliwn yn arbennig am bawb 
sydd yn yr ysbyty neu mewn cartref  
preswyl yn y cyfnod hwn pan nad oes 
modd cael ymwelwyr. Mae mor anodd 
iddynt hwy a’u teuluoedd.  Gweddiwn 
dros bawb sy’n gweld hyn yn arbennig o 
galed. 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Nellie Parry ac 
Idris a’r teulu, yn eu profedigaeth o golli 
priod a thad a thaid annwyl iawn, Mr 
Jackie Parry, Deiniolen. Bu farw Jackie 
yn Ysbyty Gwynedd nos Fawrth, 
Chwefror 2 yn 85 mlwydd oed. Bu Jackie 
yn weithgar a chydwybodol ei wasanaeth 
fel gofalwr yng nghapel Ebeneser yn y 
cyfnod diwethaf cyn gwerthu’r capel. Yn 
naturiol dan y cyfyngiadau presennol, 
angladd preifat a gynhelir. 

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).    
  

 Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn hefyd â Mr Goronwy 
Lewis, Llanberis yn y brofedigaeth o 
golli ei frawd, y Parchg William John 
Lewis a fu farw yng Nghartref Plas 
Mona, Llanfairpwll.  Anfonwn ein cofion 
at y teulu cyfan gan gofio’n ddiolchgar y 
blynyddoedd o wasanaeth a roddodd i 
eglwysi bro ei fyd yn Ninorwig wrth 
ddod atom ar y Sul. 
 

Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n pregethu yn yr oedfa 
ar Y outube heddiw.  Ewch i sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr 
Ofalaeth. Y gweinidog fydd yn arwain yr 
oedfa hon y Sul nesaf, Chwefror 14  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Daliwch i dynnu sylw os gwelwch yn 
dda at Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom am 
5.00 o’r gloch bob nos Sul.  Bydd yr 
Oedfa hon yng ngofal y Gweinidog eto 
heno.  Mae’r rhai ohonoch sy’n dod i’r 
oedfa’n gwybod mai edrych ar rai o’r 
cwestiynau a ofynnodd yr Arglwydd Iesu 
Grist yn ystod ei weinidogaeth a wneir.  
 
 
 
 
 
 
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 Capel Coch a Bro’r Eco 
am 11.15 o’r gloch trwy gyfrwng Zoom 
heddiw yng ngofal Susan Williams.     
Diolch iddi am ei holl waith yn cynnal yr 
Ysgol Sul ers y Clo cyntaf y llynedd.   
 

Ysgol Sul Carmel 
Mae Mrs Helen Williams wedi bod yn 
brysur ers misoedd yn paratoi pecynnau 
gwaith cyson i blant Ysgol Sul Carmel 
Llanllechid.  Er nad oes Ysgol Sul yn y 
Capel, mae wedi darparu deunydd i’r 
plant ei wneud gartref bob Sul.  Diolch 
yn fawr iddi am ei holl waith, a chan fy 
mod yn sôn amdani, dymunwn Ben 
Blwydd Hapus hwyr iddi hefyd.   
 

Diwedd Y Goleuad 
Soniais y Sul diwethaf fod Y Goleuad i 
ddod i ben ddiwedd y mis hwn. Mae wedi 
ei gyhoeddi’n ddigidol ers rhai misoedd, 
ac o ddechrau’r mis nesaf ymlaen bydd 
gan y Presbyteriaid a’r Bedyddwyr bapur 
newydd ar y cyd.   
 
Felly, gwnewch yn fawr o’r Goleuad yn 
ystod mis Chwefror trwy ei ddarllen ar 
wefan Eglwys Bresbyteraidd Cymru: 
   www.ebcpcw.cymru 

Y Tyst 
Mae’r Annibynwyr yn dal i gyhoeddi’r 
Tyst mewn print, ond gellir darllen 
hwnnw hefyd am ddim ar wefan Undeb 
yr Annibynwyr Cymraeg. 
     www.annibynwyr.org 


