
Oedfa’r Sul  
Ionawr 31, 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 ddiwedd 
mis cynta’r flwyddyn gweddiwn eto am 
dy gymorth a’th arweiniad bob dydd o’r 
flwyddyn sydd o’n blaen.  Diolchwn am 
dy ofal amdanom, ac am dy gariad mawr 
yn dy Fab Iesu Grist ac yn dy holl roddion 
i ni yn feunyddiol.  Derbyn foliant dy 
bobl heddiw a maddau i ni bob dim sydd 
ynom nad yw’n datgan dy glod.  Amen. 
 
Emyn 27: ‘Adnewydda f’ysbryd ...’   
 
Darllen: Luc 15:8-10 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Darn Arian Colledig 
Yn amlwg, y mae i hon berthynas agos â 
Dameg y Ddafad Golledig a welsom y Sul 
diwethaf ac â Dameg y Mab Afradlon y 
rhown sylw iddi’r Sul nesaf.  
 
Ond er hynny, ac er cyn fyrred yw’r 
ddameg hon, mae’n werth edrych arni ar 
ei phen ei hun. 
 
 i. Gwerth yr hyn a gollwyd    
Gellid dweud fod yr hyn a gollwyd yn 
mynd yn gymharol fwy gwerthfawr o’r 
naill ddameg i’r llall: un ddafad o gant; un 
darn arian o ddeg; ac un mab o ddau. Wn  
i ddim yn union beth oedd gwerth yr un 
darn; ond yn amlwg y mae o werth i’r 
wraig a’i collodd. Ac o ran y damhegion 
hyn, dyna sydd o bwys: ein bod ni sydd ar 
goll ac yn crwydro oddi wrth Dduw yn 
werthfawr yn ei olwg Ef.  
 
ii.  Gwendid yr hyn a gollwyd  
Rhywbeth cwbl farw yw hwn.  Nid dafad 
na mab wedi crwydro, ond darn arian na 
fedrai hyd yn oed frefu am help. O’r tair 
dameg, hon sy’n pwysleisio gliriaf na 

allwn ni wneud dim drosom ein hunain: 
rydym ymhell oddi wrth Dduw, a dim 
ond Duw ei Hun all ddod â ni’n ôl yn 
ddiogel ato. Mae’n wir bod y Mab Afrad-
lon yn dangos yr angen am edifeirwch; 
ond gras Duw sy’n ein galluogi i fod yn 
edifeiriol.  Rydym ni mor analluog â’r 
darn arian i’n gwneud ein hunain yn ddi-
ogel.    
 
iii. Gorfoledd dros yr hyn a gollwyd   
Gorfoledd Duw yw gorfoledd y wraig.  
Adlewyrchiad o lawenydd Duw yw ei 
llawenydd hi. Wedi’r sgubo a’r chwilio 
yng ngolau cannwyll mae hi’n dathlu 
gyda’i ffrindiau wedi iddi ddod o hyd i’r 
darn arian. Dwi’n chwilio ers wythnosau 
am ddarn bach o bapur ers sylweddoli ei 
fod ar goll.  Mae’n bwysig i mi os nad i 
neb arall. Fydd yna ddim parti pan ddof o 
hyd iddo (ac rwy’n hyderus y daw i’r fei 
er fy mod yn boddi dan bapur a llyfrau), 
ond mi fyddaf fi wrth fy modd. Cymaint 
mwy yw llawenydd Duw o’n gweld ni yn 
dod i ddiogelwch ei deyurnas trwy ffydd 
yn yr Arglwydd Iesu. 
 
Gweddi: Ein Tad, gwell a rhyfeddach 
na’th holl roddion i ni o ddydd i ddydd 
yw’r hyn a wnaethost drosom trwy dy 
Fab Iesu Grist.  Clodforwn di am i ti ein 
cyfrif yn ddigon gwerthfawr i roi dy Fab 
yn aberth drosom.  Cyffeswn nad oes 
dim ynom ni ein hunain sy’n ein gwneud 
yn werthfawr. Rwyt wedi ein caru er i ni 
grwydro oddi wrthyt a chefnu ar dy 
ddeddfau. Gad i ni brofi peth o lawenydd 
y nef wrth sylweddoli ein bod yn ddiogel 
yn yr Iesu.  Amen. 
 
Emyn 350: ‘Yr Iesu’n ddi-lai ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

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

gyswllt â’r clwyf hwn trwy bethau a 
phobl a fedr wneud drwg i ni a wnawn. 
Mae’r clwyf ynom  o’r dechrau, a’r 
duedd i bechu yn erbyn Duw yn ddwfn 
ynom. Dwyn iachâd i rai sy’n dioddef 
o’r clwyf a wna’r Efengyl.   

Ac yn wahanol i’r brechlynnau y 
clywn gymaint amdanynt heddiw, nid  
un feddyginiaeth ymhlith llawer yw’r 
Efengyl ond yr unig feddyginiaeth i’r 
clwyf y mae’r ddynoliaeth gyfan yn 
dioddef ohono. Trwy’r Arglwydd Iesu 
yn unig y ceir maddeuant a glanhad a 
ffordd at Dduw.   

Ond os nad yw brechlyn yn ddarlun 
addas o’r Efengyl, y mae’n briodol sôn 
am frechiad. Am wahanol resymau, 
bydd rhai, dros yr wythnosau nesaf, yn 
gwrthod cymryd y brechiad. Pa mor 
effeithiol bynnag y brechlyn, bydd yn 
ddi-fudd i’r bobl hynny.  

Ac er gwyched yr Efengyl, bydd ei 
meddyginiaeth yn aneffeithiol i chi a 
minnau os na dderbyniwn y newydd da 
a chredu yn y Gwaredwr a gynnigir. 
Wrth i ni ymateb mewn ffydd i alwad 
yr Efengyl, y mae Duw ei Hun trwy ei 
Ysbryd Glân yn rhoi’r brechiad i ni ac 
yn chwistrellu ynom ei faddeuant, ei 
lanhad., ei dangnefedd a’i obaith. 

Gymroch chi, neu gymrwch chi’r 
brechiad? A’r feddyginiaeth a gynnigir 
yng Nghrist? Heb unrhyw amheuaeth, 
gallwn ddweud na thâl i neb wrthod 
honno am unrhyw reswm nac am bris 
yn y byd.    
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Bu sôn amdano ers blwyddyn, a mwy 
fyth yr wythnosau diwethaf hyn. Ond 
ai ‘lyn’ ynteu ‘iad’ y dylem ei ddweud? 
At y ‘brechlyn’ y bu rhai’n cyfeirio, ac 
am y ‘brechiad’ y bu eraill yn sôn. Os 
cofiaf yn iawn, mi fûm i’n sôn am y 
ddau fel petaen nhw’r un peth.  

Yr un peth ydyn nhw ar un wedd, ac 
eto nid yr un peth chwaith. Mae modd 
cael y brechlyn heb y brechiad, ond nid 
y brechiad heb y brechlyn. Y brechlyn 
ydi’r sylwedd y bu gwyddonwyr yn 
gweithio mor galed i’w gynhyrchu dros 
fisoedd lawer. A’r brechiad yw’r  
weithred o chwistrellu’r brechlyn i’r 
fraich. Yn amlwg felly, heb frechlyn 
does dim brechiad; ond gellir cael stoc 
helaeth o’r brechlyn heb o reidrwydd i 
neb gael brechiad. 

Ers dechrau’r pandemig, bu’r byd yn 
dyheu am frechlyn a fydd yn gwarchod 
pobl rhag Covid-19. Erbyn hyn, mae 
mwy nag un ar gael, a’r gobaith yw y 
bydd y rhain o gymorth yn y frwydr yn 
erbyn y firws. Nid meddyginiaeth yw’r 
brechlyn. Nid hwnnw’n unig felly a’n 
gwared rhag y firws; ond y gobaith yw 
y bydd pob brechlyn awdurdodedig o 
gymorth. 

Fel math o frechlyn y gwêl llawer o 
bobl Efengyl Iesu Grist: dysgeidiaeth a 
ffordd o fyw i’n harbed rhag mynd ar 
gyfeiliorn a chefnu ar Dduw. Ond nid 
brechlyn yw hi ond meddyginiaeth. Nid 
ein harbed rhag dal clwyf pechod a 
wna’r Arglwydd Iesu Grist ond ein 
hiachau ohono. Oherwydd nid  dod i 

Gobaith am fod yn iach 



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 Derek   
Rees, Abertawe sy’n gyfarwydd i lawer 
ohonoch yn Rachub gan fod Alaw ei 
wraig wedi ei magu yn y pentref.   
 
Bydd yr Oedfa ar S4C am 11.00 o’r 
gloch yng ngofal y Parchg Ddr Densil 
Morgan, Llanbedr Pont Steffan . 
 

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, gartref neu yn yr    
ysbyty.  Dymunwn yn dda i Mr Jackie 
Parry, Deiniolen sydd yn yr ysbyty ar 
hyn o bryd.Brydsiwch wella, Jackie..   
 

Oedfa Youtube  
Mr Dafydd Picton Jones, Porthaethwy 
sy’n pregethu yn yr oedfa ar Y outube 
heddiw.  Diolch iddo am ei wasanaeth. 

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).    
  

Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth. Y gweinidog 
fydd yn arwain yr oedfa hon y Sul nesaf, 
Chwefror 7.  
 

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 
Does dim Ysgol Sul heddiw gan ein bod 
yn ymuno â chriw Capel Caersalem, 
Caernarfon yn Llan Llanast dros Zoom 
am 4.00 o’r gloch.  Gobeithio caiff y 
plant a’u teuluoedd hwyl a bendith wrth 
wneud y gwahanol weithgareddau.  
Mae’n dda gweld ymateb mor dda a 
chynifer wedi cofrestru’n gynnar ar gyfer 
heddiw.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn ôl i’w hamser ar-
ferol y Sul nesaf, Chwefror 7: 11.15 o’r 
gloch trwy Zoom.   
 

Llongyfarchiadau  
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i 
Laura Karadog, Pontyberem, merch Ifan 
a Barbara Jones, Talybont ar gael ei  
hethol yn Is-Gadeirydd Cymdeithas y 
Cymod yn ddiweddar.   

Diwedd Y Goleuad 
Mae’r Goleuad i’w weld yn rhad ac am 
ddim ar wefan Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru ers mis Ebrill diwethaf.  Ewch i  
   www.ebcpcw.cymru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ond ni fydd ar gael am lawer hwy gan y 
cyhoeddir rhifyn olaf ddiwedd Chwefror. 
Yna, ar Fawrth 1af, cyhoeddir rhifyn 
cyntaf papur wythnosol newydd ar y cyd 
gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac   
Undeb Bedyddwyr Cymru.  Bydd hwn yn  
disodli’r Goleuad a Seren Cymru, papur y 
Bedyddwyr.  O bosib mai Cennad fydd 
teitl y papur newydd, ond nid yw hynny 
wedi ei gadarnhau. 
 
Diddorol yw nodi bod yn Y Goleuad yr 
wythnos hon lythyr yn galw ar yr enwad i 
oedi cyn dod â’r papur i ben er mwyn 
cael trafodaeth bellach ynghylch y mater. 
Mae’n ymddangos yn awgrym ’munud 
olaf’; ond dadl y llythyrwyr yw bod y 
penderfyniad i ddod â’r Goleuad i ben 
wedi ei wneud yn sydyn yn ystod y 
misoedd diwethaf pan na fu modd cael 
trafodaeth lawn, hyd yn oed ar dudalen-
nau’r papur ei hun.   
 
Bydd Y  Tyst yn dal i gael ei gyhoeddi 
gan fod Undeb yr  Annibynwyr Cymraeg 
wedi penderfynu gwrthod y gwahoddiad i  
gyhoeddi un papur ar gyfer y tri enwad.   


