
Oedfa’r Sul  

Mawrth 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, ar ddechrau 
oedfa arall, cyflwynwn ein hunain i Ti, 
ein Tad trugarog. Aros gyda ni a chyda 
phawb sy’n d’addoli Di heddiw yn ein 
gwlad ni ac yn holl wledydd y byd.  Bydd 
ymhlith dy bobl mewn amrywiol am-
gylchiadau a galluoga hwy  i roi i Ti o’r 
gorau sydd ganddynt i’w gynnig.  Clyw 
ein gweddi, a derbyn ni yn enw dy Fab 
Iesu Grist.  Amen. 
 
Emyn 16: ‘O Arglwydd Dduw ...’   
 
Darllen: Luc 13:6-9 a 21:29-33 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dwy ddameg am y Ffigysbren   
Dwy ddameg fer a syml iawn yw’r rhain.  
Dwy ffigysbren wahanol iawn i’w gilydd: 
y naill heb ddwyn ffrwyth a’r llall yn 
gwneud hynny. 
  
i. Y Ffigysbren ddiffrwyth (Luc 13:6-9) 
Mae ffigysbren wedi ei phlannu mewn 
gwinllan ond pan ddaw’r sawl a’i phlan-
nodd i chwilio am ffrwyth arni caiff ei 
siomi.  Nid oes arwydd o ffrwyth o gwbl 
er i dair blynedd fynd heibio.  Mae’n 
dweud wrth y gwinllannydd dorri’r goed-
en i lawr am nad yw’n gwneud dim ond 
tynnu maeth o’r pridd y byddai’n dda i 
goed eraill wrtho. Mae’r gwinllannydd yn 
pledio arno i’w gadael am flwyddyn arall, 
iddo gael cyfle i roi gwrtaith dani.   
 
Daw’r ddameg ar ôl yr alwad yn Luc 13:5 
‘Os nad edifarhewch, fe dderfydd amdan-
och oll yn yr un modd’.  A dyna’n syml 
yw neges y ddameg.  Os nad ydym yn 
cydnabod bai ac yn edifarhau amdano ni 
allwn ninnau ddisgwyl dim ond cael ein 

torri i lawr fel y bydd y goeden yn cael ei 
thorri ymhen y flwyddyn os na fydd wedi 
dwyn ffrwyth.  Bydd y gwrtaith o help i’r 
ffigysbren ddwyn ffrwyth, ac mae Duw 
yn rhoi pob cyfle i ninnau droi ato mewn 
edifeirwch.  Ond heb edifeirwch, nid oes 
dim yn ein haros ninnau ond cael ein tor-
ri i lawr a’n gwrthod. 
 
ii. Gwers y ffigysbren (Luc 21:29-33)   
Dameg syml iawn yw hon.  Mae’n bosibl 
na fyddem yn ei galw’n ddameg o gwbl 
pe na fyddai’n cael ei galw felly yn ad-
nod 29: ‘Adroddodd ddameg wrthynt’.  
Nid oes yma stori fel a geir yn y damheg-
ion eraill.  Y cwbl a wna Iesu yw cyfeirio 
sylw ei ddisgyblion at ffigysbren.  Mae’n 
fwy o ddelwedd nag o ddameg, ond gan 
mai ‘dameg’ a ddywedir yn yr adnod hon 
felly y meddyliwn amdani. 
 
Arwydd o ddyfodiad yr haf yw bod y 
coed yn cynnwys y ffigysbren yn deilio. 
Beth yw’r ‘pethau hyn’ yn adnod 31 sy’n 
dangos bod teyrnas Dduw yn agos? 
Mae’r ateb yn adnodau 25-28. Yr arwydd 
sicraf bod teyrnas Dduw yn agos yw ail 
ddyfodiad Iesu Grist ei hun (adnod 27).   
 
Gweddi: Ein Tad Nefol, gwna ni’n 
brennau sy’n dwyn ffrwyth edifeirwch a 
ffydd yn dy Fab Iesu, fel na fydd unrhyw 
berygl y’n torrir i lawr.  Diolchwn fod dy 
deyrnas di wedi dod yn agos atom trwy 
Iesu Grist. Trwy dy nerth, ceisiwn bob 
dydd blygu i’th awdurdod a diolchwn am 
y sicrwydd y daw dy deyrnas yn ei 
llawnder ryw ddydd, a rhyfeddwn wrth 
sylweddoli mai dyfodiad dy Fab yn ei 
ogoniant a’i nerth fydd yr arwydd o hyn. 
Amen.  
 
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. 

llwyddo i fod yn ‘Guriad Calon y   
Genedl’ yn achos y naill ac ‘Ar gyfer 
Cymru Gyfan’ yn achos y llall, sef y 
geiriau a welir dan eu teitlau. Tasg y 
golygyddion fydd cyflawni’r amcanion 
hyn a chaiff eu darllenwyr weld maes 
o law a fyddant yn llwyddo.  

Meddai Paul amdano’i hun ac eraill: 
‘Nid pedlera gair Duw yr ydym ni fel y 
gwna cynifer, ond llefaru fel dynion 
didwyll, fel cenhadon Duw, a hynny 
yng ngŵydd Duw, yng Nghrist ... Felly 
cenhadon dros Grist ydym ni, fel pe 
bai Duw yn apelio atoch trwom ni. 
Deisyf yr ydym dros Grist, cymoder 
chwi â Duw’ (2 Corinthiaid 2:17 a 
5:20). Nid Paul mohonom ni, ac eto 
mae pob Cristion mewn rhyw ystyr yn 
gennad dros Grist, yn negesydd ar ei 
ran ac yn gynrychiolydd iddo.  Gall y 
gair ‘cennad’ hefyd olygu’r neges ei 
hun, ac ar un wedd mae’r Cristion, 
trwy dystiolaeth ei fywyd, yn neges 
Duw i’r byd am gariad a thrugaredd a 
gallu Duw i’n gwneud yn greaduriaid 
newydd trwy ffydd yn Iesu Grist.   

Mor bwysig yw cofio bod pobl yn ein 
darllen nid yn unig trwy gymryd sylw 
o’r hyn a ddywedwn wrth gyhoeddi’r 
newydd da am Iesu Grist ond hefyd 
trwy ein hymddygiad o ddydd i ddydd.  
Boed i Dduw pob gras ein galluogi i 
fod yn genhadon sy’n tystio’n ffyddlon 
i gariad Duw yng Nghrist.  Boed iddo 
hefyd ein gwneud yn genhadon cywir 
wrth i’n bywydau o gariad a thosturi 
ddweud cyfrolau am waith achubol 
Duw o’n mewn. 
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Rhif 881 

07 Mawrth, 2021 

Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Cenn@d y 
dydd o’r blaen. Gwyddwn ers diwedd y 
flwyddyn y byddai’r wythnosolyn hwn 
yn cymryd lle papurau’r Bedyddwyr 
a’r Presbyteriaid, Y  Goleuad a Seren 
Cymru ddechrau Mawrth. Cyhoeddiad 
digidol ydyw ac ar y we y bydd y 
mwyafrif yn ei dderbyn er bod modd ei 
gael ar bapur hefyd. Wyddwn i ddim y 
byddai dau ‘bapur’ arall wedi gweld 
golau ddydd yng Nghymru ddyddiau’n 
unig cyn i Cenn@d i ddod i fodolaeth 
ac y byddai un ohonynt, o’i gyfieithu, 
o’r un enw.  Herald.Wales yw hwnnw, 
un o ddau wasanaeth newyddion ar-lein  
a ddaeth i fodolaeth ers ychydig dros 
wythnos.  The National  yw’r llall.  

Tair menter newydd, ond bod Cenn@d 
yn olynu dau bapur a gyhoeddwyd 
gyntaf yn 1851 a 1869.  Gwyddom beth 
i’w ddisgwyl oddi wrtho: deunydd sy’n 
hyrwyddo’r Ffydd Gristnogol ac yn 
calonogi ei ddarllenwyr. Nid yw’r ddau 
gyhoeddiad arall yn gwbl newydd gan 
mai cwmnïau sydd berchen ar bapurau 
rhanbarthol mewn gwahanol rannau  o 
Gymru sy’n eu cyhoeddi, ac mae’r 
wythnos gyntaf yn dangos fod y naill 
a’r llall yn cynnwys erthyglau o’u   
papurau rhanbarthol. Mae’r ddau’n 
camu i’r maes y bu Nation.Cymru yn 
arloesi ynddo ers 2017, sef darparu 
newyddion cenedlaethol yng Nghymru 
yn Saesneg, a hwnnw’n ‘wasanaeth 
newyddion gan bobl Cymru i bobl 
Cymru’. Bu’n gwneud hynny’n 
llwyddiannus, ac amser a ddengys  a 
fydd y ddau wasanaeth newydd yn 

Cennad cywir 



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 
Mae’r manylion am ein hoedfaon 
Youtube a Zoom i’w gweld ar y dudalen 
nesaf, a cheir yr oedfa bapur ar y ddalen 
gefn.  
 

Oedfa Ffôn 
Rydym yn cychwyn Oedfa Ffôn ar gyfer 
yr Ofalaeth am 10.00 o’r gloch heddiw.  
Mae’r manylion ar y dudalen nesaf.  Dros 
yr wythnosau nesaf gobeithio bydd hon 
yn gyfle i bobl sy’n methu ag ymuno yn 
yr oedfa Zoom ar nos Sul i fod yn rhan 
o’r addoliad.   
 

Radio a Theledu  
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal Jason Jones, 
Treforys a’r oedfa ar S4C am 11.00 o’r 
gloch yng ngofal y Parchg Aled Davies 
a’i wraig Delyth Wyn, Chwilog.        
 

Cofion 
Parhawn i weddïo dros ein gilydd yng 
nghanol yr argyfwng Covid sy’n parhau.  
Gweddïwn yn arbennig dros bawb sy’n 

gweld y cyfnod Clo yn anodd am nad  
ydynt yn medru gweld teulu o bell ac  
agos.  Gobeithio’n fawr y daw pethau’n 
well yn fuan ac y bydd modd i ni gael 
cwmni teulu a ffrindiau yn rhan naturiol 
o’n bywydau unwaith eto.  Cofiwn hefyd 
am bawb sydd heb fod yn dda ac wedi 
bod yn yr ysbyty’n ddiweddar. 
 

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.   

Diarhebion 
‘Os torri dy galon yn nydd cyfyngder, 
yna y mae dy nerth yn wan. 
Achub y rhai a ddygir i farwolaeth; 
rho gymorth i'r rhai a lusgir i'w lladd. 
Os dywedi, “Ni wyddem ni am hyn”, 
onid yw'r un sy'n pwyso'r galon yn deall? 
Y mae'r un sy'n dy wylio yn gwybod, 
ac yn talu i bob un yn ôl ei waith. 
 
Er i'r cyfiawn syrthio seithwaith,              
eto fe gyfyd; 
ond fe feglir y drygionus gan adfyd. 
Paid â llawenhau pan syrth dy elyn, 
nac ymfalchïo pan feglir ef, 
rhag i'r ARGLWYDD weld, a bod             
yn anfodlon, 
a throi ei ddig oddi wrtho. 
Na fydd ddig wrth y rhai drygionus, 
na chenfigennu wrth y rhai sy'n gwneud 
drwg. 
Oherwydd nid oes dyfodol i neb drwg, 
a diffoddir goleuni'r drygionus. 
 
Dyma hefyd eiriau'r doethion: 
Nid yw'n iawn dangos ffafr mewn barn. 
Pwy bynnag a ddywed wrth yr euog, “Yr 
wyt yn ddieuog”, 
fe'i melltithir gan bobloedd a'i gollfarnu gan 
genhedloedd. 
Ond caiff y rhai sy'n eu ceryddu foddhad, 
a daw gwir fendith arnynt. 
(Diarhebion 24:10-12, 16-20, 23-25).   

Oedfa’r Ofalaeth  
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom am 
5.00 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog, a 
rhoddir sylw i un arall o’r cwestiynau a 
ofynnodd yr Arglwydd Iesu.    
 
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 
Cynhelir Ysgol Sul Capel Coch a Bro’r 
Eco trwy gyfrwng Zoom am 11.15 o’r 
gloch heddiw.      
 

Angladd 
Cynhaliwyd oedfa angladd Mrs Augusta 
Williams, Llanllechid ym Methlehem 
Talybont ddydd Gwener, Mawrth 5 dan 
arweiniad y Gweinidog.  Cafwyd teyrn-
gedau gan ei mab Glyn a’i hwyres     
Debbie a Mr Neville Hughes.  Bu farw 
Mrs Williams yn Ysbyty Gwynedd yn 87 
mlwydd oed ddydd Iau, Chwefror 25. 
Roedd hi a’i diweddar briod Ron yn ael-
odau ffyddlon yng nghapel Bethlehem 
Roedd yn wraig ddawnus, hwyliog a 
charedig a chanddi gylch o ffrindiau da 
ar hyd y blynyddoedd.  Bu’n ffyddlon i 
holl weithgarwch y capel. Cydymdeim-
lwn â’i meibion Richard a Glyn a’r teulu 
cyfan yn eu colled.  
 

Cydymdeimlo 
Mae’r eglwys yng nghapel Bethlehem 
wedi cael colled fawr arall. Bu farw Mr 
Llew Jones yn ei gartref yn oriau mân 
bore Gwener, Mawrth 5. Cydymdeimlwn 
â’i briod Mrs Enfys Jones a’r teulu yn eu 
colled. Bu’n ffyddlon iawn yn yr oedfaon 
ac yng nghyfarfodydd Bwrlwm ar bnawn 
Iau, abydd yn chwith iawn, iawn hebddo.  

 

 
 
 
 

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 

 
Dydd Sul, Mawrth 7  
am 10.00 o’r gloch 

 
 

 
 
Fore Sul nesaf, Mawrth 7 bydd oedfa 
newydd yn cychwyn ar gyfer eglwysi’r 
Ofalaeth.  Oedfa Ffôn fydd hon am 10.00 
o’r gloch: oedfa fer o ryw 20 munud.  
Bydd yn costio’r un faint â galwadau 
lleol. Ni fydd cost os oes gennych gytun-
deb ‘Galwadau Penwythnos am ddim’.   
 

Dyma sut i ymuno â’r oedfa. 
 

Ffoniwch  
 

0333 0164 757 
 

Yna pan ofynnir am y  
‘Conference Room Number’,  

deialwch y rhif nesaf  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 

54265432 # 
 

Yna pan ofynnir am y   
‘PIN’  

deialwch y rhif nesaf  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 

1210 #  
 

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif. 
 

Rhowch wybod i gymdogion a theulu os 
gwelwch yn dda.  


