
Oedfa’r Sul  

Mawrth 14, 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.  
Diolch am dy ofal amdanom o ddydd i 
ddydd.  Mae blwyddyn gyfan ers i’r rhan 
fwyaf o gapeli ac eglwysi ein gwlad allu 
cynnal eu hoedfaon arferol.  Mae hynny’n 
ein dychryn a’n tristau.  Ond diolchwn er 
hynny am dy bresenoldeb gyda ni ym 
mhle bynnag yr ydym.  Gwyddom bod 
llawer wedi digwydd yn ystod y flwyddyn 
honno, a cheisiwn dy gymorth a’th nerth i 
fedru mynd ymlaen yn hyderus yn dy  
gariad a’th drugaredd er mwyn dy Fab 
Iesu Grist.  Amen. 
 
Emyn 4: ‘Mae’r nefoedd faith uwchben’   
 
Darllen: Ioan 10:1-6 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg Corlan y Defaid    
‘Dywedodd hyn wrthynt ar ddameg’.  
Dyna ddywedir yn adnod 6 ar ôl geiriau 
Iesu ar ddechrau’r bennod hon. Mae Ies-
u’n mynd ymlaen wedyn i sôn amdano ei 
hun fel y Bugail Da.  Wnawn ni ddim sôn 
am hynny heddiw. Mi ddown nôl at y 
geiriau hyn ymhen ychydig wythnosau os 
byw ac iach.  Heddiw, mi ganolbwyntiwn 
ar y bobl a glywodd y ddameg hon am 
ddefaid a lladron a bugeiliaid.  
  
i. Y gynulleidfa 
Y gynulleidfa ydi’r Phariseaid y cyfeirir 
atynt yn adnodau olaf y bennod flaenorol 
(9:40-41).  Mae BCN yn gwneud hyn yn 
amlwg trwy beidio â chau’r dyfynodau ar 
eiriau Iesu ar ddiwedd pennod 9.  Hynny 
yw, mae Iesu’n dal i siarad yn adnod 
gyntaf pennod 10, ac yn naturiol yn dal i 
siarad â’r un bobl.  Mae’n rhwydd iawn 

anghofio nad efo’i ddisgyblion y mae’n 
siarad yma ond efo’r bobl hyn oedd yn ei 
wrthwynebu.  Ond doedden nhw ddim yn 
deall yr hyn a ddywedai wrthynt. 
 
ii. Camgymeriad Cyntaf   
Gwnaeth y gynulleidfa fwy nag un cam-
gymeraid.  Yn gyntaf, wnaethon nhw 
ddim deall mai nhw oedd y lladron a’r 
ysbeilwyr y soniai Iesu amdanynt. Nhw 
oedd yn camarwain pobl ac yn gwneud 
drwg iddynt trwy gyflwyno iddynt bob 
math o draddodiadau a rheolau a oedd yn 
eu caethiwo.  Nhw hefyd oedd yn bennaf 
cyfrifol am berswadio pobl i beidio â dod 
at Iesu Grist mewn ffydd. Rhybudd sydd 
gan Iesu i bobl sy’n bwriadu drwg i bobl 
Dduw.   
 
iii. Ail Gamgymeriad  
Ergyd gyntaf y ddameg i’r Phariseaid yw 
mai nhw yw’r lladron sy’n gwneud drwg 
i’r defaid. Ond mae iddynt ergyd arall 
hefyd. Fel; defaid, maen nhw wedi methu 
ag ymateb i lais y bugail da sy’n galw 
arnynt.  Dyna eu hail gamgymeriad felly. 
Wnaethon nhw ddim sylweddoli mai llais 
y bugail da a glywyd yng ngeiriau Iesu 
Grist.   
 
Gweddi: Ein Tad Nefol, cynorthwyya 
ni i fod yn bobl gywir i ti.  Bydd gyda ni 
yr wythnos nesaf hon, ac arwain ni i 
wneud popeth yn ufudd ac er clod a 
mawl i’th enw sanctaidd.  Gwared ni 
rhag pob perygl a rhag pob tueddiad i 
beidio â gwrando ar dy lais. Boed i’th 
Ysbryd Glan ein tywys i bob goleuni ac i 
lawnder dy dangnefedd a’th obaith trwy 
Iesu Grist, ein hunig Gyfryngwr.  Amen.  
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Parchg Irvon Parry, Llandudno ar sianel 
Youtube Capel  Tanycoed. Bydd Oedfa’r 
Ofalaeth trwy  Zoom am 5.00 o’r gloch 
yng ngofal y Gweinidog. 

Wrth bwyso a mesur yr hyn a glywn ac 
a ddarllenwn am grefydd, ystyriwn i 
ddechrau a oes eraill yn dweud yr un 
peth.  Mae ambell un yn pedlera syniad 
neu gred nad oes fawr o neb arall yn eu 
harddel. Ystyriwn wedyn a yw’r hyn a 
gyhoeddir yn gyson â’r hyn y mae’r 
Eglwys Gristnogol wedi ei gredu ar 
hyd y canrifoedd. Os nad ydyw, mae’n 
rhaid wrth ofal mawr.  

Ond y mae ystyriaeth bwysicach eto. A 
yw’r neges a rennir yn gyson â’r hyn a 
ddatguddir yn Y Beibl?  A yw’r hyn a 
ddywed pobl am Dduw’n cydfynd â’r 
hyn a ddywed y Beibl amdano? Dyna’r 
maen prawf terfynol. Os nad yw’r hyn 
a ddysgir am Iesu Grist a’r Ffydd yn 
gyson â’r hyn a welwn ar dudalennau’r 
Beibl, gallwn gymryd yn ganiataol na 
ddylid ymddiried ynddo. 

Mae’r un peth yn wir wrth reswm am 
ein neges ninnau. ‘Nid ein pregethu ein 
hunain ydym’ meddai Paul wrth yr  
eglwys yng Nghorinth, ‘ond Iesu Grist 
yn Arglwydd’  (2 Cor. 4:5). Nid ein 
barn na’n syniadau ein hunain yr ydym 
i’w cyhoeddi, ond y gwirioneddau a 
ddatguddiwyd yng Ngair Duw. Ac 
felly mae ar bob pregethwr, ond hefyd 
ar bob un o dystion Crist, gyfrifoldeb i 
sicrhau hyd eithaf ei allu fod yr hyn a 
ddywed wrth eraill yn enw’r Ffydd yn 
gwbl gyson â’r Gair hwnnw. Dim ond 
felly y byddwn yn bobl y gall eraill 
ymddiried ynom i gyflwyno iddynt yn 
ffyddlon a dibynadwy’r gwir am Dduw 
ac am y ffordd ato trwy ei annwyl Fab 
Iesu Grist. 
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Bore Sadwrn arall, a dau alwad cynnar. 
Roedd y naill, ar y radio gan Gerallt 
Pennant, yn ddigon derbyniol ond nid 
felly’r llall dros y ffôn gan lais dieithr 
yn honni ei fod yn ffonio ar ran Cyllid 
Y Wlad i’m rhybuddio fy mod ar fin 
cael fy arestio am dwyll treth oni bai fy 
mod yn ‘pwyso botwm 1’ ar y ffôn i 
drafod y mater.  Mi ddylwn fod wedi 
awgrymu iddo y byddai gwrando ar Mr 
Pennant a’i gyfeillion yn well defnydd 
o’i amser nag aflonyddu ar greaduriaid 
diniwed ben bore. Ond wnes i ddim 
ond pwyso’r botwm coch i derfynu’r 
alwad. 

Dim ond un o nifer o alwadau tebyg 
oedd hwn: galwadau maleisus sy’n 
ceisio twyllo pobl i ddatgelu manylion 
cyfrifon banc yw llawer o’r rhain, a 
thristwch pethau yw bod llawer yn cael 
eu rhwydo gan y twyllwyr milain hyn. 
Mor werthfawr yw cofio na ddylem 
ddatgelu manylion am gyfrifon a 
chardiau banc i neb sy’n ein ffonio’n 
annisgwyl. Ac mor bwysig yw gwybod 
pwy y medrwn ymddiried ynddynt. 

I lawer o bobl mae galwad yr Eglwys 
mor ddieithr â’r alwad ffôn honno. Yn 
aml iawn, un alwad ymhlith nifer yw 
hi.  Un llais ymhlith myrdd o leisiau 
eraill yw ein llais ni fel eglwys leol. 
Tybed  sawl un ohonoch a gafodd yr 
wythnos ddiwethaf amlen trwy’r post 
wedi ei chyfeirio ‘To my neighbour’ ac 
ynddi bamffledyn oddi wrth y Tystion 
Jehofa? Beth a phwy ddylai pobl, a  
ninnau gyda hwy, ei gredu?  

Galwad cynnar 



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 
Bydd Oedfa Ffôn ar gyfer yr Ofalaeth am 
10.00 o’r gloch heddiw.  Mae’r manylion 
ar y dudalen nesaf.   
 

Radio a Theledu  
Mae’r oedfa ar gyfer Sul y Mamau ar 
Radio Cymru am 12.00 o’r gloch yng 
ngofal Nia ac Elin Williams, Pwllheli. Os 
dywedaf mai mam a chwaer Morgan a fu 
gyda ni yn yr Ofalaeth am ychydig  
wythnosau ryw bedair blynedd yn ôl yw 
Nia ac Elin byddwch yn eu nabod hefyd 
fel merch yng nghyfraith ac wyres Mrs 
Megan Williams, Llanrug.    
 
Bydd yr oedfa ar S4C am 11.00 o’r gloch 
yng ngofal y Parchg Mererid Mair    
Williams, Caernarfon.       
 

 

Cofion 
Un o’r pethau a welwn yn llythyrau Paul 
yn y Testament Newydd yw’r arfer oedd 
ganddo o weddio dros ei fordyr a’i 
chwiorydd yng Nghrist.  Pan fyddai wedi 

Diarhebion 
‘Dadlau dy achos â'th gymydog, 
ond paid â dadlennu cyfrinach rhywun arall, 
rhag iddo dy sarhau pan glyw, 
a thithau'n methu galw dy annoethineb yn 
ôl. 
Fel afalau aur ar addurniadau o arian, 
felly y mae gair a leferir yn ei bryd. 
 
Fel oerni eira yn amser cynhaeaf, 
felly y mae negesydd ffyddlon i'r rhai sy'n 
ei anfon; 
y mae'n adfywio ysbryd ei feistri. 
Fel cymylau a gwynt, na roddant law, 
felly y mae'r un sy'n brolio rhodd heb ei 
rhoi. 
 
Paid â mynd yn rhy aml i dŷ dy gymydog, 
rhag iddo gael digon arnat, a'th gasáu. 
Fel pastwn, neu gleddyf, neu saeth loyw, 
felly y mae tyst yn dweud celwydd yn   
erbyn ei gymydog. 
Fel dant drwg, neu droed yn llithro, 
felly y mae ymddiried mewn twyllwr yn 
amser adfyd. 
Fel diosg gwisg ar ddiwrnod oer, 
neu roi finegr ar friw, 
felly y mae canu caneuon i galon drist. 
Os yw dy elyn yn newynu, rho iddo fara i'w 
fwyta, 
ac os yw'n sychedig, rho iddo ddŵr i'w  
yfed; 
byddi felly'n pentyrru marwor ar ei ben, 
ac fe dâl yr ARGLWYDD iti. 
 
Fel dŵr oer i lwnc sychedig, 
felly y mae newydd da o wlad bell. 
Fel ffynnon wedi ei difwyno, neu bydew 
wedi ei lygru, 
felly y mae'r cyfiawn yn gwegian o flaen y 
drygionus’ 
(Diarhebion 25:9-11, 17-22, 25-26).   

ei wahanu oddi wrthynt gan bob math o 
amgylchiadau byddai’n eu sicrhau ei fod 
yn cofio amdanynt yn ei weddiau.  
 
Ers blwyddyn cawsom ein gwahanu oddi 
wrth ein gilydd fel aelodau’r eglwysi 
lleol.  Ychydig a welsom ar ein gilydd ar 
y gorau, ac y mae blwyddyn gyfan ers i 
amryw ohonom weld ein gilydd. Ond un 
peth y medrwn ni, fel Paul, ei wneud yw 
gweddio dros y naill a’r llall.  Parhawn i 
wneud hynny yn y gobaith y bydd modd i 
ni cyn bo hir ddod ynghyd unwaith eto 
yn enw Iesu Grist.   
 

Oedfa Youtube  
Y Parchg Irvon Parry, Llandudno sy’n 
pregethu yn yr oedfa ar Y outube heddiw.   
Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth.   
 

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.  Mae’r Ysgol Sul yng 
ngofal Susan Williams, a diolch iddi am 
ei gwaith mewn cyfnod pryderus iddi hi 
a’r teulu gan fod ei brawd Kevin yn yr 
ysbyty ers dros wythnos. Gweddiwn y 
caiff adferiad iechyd mor fuan â phosibl.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 

 
Pob bore Sul  

am 10.00 o’r gloch 

 
 

 
 
Bwriedir cynnal Oedfa Ffôn i’r Ofalaeth 
am 10.00 o’r gloch bob bore Sul tra 
byddwn yn methu â chynnal oedfaon yn 
yn capeli.  Bydd gennym oedfa heddiw a 
bydd oedfa arall y Sul nesaf, Mawrth 21.  
Oedfa fer o ryw 20 munud.  Bydd yn 
costio’r un faint â galwadau lleol. Ni 
fydd cost os oes gennych gytundeb 
‘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.  


