
Oedfa’r Sul  

Mawrth 21, 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, erfyniwn dy gymorth i gofio 
mai Duw sanctaidd wyt ti. Rho ras i ni 
i’th barchu a’th fawrygu.  Maddau bob 
bai, ac yn arbennig felly’r diffygion 
amlwg yn ein paratoadau ar gyfer y Sul 
hwn a roddwyd i ni er mwyn gorffwyso 
ac er mwyn ei neilltuo i’th geisio.  Amen.   
 
Emyn 6: ‘Nesawn i’th ŵydd ...’  
 
Darllen: Luc 7:41-42  
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y ddau ddyledwr 
Rhaid darllen adnodau 36-50 er mwyn 
cael y darlun llawn. Rhaid deall pryd yr 
adroddodd Iesu’r ddameg. Roedd wedi ei 
wahodd i dŷ un o’r Phariseaid o’r enw 
Simon am bryd o fwyd. Daeth gwraig a 
ddisgrifir fel ‘pechadures’ yno. Safodd y 
tu ôl i Iesu a c wylo, a golchi ei draed â’i 
dagrau a’u sychu â’i gwallt cyn eu hiro 
â’r ennaint oedd ganddi mewn ffiol. Nid y 
wraig na’r digwyddiad a ddisgrifir ym 
Mathew 26 a Marc 14 sydd yma. Mair o 
Fethania oedd honno; wyddom ni ddim 
pwy yw hon.  Meddai Simon wrtho’i hun: 
petai’n broffwyd, byddai hwn yn gwybod 
pa fath o wraig a gyffyrddodd ag ef ac 
wedi ei rhwystro rhag gwneud hyn. Ymat-
eb i’r sylw hwnnw a wna Iesu wrth ad-
rodd y ddameg. 
 
i. Y ddameg 
Tair brawddeg yn unig sydd i’r ddameg 
yn Efengyl Luc (a sylwch mai Luc yn  
unig sy’n ei hadrodd).   
 
Roedd gan fenthyciwr arian ddau oedd 
mewn dyled iddo, y naill mewn dyled o 

500 darn arian a’r llall 50.Doedd yr un 
o’r ddau yn medru talu’r ddyled yn ôl, ac 
felly penderfynodd y benthyciwr arian 
ddileu’r ddwy ddyled.. 
 
ii. Cwestiwn Iesu   
Wedi adrodd y ddameg mae Iesu’n holi 
Simon y Pharisead prun o’r ddau a fu 
mewn dyled a fydd yn caru’r benthyciwr 
arian fwyaf.,  Mae yntau’n ateb yr ‘un y 
diddymwyd y ddyled fwyaf iddo’.   
 
iii. Cymhwyso  
Mae Iesu yn canmol yr ateb hwn. Ac yna 
mae’n tynnu sylw Simon at yr hyn a 
wnaeth y wraig. Dywed ei bod hi wedi 
dangos cariad mawr at Iesu am ei bod yn 
ymwybodol ei bod wedi cael maddeuant 
am ei phechodau.  Mae’n cyferbynnu’r 
hyn a wnaeth y wraig â’r hyn a wnaeth 
Simon.   
 
Roedd Simon wedi gwneud pryd o fwyd 
iddo, ond dim mwy na hynny am nad 
oedd o’n ymwybodol o unrhyw beth yr 
oedd Iesu wedi ei wneud drosto neu iddo.  
Ydi’n hymroddiad, neu hyd yn oed ein 
diffyg ymroddiad ni i Grist yn dangos ein 
meddwl ohono?   
 
Gweddi: Ein Tad Nefol, clyw ein 
gweddi dros bawb o’n cydnabod sy’n 
fregus ac anghenus.  Gwyddom ein bod i 
gyd felly mewn rhyw fodd ond bod rhai 
yn ein plith felly mewn ffordd neilltuol. 
Cynnal y gwan a’r gwael a’r galarus a 
dyro i ni oll ras i weini ar ein gilydd, fel 
pobl sy’n ymwybodol i ni dderbyn yn 
helaeth o’th fendithion.  Am bob gras a 
chariad a maddeuant, derbyn ein mawl 
a’n diolch yn enw Iesu Grist.  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. 

Chymraes ym myd chwaraeon. Fedraf 
fi ddim hyd yn oed gofio enw’r Cymro 
a enillodd Bencampwriaeth Ddartiau’r 
Byd, ond mi wnes i ddathlu efo fo er 
na welais eiliad o’r twrnamaint cyn y 
rownd derfynol.  Ac mae’n rhaid i mi 
gyfaddef mai stori debyg fu hi dros y 
chwe wythnos ddiwethaf. Munudau yn 
unig a welais o’r holl gystadleuaeth am 
wahanol resymau, a dim ond yr ail 
hanner welais i neithiwr.   

Ond roeddwn yn barod i ddathlu er y 
byddai gan y rhai ohonoch na chollodd 
yr un eiliad sail ddigonol dros ddweud 
na fyddai gennyf hawl i wneud hynny 
mewn gwirionedd. Siarad felly wnâi’r 
gweithwyr yn un o ddamhegion Iesu a 
gwynai bod y gweithwyr a ddaeth i’r 
winllan ar yr awr olaf yn cael yr un 
cyflog â hwy a fu’n gweithio ers y bore 
(Math. 20:1-16).  Neges Iesu yn y 
ddameg yw bod bendithion teyrnas 
Dduw i bawb sy’n credu ynddo, pryd 
bynnag y gwnân nhw hynny.  Mae’r 
bywyd tragwyddol yn rhodd Duw i 
rywun sy’n dod i gredu ar yr unfed awr 
â’r ddeg, lawn cymaint ag i’r sawl a 
fu’n Gristion am ran helaethaf ei oes.  
Nid yw’r Cristion yn gwarafun gras a 
chariad Duw i neb, ond yn llawenhau o 
weld pobl yn troi at Grist, pryd bynnag 
y gwnânt hynny. Yn y nefoedd, fydd 
yna ddim edliw i neb eu bod wedi oedi 
cyn credu’r Efengyl a derbyn Iesu 
Grist yn Waredwr. Ac yn y nefoedd, 
fydd yna ddim siom na thristwch: dim 
ond llawenydd a diolch am y gras a 
roddodd i ni er ein beiau ddrws agored 
i bresenoldeb Duw  
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Wel, dyna beth oedd siom.  A dyna 
beth oedd munud a hanner hir iawn, o’r 
eiliad y trodd y cloc yn goch i ddynodi 
bod pedwar ugain munud y gêm ar ben 
i’r eiliad y sgoriodd Ffrainc y cais a 
gipiodd y fuddugoliaeth a’r Gamp 
Lawn o ddwylo’r Cymry. Mae’n rhaid 
cydymdeimlo â’r chwaraewyr a ddaeth 
mor agos at gyflawni camp na fyddai 
neb ond hwy eu hunain o bosibl wedi 
credu a fyddai’n bosibilrwydd o gwbl 
ar ddechrau Pencampwriaeth Rygbi’r 
Chwe Gwlad ychydig wythnosau’n ôl.  
Mae colli unrhyw gêm yn yr eiliadau 
olaf yn boenus, a’r golled yn eiliadau 
olaf y Bencampwriaeth neithiwr gan-
waith gwaeth.   

Bydd llawer ohonoch yn dal i deimlo’r 
siom heddiw.  Erbyn hyn, bydd ambell 
un ohonoch wedi cael golwg eto ar rai 
o ddigwyddiadau a phenderfyniadau 
allweddol y gêm ac yn sylweddoli y 
gallasai pethau’n rhwydd iawn fod yn 
wahanol. Wedi gwylio pum gêm   
Cymru, a mwynhau cyffro ac antur yr 
ymdrech lew ac annisgwyl i sicrhau 
Camp Lawn arall, mae’n debyg eich 
bod er y siom yn eithriadol falch o’r 
tîm. Bu’n dymor llwyddiannus, ac y 
mae i bob cefnogwr gysur mawr yn 
hynny.   

Ond dychmygwch y llawenydd pe 
byddai Cymru wedi ennill.  Mi fyddwn 
i’n sicr wedi dathlu, ond mi fyddwn 
wedi teimlo hefyd na fyddai gennyf 
hawl i wneud hynny.  Fel Cymro, mi 
wnaf ddathlu llwyddiant pob Cymro a 

Yn hwyr y dydd 



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 ffôn, 
Youtube a Zoom i’w gweld ar y dudalen 
nesaf, a cheir yr oedfa bapur ar y ddalen 
gefn. Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 
12.00 o’r gloch yng ngofal Trystan Owen   
Hughes, Caerdydd a’r oedfa ar S4C am 
11.00 o’r gloch yng ngofal Robat Powell, 
Abertawe.  
 

Geni 
Bydd y rheiny ohonoch sy’n cofio Catrin 
Hampton gyda ni yng Nghynllun Efe yn 
falch o glywed bod ganddi hi a Corey ei 
gŵr fabi bach.  Wn i ddim ar ba blaned 
dwi’n byw chwaith gan fod Peris James 
Hampton yn bum mis erbyn hyn!  Ond 
gwell hwyr na hwyrach, ac felly dyma eu 
llongyfarch a dymuno’n dda iddynt.  A 
do, mi ddewison nhw’r enw Peris am fod 
ganddyn nhw atgofion braf o’u cyfnod 
efo ni yn Llanberis a’r cylch.  Da de! 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion y Sul hwn eto at holl 
aelodau eglwysi’r Ofalaeth gan obeithio 
bod pawb ohonoch cystal â phosibl dan 
yr amgylchiadau rhyfedd hyn. 

Angladd 
Ddydd Llun, Mawrth 15, cynhaliwyd 
angladd Mr Llewelyn Morris Jones, 2 
Cae Gwigin, Talybont yn yr Amlosgfa  
ym Mangor.  Bu farw gartref yn 95 
mlwydd oed ar Fawrth 5.   
 
Roedd yr oedfa yng ngofal y Gweinidog 
a chyflwynwyd teyrnged i’w thad gan 
Meriel.  Bu Llew yn aelod ffyddlon yng 
nghapel Bethlehem, ac fe welwn ei golli 
yn fawr.  
 
Hyd at ei ymddeoliad, bu’n gweithio i 
gwmni Crosville, ac yr oedd yn falch 
iawn o’i waith a’r holl gysylltiadau a 
wnaeth yno dros y blynyddoedd. Hyd yn 
ddiweddar roedd wedi cadw’n brysur, a 
gallai droi ei law at bob math o bethau. Y 
darlun sy’n aros yw o’r gŵr a fu mor 
driw i’w deulu ac mor llawen yn eu 
cwmni.  Roedd wrth ei fodd yn crwydro 
a mynd ar wyliau ond yr oedd hefyd yn 
berffaith fodlon yn ei  filltir sgwâr, lle’r 
oedd yn gymydog da a chymwynasgar. 
Diolchwn i Dduw am yr oes dda a gafodd 
a’r fendith arbennig o 71 o flynyddoedd 
o fywyd priodasol a gafodd ef ac Enfys. 
Cydymdeimlwn â hi ac â’u dwy ferch 
Avril a Meriel a’u teuluoedd ym mhob 
hiraeth am briod a thad a thaid annwyl a 
hwyliog a charedig a fu’n rhan mor 
bwysig o fywyd pawb ohonynt. 

Diarhebion 
‘Y mae gelyn yn rhagrithio â'i eiriau, 
ac yn cynllunio twyll yn ei galon; 
pan yw'n llefaru'n deg, paid ag ymddiried 
ynddo, 
oherwydd y mae saith peth ffiaidd yn ei 
feddwl; 
er iddo guddio'i gasineb â rhagrith, 
datguddir ei ddrygioni yn y gynulleidfa. 
Y mae'r un sy'n cloddio pwll yn syrthio 
iddo, 
a daw carreg yn ôl ar yr un sy'n ei threiglo. 
Y mae tafod celwyddog yn casáu purdeb, 
a genau gwenieithus yn dwyn dinistr’ 
(Diarhebion 26:24-28).   

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Pamella 
Williams (Y Bwthyn Deiniolen gynt) a fu 
farw yng Nghartref Y Foelas, Llanrug 
ddechrau’r wythnos diwethaf. Cynhelir ei 
hangladd ddydd Mawrth yr wythnos hon. 
 
Cydymdeimlwn hefyd â theulu Mrs 
Heddwen Jones, Cilan, 3 Rhos y Coed, 
Bethesda a fu farw gartref yn 84 mlwydd 
oed ddydd Mercher, Mawrth 17 wedi 
cystudd hir.  Anfonwn ein cofion at ei 
phriod Mr Thomas Jones a’r teulu yn eu 
profedigaeth.  Cynhelir ei hangladd 
ddydd Iau yr wythnos hon.   
 

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.   
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom am 
5.00 o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.    
 
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.   
 
Ni fydd Ysgol Sul y Sul nesaf, Sul y 
Blodau, Mawrth 28, ond cynhelir Llan 
Llanast yn y pnawn.  Bydd yn wyliau’r 
Sul canlynol, ac felly bydd yr Ysgol Sul 
nesaf ddydd Sul, Ebrill 11.   
 
 

Oedfa Ddigidol 
Recordio ‘Oedfa Ddigidol’ ar gyfer  
gwefan Undeb yr Annibynwyr erbyn 
dydd Sul y Blodau, Mawrth 28 fu Susan a 
minnau fore Gwener.   

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 

 
Bore Sul am 10.00 o’r gloch 

 
 

 
 
Mae gennym Oedfa Ffôn i’r Ofalaeth am 
10.00 o’r gloch bob bore Sul erbyn hyn, 
ac mae’n rhwydd iawn ymuno â hi.  
Oedfa 20 munud o hyd yw hon.  Mae’r 
alwad ffôn am ddim dan gytundeb 
‘Galwadau Penwythnos am ddim’.  Fel 
arall, cost galwadau lleol yw hi. 
 

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. 


