
Oedfa’r Sul  

Ebrill 18, 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, arwain ni i 
foli dy enw Mawr heddiw, yn enw dy Fab 
Iesu Grist. Amen.   
 
Emyn 13: ‘Wrth ddyfod Iesu ...’  
 
Darllen: Luc 16:1-13 
 
Myfyrdod:  
Dameg y goruchwyliwr anonest 
Down nôl at ddamhegion Iesu heddiw 
wedi rhoi sylw i hanes y Pasg dros y ddau 
Sul diwethaf, a hynny at un o ddamhegion 
rhyfeddaf Iesu Grist ar un wedd gan mai 
sôn am ddyn anonest a wneir. Caiff y dyn 
hwnnw ei gymeradwyo yn y stori.  Pam 
byddai Iesu’n adrodd y fath stori?  
 
i. Y ddameg 
Caiff dyn cyfoethog wybod nad yw’r  
goruchwyliwr sy’n gofalu am ei arian yn 
gwneud ei waith yn iawn. Mae hwnnw’n 
anonest ac yn gwastraffu ei arian, ac felly 
mae’r dyn cyfoethog yn cyhoeddi ei fod 
am ei ddiswyddo.  Rhag iddo fynd ar y 
clwt na gorfod gweithio’n galed mae’r 
goruchwyliwr yn lleihau dyledion y bobl 
sydd mewn dyled i’r dyn cyfoethog er 
mwyn sicrhau eu cefnogaeth a’u gwneud 
hwy mewn gwirionedd yn ddyledwyr 
iddo fo ei hun.  Byddem yn disgwyl i’r 
dyn cyfoethog fod yn siomedig os nad yn 
gandryll am iddo gael ei dwyllo eto gan y 
goruchwyliwr.  Nid yn unig y mae wedi 
gwastraffu ei arian ond mae o wedi ei 
dwyllo trwy leihau dyledion pobl eraill 
iddo. Ond er syndod, mae’n canmol y 
goruchwyliwr anonest.  
 
ii. Y neges 
Mae’n bwysig nodi nad am iddo fod yn 

anonest y caiff y dyn hwn ei ganmol ond 
iddo fod yn gall.  Er iddo gael ei dwyllo, 
mae’r meistr yn edmygu’r ffordd gall y 
gwnaeth y goruchwyliwr yn sicr fod pobl 
eraill yn ddyledwyr iddo fo gan sicrhau 
eu cefnogaeth erbyn iddo golli ei swydd. 
Bod yn gall – yn arbennig bod yn gall 
wrth ddefnyddio arian – ydi neges y 
ddameg hon.          
 
iii.  Y cymhwyso   
Sut dylid cymhwyso’r neges? Mae Iesu’n 
gwneud hynny trosom yn adnodau 8-9.  
Mae angen i’w ddisgyblion, a elwir yma 
‘blant y goleuni’, ddefnyddio arian yn 
gall. ‘Gwneud cyfeillion o arian (‘y 
Mamon anghyfiawn’) ydi ei ddefnyddio 
i’r dibenion gorau, er lles eraill ac er 
mwyn gogoneddu Duw.  Beth yw ystyr 
trin arian yn gywir ‘er mwyn i chwi gael 
croeso i’r tragwyddol bebyll’?  Nid yw 
Iesu’n dweud ein bod yn ‘prynu’ ein lle 
yn y nefoedd. Dweud a wna fod y ffordd 
yr ydym yn trin arian yn arwydd ein bod 
wrth osod ein bryd ar y nefoedd yn ceisio 
trysor mwy o lawer.  Mae’r her yn 
amlwg yn adnodd 11: os na fedrwn 
werthfawrogi a defnyddio arian yn gywir 
pam fyddai Duw yn ymddiried y trysor 
mwy hwnnw i ni? 
 
Emyn  767: ‘Cymer Arglwydd ...’ 
 
Gweddi: Ein Tad, diolch am gyfoeth 
dy roddion da i ni, ac yn arbennig am y 
cyfoeth a ddaeth yn yr Efengyl a thrwy 
fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad dy Fab 
Iesu Grist. Rho i ni ras i ddefnyddio dy 
holl ddoniau er dy glod, a gwnni’n wir 
ddiolchgar am y cyfan.  Amen.  
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed. Bydd Oedfa Ffôn yr Ofalaeth 
am 10.00 o’r gloch ac Oedfa Zoom yr 
Ofalaeth am 5.00 o’r gloch yng ngofal y 
Gweinidog. 

Breintiwyd y Frenhines a’i gŵr â sawl 
peth a’u gwnaeth yn gwbl wahanol i’r 
rhelyw ohonom o ran cyfoeth a statws. 
Breintiwyd hwy hefyd â hir oes ac 
iechyd da ymhell i’w nawdegau. Nid 
yw’r fraint honno wedi ei chyfyngu i 
gyfoethogion wrth gwrs, a diolchwn 
am bawb a freintiwyd mewn ffordd 
debyg. Ond beth bynnag y breintiau,  
meidrol ydym, ac ni all neb ohonom 
osgoi brath marwolaeth a’i grafangau.  

Ond y mae i fonedd a gwreng obaith 
trwy Grist, a goncrodd angau trwy ei 
farwolaeth ar Galfaria a’i atgyfodiad. 
Yn ôl pob tystiolaeth, mae’r Frenhines 
yn brofiadol o’r gobaith hwnnw trwy 
ei ffydd bersonol yn yr Arglwydd Iesu. 
Yn ei galar ac yn wyneb angau, ni all 
brenhines hyd yn oed ond ymddiried 
yn addewid Duw am y nefoedd a’r 
bywyd tragwyddol sydd yn ein haros 
trwy Iesu Grist.  

Y mae’n ddrwg gen i am golled y 
Frenhines. Rwy’n cydymdeimlo â hi, 
fel yr wyf yn cydymdeimlo, gobeithio, 
ag eraill a gollodd anwyliaid.  Fedraf fi 
ddim rhannu ei phoen a’i galar gan na 
welais i mo’i gŵr erioed. Ond os gwir 
a ddeallaf am ffydd y Frenhines yn 
Iesu Grist, y mae hi a minnau a phawb 
sy’n credu yn y Gwaredwr yn un â’n 
gilydd trwyddo Ef.  Ei chysur mawr hi 
heddiw yw nad ydyw ar ei phen ei hun 
o gwbl gan ei bod yn rhannu gobaith yr 
Efengyl â llu o bobl o bob gwlad ac 
oes. Mae marwolaeth yn elyn i bawb, 
ond y mae’r fuddugoliaeth sicr drosto 
hefyd i bawb sy’n credu yn Iesu Grist.  
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Anodd os nad amhosibl fyddai i neb 
yng ngwledydd Prydain fod heb wybod 
am angladd a gynhaliwyd yn Windsor 
brynhawn ddoe. Ers ei farwolaeth 
wythnos i ddydd Gwener bu’r wasg a’r 
cyfryngau’n llawn o deyrngedau i 
Ddug Caeredin, ac wedi wythnos gyfan 
o sylw i drefniadau’r angladd bydd 
lluniau ac adroddiadau ohono’n sicr yn 
llenwi’r papurau newydd heddiw ac  
yfory.  

Ynghyd â’r holl deyrngedau a dalwyd 
dros y dyddiau diwethaf gan deulu a 
chydnabod, a dieithriaid na fu iddynt 
erioed dorri mwy na dau neu dri gair 
â’r ymadawedig, cafwyd mwy na digon 
o sylw i helyntion a chydberthynas rhai 
o aelodau’r teulu brenhinol â’i gilydd. 
Ond wedi’r angladd, rwy’n dyfalu mai 
un o’r delweddau a welir ar dudalennau 
blaen y papurau dros y dyddiau nesaf 
fydd llun y Frenhines yn eistedd ar ei 
phen ei hun yn yr angladd er mwyn  
sicrhau ei bod hi a phawb arall yn   
cadw’r pellter angenrheidiol yn unol 
â’r cyfyngiadau oherwydd Covid-19. 

Ac nid oes wadu na fydd yn ddelwedd 
gref: gwraig sydd ar drothwy ei phen 
blwydd yn 95 oed yn eistedd ar ei phen 
ei hun yn angladd ei gŵr wedi 73 
mlynedd o briodas. Gallwn ddisgwyl 
i’r ddelwedd honno gael ei defnyddio’n 
helaeth dros y misoedd nesaf. Ond beth 
bynnag a wneir o’r ddelwedd, yr un 
peth diymwad y mae’n ei ddangos yw 
bod marwolaeth yn realiti creulon nad 
oes modd i neb ei osgoi.   

Yr un gobaith 



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 manylion ein hoedfaon ffôn, 
Youtube a Zoom wedi eu cynnwys yn y 
rhifyn hwn a cheir yr oedfa bapur ar y 
ddalen gefn.  
 
Y Parchg Beti-Wyn James, Caerfyrddin 
sy’n arwain yr oedfa ar Radio Cymru am 
12.00 o’r gloch heddiw.   
 
Fel y soniwyd yr wythnos ddiwethaf, 
mae’r Oedfa ar S4C ar fore Sul wedi dod 
i ben unwaith eto. Cofiwch yr awgrym a 
wnaed y dylai unrhyw un sy’n gweld 
colli’r oedfa honno anfon neges at S4C i 
bwyso ar y sianel i barhau i ddarparu’r  
oedfaon hyn. 
 

Cofion 
Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn anodd iawn 
i bawb y bu’n rhaid iddyn nhw fynd i’r 
ysbyty, a neb yn medru ymweld â hwy.  
Nid oes arwydd  y bydd hynny’n newid 
yn fuan chwaith.  Daliwn felly i weddio 
dros gleifion yr ysbytai a’r teuluoedd 
sy’n methu â’u gweld.  Mae’r un peth yn 
wir am drigolion y cartrefi preswyl a’u 
teuluoedd hwythau, a chofiwn amdanynt 
hwy yn ein gweddiau hefyd.  

Ysgol Sul 
Mae Ysgol Sul Zoom Capel Coch ac ardal 
Cynllun Efe’n ail ddechrau heddiw wedi 
gwyliau’r Pasg, am 11.15 o’r gloch.     
 

Cyfrol o englynion 
Soniais yr wythnos ddiwethaf am Cenn@d, 
wythnosolyn newydd y Presbyteriaid a’r 
Bedyddwyr y gellir ei ddarllen ar lein. 
 
‘Roedd ei ofalaeth gyntaf ym mwrlwm 
Llanberis.’  Daw’r frawddeg hon o un o 
erthyglau diweddaraf Cenn@d.  Cyfeiriad 
sydd yma at y Parchg John Owen, Rhuthun. 
Sôn wna’r erthygl am gyfrol o englynion  
ganddo sydd newydd ei chyhoeddi.  Mae’r 
dyfyniad hwn o erthygl Arwel Emlyn Jones 
yn cynnwys manylion ar gyfer prynu’r    
gyfrol.   
 

Diarhebion 
‘Paid â difrïo gwas wrth ei feistr, 
rhag iddo dy felltithio, a'th gael yn euog. 
Y mae rhai yn melltithio'u tad, 
ac yn amharchu eu mam. 
Y mae rhai yn bur yn eu golwg eu hunain, 
ond heb eu glanhau o'u haflendid. 
Y mae rhai yn ymddwyn yn falch, 
a'u golygon yn uchel. 
Y mae rhai â'u dannedd fel cleddyfau, 
a'u genau fel cyllyll, 
yn difa'r tlawd o'r tir, 
a'r anghenus o blith pobl. 
Y mae gan y gele ddwy ferch 
sy'n dweud, “Dyro, dyro.” 
Y mae tri pheth na ellir eu digoni, 
ie, pedwar nad ydynt byth yn dweud, 
“Digon”: 
Sheol, a'r groth amhlantadwy, 
a'r tir sydd heb ddigon o ddŵr, 
a'r tân nad yw byth yn dweud, “Digon”. 
Y llygad sy'n gwatwar tad, 
ac yn dirmygu ufudd-dod i fam, 
fe'i tynnir allan gan gigfrain y dyffryn, 
ac fe'i bwyteir gan y fwltur’ 
(Diarhebion 30:10-17).   

“Dyma gasgliad o englynion sy’n dangos 
diddordeb mewn llawer maes, a chyda 
naws deimladwy i’r dweud yn aml. Ceir 
englynion o fyd chwaraeon i fyd iechyd a 
gofal, o deyrngedau personol er cof am 
unigolion i gredo, ac o lefydd tramor i’r 
cyfarwydd, lleol. Braf gweld profiadau, 
llefydd a phobl yn cael eu trafod ar ffurf 
englynion, a bydded i’r hen grefft barhau 
a chael ei gwerthfawrogi. Mwynhewch yr 
ystod eang o drawiadau a’r myfyrio difyr 
a doeth. Petaech yn dymuno cael copi o’r 
llyfryn o tua 400 o englynion, mae ar 
gael am £4, sef ceiniog yr englyn – bar-
gen yn wir! Cysylltwch ag Arwel Emlyn 
Jones:  
e-bost: arweljones1234@gmail.com  
rhif ffôn: 07717617022.”   
 
Mae’n amlwg bod Arwel Emlyn Jones 
wedi bod yn brysur yn ddiweddar. Yn 
ddiweddar, anfonodd ataf rodd o ddwy 
gyfrol fechan a luniodd er cof am ei dad, 
y Parchg George Emlyn Jones.  Cerddi 
coffa i’w dad gan Arwel yw’r naill a 
chasgliad o ddyfyniadau a dywediadau o 
bregethau ei dad yw’r llall.  Os oes rhai 
ohonoch yn cofio ei dad ac yn awyddus i 
gael copi rhad ac am ddim o’r naill gyfrol 
neu’r llall gallwch anfon neges at Arwel 
(y rhif ffôn neu’r cyfeiriad ebost uchod). 
 
Roedd y cyfrolau o ddiddordeb arbennig 
i mi gan fod y Parchg George Emlyn  
Jones yn weinidog gyda’r Presbyteriaid 
yn Abersoch pan euthum i yno gyntaf. 
Cefais dair blynedd o’i gwmni, a chael 
croeso mawr ganddo ef a’i wraig Lilian 
a’u mab Arwel yn eu cartref yn Creigle 
cyn iddynt symud oddi yno i Lan Conwy.   
 

Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar 
Youtube heddiw.   Ewch i sianel Youtube 
‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr         
Ofalaeth.  Y Parchg Brian Wright,      
Cyffordd Llandudno fydd yn arwain yr 
oedfa’r Sul nesaf, Ebrill 18. 
 

Cymorth Cristnogol 
Bydd Wythnos Cym-
orth Cristnogol ar fai 
10-16 eleni. 
 
Ar ddechrau’r Wyth-
nos bwriedir cynnal Oedfa Undebol i eg-
lwysi Dyffryn Ogwen yng Nghapel Jer-
wsalem, Bethesda am 5.00 o’r gloch nos 
Sul, Mai 9. 
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Mae croeso i chi ymuno â ni yn Oedfa’r 
Ofalaeth trwy Zoom am 5.00 o’r gloch 
heno eto.  Bydd yr oedfa 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. 

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 
 

Bore Sul am 10.00 o’r gloch 

 
Ffoniwch  

0333 0164 757 
 

Yna pan ofynnir am y  
‘Conference Room Number’,  

deialwch 54265432  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 
 Yna pan ofynnir am y   

‘PIN’  
deialwch 1210  

a phwyso’r botwm # ar ei ôl 
 

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif. 


