
Oedfa’r Sul  

Ebrill 25, 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: O Dduw Dad, arwain ni i’th 
glodfori er mwyn dy gariad a’th ddaioni 
yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen.   
 
Emyn 13: ‘Wrth ddyfod Iesu ...’  
 
Darllen: Luc 16:19-31 
 
Myfyrdod:  
Dameg y dyn cyfoethog a Lasarus 
Mae hon yn un o ddamhegion mwyaf 
trawiadol Iesu Grist.  Caiff ei hadrodd ar 
ffurf drama, a’r ddeialog rhwng un o 
gymeriadau’r ddrama honno ac Abraham.  
Dau gymeriad y ddrama yw dyn tlawd o’r 
enw Lasarus a dyn cyfoethog nas enwir. 
Mae Lasarus yn byw ar friwsion oddi ar 
fwrdd y cyn cyfoethog. Bu farw’r ddau. 
Mae Lasarus yn mynd i’r nefoedd, lle 
caiff gwmni un o gymeriadau mwyaf yr 
Hen Destament, Abraham.  Mae’r dyn 
cyfoethog yn mynd i uffern (Hades).  
Yno, yn ei boen, mae’n galw ar Abraham 
i anfon Lasarus i’w helpu, ond dywed 
Abraham nad yw hynny’n bosibl: mae’r 
dyn cyfoethog wedi cael ei gysur a’i 
hawddfyd ar y ddaear. Dywed hefyd fod 
bwlch rhwng y nefoedd ac uffern ac na all 
neb fynd o’r naill le i’r llall. Mae’r dyn 
cyfoethog wedyn yn pleidio arno i anfon 
Lasarus yn ôl at ei frodyr i’w rhybuddio 
rhag iddynt hwy hefyd fynd i uffern.  
Dywed Abraham nad yw hynny’n bosibl 
ond bod gan y brodyr hyn air Moses a’r 
proffwydi i’w rhybuddio.  Byddent, 
meddai’r dyn cyfoethog, yn fwy tebygol o 
wrando ar Lasarus pe byddai o’n mynd 
nôl atynt wedi iddo farw. Etyb Abraham 
na fyddent yn gwrando ar rywun a fyddai 
yn atgyfodi os nad ydynt yn gwrando ar 
Moses na’r proffwydi.    

i. Dau le 
Neges gyntaf y ddameg yw mai nefoedd 
ac uffern sy’n aros pawb: dau bosibil-
rwydd, dwy dynged, dau le, a phawb yn 
wynebu’r naill neu’r llall. Mae Iesu’n sôn 
llawer am hyn, ond y mae’n cyflwyno’r 
gwirionedd mewn ffurf fyw iawn yma. 
  
ii. Dau ddewis 
Yr awgrym clir, er na ddywedir sut yn 
union y gwnaeth hynny, yw bod y dyn 
cyfoethog wedi dewis ei dynged. Nid ei 
gyfoeth sydd wedi ei dynghedu i uffern 
ond ei ddiffyg tosturi at dlodi Lasarus.  
Yn y pen draw, mae pobl yn dewis uffern 
trwy wrthod neges Duw trwy Moses a’r 
proffwydi ac yn  arbennig yr Efengyl. 
 
iii. Dwy dynged   
Neges fawr y ddameg yw ei bod yn rhy 
hwyr i newid dim unwaith y byddwn 
wedi marw.  Mae’n rhaid ymateb i alwad 
Duw tra bo cyfle. Yn sicr, does dim 
modd mynd o’r naill le i’r llall.  Mae 
tynged dragwyddol pawb yn cael ei setlo 
yn y byd hwn.  Dau beth sy’n bosibl: 
bywyd tragwyddol neu golledigaeth 
dragwyddol.   
 
O gofio ei neges egr does dim syndod 
mai ychydig o sylw a roddir i’r ddameg 
hon. Ond mae ynddi neges bwysig iawn. 
 
Emyn  767: ‘Cymer Arglwydd ...’ 
 
Gweddi: Arglwydd Dduw, cyffeswn 
ein cyndynrwydd i gredu’r hyn a ddywed  
dy Air wrthym, yn arbennig am nefoedd 
ac uffern.  Ond trugarha wrthym a helpa 
ni i ystyried yr hyn a ddywed dy Fab Iesu 
Grist, fel yn y ddameg hon. Amen.  
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Mae’r oedfa ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed yng ngofal y Parchg Brian 
Wright ac Oedfa Ffôn yr Ofalaeth am 
10.00 o’r gloch a’r Oedfa Zoom am 5.00 
o’r gloch yng ngofal y Gweinidog 

egwyddorion  fel nad oes modd dweud 
beth yn union yw hi. Cyfiawnder, 
heddwch, cymod, cariad, gwarchod y 
Cread, hawliau dynol, goddefgarwch, 
maddeuant, bwydo’r newynog, lloches 
i’r di-gartref a’r alltud, brwydro yn   
erbyn hiliaeth, gwarchod hawliau: 
mae’r cyfan mor bwysig, a phwy a 
feiddia awgrymu beth sy’n haeddu’r 
sylw mwyaf ar unrhyw adeg? 

Ond o feddwl am y ‘pwll chwiaid’ a’r 
‘môr’, gallwn ninnau ddweud mai 
‘llyn’ ydi’r Efengyl. Nid neges dila a 
di-ddim yw hi, ond nid yw chwaith 
mor eang fel na ellir dweud yn union 
beth ydyw. Y mae modd ei diffinio, ac 
mae modd ei chrynhoi.  ’Daeth Crist 
Iesu i’r byd i achub pechaduriaid’  (1 
Timotheus 1:15).  ‘Carodd Duw y byd 
gymaint nes iddo roi ei Unig Fab, er 
mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef 
beidio â mynd i ddistryw ond cael 
bywyd tragwyddol’ (Ioan 3:16).  Yn 
syml, dyna’r Efengyl: dyma neges 
gwbl syfrdanol am Dduw yn mynd i’r 
eithaf er mwyn ennill pobl i Deyrnas 
Dduw. 

Gellir dadlau fod llawer o’r delfrydau 
a’r egwyddorion a grybwyllwyd uchod 
yn tarddu o’r Efengyl ac yn bethau y 
mae pobl sy’n ei chredu yn amcanu 
i’w gwneud.  Ond nid y pethau hynny 
yw’r Efengyl.  Y newyddion da am 
Iesu Grist a’r hyn a wnaeth drosom 
yw’r Efengyl.  Ac yn hynny o beth, mi 
allwn ddweud fod yr Efengyl yn fwy 
cyfyng nag y byddai llawer yn tybio 
yw hi.   
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Echnos, wrth gloi’r car y tu allan i’r tŷ 
mi glywais hogyn ifanc yn dweud wrth 
ei ffrind fod ei gi wedi ‘neidio i’r môr’.  
Doeddwn i ddim gwrando’n fusneslyd 
ar y ddau.  Fedrwn i ddim peidio â 
chlywed a hwythau o fewn tair llath i 
mi’r ochr arall i’r ffens.   

Brynhawn ddoe, mi glywais hogyn iau 
o lawer yn dweud ei fod wedi gwlychu 
ei ddillad wrth chwarae ‘yn y pwll 
chwiaid’ 

Byddai’n dda i’r naill a’r llall wrth 
wers ddaearyddiaeth go lew.  Sôn am 
Lyn Padarn oeddent ill dau. Nid yw 
hwnnw mor eang nac mor ddwfn â’r 
môr wrth reswm,  ond y mae’n sicr yn 
fwy o lawer na’r un pwll chwiaid. Yr 
un peth a welai’r ddau.  At yr un dŵr y 
cyfeiriai’r ddau.  Ond roeddent yn 
dweud rhywbeth gwahanol iawn i’w 
gilydd amdano.   

Mor rhwydd y daw pobl at yr Efengyl, 
a gweld pethau gwahanol i’w gilydd.  I 
rai, mae’r Efengyl fel pwll chwiaid bas, 
nad oes unrhyw beth arbennig y gellir 
ei ddweud amdani.  Mae’r sôn am ddyn 
da yn gwneud a dysgu pethau da’n 
werthfawr, ond nid Iesu ydi’r unig un a 
fedr ein dysgu i fod yn garedig a gonest 
a maddeugar ac ati.  I rai, nid oes ynddi 
fwy na moesoldeb a ffordd o fyw y 
mae pobl o grefyddau eraill a phobl 
nad ydynt yn arddel yr un grefydd yn 
ymgyrraedd atynt.  

I eraill, mae’r Efengyl fel y môr. Mae 
hi mor eang ac yn cynnwys cymaint o 

Llyn  



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 

Gwahoddiad 
Beth am roi cynnig ar ymuno â ni yn ein 
hoedfa ffôn ar fore Sul?  Mae’n gyfle i ni 
addoli efo’n gilydd.  Mae’n rhwydd iawn 
cysylltu trwy’r ffôn.  Ugain munud o 
oedfa yw hi: cyfle i glywed darn o’r 
Beibl a gweddi, a chael myfyrdod neu 
bregeth fer dan arweiniad y Gweinidog. 
 
Mae’r oedfa ffôn yn gyfle i ni gadw 
mewn cyswllt ag aelodau eraill o’n    
heglwys ei hunain ac eglwysi’r Ofalaeth. 
 
Byddwn yn falch o gael eich cwmni.  
Does dim rhaid i neb ddweud dim mwy 
na ‘Helo’!  A does dimr haid i chi 
ddweud hynny hyd yn oed! 
 

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  Rhodri Glyn, Llansannan 
(Afon Goch, Deiniolen gynt) sy’n arwain 
yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch heddiw.   
 

 

Diarhebion 
Down at bennod olaf Llyfr y Diarhebion 
heddiw. Gobeithio eich bod wedi cael budd 
o ddarllen y Llyfr dros y misoedd diwethaf. 
 
Pwy a all ddod o hyd i wraig fedrus? 
Y mae hi'n fwy gwerthfawr na gemau. 
Y mae calon ei gŵr yn ymddiried ynddi, 
ac ni fydd pall ar ei henillion. 
Y mae'n gwneud daioni iddo yn hytrach 

na cholled, 
a hynny ar hyd ei hoes. 
Y mae'n codi cyn iddi ddyddio, 
yn darparu bwyd i'w thylwyth, 
ac yn trefnu gorchwylion ei morynion. 
Ar ôl ystyried yn fanwl, y mae'n prynu 

maes, 
ac yn plannu gwinllan â'i henillion. 
Y mae'n sicrhau bod ei busnes yn   

broffidiol, 
ac ni fydd ei lamp yn diffodd trwy'r nos. 
Y mae'n estyn ei llaw i'r anghenus, 
a'i dwylo i'r tlawd. 
Nid yw'n pryderu am ei thylwyth pan 

ddaw eira, 
oherwydd byddant i gyd wedi eu      

dilladu'n glyd. 
Y mae wedi ei gwisgo â nerth ac       

anrhydedd, 
ac yn wynebu'r dyfodol dan chwerthin. 
Y mae'n siarad yn ddoeth, 
a cheir cyfarwyddyd caredig ar ei     

thafod. 
Y mae'n cadw golwg ar yr hyn sy'n   

digwydd i'w theulu, 
ac nid yw'n bwyta bara segurdod. 
Y mae ei phlant yn tyfu ac yn ei        

bendithio; 
a bydd ei gŵr yn ei chanmol: 
“Y mae llawer o ferched wedi       

gweithio'n fedrus, 
ond yr wyt ti'n rhagori arnynt i gyd.” 
Y mae tegwch yn twyllo, a            

phrydferthwch yn darfod, 
ond y wraig sy'n ofni'r ARGLWYDD, y 

mae hon i'w chanmol. 
Rhowch iddi o ffrwyth ei dwylo, 
a bydded i'w gwaith ei chanmol yn y pyrth.’ 
(o Diarhebion 31).   

Cofion 
A’r tywydd wedi gwella eto’r dyddiau 
diwethaf gallwn edrych ymlaen bellach 
at weddill y gwanwyn a’r haf.  I lawer, 
mae tywydd braf yn hwb i’r galon.   Beth 
bynnag a ddaw’r dyddiau nesaf, boed i ni 
brofi nerth Duw ar gyfer angen pob dydd.  
Daliwn i weddio dros gleifion mewn   
ysbytai neu ar eu haelwydydd a thros 
drigolion y cartrefi preswyl a’u teuluoedd 
yn eu hiraeth amdanynt.  
 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 
Nia a Trystan Thomas, a Cadi a Caio, 
Llanberis yn eu profedigaeth o golli 
brawd Nia, Gareth, yn Wrecsam ddydd 
Sul diwethaf. Gwn fod Llinos, mam Nia 
yn darllen Gronyn ar y we bob wythnos 
ac yn dilyn y bregeth ar Y outube, ac yun 
naturiol anfonwn ein cofion cynhesaf a’n 
cydymdeimlad ati hi a’r teulu cyfan yn 
eu galar. Boed iddynt brofi nerth a chysur 
Duw yn gymorth ac yn oleuni y dyddiau 
a’r wythnosau nesaf hyn.    

 

Ysgol Sul 
Cynhelir Ysgol Sul Capel Coch ac ardal  
Cynllun Efe trwy Zoom am 11.15 o’r 
gloch heddiw.      
 

 Oedfa Youtube  
Mae’r oedfa ar sianel Youtube Capel 
Tancyoed heddiw yng ngofal y Parchg 
Brian Wright, Cyffordd Llandudno.  
Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth.  Y Gweinidog 
fydd yn arwain yr oedfa’r Sul nesaf. 
 

Cymorth Cristnogol 
Bydd Wythnos Cymorth Cristnogol ar fai 
10-16 eleni. 
 
Bydd Oedfa Undebol i eglwysi Dyffryn 
Ogwen yng Nghapel Jerwsalem am 5.00 
o’r gloch nos Sul, Mai 9. 

Yn Llanberis, bwriedir danfon yr amlenni 
casglu gyda nodyn a fydd yn gofyn i bobl 
eu dychwelyd, fel nad oes angen i neb 
gnocio’r drysau a derbyn yr amlenni’n ôl.  
Bydd hyn er diogelwch pawb.    
 

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 Bethlehem 

Bydd oedfa yng nghapel Bethlehem,   
Talybont am 2.l0 o’r gloch ddydd Sul 
nesaf, Mai 2.   
 

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. 


