
Oedfa’r Sul  

Mai 2, 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  53: ‘Abba fe’th addolwn ...’  
 
Darllen: Luc 17:1-10 
 
Myfyrdod:  
Dameg y gwas 
Dameg fer iawn yw hon, ond mae’n werth 
rhoi sylw iddi.  Mae’n fwy o ddarlun neu 
ddelwedd nag o ddameg o bosibl.  Yn yr 
adnodau cyn y ddameg mae Iesu’n dysgu 
ei ddisgyblion i beidio â bod yn rhwystr i 
bobl eraill.  Caiff hyn ei gydio wrth yr 
angen i geryddu cyfaill sy’n pechu a’r 
angen i faddau iddo os yw’n edifarhau. Yr 
awgrym yw y byddai gwrthod maddau yn 
amlwg yn rhwystr neu’n peri tramgwydd 
i’r person hwnnw.   
 
Mae wedyn yn ymateb i gais y disgyblion 
i gryfhau eu ffydd.  Gellid disgwyl i Iesu 
wneud hynny mewn rhyw ffordd, ond nid 
dyna a wna.  Mae ei ateb yn awgrymu na 
ddylai pobl boeni’n ormodol am ffydd 
‘gref’ a ffydd ‘wan’.  Mae’r ffydd leiaf, 
medd Iesu, yn ddigon i ddiwreiddio coed.  
Nid poeni’n ormodol am ffydd gryfach 
sydd ei angen ond ymarfer y ffydd sydd 
gennym.  
 
i. Y ddameg 
Darlunio gwaith a statws y gwas a wneir 
yma.  Pan ddaw’r gwas adref o’i waith yn 
aredig neu fugeilio, a yw’r meistr yn ei 
wahodd i eistedd wrth ei fwrdd?  Na, 
meddai, ond mae disgwyl i’r gwas ddal 
ati i weini a chyflawni ei ddyletswyddau 
cyn y caiff orffwys a bwyta ei hun.   

ii. Yr egwyddor 
Nid darlun o feistr caled a geir yma: dyna 
oedd y drefn ac ni fyddai disgwyl dim 
gwahanol. Gwaith y gwas oedd gweini ar 
y meistr, ac ni fyddai’r gwas hyd yn oed 
yn disgwyl gair o ddiolch am gyflawni ei 
ddyletswyddau.  Ac ni fyddai hynny’n 
golygu bod y meistr yn anniolchgar  am 
y gwasanaeth a dderbyniai.  Fyddai dim 
disgwyl dim byd arall ond bod y gwas yn 
gwneud ei waith yn ffyddlon. 
 
iii. Y cymhwyso   
Gallwn sôn am ein gwasanaeth i Grist fel 
cariad at ymgysegriad ffyddlon a brwd 
ond y mae hefyd yn ddyletswydd. Peidio 
bod yn rhwystr i eraill; bod yn barod i 
faddau; ymarfer ffydd; dyletswydd yw’r 
cyfan ar un wedd.  Maen nhw’n fwy na 
hynny wrth gwrs, ac ni allwn wneud y 
pethau hyn heb gariad at Grist a dyhead 
i’w blesio, a heb ras Duw i’n galluogi i 
wneud y cyfan.  Ond gallwn hefyd 
ddweud mai dyletswydd yw’r cyfan, ac 
nad oes gennym ddewis ond eu gwneud. 
Yn sicr, fel y dywed Iesu, fedrwn ni 
ddim ein canmol ein hunain am faddau i 
eraill, ymarfer ffydd ac ufuddhau i 
Dduw.  
 
Emyn  14: ‘Addolwn Dduw  
  ein Harglwydd mawr ...’ 
 
Gweddi: O Arglwydd, paid â gadael i 
ni ymffrostio am un eiliad yn y ffaith ein 
bod yn credu ynot ti.  Gwyddom mai ein 
rhesymol wasanaeth yw dy garu a’th 
fawrygu â’r cyfan sydd ynom.  Helpa ni i 
wneud hynny gan gofio bob amser fod y 
cyfan i’w wneud o galon ddiolchgar am y 
dy holl ddaioni i ni yn enw Crist.  Amen 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am yr oedfa ar sianel Y outube 
Capel  Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Gweinidog.  Felly hefyd Oedfa Ffôn yr 
Ofalaeth am 10.00 o’r gloch ac Oedfa 
Zoom yr Ofalaeth am 5.00 o’r gloch. 

Nid pethau i’w gwadu gennyf yw fy 
meiau, ac nid eiddof fi’r hawl i’w 
hesgusodi ac i leihau eu difrifoldeb.  A 
dyna pam fod Boris Johnson wedi 
llwyddo i’m cythruddo unwaith eto’r 
wythnos ddiwethaf.  Dau gwestiwn y 
bu raid iddo eu hwynebu yn ystod yr 
wythnos oedd, pwy a dalodd yn 
wreiddiol am addurno ei fflat yn Stryd 
Downing ac a ddywedodd y byddai’n 
well ganddo weld pentwr o gyrff na 
gorfod gorchymyn trydydd cyfnod clo.  

Gwadu iddo ddweud hynny wna’r Prif 
Weinidog er bod rhai’n fodlon mynd ar 
eu llw iddo eu dweud.  Mae’n deg nodi 
bod eraill yn cefnogi’r hyn a ddywed 
Mr Johnson.  A mynnu ei fod wedi talu 
am y gwaith a wna, ond heb ateb y 
cwestiwn pwysicaf, ‘Pwy a dalodd i 
ddechrau?’ Mi glywn ni ragor am y 
naill gwestiwn a’r llall. 

Beth bynnag y gwir, yr un peth oedd 
yn fy nghorddi wrth weld Mr Johnson 
yn gwingo a gwylltio a gwadu oedd ei 
haeriad parhaus nad yw’r ‘bobl’ yn 
malio am faterion o’r fath.  Os yw’r 
Prif Weinidog yn palu celwyddau ac os    
dywedodd y geiriau am gyrff y meirw, 
y mae wedi tramgwyddo a pheri loes 
fawr i filoedd o bobl.  Pa hawl sydd 
ganddo i fynnu nad oes neb yn malio 
am bethau o’r fath?  Nid eiddo’r un 
ohonom yr hawl i gyfiawnhau ein 
beiau trwy ddiystyru’r drwg a wnânt i  
eraill.  Chawn ni ddim dweud celwydd 
a brifo a thwyllo’n gilydd, a mynnu 
nad ots am y cyfan.  Nid ein gwaith ni 
yw cuddio ein beiau.   
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Pe byddwn yn sgwennu hunangofiant 
mi wn be fyddai teitl y gyfrol. Does 
gen i ddim bwriad i wneud dim o’r 
fath, ac mae’n dda hynny o gofio bod 
cyfrol yn dwyn y teitl hwnnw wedi ei 
chyhoeddi ers blynyddoedd.  Adlais o 
eiriau un o emynau Pantycelyn sydd i 
deitl cyfrol Pennar Davies, Cudd Fy 
Meiau.  Does gen i ddim awydd o gwbl 
i godi’r llen ar fy meiau mawr na mân.  
Gyda’r emynydd y dywedaf:  

‘Cudd fy meiau rhag y werin, 
cudd hwy rhag cyfiawnder ne'; 
cofia’r gwaed un waith a gollwyd 
ar y croesbren yn fy lle; 
yn y dyfnder 
bodda’r cyfan sy yno’ i’n fai.’ 

A chydag ef y diolchaf fod fy meiau 
innau, trwy dywalltiad gwaed Crist ar 
groes Calfaria, wedi eu cuddio rhag 
cyfiawnder nef.  

Nid awydd i roi’r argraff fy mod yn 
well nag ydw i sy’n gwneud i minnau 
ddeisyf i’m beiau gael eu cuddio rhag 
eraill ond cywilydd o feddwl y deuai 
neb i wybod am y cudd-feddyliau a’r 
gweithredoedd sydd hyd yn oed yn 
waeth na’r rhai amlwg. Ie, ‘cudd fy 
meiau rhag y werin a rhag cyfiawnder 
nef’, ond nid rhagof fi fy hun chwaith.  
Pethau i gywilyddio rhagddynt, i fod 
yn edifar ac i ymddiheuro ac i geisio 
maddeuant amdanynt ydi’r beiau hyn.  
Nid pethau y dymunaf eu harddangos 
mohonynt, a minnau’n gwybod am y 
drwg a wnaf ac a wneuthum i bobl   
eraill ac i enw Duw. 

Cudd fy meiau 



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. 
 

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.  
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal Rhosier 
Morgan, Y Fenni.   
 

Cofion 
Daliwn i weddio dros gleifion mewn   
ysbytai neu ar eu haelwydydd a thros 
drigolion y cartrefi preswyl a’u teuluoedd 
yn eu hiraeth amdanynt.  

 

Actau  
 
Awn am dro o bennod i bennod trwy Lyfr yr 
Actau dros y misoedd nesaf gan ddechrau 
yn y bennod gyntaf heddiw. Ceir dyfyniad o 
bob pennod yn ei thro yma, a chewch chi 
ddarllen y bennod ar ei hyd bob wythnos.) 
 
‘Ysgrifennais y llyfr cyntaf, Theoffilus, am 
yr holl bethau y dechreuodd Iesu eu 
gwneud a'u dysgu hyd y dydd y cymerwyd 
ef i fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r 
Ysbryd Glân i'r apostolion yr oedd wedi eu 
dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn 
fyw, wedi ei ddioddefaint, drwy lawer o 
arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt 
yn ystod deugain diwrnod a llefaru am 
deyrnas Dduw. A thra oedd gyda hwy, 
gorchmynnodd iddynt beidio ag ymadael o 
Jerwsalem, ond disgwyl am yr hyn a add-
awodd y Tad. “Fe glywsoch am hyn gennyf 
fi,” meddai. “Oherwydd â dŵr y bedydd-
iodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi â'r   
Ysbryd Glân ymhen ychydig ddyddiau.” 
 
Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynas-
ant iddo, “Arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt 

ti am adfer y deyrnas i Israel?” Dywedodd 
yntau wrthynt, “Nid chwi sydd i wybod 

amseroedd neu brydiau y mae'r Tad wedi 

eu gosod o fewn ei awdurdod ef ei 
hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r 

Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch yn 

dystion i mi yn Jerwsalem, ac yn holl 
Jwdea a Samaria, a hyd eithaf y ddae-

ar.” Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau'n 

edrych, fe'i dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl 
ef o'u golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r 

nef, ac yntau'n mynd, dyma ddau ŵr yn 

sefyll yn eu hymyl mewn dillad gwyn, ac 
meddai'r rhain, “Wŷr Galilea, pam yr ydych 

yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu 

hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi 
wrthych i'r nef, yn dod yn yr un modd ag y 

gwelsoch ef yn mynd i'r nef.” 

(Actau’r Apostolion 1:1-11).   

Oedfa Bethlehem 

Cynhelir oedfa yng nghapel Bethlehem,   
Talybont am 2.00 o’r gloch heddiw.   
Bydd angen sicrhau ein bod yn parchu’r 
holl ofynion er mwyn cadw pawb yn  
ddiogel. 
 

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 nesaf 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.    
 
Os medrwch helpu i ddosbarthu’r amlen-
ni rhowch wybod i’r Gweinidog yn ystod 
yr wythnos nesaf yma os gwelwch yn 
dda. 
 

Derwyn Morris Jones 
Bydd rhai ohonoch, yn arbennig chi sy’n 
Annibynwyr, yn gyfarwydd ag enw’r 
Parchg Derwyn Morris Jones, Abertawe 
a fu’n Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb 
yr  Annibynwyr o 1981 hyd 1999.  Trist 
oedd clywed am ei farwolaeth yn ystod 
yr wythnos.  Bu’n gyfaill da i eglwysi’r 
Annibynwyr ac yn gefn arbennig i’w 
gweinidogion. Mae gen i gof da iddo fod 
yn ofalus ohonof fi a Falmai wedi geni’r 
hogia yn Abersoch.   
 
Yn weinidog  ifanc, bu’n gwasanaethu’r 
gymuned yn Aberfan wedi’r drychineb 
yno ym 1966. Gwnaeth gyfraniad mawr i 
waith yr Efengyl yng Nghymru dros y 
blynyddoedd.  Ond er gwybod hynny, ei 
gofio wnaf fi am un gymwynas garedig a 
wnaeth â ni, a hynny’n f’atgoffa o werth 
y gweithredoedd dirgel nad oes neb yn eu 
gweld ond Duw ei hun.    

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

  

Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar y 
we heddiw. Ewch i sianel Y outube 
‘Capel Tanycoed’ neu i wefan yr          
Ofalaeth.  Y Parchg John Robinson fydd 
yn arwain yr oedfa’r Sul nesaf. 
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom am 5.00 o’r gloch heno 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. 


