
Oedfa’r Sul  

Mai 16, 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: Bendithia’n hoedfa, O Dad, er 
clod a gogoniant Mab y Dyn, dy annwyl 
Fab Iesu Grist, ein Harglwydd a’n Brenin 
tragwyddol.  Amen.   
 
Emyn  49: ‘Diolch i Ti yr Hollalluog ...’  
 
Darllen: Mathew 25:31-46 
 
Myfyrdod:  
Dameg y defaid a’r geifr 
Down at ddiwedd y gyfres o wasanaethau 
wedi eu seilio ar ddamhegion Iesu gyda’r 
ddameg hon am y defaid a’r geifr.  Gellid 
dadlau mae’n debyg ei bod yn fwy o 
ddarlun na dameg. Yn hytrach na bod 
Iesu yn adrodd stori am ddefaid a geifr a 
gadael i’w wrandawyr ystyried ei eiriau 
a’u cymhwyso, defnyddio’r darlun a wna 
yma yng nghanol yr hyn a ddywed am 
farnu’r cenhedloedd.   
 
i. Y ddameg 
Yn syml iawn, sôn wna Iesu am fugail yn 
gwahanu defaid oddi wrth y geifr.  Mae’r 
anifeiliaid wedi crwydro a phori gyda’i 
gilydd, ond daw’n amser i’r bugail gasglu 
ei ddefaid.  Mae’n gosod y defaid ar y dde 
iddo a’r geifr ar y chwith. 
 
ii. Y cymhwyso 
Sôn y mae Iesu yma, ychydig cyn y Pasg, 
am yr hyn sydd i ddigwydd yn ei deyrnas.  
Mae hynny ynddo’i hun yn bwysig. O 
fewn dim, bydd Iesu wedi ei ladd, ond 
petasai’r disgyblion wedi cymryd sylw o’i 
eiriau mi fydden nhw wedi cofio iddo sôn 
amdano’i hun, Mab y Dyn, fel yr un a 
fyddai’n cael ei ogoneddu ac yn eistedd ar 
orsedd.  Brenin ydyw, er gwaethaf popeth 

a ddigwydd iddo.  A rhyw ddydd, bydd y 
Brenin yn cynnull ei bobl i’w deyrnas. 
Ac wrth iddo wneud hynny y digwydd y 
gwahanu y sonia’r ddameg amdano. 
Dydd y gwahanu mawr fydd Dydd y 
Farn: gwahanu pobl Dduw oddi wrth 
bawb arall; gwahanu’r credinwyr oddi 
wrth yr anghredinwyr; gwahanu gwir 
ddisgyblion Crist oddi wrth y gau.   
 
iii. Y defaid a’r geifr  
Gwahanu’r credinwyr, ie, ond yr hyn a 
wna Iesu yma yw dangos fod yna bethau 
sy’n dangos pwy yw’r gwir gredinwyr.  
Mae ffydd pobl yng Nghrist a’u cariad 
ato’n cael eu dangos trwy weithredoedd 
o gariad a thosturi at bobl eraill.  Mae 
gwir ffydd bob amser yn cael ei gweithio 
allan trwy weithredoedd da o wasanaeth i 
Iesu Grist ei hun. 
 
iv.  
Sylwch beth ddywed Iesu. Nid yw’r gwir 
a’r gau gredinwyr yn deall mai gwasan-
aeth i Grist yw eu gwasanaeth i eraill. 
Nid yw’r gwir gredinwyr yn ymffrostio 
ac yng ngostyngeiddrwydd eu ffydd 
maent yn holi pryd y bu iddynt fwydo na 
dilladu na chroesawu Crist.  Mae’r gau 
gredinwyr yn eu hesgusodi eu hunain 
trwy fynnu na wnaethon nhw ddeall y 
bydden nhw’n gwasanaethu Crist trwy 
helpu eraill.  Ni thâl yr esgus hwn, a does 
dim yn eu haros ond gwrthodiad, barn a 
cholledigaeth dragwyddol.  Ond i bobl 
ffydd, bywyd tragwyddol fydd.   
 
Emyn  285: ‘Tydi yw’r wir winwydden’ 
 
Gweddi: Gweddi’r Arglwydd.  
 
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. 
 

Onid oes llawer ohonom wedi profi’r 
gymdeithas honno’n un felys dros y 
misoedd diwethaf? Pan nad oedd modd 
i ni weld ein gilydd, pan nad oedd (a 
phan nad oes o hyd) gyfle i ni gyfarfod 
â’n gilydd wyneb yn wyneb mewn 
oedfa yn y capel, roedd modd troi at 
Dduw a siarad ag Ef trwy weddi.  
Roedd modd dweud ein cŵyn wrtho a 
chydnabod ein hofnau; roedd modd 
ceisio ei help a’i faddeuant; roedd 
modd erfyn am gysur a gobaith yng 
nghanol yr argyfwng. 

Os na wnaethom hynny dros y 
misoedd diwethaf mae’n dda cofio y 
medrwn geisio Duw heddiw. Trown 
ato, a cheisio ei wyneb. Gallwn fod yn 
hyderus y bydd yn ein hadnabod. 
Mae’r Arglwydd yn medru gweld 
heibio i bob mwgwd y mynnwn ei 
wisgo er mwyn rhoi’r argraff ein bod 
yn well nag ydym. Diolch nad oes raid 
i ni wisgo mwgwd crefyddolder na 
moesoldeb na dim o’r fath: mae Duw’n 
ein croesawu ato fel yr ydym. Fedrwn 
ni ddim gweld wyneb Duw, nid am ei 
fod yn ei guddio’i hun oddi wrthym 
ond am ei fod yn rhy lân a sanctaidd i 
ni allu edrych arno. Mae Duw wedi ei 
ddatguddio’i hun i ni: nid yw’n gwisgo 
mwgwd ond mae wedi ei ddangos ei 
hun yn eglur yn ei Fab Iesu Grist.  Ac 
wrth i ni glosio ato trwy weddi a thrwy 
ei Air, daw’r hyn a ddatguddiodd am ei 
gariad a’i dosturi a’i faddeuant a’i ras 
yn fwy a mwy eglur i ni.  Peidiwn â 
bodloni ar bum munud yma ac acw, 
nac ar ‘ddigwydd taro’ ar Dduw ond 
yn hytrach fynnu ei gwmni o hyd. 
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Nid y peth hawsaf yn y byd yw nabod 
neb dan fwgwd. Maddeuwch i mi os 
euthum heibio i chi’n ddiweddar heb 
ddeud dim. Un gwael ydw i ar y gorau 
am gofio wynebau: mae’n anos fyth â 
phawb yn gwisgo mwgwd. Ond nid fi 
yw’r unig un sy’n cael trafferth: rwyf 
wedi cyfarch mwy nag un wrth fynd 
am dro a hwythau heb fy nabod.   

Chefais i mo’r drafferth honno wrth 
aros fy nhro yn y ddeintyddfa fore 
Gwener pan ddaeth ffrind o weinidog 
o’r stafell driniaeth. Mi wnaethon ni 
nabod ein gilydd er gwaetha’r mwgwd. 
Gan fod deintyddion, fel pawb sy’n trin 
cleifion, yn gorfod glanhau’n drylwyr 
rhwng apwyntiadau’r dyddiau hyn mi 
gawsom bum munud o sgwrs. A chan 
nad oeddwn wedi ei weld ers o leiaf 
bymtheg mis oherwydd Covid-19 yr 
oeddwn yn falch o’r pum munud 
hwnnw. 

Manteisio ar gyfleodd prin i gael sgwrs 
â hwn a’r llall fu’r hanes ers mis 
Mawrth y llynedd.  Prin fu’r cyfle i 
weld teulu, heb sôn am ffrindiau, a 
does ryfedd fod pobl yn edrych ymlaen 
at weld ei gilydd a chael cymdeithasu 
fel o’r blaen. Mae’n debyg y byddwn ni 
oll, am ryw hyd beth bynnag, yn 
gwerthfawrogi cwmni pobl eraill pan 
fydd modd i ni fod eto yng nghwmni 
ein gilydd.  

Un gymdeithas na fu raid bod hebddi 
trwy gyfnod y Cloi fu’r gymdeithas â 
Duw. Ac nid bodloni ar bum munud 
annisgwyl yma ac acw fu raid chwaith. 

Wyneb yn wyneb 



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.  
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Cass Meurig, Y 
Bala.  Bu Cass a’i gŵr, Graham Thomas 
yn gefnogol iawn i waith Cynllun Efe 
pan oedden nhw’n byw yng Nghwm-y-
glo rai blynyddoedd yn ôl,.    
 

Gwahoddiad 
Mae’r oedfa ffôn am 10.00 o’r gloch y 
bore bob Sul ar hyn o bryd yn gyfle i ni 
addoli efo’n gilydd.  Oedfa ugain munud 
o hyd yw hi sy’n cynnwys darlleniad a 
gweddi a myfyrdod dan arweiniad y 
Gweinidog.  Beth am ymuno efo ni ar 
fore Sul?  Mae’r manylion cysylltu ar y 
dudalen nesaf.  
 

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.  

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. 
Ewch i sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ 
neu i wefan yr Ofalaeth.  Y Parchg Goronwy 
Prys Owen, fydd yn arwain y Sul nesaf. 

Actau  
 
Awn am dro o bennod i bennod trwy Lyfr yr 
Actau dros y misoedd nesaf. Ceir dyfyniad o 
bob pennod yn ei thro yma, a chewch chi 
ddarllen y bennod ar ei hyd bob wythnos.) 
 

‘Yr oedd Pedr ac Ioan yn mynd i fyny i'r 

deml erbyn yr awr weddi, sef tri o'r gloch y 

prynhawn. Ac yr oedd rhywrai'n dod â dyn 
oedd yn gloff o'i enedigaeth, ac yn ei osod 

beunydd wrth borth y deml, yr un a elwid y 

Porth Prydferth, i erfyn am gardod gan y 
rhai a fyddai'n mynd i mewn i'r deml. Pan 

welodd hwn Pedr ac Ioan ar fynd i mewn i'r 

deml, gofynnodd am gael cardod. Syllodd 
Pedr arno, ac Ioan yntau, a dywedodd, 

“Edrych arnom.” Gwyliodd yntau hwy, gan 

ddisgwyl cael rhywbeth ganddynt.       
Dywedodd Pedr, “Arian ac aur nid oes  

gennyf; ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr 

wyf yn ei roi iti; yn enw Iesu Grist o      
Nasareth, cod a cherdda.” A gafaelodd  

ynddo gerfydd ei law dde, a chododd ef. Ac 

ar unwaith cryfhaodd ei draed a'i ffer-
au; neidiodd i fyny, safodd, a dechreuodd 

gerdded, ac aeth i mewn gyda hwy i'r deml 

dan gerdded a neidio a moli Duw. Gwelodd 
yr holl bobl ef yn cerdded ac yn moli 

Duw. Yr oeddent yn sylweddoli mai hwn 
oedd y dyn a fyddai'n eistedd i gardota wrth 

Borth Prydferth y deml, a llanwyd hwy â 

braw a syndod am yr hyn oedd wedi      
digwydd iddo’ (Actau’r Apostolion 3:1-10).   

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 3 Cynulleidfa 
Roedd Oedfa’r Ofalaeth ar ddechrau 
Wythnos Cymorth Cristnogol nos Sul 
ddiwethaf yn wahanol iawn. Cynhaliwyd 
hi yng Nghapel Jerusalem, Bethesda, ond 
llwyddwyd i gyflwyno’r oedfa trwy’r 
ffôn a thrwy Zoom hefyd.  
 
Roedd hynny’n golygu bod gennym ar un 
wedd dair cynulleidfa, ond gobeithio bod 
pawb a ymunodd â’r oedfa wedi teimlo 
eu bod yn rhan o un gynulleidfa wrth i ni 
addoli Duw efo’n gilydd.  Petai unrhyw 
un wedi awgrymu i mi flwyddyn yn ôl y 
byddem yn gwneud y fath beth fyddwn i 
ddim wedi eu credu. 
 

Gasa ac Israel 
Mor drist fu gweld yr ymosodiadau a’r 
lladd yn Gasa ac Israel dros y dyddiau 
diwethaf. Neithiwr, adroddwyd bod 148 
wedi eu lladd yn Gasa ers dechrau’r 
wythnos a 10 yn Israel. Mae pob un o’r 
marwolaethau hynny’n dristwch, ond 
mae’n arbennig o drist deall bod 43 o 
blant wedi eu lladd.  Gweddiwn y bydd 
yr ymladd yn dod i ben cyn i bethau fynd 
yn waeth fyth ac y daw rywsut awydd i 
gymodi ac i weithredu cyfiawnder i galon 
gwleidyddion.  Mae’r ffigurau moel yn 
fwy na digon i awgrymu bod hon yn 
rhyfel cwbl anghyfartal o ran y grym 
sydd gan y naill ochr a’r llall.   

Wythnos 
Cymorth Cristnogol 

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n helpu i 
ddosbarthu’r amlenni casglu yr wythnos 
ddiwethaf.. 
 
Gwerthfawrogir bob ymdrech a phob 
help, yn arbennig dan yr amgylchiadau 
dieithr eleni.  
 
Pan fydd yr arian wedi ei gyfrif, rhown 
wybod  i chi beth fydd wedi ei gasglu. 
Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd at y 
casgliad wrth gwrs. 
 

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. 


