
Oedfa’r Sul  
Chwefror 14, 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, bendithia’n 
haddoliad ac atgoffa ni ein bod yn un â’th 
bobl di yn eglwysi Gofaleth Fro’r Llechen 
Las ac eglwysi eraill ein bro, ein gwlad 
a’n byd.  Yn dy drugaredd, clyw bob 
gweddi a offrymir heddiw, yn enw Iesu 
Grist.  Amen. 
 
Emyn 16: ‘O Arglwydd Dduw ...’   
 
Darllen: Luc 18:1-8 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Weddw a’r Barnwr  
Mae gwers y ddameg hon wedi ei nodi yn 
glir yn adnod 1: ‘Dywedodd ddameg 
wrthynt i ddangos fod yn rhaid iddynt 
weddio bob amser yn ddiflino’.  
 
i. Y barnwr anghyfiawn    
Prin y medrai neb fod yn obeithiol am 
gael tegwch o du’r barnwr hwn: nid yw’n 
ofni Duw ac nid yw’n parchu pobl eraill 
(ac mae hyd yn oed yn cydnabod hynny 
nyn gwbl ddigywilydd). Does ryfedd fod 
mai ‘barnwr anghyfiawn’ a ddywed Iesu 
amdano. Mae’n gwrthod gwrando ar y 
weddw ac yn gwrthod cyfiawnder iddi.    
 
ii. Y weddw daer  
Mae ei ‘gwrthwynebwr’ wedi gwneud 
cam mawr â’r weddw. Daw hithau at y 
barnwr i bledio am gyfiawnder.  Ond nid 
yw’r barnwr yn codi bys i’w helpu a’i 
hamddiffyn ‘am hir amser’. Ond mae’r 
weddw’n dal i bwyso arno ac yn dal ati i 
ofyn am ei help. O’r diwedd, nid am ei 
fod eisiau gweinyddu’r gyfraith yn deg fel 
y dylai, ond am ei fod wedi blino ar y 
wraig yn ei ‘blagio i farwolaeth’ mae’n 
delio â’i hachos ac yn sicrhau cyfiawnder 
iddi.  Does dim byd i’w edmygu am yr 

hyn a wnaeth. 
 
iii. Y cymhwyso    
Mae hyd yn oed farnwr anghyfiawn yn 
ymateb o’r diwedd i alwad taer y weddw. 
Wrth gymhwyso’r ddameg (yn adnodau 
6-8) mae Iesu’n dangos fod Duw yn fwy 
parod o lawer i wrando ac ateb gweddïau 
ei bobl. Beth wyddom ni am ‘alw’n daer 
arno nos a dydd’ tybed?  A beth yw ystyr 
‘ceisio cyfiawnder’ gan Dduw? Rhan o’r 
ateb yw cyfiawnder i bawb sy’n cael cam 
o unrhyw fath, oddi wrth unrhyw un: cael 
cymorth Duw i weithredu’n gyfiawn ein 
hunain; a’r cyfiawnder y mae Duw’n ei 
gyfrif i ni trwy Iesu Grist. Mae Duw’n 
rhoi cyfiawnder i bawb sy’n ei geisio, ac 
yn ei geisio’n daer.  
 
Daw’r cymhwysiad i ben ar ddiwedd ad-
nod 8 gyda’r cwestiwn, ‘Ond eto, pan 
ddaw Mab y Dyn, a gaiff ef ffydd ar y 
ddaear?’ Mae Iesu’n cymeradwyo 
gweddio taer, ond mae’r cwestiwn hwn 
yn awgrymu y gall y ffydd sy’n cymell y 
fath weddio fod yn beth prin.  Ceisiwn 
gyfiawnder; ond er mwyn i ni fedru ceis-
io hwnnw, ceisiwn yn gyntaf y gras a’r 
nerth i weddio, ac i ddal ati i weddio yn 
ôl anogaeth y ddameg hon. 
 
Gweddi: Ein Tad Nefol, gwna ni’n 
weddiwyr taer. Rydym yn cyffesu nad 
yw gweddi’n rhwydd i ni a’n bod yn aml 
iawn yn anwybyddu gweddi.  Helpa ni i 
roi amser i’th geisio di yn gyson, fore a 
nos. Maddau ein beiau, a gwna ni’n 
weithredwyr dy gyfiawnder di, a gwisg 
ni â chyfiawnder Crist.  Amen.  
 
Emyn 166: ‘Ni fethodd gweddi daer ...’ 
 
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. 

wyneb cath; a gwerthfawrogai’r 
barnwr Roy Ferguson hynny. Y fo 
benderfynodd wneud y recordiad o’r 
peth yn gyhoeddus, er difyrrwch mawr 
i filiynau o bobl a’i gwelodd wedyn. 

Yn wahanol i’r cyfreithiwr druan, yn 
gwbl fwriadol y bydd rhai’n gwisgo 
wyneb arall, nid er difyrrwch ond er 
mwyn rhoi’r argraff i eraill eu bod yn 
well neu’n fwy duwiol nag ydynt. 
Mae’r wyneb hwnnw’n medru twyllo 
pobl; ond ni all dwyllo Duw, sy’n 
gweld trwy bob wyneb ffals y ceisiwn 
ni ei gyflwyno iddo. Sonia Pedr am 
Dduw ‘sy’n barnu’n ddidderbynwyneb 
yn ôl gwaith pob un’ (1 Pedr 1:17). 
Mae’r gair ‘didderbynwyneb’ yn trosi 
gair Groeg mwy aml sillafog fyth, 
‘aprosôpolêmptôs’, sy’n golygu ‘heb 
wneud sylw o berson’, yn yr ystyr nad 
yw Duw, wrth farnu pobl, yn sylwi ar 
nac yn cael ei ddylanwadu gan statws 
na chyfoeth na chefndir na dim arall. 
Nid oes ffafriaeth i neb ar sail y fath 
bethau. Mewn geiriau eraill, nid yw’n 
derbyn y wyneb rhagrithiol y mae pobl 
yn ei wisgo.   

Ac am hynny, medd Pedr, 
‘ymddygwch mewn parchedig ofn dros 
amser eich alltudiaeth’. Cwbl groes i’r 
wyneb rhagrithiol, twyllodrus yw 
parch cywir at Dduw ac ufudd-dod 
llwyr iddo.  A’r hyn a wna Pedr yw 
pwyso ar y Cristnogion sy’n darllen ei 
lythyr i fod yn ‘sanctaidd yn eich holl 
ymarweddiad’ (1:15). Rhan o hynny 
yw’r gonestrwydd a’r diffuantrwydd 
sy’n ein cadw rhag pob wyneb ffals.      
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Draw dros yr Iwerydd doedd hi mo’r 
wythnos orau i dwrneiod. Dechrau 
gwael gafodd Bruce Castor oedd yn 
amddiffyn y cyn Arlwydd Trump yn yr 
achos uchelgyhuddo. Wrth ei gyflwyno 
ei hun, y peth cyntaf a ddywedodd 
oedd, ‘Fi yw’r prif erlynydd’! Druan 
ohono. Ond mi fyddai’r cywilydd yn 
waeth o lawer pe na fyddai pawb yn 
deall ei bod, ar sail y dystiolaeth yn ei 
erbyn, ganwaith haws erlyn Mr Trump 
na’i amddiffyn.   

Ond cyfreithiwr o’r enw Rod Ponton a 
brofodd y mwyaf o gywilydd. Dyma’r 
dyn a ymddangosodd gerbron barnwr 
mewn achos llys trwy gyfrwng Zoom a 
chyhoeddi, ‘Nid cath ydw i’.  Ar ffonau 
symudol a chyfrifiaduron mae modd 
cael hwyl trwy osod llun anifail dros 
eich wyneb eich hun.  Mae plant bach 
wrth eu bodd o weld wyneb ci neu arth 
neu lew yn lle eu hwyneb eu hunain. 
Yn amlwg, roedd rhywun wedi bod yn 
chwarae â’r wynebau ar y cyfrifiadur a 
ddefnyddiai Mr Ponton. Pan ymunodd 
â’r llys, wyneb cath a welwyd dros ei 
wyneb ef ar y sgrin; a doedd ganddo 
ddim syniad sut i gael gwared â’r peth. 
Ceisiodd y barnwr ddweud wrtho beth 
i’w wneud, ond i ddim diben. ‘Nid cath 
ydw i’, meddai, rhag i’r barnwr dybio 
mai un o’r cyfryw anifeiliaid oedd yn 
siarad ag o. Cynigiodd fwrw ymlaen 
â’r achos fel cath, ond mae’n debyg na 
dderbyniodd y barnwr ei gynnig.  

Camgymeriad diniwed ac eithriadol o 
ddoniol ar ran Mr Ponton oedd gwisgo 

Didderbynwyneb 



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 

Blerwch! 
Un ai wnaeth neb ohonoch sylwi ar y 
blerwch, neu rydych yn rhy garedig i 
ddweud wrthyf amdano.   
 
Yr un adnodau o Lyfr y Diarhebion a 
welwyd yn Gronyn ers tri Sul.  Doedd 
hynny ddim yn fwriadol: anghofio eu 
newid wnes i. Ymddiheuraf  am hynny. 
Ond os buoch yn darllen yr un adnodau 
ers tri Sul, does dim drwg wedi ei wneud 
nag oes! Awn ymlaen i’r bennod nesaf 
heddiw beth bynnag. 
 

Heddiw 
Pwy fyddai wedi dychmygu flwyddyn yn 
ôl y byddem, wrth gyfeirio at ‘oedfaon 
arferol ein heglwysi’, yn sôn am oedfaon 
ar bapur ac Youtube a Zoom yn hytrach 
nag oedfaon mewn capel?  
 
Ond gwaetha’r modd, felly mae hi ar hyn 
o bryd, er ein bod yn gobeithio y bydd 
modd cynnal rhai oedfaon yn y capeli 
cyn bo hir. Wedi dweud hynny, mae’n 
ymddangos na fydd hynny’n bosib cyn 
diwedd mis Mawrth. Cawn weld a fydd 
modd gwneud hynny erbyn y Pasg 
ddechrau Ebrill.  Dowch i ni weddio y 

bydd pethau yn gwella ddigon dros yr 
wythnosau nesaf. 
 
Mae’r manylion oedfaon 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 Josh Edwards, 
Cymdeithas y Beibl, a bydd oedfa S4C 
am 11.00 o’r gloch yng ngofal y Parchg 
Enid Morgan.     
 

Cofion 
Parhawn i weddio dros ein gilydd yng 
nghanol yr argyfwng Covid sy’n parhau.  
Boed i’n holl aelodau, ble bynnag y 
maent a beth bynnag eu hamgylchiadau, 
brofi tangnefedd ac agosrwydd Duw yn 
gynhaliaeth barod.  

Diarhebion 
‘Y mae ffyrdd pob un i gyd yn uniawn yn ei 
olwg ei hun, 
ond y mae'r ARGLWYDD yn cloriannu'r 
galon. 
Y mae gwneud cyfiawnder a barn 
yn fwy derbyniol gan yr ARGLWYDD nag 
aberth. 
Llygaid balch a chalon ymffrostgar, 
dyma nodau'r drygionus, ac y maent yn 
bechod. 
Y mae cynlluniau'r diwyd yn sicr o arwain i 
ddigonedd, 
ond daw angen ar bob un sydd mewn brys. 
Y mae trysorau wedi eu hennill trwy gel-
wydd 
fel tarth yn diflannu neu fagl marwolaeth. 
Rhwydir y rhai drygionus gan eu trais, 
am iddynt wrthod gwneud yr hyn sydd un-
iawn. 
Troellog yw ffordd y troseddwr, 
ond uniawn yw gweithred y didwyll. 
 
Os bydd rhywun yn fyddar i gri'r tlawd, 
ni chaiff ei ateb pan fydd yntau'n galw. 
 
(O Diarhebion  21:2-8, 13).    

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr John (Jackie) 
Parry, Deiniolen ym Mynwent Eglwys 
Penisarwaun fore Mawrth diwethaf, 
Chwefror 9 dan arweiniad y Gweinidog. 
Roedd Jackie yn gymeriad hawddgar a 
chlên, hwyliog a charedig.  Roedd yn 
sgwrsiwr diddan ac yn mwynhau cwmni 
cymdogion a chylch eang o gyfeillion a 
chydnabod. I’w deulu, bu’n briod, tad, 
taid, brawd ac ewythr triw a gofalus, a 
gwelir ei golli yn fawr yn eu plith.  
Roedd yn gymeradwy gan bawb, ac yn 
barchus o bawb. Cawsom ei wasanaeth 
fel gofalwr yng nghapel Ebeneser yn y 
blynyddoedd olaf cyn cau’r Capel, a 
chyflawnodd y gwaith gyda gwên a gair 
cynnes bob amser.  Mae’n chwith iawn 
gennym ei golli o’n plith, a dymunwn 
bob nerth a chysur i’w briod Nellie a’i 
feibion Idris, Owen a Ieuan yn eu colled 
a’r teulu cyfan yn eu galar a’u hiraeth.  
Bu farw Jackie yn Ysbyty Gwynedd nos 
Fawrth, Chwefror 2 yn 85 mlwydd oed.  
 

 Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 
Mrs Elizabeth Foster, Deiniolen yn ei 
phrofedigaeth o golli ei merch Christine 
yng Nghroesoswallt. Roedd Elizabeth yn 
chwaer i Jackie Parry, ac felly mae wedi 
cael dwy brofedigaeth fawr mewn llai na 
phythefnos.   
 

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 eto heno. Bydd yr Oedfa 
hon yng ngofal y Gweinidog, a rhoddir 
sylw i un arall o’r cwestiynau a ofynnodd 
yr Arglwydd Iesu yn ystod ei weinidog-
aeth.  

Ysgol Sul 
Bydd Ysgol Sul Capel Coch a Bro’r Eco 
am 11.15 o’r gloch trwy gyfrwng Zoom 
heddiw.      
 

Cenn@d 
Awgrymais mewn rhifyn diweddar mai 
‘Cennad’ fyddai enw cyhoeddiad newydd 
y Presbyteriaid a’r Bedyddwyr a fydd yn 
cymryd lle Y  Goleuad a Seren Cymru o 
ddechrau mis Mawrth. Mae hynny wedi 
ei gadarnhau erbyn, ond mai’r sillafiad 
fydd Cenn@d. Dyma ran o’r hysbysiad a 
ddaeth amdano. 
 
Bydd Cenn@d:  

 yn gyhoeddiad digidol bywiog, mewn 
lliw llawn; 

 yn defnyddio’r dulliau cyhoeddi di-
weddaraf a’r cyfryngau digidol mwyaf 
cyfoes;  

 yn gyhoeddiad trawsenwadol; 

 ar gael ar bapur i unrhyw un na all ei 
dderbyn a’i ddarllen yn ddigidol.  

 

Gallwch ddod o hyd i Cenn@d ar wefan 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru.  

Gall y rhai sy’n methu â chael mynediad i 

gyfrifiadur sicrhau copi caled ohono 

(copi ar bapur) trwy gysylltu gyda 
Swyddfa’r enwad ar 029 2062 7465.  

I dderbyn eich copi digidol trwy e-bost 

bob wythnos, anfonwch neges e-bost at 
eleri.meluish@ebcpcw.cymru  

Y Tyst 
Bydd yr Annibynwyr yn dal i gyhoeddi’r 
Tyst gan rannu’r deunydd cydenwadol 
sydd yn Y  Pedair Tudalen ar hyn o bryd â 
Cenn@d, er y bydd y deunydd hwn wedi 
ei gwtogi i dair tudalen mae’n debyg. 
Cewch ddarllen Y Tyst ddim bob wyth-
nos ar wefan yr Undeb 
     www.annibynwyr.org 


