
Oedfa’r Sul  

Chwefror 21, 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. Arwain ni 
heddiw i seinio dy glod yn ein calonnau a 
derbyn ni yn unig yn haeddiant Iesu Grist.  
Yn dy drugaredd, clyw ein gweddiau dros 
deuluoedd cystudd a galar ym mhob man. 
A chlyw bob gweddi yn enw Iesu Grist.  
Amen. 
 
Emyn 16: ‘O Arglwydd Dduw ...’   
 
Darllen: Luc 18:9-14 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Pharisead a’r Casglwr Trethi 
Dyma ddameg arall y mae ei neges yn 
amlwg oherwydd yr hyn a ddywedir ar 
ddechrau’r paragraff: ‘Dywedodd hefyd y 
ddameg hon wrth rai oedd yn gyfiawn, ac 
yn dirmygu pawb arall’ (9). Y tro hwn, 
mae Iesu’n gwbl fwriadol yn anelu’r 
ddameg at gynulleidfa arbennig.  Bydd yn 
amhosibl i’r bobl hynny ei chlywed heb 
sylweddoli mai atynt hwy yr anelwyd y 
neges sydd ynddi. 
 
i. Y ddau ddyn    
Pharisead yw un o’r ddau ddyn sy’n mynd 
i’r deml a chasglwr trethi yw’r llall.  
Mae’r casglwr trethi yn ‘sefyll ymhell i 
ffwrdd’, sy’n awgrymu nad yw’n ei wthio 
ei hun i’r blaen. Mae wedi plygu ei ben, 
heb edrych i fyny o gwbl. Mae’n curo ei 
fron, yn arwydd ei fod yn ei ddarostwng 
ei hun. Mor wahanol y Pharisead: y cwbl 
a ddywedir am hwnnw yw ei fod yn sefyll 
‘wrtho’i hun’ gyda’r awgrym nad yw’n 
dymuno bod yn agos at y casglwr trethi 
na’r un arall o addolwyr y deml. 

ii. Y ddwy weddi  
Mae gweddiau’r ddau yn gwbl wahanol. 
Diolch nad yw fel pobl eraill a wna’r 
Pharisead, gan restru’r hyn y mae pawb 
arall yn euog ohono. Mae’Wrth adrodd y 
ddameg a  diolch hefyd nad yw fel y 
casglwr trethi, ac yn amlwg yn ddirmyg-
us ohono. Yna mae’n nodi’r hyn y mae 
wedi ei wneud, a hynny’n llawn ym-
ffrost. Nid oes yng ngweddi’r casglwr 
trethi gyfeiriad at neb arall nac at unrhyw 
beth a wnaeth: dim ond cyffes o bechod a 
chri am drugaredd.    
 
iii. Dau ganlyniad    
Rhag bod unrhyw amheuaeth, dywed 
Iesu mai’r casglwr trethi aeth adref wedi  
ei gyfiawnhau, neu wedi ei dderbyn gan 
Dduw. Gwrthodwyd y Pharisead oedd 
mor falch ohono’i hun.  Wrth adrodd y 
ddameg a dweud yr hyn a geir yn adnod 
14 mae Iesu’n herio pobl i ail ystyried y 
ffordd y maent yn eu gweld eu hunain. 
 
Gweddi: Ein Tad Nefol, gwna ni’n 
weddiwyr cywir a diragrith. Maddau i ni 
bob tuedd i’n cyfrif ein hunain yn well 
nag eraill. Maddau bob ymffrost yn yr 
hyn a wnawn ni, fel pe byddem yn medru 
bod yn ddigon da i Ti.  Maddau i ni bob 
tuedd i anghofio mai ffordd edifeirwch 
yw dy ffordd di ar ein cyfer. Gwna ni’n 
barod bob amser i gyfaddef bai ac i   
geisio dy nerth  i fyw  bob dydd er dy 
glod. Gwna ni’n ddoeth ger dy fron, ac 
atgoffa ni bob dydd mai’r gostyngedig o 
galon yr wyt ti yn eu derbyn trwy dy Fab 
Iesu Grist. 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. 

Yn amlwg, roedd y cyfan yn golygu 
mwy oherwydd y cysylltiadau hyn. 

Roedd yr hogyn ifanc mor ddiolchgar: 
roedd o hyd yn oed yn diolch i’r criw 
wrth iddo gael ei godi i’r hofrennydd a 
fyddai’n ei gludo i Ysbyty Gwynedd. 
Wn i ddim pa gyswllt a gafodd â 
chriw’r bad achub ers hynny. Ond mi 
wn mai un o ryfeddodau’r bywyd 
Cristnogol yw’r berthynas barhaol 
sydd rhwng Cristnogion a’r Iesu a’u 
hachubodd trwy farw drostynt ar groes 
Calfaria. Oni bai am Grist a’i groes, 
colli’r dydd fyddai ein hanes ni. Ond 
mewn pryd y mentrodd y Gwaredwr i 
ryferthwy’r storm er ein mwyn, mewn 
pryd y cymerodd arno’i hun ein holl 
euogrwydd; mewn pryd y bu farw er 
gwneud iawn am ein pechod. Am iddo 
wneud hynny, rydym wedi ein dwyn i 
mewn i’w deulu. Mae’r Achubydd nid 
yn unig wedi ein tynnu o ddyfnder y 
môr ond wedi ein gwneud yn frodyr a 
chwiorydd iddo’i hun.  Ac am iddo 
wneud hynny, ni all y rhai a achubwyd 
ganddo beidio â diolch iddo a’i ganmol 
am y cyfan a wnaeth. 

Roedd y rhaglen yn fwy teimladwy i 
mi am fy mod yn adnabod teuluoedd 
yr achubwyr. Mae’r ffaith fy mod yn 
adnabod Iesu’r Achubydd yn gwneud 
yr Efengyl yn arbennig gan mai neges 
am y Crist sy’n annwyl yn fy ngolwg 
ydyw. Ond yr hyn sy’n ei gwneud yn 
fwy rhyfeddol yw’r sylweddoliad fy 
mod i’n un o’r  pechaduriaid y daeth 
Crist Iesu i’r byd i’w hachub: ‘o ba rai 
y pennaf ydwyf fi’ (1 Timotheus 1:15).  
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Mae sawl cyfres deledu wedi rhoi 
golwg i ni ar waith y gwasanaethau 
brys: yr heddlu, y gwasanaeth tân, yr 
ambiwlans a’r ambiwlans awyr,  timau 
achub mynydd a gwylwyr y glannau yn 
eu plith. Hyd at bnawn ddoe doeddwn i 
ddim wedi clywed am y gyfres Saving 
Lives at Sea. Ond mi wyliais ran o un 
o’r rhaglenni ar i-player y BBC wedi 
cael fy nghyfeirio ati.  

Dim ond un rhan o’r rhaglen welais i 
gan mai honno oedd o ddiddordeb i mi 
wedi’r sgwrs a gefais â hen ffrind ddoe: 
criw’r bad achub yn achub hogyn ifanc 
a gariwyd allan i’r môr. Byddai wedi 
boddi mae’n debyg oni bai am y ffôn 
symudol oedd ganddo mewn bag bach 
oedd yn dal dŵr. Trwy leoli ei signal 
ffôn llwyddodd gwylwyr y glannau i 
gyfeirio’r bad achub ato mewn pryd. Pe 
byddai wedi bod yn y môr lawer yn 
hwy byddai  wedi boddi neu farw o 
oerfel. Roedd y chwarter awr a welais 
yn dangos mor werthfawr yw gwaith 
gwirfoddolwyr y badau achub. 

Er cystal y darn a welais, ac er mor 
ddramatig ydoedd, mae’n bosibl nad af 
yn ôl at y rhaglen na’r gyfres gan fy 
mod wedi gweld yr hyn oedd o brif 

ddiddordeb i mi. Bad achub Abersoch 
a achubodd y bachgen, a thad un o’r 
criw a soniodd wrthyf am y rhaglen. 
Roedd gorsaf y bad achub i’w gweld 
o’n cartref yn Abersoch, ac roeddwn yn 
adnabod dau o’r criw a achubodd yr 
hogyn. A bod yn fanwl gywir, dylwn 
ddweud fy mod yn adnabod eu rhieni. 

Criw’r bad 



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’r manylion am ein hoedfaon 
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 Sheridan Angharad 
James, Llundain.     
 

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.  
 
Mae amryw o’n haelodau wedi bod yn yr 
ysbyty yn ddiweddar neu yno ar hyn o 
bryd.  Yn amlwg, mae arhosiad mewn 
ysbyty yn brofiad gwahanol iawn ers mis 
Mawrth diwethaf gan nad oes modd i neb 
ymweld â hwy. Dymunwn adferiad buan 
i bawb y bu raid iddynt fynd i’r ysbyty 
yn y cyfnod anodd hwn. 
 
 
 

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 Iesu yn ystod ei weinidogaeth.  
 

Diarhebion 
‘Mwy dymunol yw enw da na chyfoeth 
lawer, 
a gwell yw parch nag arian ac aur. 
Y mae un peth yn gyffredin i gyfoethog a 
thlawd: 
yr ARGLWYDD a'u creodd ill dau. 
Y mae'r craff yn gweld perygl ac yn ei   
osgoi, 
ond y gwirion yn mynd rhagddo ac yn talu 
am hynny. 
Gwobr gostyngeiddrwydd ac ofn 
yr ARGLWYDD 
yw cyfoeth, anrhydedd a bywyd. 
Y mae drain a maglau ar ffordd y        
gwrthnysig, 
ond y mae'r un gwyliadwrus yn cadw draw 
oddi wrthynt. 
Hyffordda blentyn ar ddechrau ei daith, 
ac ni thry oddi wrthi pan heneiddia. 
 
Bendithir yr un hael 
am ei fod yn rhannu ei fara i'r tlawd. 
 
Rho sylw, a gwrando ar eiriau'r doethion, 
a gosod dy feddwl ar fy neall; 
oherwydd y mae'n werth iti eu cadw yn dy 
galon, 
ac iddynt oll gael eu sicrhau ar dy wefusau. 
Er mwyn i ti roi dy hyder yn 
yr ARGLWYDD 
yr wyf yn eu dysgu iti heddiw—ie, i ti!’ 
(Diarhebion  22:1-6, 9,17-19).    

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. 

Ysgol Sul 
Ni chynhelir Ysgol Sul Capel Coch a 
Bro’r Eco heddiw gan ei bod yn wyliau 
hanner tymor yr ysgol.   
 
Ni fydd Ysgol Sul y Sul nesaf chwaith 
gan y bydd y plant yn ymuno a Llan 
Llanast a drefnir gan Gapel Caersalem 
Caernarfon trwy gyfrwng Zoom.  Am 
4.00 o’r gloch y bydd Llan Llanast yn 
dechrau. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn ôl i’r amser arferol 
am 11.15 o’r gloch bythefnos i heddiw, 
Mawrth 7. Edrychwn ymlaen at weld 
pawb bryd hynny.  Mae wedi bod yn braf 
gweld rhagor yn ymuno â’r Ysgol Sul 
dros yr wythnosau diwethaf.    
 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 
Catrin ac Adrian Roberts, a Iolo a Deio, 
Llanberis a’r teulu yn eu profedigaeth o 
golli nai a chefnder Huw Gethin Jones, 
Gaerwen ddydd Gwener. Anfonwn ein 
cofion at weddill teulu Merddyn Coch ac 
yn arbennig at ei wraig Teleri a’u dau 
fach bach Gwydion a Math a’i rieni Ellen 
a Dafydd yn eu colled enfawr.   

Y Goleuad 
Caiff rhifyn olaf Y Goleuad ei gyhoeddi 
yr wythnos hon.  Yn rhifyn yr wythnos 
diwethaf mae’r Parchg Harri Parri’n nodi 
mai ar 30 Hydref 1869 y cyhoeddwyd y 
rhifyn cyntaf, ac felly daw i ben wedi 151 
o flynyddoedd.  Chwiliwch am y rhifyn 
olaf ar wefan Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru ddiwedd yr wythnos hon felly.  
Yn ei le, bydd y Presbyteriaid ac Undeb y 
Bedyddwyr yn cyhoeddi wythnosolyn 
newydd ar y cyd, Cenn@d. 
 

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  

 


