
Oedfa’r Sul  
Medi 6, 2020 

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, derbyn ein 
haddoliad o’r newydd heddiw yn enw dy 
Fab Iesu Grist ein Gwaredwr.  Derbyn 
fawl dy bobl o blith yr eglwysi sy’n rhan 
o Ofalaeth Fro’r Llechen Las.  Arwain ni 
trwy dy Ysbryd Glân i roi’r gogoniant i 
gyd i Ti ac i’th annwyl Fab, Iesu Grist, 
ein Harglwydd.  Amen.   
 
Emyn 20: ‘Athro da, ar ddechrau’r dydd’ 
 
Darllen: Mathew 13:1–9 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg yr Heuwr 
Dyma’r gyntaf o’r damhegion a geir yn y 
bennod hon, ac un o ddamhegion mwyaf 
cyfarwydd Iesu. Yn wahanol i fwyafrif ei 
ddamhegion, mae Iesu’n egluro hon yn 
llawn i’w ddisgyblion (adnodau 18–23). 
Ynddi, mae Iesu’n sôn am bedwar math o 
dir, a’r pedwar yn ddarluniau o wahanol 
ymateb pobl i neges Duw. Mae’r ddameg 
yn sôn am yr had sy’n syrthio ar y tiroedd 
hyn.  Wrth esbonio’r ddameg, dywed Iesu 
mai ‘gair y deyrnas’ yw’r had (neu ‘air 
Duw’ yn ôl Luc 8:11). 
 
i     Y llwybr  
Mae peth o’r had yn syrthio ar y llwybr, a 
daeth yr adar a’i fwyta. Dyma ddarlun o 
bobl sy’n clywed y gair ond bod y diafol 
yn ei gipio ymaith ar unwaith.  Chaiff y 
neges ddim effaith o gwbl ar y bobl hyn. 
 
ii     Y tir creigiog  
Syrth peth o’r had ar dir creigiog. Heb 
fawr o bridd, mae’n dechrau tyfu; ond dan 
wres yr haul mae’n gwywo am nad oes 
iddo ddyfnder daear. Dyma ddarlun o 
bobl sy’n croesawu neges Duw, ond buan 
iawn y mae’r ymateb calonogol cyntaf yn 

pallu wrth i amser caled neu unrhyw fath 
o wrthwynebiad beri iddynt droi cefn 
arno. 
 
iii   Y drain  
Syrth peth o’r had yng nghanol y drain, 
ond caiff ei dagu gan y drain.  Dyma 
ddarlun o bobl sy’n croesawu’r gair, ond 
mae pob math o bethau eraill, pob math o 
bleserau a chyfrifoldebau, yn gwneud 
iddynt anghofio’r cyfan yn fuan. 
 
iv.  Y tir da 
A syrth peth o’r had ar dir da, a thyfu a 
dwyn ffrwyth, peth ganwaith cymaint, a 
pheth drigain a pheth ddeg a thrigain.  
Dyma’r rhai sy’n derbyn y gair, ac yn ei 
ddeall ac yn gweithredu arno.  Mae’r 
graddau gwahanol yn awgrymu’r ffrwyth 
amrywiol y mae’r gair yn ei ddwyn ym 
mywydau pobl, gan fod rhai yn amlwg 
yn fwy ffyddlon a chywir na’i gilydd.  
Ond mae pob un o’r bobl hyn yn ymateb 
yn dda.  
 
Yn amlwg, trwy’r ddameg roedd Iesu’n 
herio’r tyrfaoedd a oedd yn gwrando 
arno. Yr un yw ei ddymuniad ar ein cyfer 
ninnau: ein bod yn ystyried i ba dir yr 
ydym ni’n debyg.     
 
Gweddi: O Dad, diolchwn oi Ti am dy 
ofal drosom, a’th hir amynedd gyda ni 
sy’n euog bob dydd o dorri dy ddeddfau 
a sarnu dy enw mawr.  Molwn Di am dy 
Air Sanctaidd, a’r cyfan a ddatguddir i ni 
drwyddo am dy gariad a’th drugaredd.  
Boed i’th eiriau gael tir da yng nghalon 
pob un ohonom.  Cryfha ein ffydd yn dy 
Fab Iesu, a dyfnha ein cariad ato, er 
mwyn dy Enw. Amen 
 
Emyn 332 ‘O Arglwydd da, argraffa ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed heddiw.  

Er tegwch â’r Prif Weinidog yn San 
Steffan mae’n rhaid cydnabod nad ef 
yn unig sy’n euog o’r peth. Ond y mae 
Mr Johnson yn dueddol o’i ddweud yn 
aml iawn; ac fe’i dywedodd eto ddydd 
Mercher yn Nhŷ’r Cyffredin. Sôn am 
deuluoedd rhai o’r bobl a fu farw o’r 
Covid-19 yr oedd wrth iddo ddatgan 
unwaith eto, ‘Mae pawb ohonom yn 
teimlo eu poen a’u galar’. Dywedwyd 
peth tebyg drosodd a throsodd ers i’r 
afiechyd ei amlygu ei hun, a chlywyd 
gwleidyddion ac eraill yn datgan ‘ein 
bod oll yn rhannu eu colled’ neu’n 
‘galaru dros bob un a gollwyd’. 

Mae pawb yn wahanol. Mae’n bosibl 
fod geiriau o’r fath yn gysur i rai. Ac os 
ydynt, pwy wyf fi i ddweud dim?  Ond 
i lawer, gall geiriau felly fod yn wag 
iawn, fel y gwyddom yn dda yn wyneb 
y profedigaethau y mae cyfeillion a 
chydnabod yn eu hwynebu. A ninnau’n 
ceisio deall eu cur a’u poen, mae’n 
rhaid cydnabod yn aml na fedrwn 
ddechrau gwneud hynny.  Er ceisio 
cydymdeimlo, dim ond i raddau y 
medrwn wneud hynny gyda chyfeillion 
a châr hyd yn oed.  Ac os felly, mae 
yna berygl gwirioneddol i ni ryfygu 
wrth honni y medrwn rannu’n llawn 
yng ngalar pobl ddieithr, na welsom 
erioed mohonynt, ac nad ydym yn eu 
hadnabod o gwbl.  

Hyd yma, yn ôl gwefan Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig, bu farw dros 40,000 o 
bobl yng ngwledydd Prydain oherwydd 
y Covid-19, er bod yr ONS (Swyddfa’r 

Ystadegau  Cenedlaethol) yn nodi dros 
50,000 o farwolaethau. Gyda phob 
parch i Mr Johnson a phawb arall y 
mae’r fath eiriau’n llifo’n rhwydd o’u 
cegau, oes yna unrhyw un ohonom 
wedi gwirioneddol alaru dros bob un 
o’r bobl a fu farw?  Pob un o’r deugain 
neu’r hanner can mil? 

O bosib ein bod wedi gofidio, ond y 
mae byd o wahaniaeth rhwng hynny a 
galaru a rhannu poen a cholled pobl 
eraill. Onid y gwir ydi ei bod yn anodd 
os nad amhosibl i ni wneud hynny? 
Mae yna rywbeth mor eithriadol o unig 
am alar, fel ei bod yn anodd iawn hyd 
yn oed i bobl sydd wedi profi colled 
debyg fedru deall a rhannu’r boen y 
mae unigolyn yn ei theimlo yn anterth 
y brofedigaeth. Sut all na gwleidydd 
na’r un dieithryn arall rannu’r golled y 
mae teuluoedd yn ei theimlo o golli 
rhywun yr oedden nhw’n ei garu a’i 
anwylo? Ac ar wahân i Covid-19, onid 
cri ingol cynifer o bobl yn wyneb galar 
a cholled yw nad oes neb a fedr ddeall 
maint eu poen? 

Gwnawn ein gorau i gydymdeimlo ac i 
gysuro, ond gwyddom mor annigonol 
ar brydiau yw ein hymdrechion. Ac ar 
adegau felly, ni allwn ond cyfeirio 
pobl at yr Iesu sy’n llawer mwy abl na 
ni i ymgeleddu a diddanu’r rhai sydd 
wedi eu clwyfo’n ddwfn gan bob math 
o saethau mileinig. Ac mor werthfawr 
yw medru cyfeirio pobl at y Crist a 
ddywedodd, ‘Dewch ataf fi, bawb sy’n 
flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi 
orffwystra i chwi’ (Mathew 11:28).   

Rhannu poen 
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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 
Yn draddodiadol, mae mis Medi wedi 
dynodi dechrau newydd, yn arbennig 
felly ddechrau blwyddyn ysgol newydd.  
Y mae hefyd i raddau wedi bod yn 
ddechrau newydd i waith yr eglwysi, â 
gweithgareddau’r hydref a’r gaeaf o’u 
blaen. Mae’r ysgolion wedi ail agor yr 
wythnos ddiwethaf, a dymunwn yn dda 
i’r disgyblion a’u hathrawon wrth iddynt 
orfod dod i arfer â threfn sydd yn siŵr o 
fod yn wahanol oherwydd y gofynion 
sydd ar bawb i sicrhau diogelwch yn 
wyneb haint Covid-19.  Gweddiwn dros 
ein hysgolion, am ddiogelwch i’r staff a’r 
disgyblion.   
 
O ran yr eglwysi, dechrau ystyried y 
ffordd ymlaen y mae’r mwyafrif ohonynt 
a dechrau paratoi at y posibilrwydd o ail 
ddechrau cyfarfod yn eu hadeiladau.   
 
Am heddiw, parhau i ddilyn y patrwm a 
fu gennym ers canol mis Mawrth a wna 
pob un o eglwysi’r Ofalaeth hon.  Felly, 
wrth ail ddechrau cyhoeddi Gronyn 
rwy’n bwriadu dal ati i baratoi’r braslun 
o oedfa y gallwn ei ddefnyddio gartref yn 
y gobaith y bydd yn parhau o fendith. 

Oedfa Youtube  
Mae’r oedfaon a ddarparwyd ar gyfer yr 
Ofalaeth ar Youtube yn parhau heddiw 
dan ofal y Gweinidog.  Ceir y bregeth ar 
sianel Youtube ‘Capel Tanycoed’.  
 
Bydd yr oedfa’n barod erbyn 9.00 o’r 
gloch y bore. Gellwch ddod o hyd iddi 
hefyd trwy wefan ‘Gronyn’. Mae’n 
rhwydd iawn dod o hyd i honno: dim ond 
chwilio am gronyn.org sydd raid.  
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Ion Thomas, Ysgol 
Gwynllyw.             

 

Ail agor capeli 
Mae’n amlwg erbyn hyn nad yw’n bosibl 
i bob capel ac eglwys ail agor yr un pryd 
yn sgil haint Covid-19.  Mae hynny mor 
wir amdanom ni o fewn yr Ofalaeth ag 
ydyw ar draws y wlad.  Hyd yn oed yn 
lleol, mae amgylchiadau pob eglwys yn 
wahanol, ac mae’n rhaid rhoi ystyriaeth 
ofalus a chyfrifol i’r amgylchiadau hyn.  
Yn fyr, heb fanylu’n ormodol, dyma’r 

Diarhebion 
‘Diarhebion Solomon fab Dafydd,  
brenin Israel —  
i gael doethineb ac addysg, 
i ddeall geiriau deallus, 
i dderbyn addysg fuddiol, 
cyfiawnder, barn, ac uniondeb, 
i roi craffter i'r gwirion, 
a gwybodaeth a synnwyr i'r ifanc. 
Y mae'r doeth yn gwrando ac yn 
cynyddu mewn dysg, 
a'r deallus yn ennill medrusrwydd, 
i ddeall dameg a'i dehongliad, 
dywediadau'r doeth a'u posau. 
 

Ofn yr ARGLWYDD yw dechrau 
gwybodaeth, 
ond y mae ffyliaid yn diystyru  
doethineb a disgyblaeth’  
(Diarhebion 1:1–7).    

sefyllfa ar hyn o bryd . 
 

Deiniolen 
Rwyf wedi cychwyn trafod gyda Menter 
Fachwen y defnydd o Tŷ Elidir.  Yn 
amlwg, bydd rhaid i ni gydymffurfio â’u 
gofynion.  Bydd y drafodaeth yn parhau 
dros yr wythnosau nesaf wrth iddi ddod 
yn fwy eglur i bawb ohonom beth fydd yr 
amgylchiadau yn sgil y newidiadau a 
gaed yn ddiweddar wedi’r llacio a fu ar 
wahanol gyfarwyddiadau.  Am y tro, 
felly, ni fydd oedfa yn Nhy Elidir.   
 

Llanberis 
Bwriedir cynnal oedfa am 10.00 o’r 
gloch y Sul nesaf, Medi 13.  Dim ond lle 
i 20  o bobl fydd yn Capel Coch er mwyn 
sicrhau bod 2 fetr rhwng pawb. Y gobaith 
yw cael oedfa bob pythefnos pan fydd y 
Gweinidog yn arwain yr oedfa.  Anfonir 
llythyr at yr aelodau cyn hynny i egluro 
popeth. Os ydych yn bwriadu dod i’r 
oedfa, a wnewch chi ffonio’r Gweinid-
og erbyn nos Wener, Medi 11 (872390). 
Er diogelwch pawb, bydd rhaid sic-
rhau nad oes mwy na 20 o bobl yno. 
 

Talybont 
Bwriedir cynnal oedfa am 2.00 o’r gloch 
y Sul nesaf, Medi 13, ac yna yn ddibyn-
nol ar yr ymateb un oedfa’r mis hyd ddi-
wedd y flwyddyn, ar un o Suliau’r 
Gweinidog. 
 

Llanllechid 
Mae’r drafodaeth a’r paratoadau’n parh-
au, gyda’r gobaith o gynnal oedfa nos 
Sul, Medi 27; ond ceir cadarnhad o hyn-
ny yn .nes ymlaen, wedi i ni gwblhau’r 
gwaith paratoi. Gobeithio bydd modd 
cadarnhau hyn yn Gronyn y Sul nesaf.   
 

Newyddion 
Nid yw’n bosibl cynnwys popeth sydd 
angen cyfeirio ato yn Gronyn heddiw. 
Rhoddir sylw iddynt dros yr wythnosau 
nesaf.  

Cofion 
Anfonwn ein cofion at bawb sydd heb fod 
yn dda, yn cynnwys pawb a fu yn yr ys-
byty yn ddiweddar.  Mae amryw o’n hael-
odau wedi cael triniaeth yn yr ysbyty a 
dymunwn wellhad buan iddynt. 
 
Un o’r pethau sydd wedi newid yn llwyr 
dros y misoedd diwethaf yw ymweliadau 
â’r ysbyty.  Mor anodd, ac mor wahanol i’r 
hyn yr ydym wedi arfer ag ef dros y blyn-
yddoedd, yw i deuluoedd fethu â gweld eu 
hanwyliaid am nad oes modd ymweld ag 
ysbyty nag a chartrefi nyrsio neu gartrefi 
preswyl.  Mae hyn wedi bod yn eithriadol 
o anodd ar adeg o waeledd dwys a therfyn-
ol, ac ni allwn ddechrau deall poen a gofid 
pobl na fu’n bosibl iddynt fod gyda’u han-
wyliaid ar ddiwedd eu hoes.  Cydymdeim-
lwn â phawb y bu raid iddynt fynd trwy’r 
hunllef hwnnw’r misoedd diwethaf hyn; a 
gweddiwn y cânt bob nerth a chysur. 
 
Nid oes awgrym y bydd pethau’n newid yn 
fuan chwaith wrth gwrs. Gweddiwn y bydd 
modd i bobl fedru gweld anwyliaid pan fo 
gwir angen. 
 
O ran gweinidogaeth yr eglwysi, mae’n 
amlwg na fydd modd i ni, fel gweinidog 
nac aelodau,  ymweld â’n cyd-aelodau ac 
eraill yn yr ysbyty yn fuan iawn.  A bod yn 
onest, fyddwn i ddim yn synnu pe na fydd-
ai modd i ni fyth eto gael ymweld â’r ys-
byty fel y buom yn ei wneud o’r blaen, ac 
mai ond trwy drefniant ymlaen llaw y bydd 
posibl gwneud hynny i’r dyfodol. 

 

Ysgol Sul Zoom 
Byddwn yn ail ddechrau’r Ysgol Sul dros 
Zoom heddiw, am 11.45 o’r gloch yng 
ngofal Susan Williams.  O bosibl eich bod 
wedi ei chlywed ar y radio bnawn Gwener 
yn sôn am y bwriad i wahodd plant o ysg-
olion Sul eraill yn nalgylch Cynllun Efe i 
ymuno â phlant Capel Coch y tymor hwn. 
Edrychwn ymlaen i weld pa ymateb fydd.  
Gweddiwch dros y gwaith hwn.   


