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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, arwain ni 
eto gydol y dydd er mwyn i ni d’addoli 
mewn ysbryd a gwirionedd.  Boed i’th 
enw gael ei fawrygu ymhlith dy bobl yng 
Ngofalaeth Fro’r Llechen Las.  Arwain ni 
yn ein haddoliad, a dyro d’oleuni wrth i ni 
ystyried ail ddechrau ein hoedfaon yn y 
capeli, Clyw ni yn enw dy Fab Iesu Grist, 
ein Harglwydd a’n Gwaredwr.  Amen.   
 
Emyn 789: ‘Gwawr wedi hirnos’ 
 
Darllen: Mathew 13:24–30, 36–43 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg yr Efrau 
Y mae i’r ail o ddamhegion y bennod, fel 
i’r gyntaf, ei heglurhad llawn gan Iesu 
Grist.  Fel y nodwyd yr wythnos ddiweth-
af gyda Dameg yr Heuwr mae hynny’n 
beth prin gan fod Iesu fel arfer yn gadael 
y deall a’r dehongli i’r bobl sy’n clywed y 
damhegion ganddo. 
 
i     Dameg  
Mae dyn yn hau had da yn ei gae.  Ond yn 
ystod y nos daw gelyn i hau efrau (neu 
chwyn) yng nghanol y cae ŷd hwnnw.  
Wrth i’r cnwd ddechrau tyfu, mae’r 
chwyn yn tyfu hefyd.  Nid yw’r gweision 
yn deall, ac mae’r heuwr yn egluro beth 
sydd wedi digwydd.  Mae’r gweision yn 
gofyn a ddylen nhw geisio cael gwared 
â’r chwyn.  Ond mae’r heuwr yn dweud 
wrthynt beidio â gwneud hynny rhag    
iddyn nhw daflu ymaith  beth o’r ŷd.  Mi 
gaiff yr ŷ a’r chwyn dyfu efo’i gilydd nes 
bydd yn amser cynhaeaf.  Bryd hynny, 
bydd yn amlwg beth fydd yr ŷd a beth 
fydd y chwyn; a chaiff y chwyn eu taflu 
a’u llosgi, a chaiff yr ŷd ei gywain i’r   
ysgubor. 

ii     Dehongliad 
Mae Iesu’n esbonio’r ddameg. Iesu ei 
hun (Mab y dyn) yw’r heuwr sy’n hau’r 
had da.  Y cae yw’r byd.  Yr had da yw 
plant y deyrnas (neu blant Duw); yr efrau 
yw plant yr Un drwg, y diafol. Yr un sy’n 
hau’r efrau yw’r diafol.  Amser cynhaeaf 
yw diwedd y byd, a’r rhai sy’n medi’r 
cnwd yw’r angylion.  Yn niwedd y byd, 
felly, bydd yna wahanu rhwng plant Duw 
a phlant diafol; y naill yn cael eu dwyn i 
deyrnas Dduw a’r llall yn cael eu taflu i’r 
ffwrnais danllyd.  
 
iii   Deall 
Tueddwn i feddwl mai straeon difyr yw 
damhegion Iesu, ond mae’r ddameg hon 
yn dangos fod llawer mwy iddynt na 
hynny.  Trwy’r ddameg hon cyflwynir i 
ni’r gwirionedd caled am farn Duw, am 
golledigaeth, am uffern ac am y gosb 
sy’n aros pawb nad ydynt yn blant Duw, 
ond sydd mewn gwirionedd yn blant y 
diafol.  Nid yw’r ddameg yn egluro beth 
yn union yw’r gwahaniaeth rhwng y 
ddau fath o blant: rhaid dysgu hynny o 
rannau eraill o ddysgeidiaeth Iesu.  Yr un 
peth y mae Iesu am i ni ei ddeall yma 
yw’r ffaith y bydd y ddau fath o blant yn 
cyd fodoli yn y byd hyd at Ddydd y Farn.  
Mewn gwirionedd, nid yw bob amser yn 
bosibl gwahaniaethu rhyngddynt yn hyn 
o fyd.  Ond mae’r gwir beth gan rai, ond 
nid gan y lleill.  Yng ngoleuni popeth a 
ddywed Iesu a gweddill y Beibl am wir 
grefydd, holed pawb ei hunan.      
 
Gweddi: O Dad, galluogo ni i’n holi ein 
hunain ac i fod yn ddi-ragrith ein byw ac 
yn onest ein ffydd ac yn bur ein cariad at 
dy Fab Iesu Grist.   
 
Emyn 779 ‘O fendigaid Geidwad ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Geraint Jones, Trefor ar sianel Y outube 
Capel  Tanycoed heddiw.  

Oes, mae llai ohonyn nhw o gwmpas y 
lle erbyn hyn, ac eto y mae o hyd fwy 
na digon.  Ac mi fyddan nhw yma am 
rai wythnosau eto. Mae’n bosib na 
fyddan nhw’n llwyr ddiflannu hyd yn 
oed dros fisoedd y gaeaf o gofio iddyn 
nhw fod yn fwy poblogaidd nag erioed 
eleni.  Hyd yn ddiweddar, ac o bosibl 
hyd at yr haf rhyfedd hwn a gawsom 
oherwydd yr holl gyfyngiadau a fu ar 
bawb ohonom trwy Covid-19, yr oedd 
i’r pethau hyn gryn dipyn o statws.  
Roedd hynny’n arbennig o wir am y 
rhai drutaf a mwyaf moethus yn eu 
plith.  Dros y blynyddoedd, pethau a 
phobl i genfigennu wrthyn nhw fu’r 
rhain a’r sawl oedd pia nhw neu’n eu 
defnyddio. 

Ond pa fodd y cwymp y cedyrn? Daeth 
tro ar fyd. Llwyddodd lleiafrif i wneud 
dihirod anghymdeithasol o bobl y    
faniau gwersylla neu’r camper-vans a 
fu’n ymweld â’n hardal dros fisoedd yr 
haf.  Roedd y mwyafrif yn talu i aros 
yn gyfreithlon yn y  meysydd carafanau 
pwrpasol, ond roedd eraill yn treulio’r 
nos mewn meysydd parcio a chilfannau 
a glannau ein llynnoedd. Ac wrth aros 
yn anghyfreithlon mewn llefydd cwbl 
anaddas, roedden nhw nid yn unig yn 
achosi anghyfleustra a llygredd ond yn 
dod ag anfri ar bawb arall a grwydrai’r 
ffyrdd yn gyfrifol a chyfreithlon yn y 
faniau.  Ac yn gwbl annheg, oherwydd 
ymddygiad y lleiafrif, trodd cymuned 
barchus y fan wersylla’n niwsans o 
bobl nad oedd fawr o groeso iddynt. I 
raddau helaeth, collwyd eu henw da. 

Ac mor rhwydd y digwydd peth felly.  
Mor rhwydd y gall un weithred neu un 
gair anghywir ladd cymeriad pobl a 
difa’n llwyr y parch y bu gan eraill 
tuag atynt ar hyd y blynyddoedd.  
Mae’r byd yn llawn o’r fath ddelwau 
drylliedig, a thristwch pethau ydi bod y 
byd yn mwynhau gweld y delwau’n 
chwalu. 

Tristwch o’r mwyaf bob amser yw 
gweld y fath chwalfa o fewn yr Eglwys 
ac ym mywydau Cristnogion. Ac mi 
wyddom nid yn unig fod y peth yn 
bosibl ond ei fod yn digwydd yn rhy 
aml.  Oherwydd gall un weithred   
greulon neu un gair brwnt wneud     
difrod anfesuradwy i dystiolaeth y 
Cristion o fewn ei deulu a’i gymuned 
a’i eglwys leol.  Gall Cristnogion a fu 
am oes yn llachar eu tystiolaeth i’w 
Gwaredwr wneud drwg mawr i enw 
Crist trwy ymddwyn mewn ffordd sy’n 
gwbl anghydnaws â’r Efengyl ac â 
dysgeidiaeth y Ffydd.  Nid dros nos yr 
ennill neb barch ac enw da ond dros 
flynyddoedd o fyw a thystio. Ond y 
mae modd colli’r cyfan dros nos. Ac 
nid oes raid wrth weithred amlwg 
bechadurus i wneud hynny.  Gall y gair 
neu’r weithred leiaf fod yn ddigon os 
ydyw, yn fwriadol ai peidio, yn achosi 
loes i eraill.  Mor ofalus sydd raid bod.  
Ac mor eiddgar y dylem fod i geisio 
bob dydd oddi wrth Dduw y gras a’r 
nerth a fydd yn ein cadw rhag gwneud 
a dweud pethau a all wneud difrod 
mawr nid i’n henw da ni yn gymaint ag 
i enw sanctaidd yr Arglwydd Dduw ei 
hun.   

Tro ar fyd 
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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 
Am y tro cyntaf ers canol mis Mawrth 
bydd oedfaon yn cael eu cynnal mewn 
dau o gapeli’r Ofalaeth heddiw.  Bydd 
oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch 
ac oedfa ym Methlehem, Talybont am 
2.00 o’r gloch. 
 
Bydd yr oedfaon hyn yn wahanol mewn 
sawl ffordd gan y bydd rhaid cymryd pob 
gofal i sicrhau diogelwch pawb a fydd yn 
dod iddynt.  Mae hynny ynddo’i hun yn 
beth dieithr gan nad ydym wedi arfer â 
meddwl am y capel fel lle peryglus!  Ond 
mae’r rheidrwydd i gadw pellter digonol 
rhyngom a’n gilydd yn golygu y bydd 
rhaid osgoi’r math o glosio a sgwrsio yr 
ydym wedi arfer ag o wrth ddod i’r capel.    
 
O yfory (dydd Llun, Medi 14) bydd rhaid 
i bawb wisgo mwgwd wyneb yn y capel 
fel ym mhob siop a sawl man arall yng 
Nghymru.  Bydd hynny’n siwr o wneud 
oedfa yn brofiad dieithr iawn.   
 
Bydd y ddwy oedfa heddiw yng ngofal y 
Gweinidog.  Dros y misoedd nesaf, faint 
bynnag o oedfaon a gynhaliwn, ac ym 
mhle bynnag y bydd yr oedfaon hynny, 

ni fyddwn yn gwahodd pregethwyr o’r tu 
allan i’r Ofalaeth i arwain ein hoedfaon.  
Ni fyddai’n deg i ni wneud hynny o ran y 
gweinidogion a’r pregethwyr a fyddai’n 
dod atom nac yn beth doeth o ran annog 
pobl i deithio mwy nag sydd raid o un 
ardal i’r llall yn yr amgylchiadau dyrys 
presennol. Yn ôl a ddeallwn, felly y bydd 
y rhan fwyaf o eglwysi yn bwriadu 
gweithredu.   
 
Ond er ein bod yn raddol ail afael yn yr 
oedfaon yn y capeli bydd y ddarpariaeth 
ar Y outube a’r braslun o oedfa a gafwyd 
yn yn Gronyn dros y misoedd diwethaf 
yn parhau dros yr wythnosau nesaf; a 
gobeithio y bydd yr oedfaon yn parhau o 
fudd i aelodau’r Ofalaeth a darllenwyr 
Gronyn a phawb sydd wedi bod yn dilyn 
yr oedfaon ar y we. Mae wedi bod yn 
braf cael ymateb i’r oedfaon ar Youtube 
a sylweddoli fod pobl o bell ac agos wedi 
gwneud hynny. 

Diarhebion 
‘Fy mab, os derbynni fy ngeiriau, 
a thrysori fy ngorchmynion, 
a gwrando'n astud ar ddoethineb, 
a rhoi dy feddwl ar ddeall; 
os gelwi am ddeall, 
a chodi dy lais am wybodaeth, 
a chwilio amdani fel am arian, 
a chloddio amdani fel am drysor— 
yna cei ddeall ofn yr ARGLWYDD, 
a chael gwybodaeth o Dduw. 
Oherwydd yr ARGLWYDD sy'n rhoi 

doethineb, 
ac o'i enau ef y daw gwybodaeth a deall. 
Y mae'n trysori craffter i'r uniawn; 
y mae'n darian i'r rhai a rodia'n gywir. 
Y mae'n diogelu llwybrau cyfiawnder, 
ac yn gwarchod ffordd ei ffyddloniaid. 
Yna byddi'n deall cyfiawnder a barn, 
ac uniondeb a phob ffordd dda; 
oherwydd bydd doethineb yn dod i'th 

feddwl, 
a deall yn rhoi pleser iti.  
(Diarhebion 2:1–10).    

  Oedfa Youtube  
Yn yr oedfa ar Youtube heddiw, bydd Mr 
Mr Geraint Jones yn pregethu.  Ceir y 
bregeth ar sianel Youtube ‘Capel       
Tanycoed’. Bydd yn 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 Mrs Delyth Davies, 
Chwilog.        

 

Sul nesaf 
Ni fydd oedfa yn yr un o gapeli’r         
Ofalaeth y Sul nesaf,  Medi 20.  Bydd 
manylion terfynol y Sul canlynol yn 
Gronyn yr wythnos nesaf.. 
 

Ysgol Sul Zoom 
Bydd Ysgol Sul Zoom am 11.45 o’r 
gloch heddiw.  Rydym wedi gwahodd 
ysgolion Sul eraill yn nalgylch Cynllun 
Efe i    ymuno â phlant Capel Coch y 
tymor hwn. Edrychwn ymlaen i weld pa 
ymateb fydd i hynny.   
 

CIC 
Bydd cyfarfod CIC Capel Coch ar Zoom 
nos Wener, Medi 18 am 8.00 o’r gloch. 
 

Ail agor capeli 
Deiniolen 

Am y tro, fel y dywedwyd y Sul diweth-
af, ni fydd modd cynnal oedfa yn Nhŷ 
Elidir; ond byddwn yn parhau i drafod 
efo Menter Fachwen beth fydd yn bosibl 
dros yr wythnosau nesaf.     
 

Llanllechid 
Mae’r drafodaeth a’r paratoadau’n parh-
au, gyda’r gobaith o gynnal oedfa nos 
Sul, Medi 27.  Mae’r gwaith o baratoi’r 
adeilad ar y gweill a chadarnheir y cyfan 

y Sul nesaf.  
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Jennie Wyn   Will-
iams, Bro Deiniol, Deiniolen yn ei phrof-
edigaeth o golli ei merch Jean a fu farw yn 
57 mlwydd oed ar Orffennaf 30.  Cynhal-
iwyd ei hangladd ym Mynwent Machpela, 
Deiniolen ddydd Mawrth, Awst 11.   
 

Cynllun Efe 
Bnawn Mawrth, Medi 1, cyfarfu Pwyllgor 
Hybu a Phwyllgor Ymddiriedolwyr     
Cynllun Efe trwy gyfrwng Zoom.  Roedd 
yn dda cael clywed am yr holl waith y 
llwyddwyd i’w gyflawni dros y misoedd 
diwethaf trwy gyfnod y Cloi Mewn.       
Diolch i Susan am ei holl waith.  Bydd y 
gwaith yn parhau dros y misoedd nesaf, 
ond cytunwyd i leihau oriau gwaith Susan. 
Am y tro, bydd Susan yn gweithio 3 di-
wrnod yr wythnos, gan roi 2 ddiwrnod i 
Gynllun Efe a diwrnod i gapel Caersalem 
yng Nghaernarfon. Gwnaed y penderfyniad 
hwn mewn ymateb i gais Susan ei hun; ac 
edrychwn ymlaen at gydweithio efo hi dros 
y misoedd nesaf.  Gan na fydd modd iddi 
ymweld â’r ysgolion ar hyn o bryd mae 
yna obaith na fydd fawr o newid i’r gwas-
anaeth y bydd modd iddi ei roi i’r eglwysi.   
 

Beibl Ieuenctid 
Dros yr haf cyhoeddwyd fersiwn newydd o 
beibl.net, sef beibl.net i Bobl Ifanc.  Yn 
amlwg, testun beibl.net sydd ynddo, sef yr 
un testun ag y daethom yn gyfarwydd ag o 
ers cyhoeddi’r cyfieithiad hwnnw ar y We 
ac ar bapur.  Ond mae’r fersiwn hwn yn 
wahanol am fod ynddi bethau i helpu’r dar-
llenwyr i ddeall yn well yr hyn ddywed y 
Beibl.  Ymhlith y pethau hynny mae yna 
gyflwyniad byr i bob llyfr, gofod i dynnu 
llun neu ddwdlan neu ysgrifennu nodiadau, 
dolenni at 30 o fideos sy’n help i ddeall 
rhai o wirioneddau’r Beibl, a thudalennau 
sy’n egluro themâu allweddol. Mae’r cyfan 
yn golygu fod gwêdd newydd, ddeniadol 
i’r gyfrol.  Pris y gyfrol yw £19.99.   


