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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: Dad nefol, rho dy gymorth o’r 
newydd i ni i’th addoli heddiw.  Boed i 
bawb ohonom yng nghapeli Gofalaeth 
Fro’r Llechen Las gael ein huno yn ein 
cariad atat ti ac at dy bobl.  Er ein bod ar 
wahân, boed i ni deimlo d’agosrwydd di a 
hyd yn agosrwydd dy bobl.  Clyw ein 
gweddi yn enw dy Fab Iesu Grist.  Amen. 
 
Emyn 596: ‘O disgyn Ysbryd Glân ...’ 
 
Darllen: Mathew 13:31-33 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Y ddau Sul diwethaf, buom yn trafod y 
ddwy ddameg lawnaf o ddigon o’r saith a 
geir yn y bennod hon o Efengyl Mathew: 
dameg yr heuwr a dameg yr efrau. Fel y 
gwelsom, eglurodd Iesu’r damhegion 
hynny yn llawn.  Ond wrth symud heddiw 
at ddwy arall o’r damhegion hynny, 
gwelwn nad yw Iesu’n eu hesbonio. A 
dyma oedd ei arfer wth gwrs: cyflwyno’r 
ddameg, a gadael i’r gwrandawyr feddwl 
am yr hyn a glywsant a cheisio deall y 
neges a gyflwynai trwyddi.   
 
Ac eithrio dameg yr heuwr, mae pob un o 
ddamhegion bennod hon yn cychwyn á’r 
geiriau, ‘Y mae teyrnas nefoedd yn debyg 
i ...’ Yn amlwg, felly, y mae’r deyrnas 
hon yn ganolog i’r hyn yr oedd Iesu Grist 
yn ei ddysgu a’i bregethu. 
 
i. Dameg yr Hedyn Mwstard 
Yr hedyn mwstard yw’r lleiaf o’r hadau, 
ond wedi ei blannu mae’n tyfu’n goeden 
ddigon mawr i adar nythu ynddi.   
 
Mae teyrnas nefoedd (neu deyrnas Dduw) 
yn debyg, meddai Iesu.  O ddechreuadau 
digon di-nod, bydd yn tyfu’n deyrnas 

fawr.  Meddyliwch am yr Eglwys, yn 
cychwyn efo criw bach o ddisgyblion 
nad oedden nhw ond dynion cyffredin, 
ond yn tyfu yn Eglwys fyd-eang sydd 
wedi ymestyn i bob gwlad a thros bob 
cenhedlaeth.  Ni fyddai’r disgyblion eu 
hunain wedi dychmygu’r hyn a fyddai 
wedi deillio o’u hymdrechion cynharaf 
hwy dros yr Efengyl. 
 
Gall yr un peth gael ei ail adrodd o oes i 
oes wrth i Gristnogion fentro gwneud 
pethau gwahanol a newydd yn enw Iesu 
Grist.  Mae aml i weithgaredd bychan 
wedi datblygu’n waith mawr er bendith i 
bobl ac er clod i Dduw.  Fedrwch chi 
feddwl am un neu ddau o bethau felly? 
 
ii. Dameg y Lefain 
Tyfiant allanol y Deyrnas oedd dan sylw 
yn nameg yr hedyn mwstard; tyfiant oddi 
mewn i’r credinwyr sy’n cael ei ddangos 
yn nameg y lefain.  Y lefain (surdoes neu 
furum) sy’n gwneud i’r bara godi.  Mae’r 
lefain yn gwneud ei waith yn raddol, ond 
mae’n effeithiol.  Mae yma ddarlun o’r 
ffordd y mae’r Ysbryd Glân yn gweithio 
yng nghalon pob Cristion.  Mae yna 
gychwyn i’r cyfan: rhoi’r lefain yn y 
bowlen; ac mae yna ddechrau i waith yr 
Ysbryd wrth iddo ein galluogi i gredu 
yng Nghrist.  Ond yna, gwaith graddol 
dros weddill ein bywydau yw ein 
gwneud yn fwy a mwy tebyg i Iesu Grist.   
 
Gweddi: O Dad nefol, diolch am dwf 
rhyfeddol dy deyrnas a’th Eglwys ar hyd 
yr oesoedd.  Boed i’th deyrnas ymledu 
eto a thynnu mwy o bobl bob dydd a t ein 
Gwaredwr Iesu.  A boed i’th Ysbryd ein 
sancteiddio ymhellach er dy glod. Amen. 
 
Emyn 264 ‘Helaetha derfynau ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

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

“Cytundeb gwych ar gyfer yr holl 
wlad.” Felly y disgrifiwyd Y Cytundeb 
Ymadael a arwyddodd Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd 
ym mis Ionawr eleni. Mae manylion a 
chymhlethdodau’r Cytundeb hwnnw o 
bosibl y tu hwn i’r mwyafrif ohonom.  
Ond un oedd yn amlwg yn berffaith 
fodlon arno (gan mai ei eiriau ef a 
ddyfynnwyd yn y frawddeg agoriadol 
uchod) oedd Mr Boris Johnson.  

Wyth mis yn ddiweddarach, mae Mr 
Johnson am rwygo’r Cytundeb hwnnw.  
Mae cyn-brif weinidogion o’i blaid ei 
hun yn ogystal á’r Blaid Lafur ymhlith 
y miloedd sy’n rhybuddio y byddai 
gwneud hynny’n golygu torri cyfraith 
ryngwladol a gwneud niwed parhaol i 
enw da’r Deyrnas Unedig. Nid yw’r 
Prif Weinidog presennol yn malio dim.   

Anghofiwch gynnwys y Cytundeb am 
y tro, ac ystyriwch mewn difri resymeg 
Mr Johnson a’i gyfiawnhad dros wneud 
hyn. Yr oedd y Cytundeb (ar y wyneb 
beth bynnag) yn dderbyniol i’r ddwy 
ochr. Fel arall, fydden nhw ddim wedi 
ei arwyddo. Dadl Mr Johnson bellach 
yw bod yna berygl y bydd yr Undeb 
Ewropeaidd yn cam ddefnyddio a 
throi’r Cytundeb i’w fantais ei hun. Nid 
oes awgrym o fwriad i wneud hynny. A 
pha un bynnag, ddylai hynny ddim bod 
yn bosibl á’r ddwy ochr wedi cytuno ar 
ei gynnwys.  Ond am ei fod yn amau 
(yn gwbl ddi-sail) y bydd yr Undeb 
Ewropeaidd yn dehongli’r Cytundeb 
i’w fantais ei hun, mae Mr Johnson 

wedi penderfynu ei dorri prun bynnag!  
Y fath ynfydrwydd! Yn y bôn, mae’n 
dweud, “Dwi’n ofni na fedrwn ni eu 
trystio nhw i gadw’r cytundeb; ac 
felly’r unig beth y medrwn ei wneud 
ydi’r torri’r cytundeb ein hunain.  
Rhag ofn iddyn nhw ei dorri, mi 
wnawn ni ei chwalu.” A hyn oll yng 
nghyd-destun sicrhau cytundebau  
masnachol ar draws y byd.  A fydd 
modd i unrhyw wlad ddibynnu ar y 
cytundebau hynny? 

Mor wahanol y ‘cyfamod cadarn Duw’ 
y soniodd Edward Jones amdano yn ei 
emyn mawr.  Am y ‘cyfamod rhad, o 
drefniad Un yn Dri’, meddai: ‘Ni syfl 
o’i le, nid ie a nage yw’. Neges y Beibl 
a’r emyn hwn yw bod cytundeb wedi 
ei sicrhau ynglýn á’r ffordd at Dduw.  
Cyn bod byd, cyn bod dynoliaeth, yr 
oedd y Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glán 
yn deall ei gilydd i’r dim. Cytunwyd 
rhyngddynt y byddai’r Tad yn anfon y 
Mab, ac y deuai yntau i farw dros bobl 
fyddai wedi cefnu ar Dduw, ac y  
byddai’r Ysbryd Glân yn galluogi pobl 
i gredu yn y Mab a derbyn y bywyd 
tragwyddol.   Ac ni fu gwyro oddi wrth 
y cytundeb hwn sy’n aros yn sail i’n 
gobaith ninnau. Glynodd yr ‘Un yn 
Dri’ wrtho. Nid amheuodd Duw’r Tad 
barodrwydd y Mab i wneud ei ran. Nid 
amheuai’r Mab werth ei roi ei hun yn 
aberth ar y Groes. Ac nid yw’r Ysbryd 
yn amau parodrwydd y Tad a’r Mab i 
dderbyn y rhai y bydd Ef yn eu cymell 
i gredu. Ac yn sylfaenol i hwn a phob 
cyfamod arall gwerth ei halen y mae 
ymddiriedaeth. 

Cyfamod cadarn  
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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 
Ni fydd oedfa yn ein capeli heddiw, ond 
bydd gennym oedfa ar y We unwaith eto; 
ac fe welwch  y manylion isod.   

Cofion 
Wrth anfon ein cofion at bawb sydd heb 
fod yn dda ar hyn o bryd, gweddïwn am 
adferiad a nerth yr Arglwydd.  Yn yr un 
modd, gweddïwn am gymorth Duw i 
bawb sy’n wynebu anawsterau neu sy’n 
ofni’r hyn y gall diwrnod ac wythnos ei 
daflu atynt.   
 

  Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar 
Youtube heddiw.  Ceir y bregeth ar sianel 
Youtube ‘Capel Tanycoed’.  Bydd yn 
barod erbyn 9.00 o’r gloch y bore.    Mae 
modd gweld yr oedfa 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 Mr Robat Powell, 
Clydach.          

 

Ail agor capeli 
Deiniolen 

Am y tro, ni fydd modd cynnal oedfa yn 
Nhŷ Elidir; ond daliwn i drafod gyda  
Menter Fachwen beth fydd yn bosibl     
 

Carmel, Llanllechid 
Wedi trafod yn ofalus ail agor y capel 
mae’r diaconiaid a’r Gweinidog o’r farn 
bellach mai doeth fydd peidio â chynnal 
oedfaon y Sul yng nghapel Carmel dros y 
misoedd nesaf. Caiff llythyr ei anfon at 
yr aelodau i egluro’r penderfyniad hwn a 
wnaed yng ngoleuni’r diweddaraf a 
glywyd am Covid-19.  Roeddem wedi 
gobeithio cael oedfaon erbyn yr hydref, 
ond gan nad yw hynny’n bosibl bu raid 
ystyried y drefn ar gyfer angladdau, os 
cyfyd yr angen.  Cawn egluro’r drefn ar 
gyfer angladdau yn y llythyr i’r aelodau.   
  

Sul nesaf 
Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch.  Er mwyn i ni allu cynnal yr oedfa 
mor ddiogel â phosibl, a wnewch chi 
ffonio’r Gweinidog ymlaen llaw (01286 
872390) i ddweud eich bod yn bwriadu 
dod i’r oedfa.    

Diarhebion 
‘Ymddiried yn llwyr yn yr ARGLWYDD, 
a phaid â dibynnu ar dy ddeall dy hun. 
Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, 
bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau'n un-

ion. 
Paid â bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun; 
ofna'r ARGLWYDD, a chilia oddi wrth 

ddrwg. 
Bydd hyn yn iechyd i'th gorff, 
ac yn faeth i'th esgyrn. 
 
Anrhydedda'r ARGLWYDD â'th gyfoeth, 
ac â blaenffrwyth dy holl gynnyrch. 
Yna bydd dy ysguboriau'n orlawn, 
a'th gafnau'n gorlifo gan win’   
(Diarhebion 3:5–10).    

Cydymdeimlo 
Anfonwn ein cofion at Janice a Dei  
Tomos, Nantperis yn eu profedigaeth o 
golli mam Janice, Mrs Menai Parry, yn ei 
chartref yng Nghaernarfon ar Awst 6.  
Cydymdeimlwn á hwy ac á Gwen ac Elin 
a’r teulu cyfan yn eu colled annisgwyl. 
 

Angladd 
Bu farw Miss Dilys Williams, Bryn   
Awel, Talybont ym Mhlas Ogwen,   
Bethesda ar Awst 5, yn 90 mlwydd oed. 
Cydymdeimlwn á’i chwaer Jean a’r teulu 
yn eu colled.  Cafodd Dilys ofal tyner ym 
Mhlas Ogwen ers sawl blwyddyn.  
Roedd yn wraig annwyl a hwyliog iawn, 
a chafodd ar hyd ei hoes ofal arbennig 
gan Jean  a gweddill ei theulu.  Wedi ei 
magu yn Gerlan, ym Methesda ac yn fwy 
diweddar yn Nhalybont yr arhosodd, ar 
wahán i gyfnodau o aros gyda’i chwaer 
arall, Mair yn Llundain.  Wedi cartrefu 
yn Nhalybont, bu’n aelod ffyddlon yng 
nghapel Bethlehem. Roedd wrth ei bodd 
yn mynd ar wyliau bws gyda Jean, a 
byddai’n mwynhau cyfarfod á’r cyd-
deithwyr.  Roedd yn gymeriad poblog-
aidd ym Mhlas Ogwen fel ymhlith ei 
chymdogion. 
 
Roedd ei hangladd yn Amlosgfa Bangor 
ddydd Llun, Awst 17 dan arweiniad y 
Gweinidog. 
 

Carmel 
Gan nad oes modd cynnal yr Ysgol Sul 
na chlwb Dwylo Prysur yn y Capel ar 
hyn o bryd mae Mrs Helen Williams 
wedi bod yn brysur yn paratoi deunydd i 
blant yr Ysgol Sul ac ieuenctid Dwylo 
Prysur ei wneud gartref ar fore Sul neu 
nos Wener (neu pryd bynnag y bydd yn 
hwylus i’w wneud). Mae’r pecynnau 
gwaith wedi eu rhannu erbyn hyn, ac 
eisoes cafwyd negeseuon yn diolch am y 
cyfan.  Diolch i Helen am yr holl paratoi. 
 

Oedfa Zoom 
Mae’n amlwg nad yw’r argyfwng iechyd 
wedi cilio a bod pryder y gwelwn bethau’n 
dwysau eto dros y misoedd nesaf.  Nid oes 
sicrwydd faint o oedfaon y gellir eu cynnal 
yn ein capeli o hyn i’r Nadolig. Cafwyd 
oedfa yng Nghapel Coch a Bethlehem 
ddydd Sul diwethaf, ond ni all neb ohonom 
fod yn sicr am ba hyd y bydd modd cynnal 
yr oedfaon hynny. 
 
Ac felly, bwriedir trefnu oedfa trwy Zoom 
i bawb o’r Ofalaeth a all ymuno â hi.  Bydd 
hon yn ychwanegol at yr oedfa a geir bob 
Sul ar ein cyfer ar Youtube.  Daw rhagor o 
fanylion mor fuan â phosibl.   
 

Ysgol Sul Zoom 
Ni chynhelir yr Ysgol Sul arferol ar Zoom 
heddiw gan y byddwn yn ymuno, trwy gyf-
rwng Zoom rhwng 2.00 a 3.00 o’r gloch, á 
Llan Llanast, a drefnir gan Gapel Caersal-
em, Caernarfon. 
 
Cyfuniad o Ysgol Sul ac oedfa deulu a 
chyfarfod plant ydi Llan Llanast.  Yn 
Lloegr y mae tarddiad ‘Messy Church’, ac 
mae’r cyfieithiad Cymraeg ‘Llan Llanast’ 
yn awgrymu mai yn yr Eglwys Anglican-
aidd  y dechreuwyd y dull hwn o genhadu 
ymhlith plant a theuluoedd. 
 
Pan fabwysiadwyd y syniad gan gapeli ac 
eglwysi yng Nghymru, defnyddiwyd mwy 
nag un enw Cymraeg ar y cychwyn.  Ond, 
a dyma gyfrinach i chi, wrth fynd ati i 
gyfieithu llyfrau ‘Messy Church’ ceisiwyd 
defnyddio enw na fyddai’n cael ei gysylltu 
á’r ‘llan’ a’r Anglicaniaid er mwyn adle-
wyrchu’r ffaith fod eglwysi o wahanol en-
wadau’n rhan o’r gwaith.  Ond gwrthod-
wyd pob awgrym, a bu raid glynu wrth yr 
enw ‘Llan Llanast’.   
 

CIC 
Cafwyd Cwis arall yng nghyfarfod CIC 
Capel Coch ar Zoom nos Wener.  Diolch i 
Susan am holi’r cwestiynau’r tro hwn.   


