
Oedfa’r Sul  

Chwefror 28, 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.   
 
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. Derbyn ein 
mawl yn enw Iesu Grist ein Gwaredwr.  
Amen. 
 
Gan ei bod yn Ŵyl Ddewi yfory, dyma 
droi at fyfyrdod gweddi a geir yn y gyfrol 
Gweddio 1992 a luniwyd gan y Prifathro 
R Tudur Jones.  Mae 29 o flynyddoedd 
ers ysgrifennu’r geiriau hyn, ond maent 
mor wir ac mor berthnasol heddiw ag 
oeddent bryd hynny.   
 
Sylwch ar ddeisyfiad y weddi ar i Dduw 
godi ‘cenhedlaeth newydd o Gymry a 
fydd yn caru’r Arglwydd Iesu Grist â’u 
holl galon’. Diolchwn am yr atebiad a 
gaed, a daliwn i weddio yr un weddi. 
 
Darllen: Eseia 26 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Y mae’r proffwyd Eseia’n portreadu’r 
‘genedl gyfiawn’ a’r hyn a ddisgwylir 
ganddi. Mae ganddi lawer i ddiolch i 
Dduw amdano, a phethau hefyd y mae’n 
rhaid iddi ymgroesi rhagddynt. Felly    
ninnau. Ar ein gŵyl genedlaethol mae’n 
briodol i ni ddathlu popeth gwych a      
berthyn i’n hanes a’n diwylliant. Trysordy 
digymar yw ein hiaith a phopeth glân a 
mawreddog a fynegwyd drwyddi. Ac ni 
ddylem anghofio agweddau eraill ar ein 
diwylliant. Bu gennym grefftwyr o bob 
math y gallwn ymfalchio yn eu gwaith. 
Mae brwydr ein gwerin i sicrhau addysg a 
gwell amodau byw’n stori arwrol.  Ac ni 
ddylem anghofio ein cerddorion a thradd-
odiad ein corau a’n canu cynulleidfaol. 
Testun diolch yw fod cymaint o’n diwyll-

iant wedi tyfu o’r pridd Cristionogol. Ar 
yr un pryd, y mae’n addas i ni deimlo   
cywilydd am y pethau gwael y buom yn 
euog ohonynt a theimlo pryder ynglŷn 
â’r dylanwadau sy’n bygwth ein gwaddol  
diwylliannol   ac yn ein hysgaru oddi 
wrth ysbrydiaeth Ffydd Crist.  
 
Gweddi: Arglwydd ein Duw, a wnaeth 
o un gwaed pob cenedl o ddynion i drigo 
ar wyneb y ddaear, mawrygwn dy enw 
am i Ti trwy’r canrifoedd warchod dy 
winllan yng Nghymru. Dyrchafwn ein 
lleisiau mewn diolchgarwch am i Ti 
roddi inni’r fath olyniaeth o saint,     
proffwydi a phregethwyr; am i Ti oleuo 
dychymyg cynifer o’n beirdd a’n        
llenorion; am i Ti lywio llaw gweithwyr 
o bob math mewn amaethyddiaeth a    
diwydiant. Y mae ôl dy Efengyl        
sanctaidd yn drwm ar ein hanes a’n 
gwlad. Diolchwn i Ti am y fath    gyf-
oeth. Clyw ni yn dy drugaredd, O Ar-
glwydd, wrth inni fynegi ein pryder am 
ein hetifeddiaeth Gristionogol. Yn dy ras 
côd genhedlaeth newydd o Gymry a fydd 
yn caru’r Arglwydd Iesu Grist â’u holl 
galon ac a fydd yn mynegi argyhoeddiad-
au eu ffydd ym mhob rhan o’n bywyd 
cenedlaethol. Gwyddom, er pob gwrth-
gilio, mai’r Arglwydd Iesu sydd â hawl 
ar deyrngarwch y genedl hon ac mai yn 
ei wasanaeth Ef yn unig y gallwn      
drosglwyddo i oes newydd y golud a 
roddaist inni yn y gorffennol. Ateb ein 
deisyfiadau yn dy dosturi, er mwyn Iesu 
Grist ein Harglwydd.  Amen. 
 
“Yr un Duw ag a roes ei Fab i gadw’r 
byd a roes iaith gyfaddas i bob cenedl i 
sôn am y Mab hwnnw.” (Emrys ap Iwan) 
 
Y Fendith  

 
OEDFAON HEDDIW 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan Mr 
Geraint Jones, Trefor ar sianel Y outube 
Capel  Tanycoed. Bydd Oedfa’r Ofalaeth 
trwy  Zoom am 5.00 o’r gloch yng ngofal 
y Gweinidog. 

perchnogion y cwmni’n ffrindiau a 
chyd-weithwyr i Dominic Cummings a 
Michael Gove.  Pa mor anaddas all 
enw fod? ‘Public First’?   

Un sydd ag enw addas ydi Dewi. Nid 
cyfenw nac enw teuluol ydi ‘Sant’, er y 
dywedir mai Sant (neu Sandde) oedd 
enw ei dad.  Gelwir Dewi wrth yr enw 
hwnnw am ei fod ef, ynghyd â phobl 
fel Illtud a Deiniol a Cybi yn un o’r 
saint a gyhoeddai’r newydd da am Iesu 
Grist.  Ystyr wreiddiol y gair ‘saint’ 
yw ‘wedi ei neilltuo’. Defnyddir  y gair 
yn y Testament Newydd am y bobl 
sydd wedi eu gosod ar wahân i bawb 
arall trwy gredu yn Iesu Grist, ond 
daethpwyd i arfer y gair unigol ‘sant’ 
am y bobl a bregethai’r Efengyl yn 
nyddiau cynnar y Ffydd yng Nghymru 
a gwledydd eraill o tua dechrau’r  
bumed ganrif hyd ddiwedd y seithfed.   

Dychmygwch Dewi’n crwydro’r wlad 
mewn fan fawr ac ar ei hochr, mewn 
llythrennau breision, yr enw DEWI 
SANT.  Byddai pobl ei oes yn gwybod 
nad gwerthu pysgod na gosod carpedi 
fyddai’r gyrrwr ond cyhoeddi Efengyl 
gras Duw yn Iesu Grist. Byddai’r     
enw’n dangos hynny. Rywsut aeth 
hynny’n angof, a gwnaed dyn y Ffydd 
yn fath o lysgennad dros unrhyw beth 
a phopeth cysylltiedig â’n hiaith a’n 
gwlad. Yfory, ar Ddydd Gŵyl Ddewi, 
beth am geisio cyfle i atgoffa rhywun 
mai dyn yr Efengyl oedd Dewi Sant: 
dyn y Ffydd a llysgennad dros yr     
Arglwydd Iesu Grist. Yn yr enw y 
mae’r gyfrinach. 
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Gellir priodoli enw da rhai busnesau i’r 
enw a roddwyd iddo. Mae taro ar yr 
enw cywir wedi sicrhau llwyddiant i 
ambell fusnes. Gall enw bachog, addas 
a chofiadwy wneud byd o wahaniaeth. 
Clywais fwy nag un person yn dweud 
eu bod wedi meddwl am enw ymhell 
cyn iddynt sefydlu’r busnes a wnaeth 
yr enw hwnnw wedyn yn gyfarwydd. 

Nid pawb sy’n llwyddo. Mae’n siŵr 
gen i fod busnesau da wedi methu, neu 
o leiaf heb wneud cystal ag y byddai 
modd oherwydd enw diddychymyg neu 
anaddas. Mae gen i awydd sefydlu 
cwmni o’r enw ‘Celfi Cilfynydd’ ond 
does gen i mo’r syniad lleiaf beth fydd 
natur y busnes hwnnw eto.   

‘Public First’: dyna enw da ar gwmni 
er nad yw’n amlwg beth yw natur y 
busnes chwaith.  Ond yr argraff sicr a 
roddir yw bod y cwmni hwn – beth 
bynnag y mae’n ei wneud – o blaid y 
cyhoedd. Y cyhoedd – chi a fi – sy’n 
bwysig i’r cwmni hwn.  O leiaf, mae’n 
ymddangos mai dyna fyddai’r cwmni 
am i ni ei gredu.   

Gwybodaeth ydi busnes y cwmni hwn. 
Cwmni bychan, newydd a sefydlwyd 
yn 2017 ydyw sy’n ymchwilio i farn y 
cyhoedd am wahanol bynciau ac yn 
ceisio dylanwadu ar y farn honno.  
Dyma gwmni a gafodd gytundebau 
gwerth £840,000 gan Lywodraeth San 
Steffan heb orfod cystadlu amdano ar 
ddechrau argyfwng Covid-19 flwyddyn 
yn ôl. Mae’r Llywodraeth am i ni gredu 
nad oedd a wnelo hyn â’r ffaith bod 

Celfi Cilfynydd 



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.  
 
Oedfaon i ddathlu Gŵyl Ddewi a geir ar 
y radio a’r teledu heddiw.  Mae’r oedfa 
ar Radio Cymru am 12.00 o’r gloch yng 
ngofal y Parchg John Gwilym Jones a’r 
oedfa ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal y Parchg Manon Ceridwen James.       
 

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  
Mr Geraint Jones, Trefor sy’n pregethu 
yn yr oedfa ar Y outube heddiw.  Diolch 
iddo am ei wasanaeth.  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 yng ngofal y Gweinidog, a 
rhoddir sylw i un arall o’r cwestiynau a 
ofynnodd yr Arglwydd Iesu.    
 
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. 

Diarhebion 
‘Fy mab, os bydd dy galon yn ddoeth, 
bydd fy nghalon innau yn llawen. 
Byddaf yn llawenhau drwof i gyd 
pan fydd dy enau yn llefaru'n uniawn. 
Paid â chenfigennu wrth bechaduriaid, 
ond wrth y rhai sy'n of-
ni'r ARGLWYDD bob amser; 
os felly, bydd dyfodol iti, 
ac ni thorrir ymaith dy obaith. 
Fy mab, gwrando a bydd ddoeth, 
a gosod dy feddwl ar y ffordd iawn. 
 
Gwrando ar dy dad, a'th genhedlodd, 
a phaid â dirmygu dy fam pan fydd yn hen. 
Pryn wirionedd, a phaid â'i werthu; 
pryn ddoethineb, cyfarwyddyd a deall. 
Bydd rhieni'r cyfiawn yn llawen iawn, 
a'r rhai a genhedlodd y doeth yn ymhyfrydu 
ynddo. 
Bydded i'th dad a'th fam gael llawenydd, 
ac i'r un a esgorodd arnat gael hyfrydwch. 
Fy mab, dal sylw arnaf, 
a bydded i'th lygaid ymhyfrydu yn fy 
ffyrdd’ 
(Diarhebion  23:15-19, 22-26).    

Ni chynhelir Ysgol Sul Capel Coch a 
Bro’r Eco heddiw gan fod y plant a’u 
teuluoedd yn ymuno trwy gyfrwng Zoom 
â chriw Caersalem Caernarfon ar gyfer  y 
Llan Llanast misol. 
 
Gobeithio caiff pawb hwyl a bendith 
wrth ddysgu ac addoli trwy’r gemau a’r 
storiau a’r crefftau.   
 
Y Sul nesaf, Mawrth 7, bydd yr Ysgol 
Sul yn ôl i’r amser arferol am 11.15 o’r 
gloch, ac edrychwn ymlaen at weld y 
plant ac at gael Susan i arwain y cyfan.    
 

Cydymdeimlo 
Trist oedd clywed am farwolaeth Mrs 
Augusta Williams, Llanllechid a fu farw 
yn Ysbyty Gwynedd yn 87 mlwydd oed 
ddydd Iau, Chwefror 25. Roedd yn aelod 
o’r eglwys ym Methlehem Talybont.  
Cynhelir gwasanaeth angladd preifat yng 
Nghapel Bethlehem ddydd Gwener.  
Cydymdeimlwn â’i meibion Richard a 
Glyn a’r teulu cyfan yn eu colled.  
 

Y Goleuad 
Cyhoeddwyd rhifyn olaf un Y  Goleuad 
ddiwedd yr wythnos.  O’r wythnos hon 
ymlaen bydd Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru ac Undeb y Bedyddwyr ar y cyd 
yn cyhoeddi Cenn@d. Bydd Cenn@d ar 
wefan y Presbyteriaid.  Os na fedrwch ei 
weld yn ddigidol mae modd ei gael ar 
bapur trwy’r post trwy gysylltu â  
Swyddfa’r enwad ar 029 2062 7465.  

 

 
 
 
 

Oedfa Ffôn 
Yr Ofalaeth 

 
Dydd Sul, Mawrth 7  
am 10.00 o’r gloch 

 
 

 
 
Fore Sul nesaf, Mawrth 7 bydd oedfa 
newydd yn cychwyn ar gyfer eglwysi’r 
Ofalaeth.  Oedfa Ffôn fydd hon am 10.00 
o’r gloch: oedfa fer o ryw 20 munud.  
Bydd yn costio’r un faint â galwadau 
lleol. Ni fydd cost os oes gennych gytun-
deb ‘Galwadau Penwythnos am ddim’.   
 

Dyma sut i ymuno â’r oedfa. 
 

Ffoniwch  
 

0333 0164 757 
 

Yna pan ofynnir am y  
‘Conference Room Number’,  

deialwch y rhif nesaf  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 

54265432 # 
 

Yna pan ofynnir am y   
‘PIN’  

deialwch y rhif nesaf  
a phwyso’r botwm # ar ei ôl 

 

1210 #  
 

Cofiwch bwyso # ar ôl y ddau rif. 
 

Rhowch wybod i gymdogion a theulu os 
gwelwch yn dda.  


