
Soniais y Sul diwethaf wrth roi hanes 
SLAM yn y Ganolfan yn Llanberis ein 
bod wedi cael cwmni aelodau Tîm i Gym-
ru y Bedyddwyr, sef tri o bobl ifanc sy’n 
gwasanaethu yn Arfon eleni.  Doeddwn i 
ddim yn sylweddoli eu bod yn agos at 
ddiwedd y flwyddyn. Noson i ffarwelio â 
Gruff, Eleri a Hannah fydd hon.  Mae’r 
Parti yn dechrau am 7.00 o’r gloch.  Gall 
Susan roi rhagor o fanylion am y noson i 
chi.   
 
Ewch draw os medrwch, griw CIC. 
 

Casgliad y Genhadaeth 
Daeth yn bryd unwaith eto i ni wneud y 
casgliad blynyddol yn Capel Coch at 
Gronfa  Genhadol Chwiorydd Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru.  Gobeithiwn gael y 
cyfan i law erbyn Sul olaf mis Mawrth.   
 
Cewch roi eich cyfraniad i Miss Dilys 
Mai Roberts neu i’r casglyddion a fydd yn 
dod o amgylch fel arfer.  Diolch ymlaen 
llaw am eich cefnogaeth.   
 
Defnyddir yr arian hwn gan Adran y 
Chwiorydd y Presbyteriaid i gefnogi 
gwaith cenhadol o fewn yr enwad a   gwa-
hanol brosiectau cenhadol a dyngarol yma 
yng Nghymru a thramor. 
 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Mawrth 17: Gwasanaethir 
am 5.00 gan y Gweinidog.       
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Mawrth 12: Bore Coffi 
rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 17: Gwasanaethir 
am 10.00 o’r gloch gan Dr Huw Tegid 
Roberts, Llangefni. Bydd yr Ysgol Sul 
am 11.15 o’r gloch.   
 

CARMEL 
Nos Wener, Mawrth 15: Dwylo Prysur 
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 17: Yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Dewi T   
Morris, Porthmadog. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Mawrth 7: Bwrlwm am 2.15 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Mawrth 17: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir 
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Dafydd 
Wyn  Wiliam, Bodedern.     

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

 
Mawrth 17 

5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 24 
5.00 p.m. - Y Parchg Cath Williams 
 

Mawrth 31 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor 
  Williams 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Mawrth 17 

10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mawrth 24 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

Mawrth 31 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 

Os ydych yn gyrru car mi ddylech 
wybod na ddylid defnyddio ffonau 
symudol ar fuarth gorsaf betrol. Mae 
hynny wedi ei nodi’n glir ar arwyddion 
ar bympiau petrol ers tro byd. Hyd y 
gwelaf, mae pobl yn cadw’r rheol hon. 
Ond mae hyn yn debygol o newid yn 
fuan; nid am fod pobl yn anwybyddu’r 
rhybuddion ond am fod cwmniau’n 
defnyddio technoleg i alluogi cwsmer-
iaid i dalu am betrol gan ddefnyddio ... 
ie, eu ffôn symudol. Erbyn hyn felly, 
ochr yn ochr â’r arwydd i ddiffodd y 
ffôn ceir arwydd arall sy’n gwahodd 
pobl i’w ddefnyddio i dalu. 
 
Cymhleth? Dryslyd? Ydi, a dweud y 
gwir. Ddylech chi ddiffodd y ffôn ai 
peidio? Mae’n ymddangos fod yr     
arwyddion yn croesddweud ei gilydd.    
 
I lawer, mae rhai o wirioneddau’r 
Ffydd fel petae nhw’n croesddweud ei 
gilydd. Pwy yw Iesu Grist? Dyna un 
o’r cwestiynau mwyaf sylfaenol. Ai 
dyn ydyw? ‘Canys un Duw sydd, ac un 
cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, 
y dyn Crist Iesu’ (1 Timotheus 2:5). 
Ynteu ai Duw? ‘A Thomas a atebodd 
ac a ddywedodd wrtho, Fy Arglwydd, 
a'm Duw’ (Ioan 20:28). Neges fawr y 
Beibl ydi bod Iesu’r naill a’r llall. Nid 
oes croesddweud: mae’r Iesu hwn ar yr 
un pryd, ac yn llawn, yn ddyn a Duw.  
 
A beth am yr hyn a ddywed Paul ac 
Iago am ein cyfiawnhad? ‘Ein dadl,’ 
medd Paul, ‘yw y cyfiawnheir rhywun 
trwy gyfrwng ffydd yn annibynnol ar 
gadw gofynion cyfraith’ (Rhufeiniaid 

3:28). Ac medd Iago, ‘Fe welwch felly 
mai trwy weithredoedd y mae rhywun 
yn cael ei gyfiawnhau, ac nid trwy 
ffydd yn unig’ (Iago 2:24). Trwy ffydd 
ynteu trwy weithredoedd? Ydi’r ddau 
yn anghydweld neu’n croesddweud ei 
gilydd? Ddim o gwbl. Trwy ffydd y 
cawn ein cyfiawnhau, nid trwy ein 
gweithredoedd; ond mae gwir ffydd yn 
arwain at weithredoedd da.  Dweud y 
mae Iago mai gweithredoedd da sy’n 
dangos fod ffydd y Cristion yn real. 
 
Neu beth am eiriau Iesu ei hun wrth 
iddo ddangos pwy sy’n wir ddilynwyr 
iddo? ‘Y sawl nid yw yn ein herbyn, 
drosom ni y mae (Marc 9:40). ‘Os nad 
yw rhywun gyda mi, yn fy erbyn i y 
mae’ (Mathew 12:30). Gall y frawddeg 
gyntaf awgrymu mai’r cyfan y mae 
Iesu yn ei ofyn yw nad ydym yn ei 
wrthwynebu. Ond mae’r ail yn dangos 
yn glir fod rhaid i ddilynwyr Iesu fod 
o’i blaid, ac nid yn unig peidio â bod 
yn ei erbyn. Nid oes anghysondeb yn y 
geiriau hyn. Annog ei ddisgyblion i 
beidio â gwrthod cydnabod dilynwyr 
eraill iddo am nad ydynt yn rhan o’u 
cylch nhw a wna Iesu yn y frawddeg 
gyntaf.  Herio ei ddisgyblion i fod o 
ddifri fel ei ddilynwyr a wna yn yr ail 
frawddeg.   
 
Gwaherddir ffôn symudol yn agos at 
bwmp petrol am ddau reswm: y perygl 
bychan ac annhebygol iawn o achosi 
ffrwydrad, a’r perygl o dynnu sylw 
pobl yng nghanol traffig. Ond gellir ei 
ddefnyddio y tu mewn i’r car i dalu. 
Nid oes anghysondeb wedi’r cwbl.    

Dau arwydd 
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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 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. Bydd yr  
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gwynfor Williams, 
Caernarfon.       
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch ac oedfa yng ngofal rhai 
o’r aelodau am 5.00 o’r gloch.    
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at holl aelodau 
a chyfeillion yr eglwysi sydd heb fod yn 
dda eu hiechyd ar hyn o bryd.  Daliwn i 
gofio am deuluoedd sydd mewn galar o 
golli anwyliaid. Gweddiwn drobawb 
sydd yn yr ysbyty neu’n aros i fynd i’r 
ysbyty am lawdriniaeth. Dymunwn bob 
bendith a gwellhad buan i chi.  
 

Rhowch wybod 
Ym Mhwyllgor yr Ofalaeth yr wythnos 
o’r blaen buom yn ystyried a ddylid ail 
ddechrau cynnwys enwau’r aelodau sydd 
yn yr ysbyty yn Gronyn.  Rhoddwyd y 
gorau i wneud hynny y llynedd oherwydd 
y ddeddf newydd ynghylch diogelu 
gwybodaeth.   
 
Er nad yw enwau cleifion yn cael eu  
cynnwys yn Gronyn erbyn hyn byddwn 
yn falch iawn o gael gwybod gennych 
pwy sydd yn yr ysbyty er mwyn medru 
ymweld â hwy yn enw’r eglwysi.  Felly, 
os gwyddoch am aelodau sydd yn yr    
ysbyty a wnewch chi roi gwybod i’r 
Gweinidog os gwelwch yn dda.  Mae’r 
rhif ffôn i’w weld yn y panel ar ochr 
chwith y dudalen hon. 
 

Cymdeithas Deiniolen 
Yn y Gymdeithas Undebol yn Llanberis  
nos Fawrth ddiwethaf cafwyd sgwrs gan 
Eifion Roberts am dwf Llanberis ym 
mlynyddoedd cynnar y pentref. Diolch 
iddo am sgwrs ddifyr iawn. 
 

Balm o Salm 
 
‘Codaf fy llygaid tua'r 
mynyddoedd; o ble y daw 
cymorth i mi? Daw fy 
nghymorth oddi wrth yr ARGLWYDD, 
creawdwr nefoedd a daear. Nid yw'n 
gadael i'th droed lithro, ac nid yw dy 
geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad 
Israel yn cysgu nac yn huno. 
Yr ARGLWYDD yw dy geidwad, 
yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy 
ddeheulaw; ni fydd yr haul yn dy daro 
yn y dydd, na'r lleuad yn y nos. Bydd 
yr ARGLWYDD yn dy gadw rhag pob 
drwg, bydd yn cadw dy einioes. Bydd 
yr ARGLWYDD yn gwylio dy fynd a'th 
ddod yn awr a hyd byth’ (Salm 121).  

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 
Capel Coch rhwng 10.45 a 12.00 o’r 
gloch, ddydd Mawrth, Mawrth 12 er 
budd Cronfa Adnoddau’r Capel.   
 

Oedfa Gŵyl Ddewi 
Daeth cynulleidfa ardderchog i Oedfa 
Gŵyl Ddewi Plant ac Ieuenctid Carmel 
fore Sul diwethaf. Cafwyd darlleniadau 
o’r Beibl, gweddiau a chanu hwyliog 
ganddynt. Cafwyd hefyd ddatganiadau 
hyfryd ar y soddgrwth a’r delyn. Wedi’r 
oedfa cafwyd paned a lluniaeth ysgafn a 
sgwrs yn yr Ysgoldy. Rhoddwyd arian y 
casgliad at ymdrech ‘Cadwyn Cariad o 
Gymru i Fadagascar’ y plant dan Apêl 
Madagascar Undeb yr Annibynwyr. 
Mae’r plant wedi gosod yn y capel fap o 
Gymru y naill ochr i’r pulpud a map o 
Fadagascar yr ochr arall er mwyn creu 
cadwyn bapur yn arwydd o’r cariad yn 
llifo o Gymru tuag at Fadagascar trwy’r 
Apêl hon. Trwy werthu dolennau yn y 
gadwyn am 50c gobeithir codi swm da o 
arian.  
 
Yn yr oedfa roedd dau o fechgyn yn eu 
harddegau, Dai a William, yn darllen deg 
darn o’r Testament Newydd a deg emyn, 
ac roedd teulu a ffrindiau wedi eu noddi i 
wneud hynny.  
 
Cafwyd £400 trwy’r gweithgareddau hyn 
at yr Apêl y Sul diwethaf. 
 

Te Bach 
Bydd y Te Bach misol yn cael ei gynnal 
yn Festri Carmel, Llanllechid am 2.30 o’r 
gloch ddydd Llun, Mawrth 25.  Bydd yr 
arian a godir yn cael ei drosglwyddo i 
Morgan Hughes sy’n disgwyl trawsblan-
iad iau am yr eildro.  Dymunwn yn dda i 
Morgan a’i deulu, gan obeithio y caiff y 
driniaeth cyn gynted â phosib ac y bydd 
yn cryfhau ac yn gwella yn fuan. Croeso 
cynnes i bawb. 

Noson goffi  
Cynhelir Noson Goffi i godi arian at   
Apel Madagascar Undeb yr Annibynwyr 
yn y festri nos Fercher, Mawrth 27.    
Nodwch y dyddiad; rhagor o fanylion i 
ddilyn. 
 

Crefft, Cân a Stori 
yn Neiniolen 

Mae Cynllun Efe wedi trefnu bore Crefft, 
Cân a Stori i blant oed cynradd yn Nhy 
Elidir yn Neiniolen fore Sadwrn, Ebrill 6, 
rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch. 
 
Cafwyd bore tebyg arbennig o dda yn 
Llanberis yn yr hydref, a gobeithiwn a 
gweddiwn am fore tebyg yn Neiniolen. 
Mae sesiynau tebyg wedi eu trefnu ar 
gyfer Caeathro a Waunfawr hefyd. 
 
Bydd angen i oedolion ddod efo’r plant 
i’r cyfarfod hwn. Gall rhieni neu daid neu 
nain ddod efo’r plant wrth gwrs. 
 
Daw rhagor o fanylion yr wythnos nesaf.  
Nodwch y dyddiad, a soniwch wrth deulu 
a chymdogion sydd â phlant bach. 
 

CIC  
Diolch i Susan am y crempogau a’r holl 
baratoadau ar gyfer CIC nos Wener.  
Bydd y cyfarfod nesaf nos Wener, 
Mawrth 22.  
 

Parti 
Nid yw’n noson CIC yr wythnos hon, 
ond mae gwahoddiad wedi dod i’r ieu-
enctid fynd i Barti TIG yng Nghapel 
Caersalem, Caernarfon erbyn 7.00 o’r 
gloch (Nos Wener, Mawrth 15). 
 
Bydd yno Far Coffi a Pizza. Bydd hefyd 
Bencampwriaeth Dobble (beth bynnag 
yw hynny!) a hwyl efo’r Zorbs. Mae pobl 
ifanc CIC wedi arfer efo zorbs pan ddaw 
criw Coleg y Bala atom.  


