
 Cynllun Efe 
Cynhaliwyd pwyllgorau Efe yng 
Nghanolfan y Capel yng Nghaeathro 
ddydd Mawrth, Mehfin 25.   
 
Ers dwy flynedd buom yn cydweithio â 
Scripture Union a Chapel Caersalem, 
Caernarfon i gynnal gweithiwr ar y cyd. 
Mae gennym felly ddau bwyllgor, sef y 
Pwyllgor Hybu sy’n cynrychioli’r tri 
phartner a Phwyllgor Ymddiriedolwyr 
Cynllun Efe ei hun.   
 
Cynllun Efe sy’n cyflogi’r Gweithiwr ond 
ein bod yn cydweithio â’n partneriaid i 
wneud hynny.  Siom oedd deall nad yw 
Scripture Union yn medru parhau â’r 
trefniant hwn; ac felly penderfynodd y 
Pwyllgor Hybu y byddwn yn parhau i 
gydweithio fel dau bartner, Efe a 
Chaersalem. Edrychwn ymlaen at wneud 
hynny.   

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng nghapel Salem, 
Llanbedr y Cennin am 7.00 o’r gloch nos 
Fercher, Gorffennaf 10.   
 
Ceir anerchiad gan Lywydd Undeb yr An-
nibynwyr, y Parchg Jill Hayley Harris, 
Abertawe. Bu farw ei mam yn ddiweddar 
a chydymdeimlwn â hi yn ei cholled wrth 
edrych ymlaen i’w chroesawu atom. 

Henaduriaeth 
Cynhelir cyfarfod o Henaduriaeth Arfon 
yng Nghapel Glanrhyd, Llanwnda am 
6.30 o’r gloch nos Fawrth, Gorffennaf 
16. 
 

 Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Gorffennaf 14: Gwasanaeth-
ir am 5.00 o’r gloch gan y Parchg Eric 
Jones.  
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 9: Bore 
Coffi er budd Cronfa Adnoddau’r Capel 
rhwng 10.45 a 12.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Gorff. 14: Gwasanaethir am 
10.00 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 
Bydd Picnic yr Ysgol Sul am 11.30 o’r 
gloch.  
 

CARMEL 
Dydd Sul, Gorffennaf 14: Cynhelir  
oedfa am 5.00 o’r gloch.      
 

BETHLEHEM 
Nos Iau, Gorffennaf 11: Bydd Swper  
Blynyddol Bwrlwm ym Mhorthaethwy.   
Dydd Sul, Gorffennaf 14: Gwasanaeth-
ir am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.              

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Gorffennaf 14 
5.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Gorffennaf 21 
5.00 p.m. - Mr Andrew Settatree  
 

Gorffennaf 28 
5.00 p.m. - Mrs Nerys Griffiths 

Y mis nesaf - Llanberis 

 
Gorffennaf 14 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.30 a.m. - Picnic yr Ysgol Sul  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Gorffennaf 21 
10.00 a.m. - Mr Gwilym Charles  
  Williams 
 

Gorffennaf 28 
10.00 a.m. - Oedfa  

Dim ond rhan o’r cyfweliad a glywais. 
Dim ond digon i ddeall y caiff miloedd 
o bunnoedd ei wario ar Ynys Cybi dros 
y flwyddyn neu ddwy nesaf i warchod 
yr amgylchedd a hybu’r economi. Ond 
digon hefyd i sylweddoli, at ddiwedd y 
cyfweliad, nad oedd yr holwr wedi 
deall bod yna bobl yn byw ar yr ynys 
hon! Rywsut, fe lwyddodd i ddod â’r 
cyfweliad i ben heb dynnu gormod o 
sylw at y ffaith na wyddai mai ar Ynys 
Cybi y mae tref Caergybi ei hun. 
 
Ar ganol y sgwrs y gwawriodd ar yr 
holwr nad ynys bellennig a di-bobl 
oedd dan sylw.  Profiad digon tebyg yw 
dechrau sgwrs a sylweddoli wrth i’r 
sgwrs fynd rhagddi nad y person yr 
oeddech chi yn meddwl oedd o sy’n 
sefyll o’ch blaen. Mae rhywbeth y 
mae’n ei ddweud, neu  ryw ystum 
corfforol yn gwneud i chi sylweddoli 
mai person cwbl wahanol ydyw.  Ond 
ambell dro, nid yw’r wawr yn torri o 
gwbl, a daw’n amlwg cyn diwedd y 
sgwrs i ni gamgymryd y person am 
rywun arall.  Mae hynny bob amser yn 
gryn embaras. 
 
Gall methu ag adnabod geiriau achosi 
embaras tebyg, yn arbennig eiriau’r 
Beibl. Peidio â chofio, er enghraifft, 
bod ambell enw, boed enw person neu 
enw lle, yn dod o’r Beibl. Mae hynny 
wastad yn dipyn bach o gywilydd i 
weinidog! Peidio ag adnabod adnod 
neu ran o adnod wedyn. Yn ddiweddar, 
o weld geiriau anghyfarwydd ar ddarn 
o gelf holais am eu hystyr a chael yr 
ateb gan y sawl oedd pia fo y dylwn i 

wybod gan mai dyfyniad o’r Beibl yd-
oedd. Gall yr un peth ddigwydd gydag 
emyn: clywed llinell neu gwpled ond 
methu’n glir â chofio dechrau’r pennill 
neu’r emyn.  Yr unig gysur yw nad oes 
modd i neb gofio pob gair o bob adnod 
a phob emyn. 
 
Weithiau, mae gofyn bod yn ddigon 
dewr i gydnabod anwybodaeth.  Mae’n 
debyg y byddai’n ddoethach cyfaddef 
nad ydym yn cofio pobl na chymryd 
arnom ein bod yn gwybod yn iawn 
pwy ydyn nhw.  
 
Mae’n sicr yn rheitiach i ni gydnabod 
nad ydym yn deall ambell ran o’r Beibl 
na chymryd arnom ein bod yn deall yn 
iawn. Os na wnawn ni hynny, does 
dim gobaith i neb ein helpu i ddeall; 
ond yn bwysicach, wnawn ni ddim 
gofyn i Dduw ei hun roi goleuni i ni ar 
rannau o’i Air sy’n ddieithr i ni.  
 
Wrth ddarllen y Beibl, felly, ceisiwn 
gymorth Duw; ceisiwn ei help i ddeall 
yr hyn a ddarllenwn. Un o’r pethau 
sy’n medru digwydd wrth i ni ofyn i 
Dduw oleuo ei Air i ni yw ein bod yn 
gweld rhywbeth gwahanol a newydd 
mewn rhannau cyfarwydd o’r Beibl. 
Gallwn feddwl ein bod yn gwybod yn 
union beth yw ystyr adnod neu ddameg 
neu beth yw arwyddocâd ambell stori, 
ond wrth droi atynt eto, ac yn arbennig 
wrth wneud hyn yn weddigar, mi 
welwn rywbeth newydd ynddynt. Mae 
peth bob amser yn gwneud i ni ryfeddu 
at gyfoeth a dyfnder Gair Duw, sydd er 
yn hen, o hyd yn newydd ar ein cyfer. 

Help i ddeall 

Gronyn 
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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 yr oedfa yn Capel Coch 
am 10.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 
Waunfawr.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.        
 
Nid oes Ysgol Sul yn Llanllechid.    
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog.     
 
Nid oes Ysgol Sul yn Nhalybont.  Bydd 
yr oedfa am 2.00 o’r gloch yng ngofal y 
Parchg Gwyndaf Jones.    
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
sydd heb fod yn dda yn ddiweddar, ac yn 
arbennig bawb sydd un ai wedi bod yn yr 
ysbyty neu’n disgwyl mynd i’r ysbyty.  
 

Gwyliau 
Rhifyn yr wythnos nesaf fydd rhifyn olaf 

Gronyn dros yr haf. Bydd y Gweinidog 
oddi cartref ar wyliau rhwng Gorffennaf 
15 a 26. 

Cyfundeb  
Gogledd Arfon 

 
Cyfarfod Chwarter 

 
yn  
 

Salem, Llanbedr-y-cennin 
 

Nos Fercher, Gorffennaf 10 
 

7.00 o’r gloch 
 
 

I annerch: 
 

Y Parchg Jill Hayley Harris 
 

Llywydd Undeb yr Annibynwyr 
Cymraeg 

 

Balm o Salm 
 

‘Diolchwch i'r ARGLWYDD am  

mai da yw, oherwydd mae ei gariad hyd 
byth. Diolchwch i Dduw y duwiau,  
oherwydd mae ei gariad hyd byth.    
Diolchwch i Arglwydd yr arglwyddi, 
oherwydd mae ei gariad hyd byth.        
Y mae'n gwneud rhyfeddodau mawrion 
ei hunan, oherwydd mae ei gariad hyd 
byth; gwnaeth y nefoedd mewn doethin-
eb, oherwydd mae ei gariad hyd byth; 
taenodd y ddaear dros y dyfroedd, ohe-
rwydd mae ei gariad hyd byth; gwnaeth 
oleuadau mawrion, oherwydd mae ei 
gariad hyd byth; yr haul i reoli'r dydd, 
oherwydd mae ei gariad hyd byth (Salm 
136:1-8).  

Cwpan CIC 
‘Dim pwysau!’ Dyna a ddywedwyd yr 
wythnos ddiwethaf wrth gyfeirio at griw 
CIC yn mynd i dwrnamaint ‘Cwpan CIC’ 
ym Mhorthmadog nos Iau. 
 
Yn ôl Andrew Settatree, a drefnodd y 
noson, roedd criw Llanberis wedi ennill y 
gystadleuaeth hon deirgwaith o’r blaen.  
Aeth y tair yn bedair erbyn hyn gan mai 
Llanberis a enillodd y Cwpan nos Iau 
hefyd, er nad oedd golwg am y Cwpan ei 
hun gan na chafodd ei ddychwelyd gan 
yr enillwyr blaenorol! Ond mi gafodd yr 
hogiau fedal yr un i gofio’r achlysur. 
 
Diolch yn fawr iawn i Andrew, ac Eleri 
Trythall sy’n gweithio i Trobwynt, am 
drefnu’r cyfan ar gae Ysgol Eifionydd.  
Cafwyd diodydd a chŵn poeth yn neuadd 
chwaraeon yr Ysgol, ynghyd â sgwrs 
ddiddorol am yr Efengyl gan Sion Morris 
o Goleg y Bala. 
 
Roedd llai na arfer o dimau wedi llwyddo 
i ddod i’r twrnamaint eleni am ryw 
reswm.  Dim ond 6 o dimau oedd yno. 
Enillwyr yr oedran iau oedd un o dimau’r 
Bala, gyda Llanberis yn ennill yr adran 
hŷn.  Aelodau’r tîm oedd Llyr, Thomas, 
Deio, Caio a Huw.  Da iawn chi, hogiau. 
 
Diolch i’r rheini am ddanfon yr hogiau, 
ac i Susan a Iolo ac Aled am eu help 
hwythau efo’r cymorth cyntaf a chario a 
gosod y goliau.   
 

 Te Mefus 
Cynhaliwyd y Te Mefus blynyddol yn 
festri Bethlehem, Talybont nos Fercher 
diwethaf, a chafwyd cefnogaeth arbennig 
o dda unwaith eto gan bobl y pentref a’r 
ardal.  Diolch i bawb a ddaeth yno.   
 
Diolch hefyd i’r aelodau a fu’n paratoi ar 
gyfer y noson ac yn gofalu am yr holl 
drefniadau.  Trwy eu hymdrech gwnaed 
elw o £614 at Gronfa’r Capel. 

Picnic Ysgol Sul 
Cynhelir Picnic Ysgol Sul Capel Coch i 
ddod â’r tymor i ben ddydd Sul nesaf.  
Byddwn yn cyfarfod ym maes parcio’r 
Ganolfan am 11.30 o’r gloch ac yn 
cerdded i Gilfach Ddu.  Cawn bicnic dan 
Ysbyty’r Chwarel.  Os bydd yn bwrw 
glaw, mi gawn ni’r picnic yn Capel 
Coch, ond gobeithio bydd y tywydd braf 
yn para.  
 

CIC 
Cynhaliwyd CIC olaf y tymor yn Capel 
Coch nos Wener, ac roedd yn braf iawn 
gweld y criw yn mwynhau eun hunain ac 
yn gwerthfawrogi’r arweiniad a gafwyd 
ar hyd y flwyddyn dan arweiniad Susan.  
Ac os rhywbeth, roedd yno fwy nos 
Wener nag a fu ers misoedd.  Edrychwn 
ymlaen at ail ddechrau’r cyfarfodydd ym 
mis Medi. 
 

Bwrlwm 
Bydd criw Bwrlwm Bethlehem yn cael 
eu swper blynyddol yn Nhafarn y  
Fourcrosses, Porthaethwy, am 7.00 o’r 
gloch,  nos Iau, Gorffennaf 11.     
 

Noson Chwaraeon 
Efe 

Cynhaliwyd Noson Chwaraeon Cynllun 
Efe i’r Ysgolion Sul yn Ysgol  Gynradd 
Llanrug nos Wener, Mehefin 28.  Roedd 
yn noson hynod o braf ym mhob ffordd. 
Daeth criw da o blant yno, ac mor wych 
oedd gweld y plant a’u rhieni yn amlwg 
yn mwynhau’r cystadlu hwyliog.  
Cafwyd rasus rhedeg a gwahanol rasus 
rhwystrau i’r plant, gan gychwyn efo’r 
plant oed meithrin hyd yn oed. Diolch i 
Susan am drefnu’r cyfan mor dda; roedd 
y plant wrth eu bodd efo’u medalau.   
 
Diolch hefyd i bawb a fu’n helpu mewn 
unrhyw ffordd. Roedd yno ormod yn 
helpu i ni allu eu henwi i gyd.     


