
 Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng nghapel Bethlehem, 
Talybont am 7.00 o’r gloch nos Fercher, 
Hydref 23.   
 
Cynhadledd fer fydd gennym yn rhan 
gyntaf y cyfarfod gan fy bydd yr Oedfa 
Bregethu flynyddol yn dilyn. Edrychwn 
ymlaen at gael gwrando ar y Parchg Ddr 
Alun Tudur, Caerdydd yn pregethu. 
 

Agor y Llyfr 
Dathliadau 20 oed 

Mae 20 mlynedd ers i gynllun Agor y 
Llyfr gael ei lunio a’i weithredu gyntaf.  
Cynhelir Oedfa anffurfiol i ddiolch ac i  
rannu storiau a thystiolaethau ac i weddïo 
dros ein hysgolion, a gwaith Agor y Llyfr 
ledled y wlad yng Nghapel Caeathro 
ddydd Gwener, Hydref 25, o 11.00 hyd 
12.30 o’r gloch. 
 
Bydd cinio bys a bawd i ddilyn, ac mae 
gwahoddiad i bwy bynnag fydd yn mynd 
yno i fynd â phlât o rywbeth sawrus neu 
felys at y cinio os oes modd.  
 
Gofynnir i bobl roi gwybod i’r trefnydd 
Sarah Morris os bwriadant fod yno, trwy 
anfon ebost ati:  
sarah.morris@openthebook.net  

Sul diwethaf 
Ceir adroddiad am yr oedfa yng Nghapel 
Cysegr y Sul diwethaf yn y rhifyn nesaf. 

 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir 

Dydd Sul, Hydref 27: Gwasanaethir yn 
yr oedfa am 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Cath Williams.    
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Fawrth, Hydref 22: Cyfarfod    
Diolchgarwch y Gymdeithas Undebol am 
7.00 o’r gloch.  
Dydd Sul, Hydref 27: Oedfa Deulu am 
10.30 o’r gloch (Diolchgarwch).     
 

CARMEL 
Dydd Llun, Hydref 21: Te Bach am 
2.30 o’r gloch. 
Nos Wener, Hydref 25: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Hydref 27: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am 5.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.   
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Hydref 27: Ni fydd Ysgol 
Sul.  Gwasanaethir am 2.00 o’r gloch gan 
y Gweinidog.  

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Hydref 27 
5.00 p.m. - Y Parchg Cath Williams 
 

Tachwedd 3 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Tachwedd 10 
5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 

 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Hydref 27 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu (Diolchgarwch) 
 

Tachwedd 3 
10.00 a.m. - Mrs Nerys Griffith 
 

Tachwedd 10 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
 

Roedd Hevrin Khalaf yn gwbl ddieithr 
i mi.  Wyddwn i ddim amdani nes i mi 
glywed ei bod wedi ei lladd. Gwraig 
ifanc 35 mlwydd oed oedd y gwleidydd 
Cwrdaidd hon a lusgwyd o’i char a’i 
lladd yng ngogledd Syria gan luoedd a 
noddir yn ôl pob tebyg gan Lywodraeth 
Twrci. Fel gwleidydd, roedd Hevrin 
Khalaf yn frwd dros gymodi ac uno 
pobl o wahanol ddiwylliant a chrefydd 
a hil. Ond bellach, yn sgil penderfyniad 
yr Arlywydd Erdogan i wared â’r   
Cwrdiaid o Ogledd Syria, mae Hevrin 
Khalaf wedi marw.  Nid hi yw’r unig 
un gan fod, yn ôl yr Arsyllfa Syriaidd 
dros Iawnderau Dynol (SOHR) ddydd 
Gwener diwethaf, o leiaf 86 o bobl 
wedi eu lladd yn Syria ers i Donald 
Trump agor y drws i Erdogan ymosod 
ar y Cwrdiaid trwy dynnu lluoedd yr 
Unol Daleithiau o’u gwaith o warchod 
y ffin rhwng Twrci a Syria.   
 
Fel y dywedais yr wythnos ddiwethaf, 
y  mae sefyllfa wleidyddol y Dwyrain 
Canol yn gymhleth iawn.  Ond nid felly 
y gwêl Mr Trump bethau. Iddo ef, 
mae’r cyfan yn syml iawn ac yn ddim 
mwy na chwarae plant. Mae gwrando 
arno’n trafod y sefyllfa hon yn gwbl 
frawychus.  ‘Weithiau,’ meddai, ‘rhaid 
i chi adael iddyn nhw gwffio am sbel. 
Ac wedyn mae pobl yn gweld pa mor 
arw ydi’r cwffio.  Fel dau blentyn 
mewn parc, rhaid i chi adael iddyn nhw 
gwffio, ac yna eu tynnu nhw oddi wrth 
ei gilydd.  Mi wnaethon nhw gwffio am 
rai dyddiau ... Roedd yn gas, roedd yn 
galed. Ein ffrindiau ni ydi’r Cwrdiaid, 
a’n ffrindiau ni ydi Twrci ... A mwyaf 

sydyn roedden nhw’n cwffio, a dydi hi 
ddim yn hwyl cael bwledi yn saethu 
ym mhob man. Ac mi aethon ni yno, a 
deud “Rydan ni isio egwyl, ac mae’r 
Cwrdiaid wedi bod yn ardderchog: 
maen nhw am gilio nôl ychydig 
bach...”.’   
 
Mor eithriadol o drist oedd clywed yr 
Arlywydd yn trafod y cyfan fel gêm ac 
yn gwbl ddibris o’r bobl a laddwyd a’r 
bobl sy’n debygol o gael eu lladd a’r 
degau o filoedd y gorfodwyd iddynt 
ffoi i ddiogelwch. Ei ymffrost oedd 
bod hyn oll wedi digwydd ‘heb dywallt 
yr un dafn o waed Americanaidd’.  
Wrth gwrs bod angen iddo ymboeni 
am les dinasyddion a milwyr ei wlad ei 
hun. Ond y mae rhywbeth annynol 
ynglŷn â’r dihidrwydd llwyr o werth 
bywydau pobl eraill. Wrth i Trump 
gymharu’r ymladd â ffrwgwd rhwng 
dau blentyn bach, y mae ei ffrind    
Erdogan yn sôn am ‘fathru pennau’r 
Cwrdiaid os na fyddan nhw’n cilio o’r 
ardaloedd diogel dan sylw yn Syria’. 
Rhag bod unrhyw gamddeall, mathru 
ydi crush. 
 
Gweddïwch dros y Cwrdiaid sydd dan 
fygythiad, a thros holl drigolion y rhan 
hon o Syria sydd dan ymosodiad, yn 
cynnwys Cwrdiaid a Christnogion ac 
Arabiaid.  Gweddïwch y caiff hyd yn 
oed Erdogan a Trump ddoethineb a 
gras i wneud yr hyn sy’n gyfiawn ac 
yn gywir.  A gweddïwch y bydd y 
Cristnogion yn yr Unol Daleithiau 
sydd mor bleidiol i Trump yn gweld 
o’r diwedd dyn mor beryglus ydyw.   

Hevrin Khalaf  

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 Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Parchg Huw Pritchard.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 
Bydd y Gweinidog yn arwain Oedfa  
Ddiolchgarwch yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch.       
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Cynhelir Gwasanaeth 
Diolchgarwch yng ngofal yr Ysgol Sul a 
Dwylo Prysur 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 Parchg W.H .Pritchard.        
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch nos Wener, Hydref 25.  
 

Cymdeithas Capel Coch 
Bydd y Gweinidog yn arwain Oedfa Ddi-
olchgarwch yng nghyfarfod Cymdeithas 
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch, 
nos Fawrth, Hydref 22.   
 

Cyfarfod Blynyddol 
Cynllun Efe 

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cynllun 
Efe yng Nghapel y Rhos, Llanrug nos 
Fawrth, Hydref 15. 
 
Dechreuwyd y cyfarfod mewn gweddi 
gan y Parchg Marcus Robinson.  Cafwyd 
braslun o hanes Cynllun Efe gan y 
Parchg John Pritchard, ac adroddiad gan 
Mrs Susan Williams am ei gwaith dros y 
flwyddyn ddiwethaf.  Cafwyd adroddiad 
am y sefyllfa ariannol gan y Trysorydd, 
Mr Clive James, a diolchwyd i bawb gan 
Mr Richard Lloyd Jones. 
 
Mae’n rhyfedd meddwl bod bron i 15 
mlynedd ers i ni ddechrau’r gwaith hwn.  
Nôl ym mis Chwefror 2005 y clywyd 
gyntaf am obaith y Parchg Dafydd Lloyd 
Hughes i gael gweithiwr a fyddai’n helpu 
eglwysi’r pentrefi yn nalgylch Eco’r 

Balm o Salm 
 
‘Dyrchafaf di, fy Nuw, O 
Frenin, a bendithiaf dy enw 
byth bythoedd. Bob dydd bendithiaf di, 
a moliannu dy enw byth bythoedd. 
Mawr yw'r ARGLWYDD, a theilwng 
iawn o fawl, ac y mae ei fawredd yn 
anchwiliadwy. Molianna'r naill genhed-
laeth dy waith wrth y llall, a mynegi dy 
weithredoedd nerthol. Am ysblander 
gogoneddus dy fawredd y dywedant, a 
myfyrio ar dy ryfeddodau. Cyhoeddant 
rym dy weithredoedd ofnadwy, ac   
adrodd am dy fawredd. Dygant i gof dy 
ddaioni helaeth, a chanu am dy        
gyfiawnder ... Try llygaid pawb mewn 
gobaith atat ti, ac fe roi iddynt eu bwyd 
yn ei bryd; y mae dy law yn agored, ac 
yr wyt yn diwallu popeth byw yn ôl 
d'ewyllys. Y mae'r ARGLWYDD yn 
gyfiawn yn ei holl ffyrdd ac yn ffyddlon 
yn ei holl weithredoedd’ (Salm 145:1-7, 
15-17). 

Wyddfa i genhadu ymhlith ieuenctid. 
Gwahoddwyd yr eglwysi i gyfarfod i 
drafod y mater yng Nghapel y Rhos ar 
Ebrill 20 y flwyddyn honno.  Roedd 13 
ohonom yn y cyfarfod hwnnw (ac yn 
rhyfedd iawn, 13 ohonom oedd yno yn y 
Cyfarfod Blynyddol nos Fawrth!)  Wedi 
hynny, aed ati i gynllunio a gweddio a 
chasglu arian yn y gobaith o fedru cael 
gweithiwr llawn amser i’n cynorthwyo.   
 
Dros y tair blynedd nesaf bu cri ohonom 
yn cyfarfod yn rheolaidd, ac yr oedd y 
cyfnod hwnnw yn werthfawr dros ben.  
Daethom yn gyfeillion yn y gwaith, ac fe 
gryfhawyd yr awydd i weld gwireddu’r 
weledigaeth a gyflwynwyd i ni.  Buom 
yn gweddio yn gyson dros y cyfan.   
 
Erbyn dechrau 2007, roeddem wedi 
llwyddo i gael dau draean yr arian y 
byddem ei angen i gynnal swydd lawn 
amser am dair blynedd.  Daethai’r arian 
hwnnw o Ymddiriedolaeth Pantyfedwen 
a’r enwadau; a’r gobaith wedyn oedd y 
byddai’r eglwysi lleol yn cyfrannu’r 
gweddill angenrheidiol.  
 
Hyd at fis Mai 2007 cyfeiriem at 
‘Bwyllgor Cynllun Gweithiwr Ieuenctid 
Dalgylch Eco’r Wyddfa’, a oedd yn llond 
ceg!  Ond yna, bathwyd yr enw ‘Efe’ fel 
acronym o ‘Efengyl i Fro’r Eco’; ac at 
‘Gynllun Efe’ y cyfeiriwn ers hynny.   
 
Erbyn dechrau 2008, roeddem yn hyder-
us y gallem fentro mynd ati i chwilio am 
weithiwr.  Mae’n rhyfedd fel y gallwn 
anghofio ambell beth.  Doeddwn i ddim 
wir yn cofio ein bod wedi hysbysebu am 
weithiwr yng ngwanwyn 2008, ond wedi 
methu â phenodi neb i’r swydd.  Aed ati i 
ail hysbysebu yn yr haf.  Daeth un o’r 
ceisiadau am y swydd o Awstralia, oddi 
wrth Andrew Settatree.  Roedd Andrew 
yn gweithio yno am gyfnod fel nyrs. O’r 
cyfarfyddiad cyntaf ag ef, daeth yn 
amlwg i ni ei fod yn awyddus i gael cyfle 
i genhadu dros Iesu Grist, a hynny trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Roedd hynny yn 

beth rhyfedd ar un ystyr gan mai dysgu’r 
iaith oedd o ei hun ar y pryd.  Gellid 
dweud ein bod wedi mentro wrth benodi 
un nad oedd yn rhugl yn y Gymraeg i 
swydd a fyddai’n cael ei chyflawni yn 
gyfan gwbl yn y Gymraeg.  Ond nid felly 
y gwelem ni bethau gan ein bod yn gwbl 
hyderus ein bod yn gwneud y peth cywir 
ac y byddai Andrew mewn dim o dro yn 
gwbl gartrefol yn yr iaith.   
 
Felly y digwyddodd wrth gwrs.  Daeth 
Andrew atom ym mis Hydref 2008, ac o 
fewn dim yr oedd yn rhugl yn yr iaith.  
Bu’n ffyddlon ei dystiolaeth am wyth 
mlynedd a hanner, wrth i’r tymor cych-
wynnol o dair blynedd gael ei ymestyn. 
Dros y ddwy flynedd olaf roeddem yn 
cydweithio â mudiad Trobwynt, gydag 
Andrew’n gweithio hanner amser i Efe a 
hanner amser yn Llŷn ac Eifionydd. 
 
Wedi i Andrew symud i swydd newydd 
ddiwedd Chwefror 2017, penderfynwyd 
y byddai Cynllun Efe yn cydweithio â 
Chapel Caersalem, Caernarfon a 
Scripture Union i gynnal Gweithiwr 
Plant, Ieuenctid a Theuluoedd am dair 
blynedd. Penodwyd Catrin Hampton i’r 
swydd a chawsom ei gwasanaeth hi o fis 
Medi 2017 hyd fis Gorffennaf 2018.  
Llwyddodd Catrin i barhau a datblygu’r 
gwaith a ddechreuwyd gan Andrew. 
Roedd yn gryn siom i ni ddeall ei bod hi 
a’i gwr Corey wedi derbyn swyddi mewn 
gwaith cenhadol yn Sir Gaerfyrddin, ond 
yr oeddem yn deall yn iawn nad oedd yn 
hawdd iddynt wrthod y cynnig a gaws-
ant.   
 
Ac felly, aed ati i hysbysebu am weithiwr 
newydd eto.  Y tro hwn, penodwyd un a 
fu’n rhan o’r gwaith o’r cychwyn, ac ers 
mis Medi 2018 mae Susan Williams wedi 
ymroi i’r gwaith gyda brwdfrydedd ac 
arddeliad.   
 
Yr wythnos nesaf, cawn grynodeb o’r 
gwaith a wnaed ers hynny.  
 


