
Beiblau i Ysgolion 
Mae’r elusen ‘Bibles for Children’ yn 
helpu eglwysi i ddarparu copiau o Feibl 
lliwgar i blant  blynyddoedd 2 i 6 am 
ddim ond 50 ceiniog y copi.  Yr ‘amod’ 
yw y byddai eglwysi wedyn yn darparu 
Beiblau i’r plant a fyddai’n cyrraedd 
Blwyddyn 2 yn y blynyddoedd dilynol am 
£5.95 y copi.  Petai 20 plentyn ym 
mlwyddyn 2, golygai hynny £119 yn yr 
ail flwyddyn.  Tybed oes un neu ragor o 
eglwysi’r Ofalaeth yn fodlon mentro 
buddsoddi arian er mwyn rhoi Beibl i’r 
plant. Yn naturiol, byddai angen gweld a 
fyddai’r ysgolion am dderbyn y fath 
gynnig.  Ond y cam cyntaf yw gwybod a 
oes gan yr eglwysi ddiddordeb. 
 

CIC 
Cynhelir CIC yn Capel Coch nos Wener, 
Rhagfyr 6; a byddwn yn mynd i Fowlio 
Deg yn Y Ffôr nos Wener, Rhagfyr 13.    
 

Crefft, Cân a Stori 
Cynhelir sesiwn nesaf ‘Crefft, Cân a 
Stori’ Capel Coch fore Sadwrn, Rhagfyr 7 
(nid y 14eg fel y nodwyd yr wythnos   
ddiwethaf), rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch 
yng ngofal Susan Williams a Chynllun 
Efe. Bydd ‘Crefft, Cân a Stori’ yn Nhŷ 
Elidir, Deiniolen rhwng 2.00 a 4.00 o’r 
gloch ddydd Sadwrn, Rhagfyr 21.   

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir  

Dydd Sul, Rhagfyr 8: Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan Mr Eurfryn Davies.       
     

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Rhagfyr 6: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sadwrn, Rhagfyr 7: Crefft, Cân 
a Stori rhwng 10.30 a 12.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 8 Gwasanaethir am 
10.00 a 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.  
Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Rhagfyr 2: Te Nadolig 
Clwb Gwau.   
Nos Wener, Rhagfur 6: Clwb ‘Dwylo 
Prysur’  am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Rhagfyr 8: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. Gwasanaethir yn yr 
Oedfa Gymundeb am 5.00 o’r gloch gan 
y Parchg Dafydd Coetmor Williams.     
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Rhagfyr 8: Ysgol Sul am 
10.00 o’r gloch.  Gwasanaethir am 2.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Rhagfyr 8 
5.00 p.m. - Mr Eurfryn Davies 
 

Rhagfyr 15 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
       Gwasanaeth Carolau a Darlleniadau 
 

Rhagfyr 22 
Dim oedfa yn Nhy Elidir 

Uno yn Eglwys Llandinowrig 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Rhagfyr 8 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 
Rhagfyr 15 

10.00 a.m. - Y Parchg Eifion W Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Rhagfyr 22 
10.30 a.m. - Gwasanaeth Nadolig yr  
  Ysgol Sul   
 

Un o ddatganiadau mwyaf cofiadwy’r 
Testament Newydd yw, ‘Nid oes arnaf 
gywilydd o’r Efengyl’ (Rhufeiniaid 
1:16).  Un o Gristnogion amlycaf y 
ganrif gyntaf, Paul, a’u dywedodd, gan 
egluro, ‘Oherwydd gallu Duw yw hi ar 
waith er iachawdwriaeth i bob un sy’n 
credu, yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y 
Groegiaid’.  O ddarllen neu glywed y 
geiriau mi ddywedwn innau ar unwaith, 
‘Amen’. Yr Efengyl, wedi’r cyfan, yw 
sylfaen fy ngobaith a’m hyder.  Hi yw 
sylwedd fy nghysur a’m llawenydd 
dyfnaf. Hi fu’n sail i’m pregethu dros y 
blynyddoedd. Hebddi, mi wn y byddai 
holl drywydd fy mywyd wedi bod yn 
wahanol. Na, nid oes arnaf gywilydd 
ohoni.   
 
Nid oes arnaf gywilydd o’i mawredd: y 
newyddion da am allu Duw yw hi. Nid 
syniadau na gweithgaredd dynol yw’r 
Efengyl ond gweithgaredd achubol y 
gwir a’r unig Dduw Byw. Nid oes arnaf 
gywilydd o’i rhyfeddod, a hithau’n 
cynnig popeth y mae ‘iachawdwriaeth’ 
yn ei olygu: maddeuant, cymod, cysur, 
llawenydd, heddwch, gobaith a llawer 
mwy. Ac nid oes arnaf gywilydd o’i 
symlrwydd, a hithau’n cyhoeddi fod  yr 
holl bethau hyn sy’n rhan o’r bywyd 
Cristnogol yn eiddo i bwy bynnag sy’n 
credu yng Nghrist. Ydi, mae’r cyfan ar 
ein cyfer trwy ffydd yn Iesu Grist, ac 
nid trwy ymarfer defodau crefyddol na 
chyflawni gweithredoedd moesol na 
meistroli gwybodaeth ddiwinyddol.  Ei 
symlrwydd yw ei gogoniant: y mae holl 
fendithion gras a chariad Duw yn eiddo 
i bawb sy’n credu yn y Gwaredwr. 

Ond weithiau, dim ond weithiau, mae 
symlrwydd gorchymyn ac addewid yr 
Efengyl yn destun cywilydd.  Pan fydd 
rhai am gymhlethu pethau, a gwneud 
Cristnogaeth yn ymchwil ysbrydol a 
chrefyddol pob unigolyn am Dduw yn 
hytrach na datguddiad Duw ohono ei 
hunan yn ei Fab. Pan fydd eraill yn 
dadlau bod ein Hefengyl yn llawer rhy 
simplistig i bobl wybodus yr unfed 
ganrif ar hugain os mynnwn ddal i 
gredu mai’r Beibl yw sail y cyfan a 
gredwn am Dduw a’n perthynas ag Ef. 
Pan fydd rhai’n ein cyhuddo o lynu 
wrth ddysgeidiaeth hynafol a chyntefig 
am groes waedlyd a bedd gwag yn lle 
cofleidio syniadau a dehongliadau 
newydd. Pan fydd eraill yn dadlau mai 
peth eilradd yw ffydd (a hyd yn oed 
beth diystyr a pheryglus), ac mai 
gweithredoedd yw dechrau a diwedd y 
bywyd Cristnogol.  
 
Ydi, weithiau mae’n demtasiwn i fod â 
chywilydd o’r Efengyl hon. Ydi hi mor 
syml â hyn? Oes modd ei chrynhoi 
mewn ychydig eiriau? Ai digon 
dweud, ‘Cred yn yr Arglwydd Iesu 
Grist, a chadwedig fyddi’ (Actau 
16:31). Ydi; oes; ac ydi eto. Y mae’r 
Efengyl yn glir a syml: yn fwriadol 
felly wrth gwrs er mwyn i ni fedru 
gweld cariad Duw a’r hyn a wnaeth 
trosom yn Iesu Grist. Mae’n fwriadol 
felly er mwyn i bawb fedru ei chredu; 
hen ac ifanc, dysgedig ac annysgedig, 
doeth a ffôl, drwg a da. Ac os nad oes 
arnat gywilydd o’r Efengyl, ‘Na foed 
cywilydd arnat roi tystiolaeth am ein 
Harglwydd’ (2 Timotheus 1:8). 

Na foed cywilydd 
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Rhif 822 

01 Rhagfyr, 2019   
G

o
fa

la
e
th

 F
ro

’r
  

L
le

c
h

e
n

 L
a
s 



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 heddiw gan y Parchg Gwynfor 
Williams. Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.     
 
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Neiniolen 
am 3.30 o’r gloch gan y Gweinidog.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch.  Cynhelir Oedfa Nadolig 
Cyfeillion Ysbyty Gwynedd am 3.00 o’r 
gloch, ac ni fydd oedfa 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 R O Jones.    
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 
heb fod yn dda ar hyn o bryd. Cofiwn yn 
arbennig am y rhai ohonoch sydd wedi 
bod yn yr ysbyty neu’n mynd yno am 
driniaeth yn fuan.  Dymunwn adferiad 
buan i chi i gyd. Anfonwn gofion hefyd 
at yr aelodau sydd mewn cartrefi preswyl 
neu gartrefi nyrsio. 

Nadolig Cyfeillion  
Ysbyty Gwynedd 

Mae aelodau Carmel Llanllechid yn  
falch o gael estyn croeso y pnawn yma i 
Gyfeillion Ysbyty Gwynedd  a fydd yn 
cynnal eu Gwasanaeth Nadolig yma.  Y 
gwasanaeth hwn sy’n cloi dathliadau 50 
oed y Cyfeillion sydd wedi bod mor 
weithgar yn yr Ysbyty ac yn Ysbyty môn 
ac Arfon cyn hynny.  Gwneir casgliad at 
waith y Cyfeillion.  Bydd paned a mins 
peis yn y festri wedyn.  Croeso cynnes i 
Gôr Ysgol Llanllechid a phawb arall a 
fydd yn cymryd rhan yn yr oedfa heddiw.   
 

Sul Cyntaf  
Yr Adfent 

‘Y neges gafodd Eseia fab Amos am 
Jwda a Jerwsalem: Yn y dyfodol, bydd 
mynydd teml yr ARGLWYDD wedi'i 
osod yn ben ar y mynyddoedd eraill, a'i 
godi'n uwch na'r bryniau. Bydd y 
gwledydd i gyd yn llifo yno, a llawer o 
bobl yn mynd yno a dweud: “Dewch! 
Gadewch i ni ddringo Mynydd 
yr ARGLWYDD, a mynd i deml Duw 
Jacob, iddo ddysgu ei ffyrdd i ni, ac i 
ninnau fyw fel mae e am i ni fyw.” 
Achos o Seion y bydd yr arweiniad yn 
dod, a neges yr ARGLWYDD o Jerws-
alem. Bydd e'n barnu achosion rhwng y 
cenhedloedd ac yn setlo dadleuon 
rhwng pobloedd lawer. Byddan nhw'n 
curo'u cleddyfau yn sychau aradr a'u 
gwaywffyn yn grymanau tocio. Fydd 
gwledydd ddim yn ymladd ei gilydd, 
nac yn hyfforddi milwyr i fynd i ryfel. 
Bobl Jacob – dewch! gadewch i ni fyw 
yng ngolau'r ARGLWYDD’  
(Eseia 2:1-5).  
 
a 
 
Mathew 24:37-44 
Rhufeiniaid 13:11-14 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Ann Pritchard, 
Madryn, Stryd Newton yn Capel Coch 
ddydd Mawrth diwethaf, Tachwedd 26. 
Bu farw Ann yn Ysbyty Gwynedd nos 
Sadwrn, Tachwedd 16, yn 79 mlwydd 
oed. Roedd y gwasanaeth yng ngofal y 
Gweinidog a thraddodwyd teyrnged i’w 
modryb gan Lowri Roberts. Mrs Bethan 
Holding oedd yr organyddes. Cafwyd 
gwasanaeth byr ym Mynwent Nant Peris 
wedyn.  
 
Ganwyd Ann yn Ninbych ond cafodd ei 
magu a threulio ei dyddiau ysgol ym 
Mhenrhyndeudraeth, Waunafwr a Rhos-
llanerchrugog lle bu ei thad yn weinidog. 
Cyfarfu â’i darpar ŵr Selwyn yn y Coleg 
Normal ym Mangor. Wedi dechrau eu 
bywyd priodasol yn Y Rhyl daethant i 
Lanberis yn 1968 pan benodwyd Selwyn 
yn Ddirprwy Brifathro Ysgol Dolbadarn, 
ei hen ysgol. Roedd eu merch Rhiannon 
wedi ei geni yn Y Rhyl. 
 
Roedd Ann yn wraig dalentog mewn 
mwy nag un maes, ac yn arbennig fel 
pianydd ac actores, a bu’n weithgar gyda 
Chwmni Drama Llanberis ar hyd y blyn-
yddoedd. Yr oedd yn wraig annwyl a 
hwyliog, yn barod ei barn ac yn barchus 
o bawb. Bu’n gefn mawr i’w theulu, ei 
chwaer Menai a’i brawd Aled, ond yn 
arbennig i Rhiannon ac i’w hŵyr Guto 
Selwyn.  Er nad oedd ei hiechyd wedi 
bod yn dda ers sawl blwyddyn yr oedd ei 
marwolaeth yn annisgwyl.  Bydd yn sicr 
golled fawr ar ei hôl ymhlith ei theulu a’i 
ffrindiau, ac estynnwn ein cydymdeimlad 
i Rhiannon a Guto a’r teulu cyfan. 
 
Bydd y rhoddion a dderbynnir er cof am 
Ann yn cael eu rhannu rhwng Meddygfa 
Waunfawr, Ymchwil Canc  a Chronfa 
Capel Coch.  Ar ran Capel Coch, diolch 
yn fawr iawn. 
 
 
 

Cynllun Efe 
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Cynllun 
Efe yng Nghapel Caeathro fore Llun di-
wethaf.  Caiff pwyllgorau’r Grŵp Hybu 
a’r Ymddiriedolwyr eu cynnal yn yr un 
lle brynhawn Mawrth yr wythnos hon. 
 

Cymdeithas  Llanberis 
Cynhelir cyfarfod nesaf Cymdeithas   
Undebol Capel Coch am 7.00 o’r gloch 
nos Fawrth, Rhagfyr 10 yng nghwmni 
Mr Elwyn Thomas. Testun ei sgwrs fydd 
‘Cerddi Hanner Canrif’. 

 
Cymdeithas Lenyddol 

Deiniolen 
Yn y Gymdeithas Lenyddol yn Neiniolen 
nos Lun diwethaf cafwyd sgwrs ddifyr 
gan Mr Gari Wyn ar John Owen, a fu’n 
byw ac yn amaethu yn Nhy’n Llwyn, 
Pentir, cartref  presennol Gari Wyn a’i 
deulu, yng nghanol y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg.  Yr oedd John Owen yn am-
aethwr, yn bregethwr ac awdur. Wedi 
gweithio’n galed i wella tiroedd Ty’n 
Llwyn, anfonwyd John Owen a’i deulu 
oddi yno yn ddiseremoni gan Thomas 
Assheton Smith, Stad y Faenol, wedi i 
John Owen ddewis pleidleisio dros y 
Rhyddfrydwr Love Jones Parry yn       
hytrach na’r Ceidwadwr, mab Stad y 
Penrhyn yn Etholiad 1868.  Mae’n siŵr 
fod hanes John Owen yn newydd i’r 
mwyafrif a oedd yno. 
 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Yn anffodus, ni fydd yn bosibl cynnal 
Pwyllgor yr Ofalaeth a drefnwyd ar gyfer 
canol y mis hwn.  Bydd rhaid ail drefnu 
ac fe chwiliwn am ddyddiad cyfleus. 
 

Capel Coch 
Bydd angen cyfraniadau ar gyfer 2019 i 
law’r Trysorydd erbyn dydd olaf y 
flwyddyn os gwelwch yn dda. 


