
Ddydd Mercher diwethaf cafodd yr 
Arlywydd Trump ei uchel gyhuddo gan 
aelodau Tŷ’r Cynrychiolwyr.  Roedd hyn 
i’w ddisgwyl. Mae o’n gandryll wrth 
gwrs; ac roedd hynny hefyd i’w ddisgwyl.  
 
Wedi fy siomi wyf fi.  Wedi i mi dybio na 
allai dim ynglŷn â Mr Trump fy siomi 
bellach, mae ymateb dau o’i gefnogwyr 
i’r uchel gyhuddo wedi llwyddo i wneud 
hynny. Mae’r hyn a ddywedwyd gan  
Barry Loudermilk a Fred Keller yn hynod 
drist o gofio bod y ddau’n arddel ffydd yn 
Iesu Grist. Ar drothwy’r Nadolig, mae’n 
waeth na thrist: mae’n gableddus. 
 
Cymharu’r achos yn erbyn Trump  ag 
achos llys ein Gwaredwr a wnaeth y  
Cyngreswr Loudermilk gan fynnu bod 
Crist wedi cael gwrandawiad mwy teg 
na’r Arlywydd: ‘Yn ystod yr achos ffals 
hwnnw, caniataodd Pontus Pilat fwy o 
hawliau i Iesu nag a ganiataodd  y  
Democratiaid i’r Arlywydd hwn’.  
 
Dyfynnu geiriau’r Gwaredwr ar Galfaria a 
wnaeth y Cyngreswr Keller, ‘O Dad, 
maddau iddynt, oherwydd ni wyddant 
beth y maent yn ei wneud’ (Luc 23:34), 
gan fynnu mai dyna ei weddi yntau dros y 
rhai sy’n cyhuddo’r Arlywydd. 
 
Cabledd llwyr yw honiad Loudermilk i 
Trump gael ei drin yn waeth ac yn fwy 
anghyfiawn na’r Arglwydd Iesu Grist.  
Cabledd yw awgrym Keller bod Trump 
rywsut ar yr un gwastad â Christ a bod 
cyhuddwyr y ddau mor euog â’i gilydd. A 
chabledd i bob pwrpas yw’r modd y 
mae’n dibrisio gweddi fawr Iesu. 
 
Un o’r pethau a ddathlwn ar Ŵyl y Geni 
yw bod babi bach Bethlehem yn gwbl 
unigryw. Y mae wrth reswm yn debyg i ni 
gan iddo ddod yn blentyn ac yn ddyn go   

iawn. Ond y rhyfeddod mawr yw mai 
Duw ei hun oedd y dyn hwn. Gan ei fod 
yn ddyn a Duw, roedd yn wahanol i ni ac 
yn unigryw. Ond yr oedd yn wahanol fel 
dyn hefyd am ei fod yn ddyn perffaith.  
 
Fe’i ganed yn berffaith, ac arhosodd yn 
gwbl ddibechod ar hyd ei oes. Ac felly 
roedd pob erlid arno a phob cyhuddiad 
yn ei erbyn yn ddi-sail ac anghywir. Ni 
ellir dweud hynny am yr un person arall. 
Mae’r gorau o bobl y byd, o bob cenedl a 
chenhedlaeth, yn euog o ryw bechodau 
neu’i gilydd. Neges y Nadolig yw bod 
Crist wedi ei eni i fyw bywyd perffaith 
fel y gallai, ar Galfaria, ddwyn y gosb 
nid am ei bechod ei hun ond am bechod 
pobl eraill.  
 
Y mae’r awgrym lleiaf fod un ohonom ni 
mewn unrhyw fodd yn well na Iesu Grist 
yn wrthun. Nid amarch â Mr Trump yw i 
ni bwysleisio nad yw o gystal â’r 
Gwaredwr. Nid amarch yw i ni atgoffa 
cyfeillion yr Arlywydd na chafodd 
hwnnw ei drin yn salach na Iesu Grist. 
Ac nid amarch yw i ni ddweud na 
chafodd Trump chwaith fwy o gam nag a 
gafodd ein Harglwydd.   
 
Ar drothwy’r Nadolig, mae’n weddus i 
bawb ohonom gydnabod ein beiau. Ond 
gallwn yr un pryd lawenhau fod Iesu 
Grist wedi dod i sicrhau i ni faddeuant 
am yr holl feiau hynny. Rhyfeddwn wrth 
gofio’i eni; dotiwn wrth sylweddoli iddo 
gael ei wneud yn un ohonom ni.  Fe 
brofodd ein gwendid a’n breuder; fe’i 
darostyngodd ei hun ac fe’i temtiwyd. 
Ond ni fu’n euog o’r un bai, fel plentyn 
nac fel dyn. Ni fu, nid oes ac ni fydd neb 
tebyg iddo. Ac oherwydd hynny dim ond 
ffŵl neu gablwr a feiddiai awgrymu bod 
unrhyw un ohonom ni bechaduriaid wedi 
cael mwy o gam nag a gafodd Mab Duw. 

Neb tebyg iddo 
Rhifyn nesaf  

Gronyn, 

Ionawr 5, 2020 Gronyn 
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Gwyrth y Nadolig Cyntaf 

Gras dwyfol ddaeth i’r golau – Rhoi Iesu’n 

     Drysor mewn cadachau; 

   Duw heb rwysg mewn cnawd brau 

   A’r Gair heb fedru geiriau! 

                                     Y Parchg Dafydd Job, Bangor 

Nadolig Llawen  

a Blwyddyn Newydd Ddedwydd 



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 
Cynhelir Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul yn 
yr Oedfa Deulu am 10.30 o’r gloch.  
Bydd Parti Nadolig y plant yn dilyn.       
 
Ni fydd oedfa yn Neiniolen heno.  Bydd 
Cyngerdd Nadolig yn Eglwys Llandinor-
wig am 5.30 o’r gloch.     
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.   
 
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 
heb fod yn dda ar hyn o bryd.  
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Violet  
Williams a fu farw yng Nghartref Y   
Foelas, Llanrug ddydd Llun, Rhagfyr 15, 
yn 95 mlwydd oed.  Bydd y gwasanaeth 
angladd yng nghapel Carmel Llanllechid 
yfory, dydd Llun, Rhagfyr 23, am 11.00 
o’r gloch. 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Carwn awgrymu’r 4 noson isod ar gyfer 
Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth. A 
wnaiff aelodau’r Pwyllgor roi gwybod i 
mi mor fuan â phosibl os oes un neu   
ragor o’r nosweithiau hyn yn amhosibl.   

Nos Lun, Ionawr 20 
Nos Fawrth, Ionawr 21 
Nos Fercher, Ionawr 22 
Nos Fawrth, Ionawr 28   

 
Diolch yn fawr. - John Pritchard 

 

Nadolig Bethlehem 
Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig yng 
ngofal plant ac athrawon yr Ysgol Sul 
yng nghapel Bethlehem, Talybont bnawn 
Sul diwethaf.  Diolch i bawb a gymerodd 
ran a phawb a fu’n paratoi ar gyfer yr 
oedfa. Wedi’r oedfa cafwyd parti 
Nadolig yn y festri.  Cafodd y plant 
anrhegion a llyfryn o Stori’r Geni yn 
anrheg.   

Pedwerydd Sul  
Yr Adfent 

Llefarodd yr ARGLWYDD eto wrth 
Ahas, a dweud, “Gofyn am arwydd gan 
yr ARGLWYDD dy Dduw, arwydd o 
ddyfnder Sheol neu o uchder nef-
oedd.” Ond atebodd Ahas, “Ni ofynnaf, 
ac nid wyf am osod yr ARGLWYDD ar 
brawf.” Dywedodd yntau, 
“Gwrandewch yn awr, tŷ Dafydd. Ai 
peth bach yn eich golwg yw trethu am-
ynedd pobl, a'ch bod am drethu amyn-
edd fy Nuw hefyd? Am hynny, y 
mae'r ARGLWYDD ei hun yn rhoi ar-
wydd i chwi: Wele ferch ifanc yn feich-
iog, a phan esgor ar fab, fe'i geilw'n 
Immanuel’ (Eseia 7:10-14.  
 
a 
 
Mathew 1:18-24 
Rhufeiniaid 1:1-7  

Crefft, Cân a Stori 
Bu raid gohirio ‘Crefft, Cân a Stori’ a 
oedd i’w gynnal yn Nhŷ Elidir ddoe. 
Bydd ‘Crefft, Cân a Stori’ yn parhau n 
Llanberis a Deiniolen yn y flwyddyn 
newydd, bob deufis o hyn allan.   
 

Pulpud Newydd 
Mae’n flwyddyn bellach ers i aelodau 
Cefnywaun ac Ebeneser symud i Dŷ   
Elidir. Nos Sul diwethaf roedd pulpud 
bychan hwylus a hardd o waith Mr Glyn 
Richards ar y bwrdd. Gwnaeth Glyn y 
bwrdd o goed un o’r byrddau a oedd yn 
Ebeneser.  Diolch yn fawr iawn iddo am 
ei waith crefftus.   
 

Cymdeithas  Llanberis 
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch 
nos Fawrth, Ionawr 7 pan ddisgwylir 
Cadi Iolen o’r Amgueddfa Lechi i roi 
sgwrs am Chwarel Dinorwig.   
 

Cymdeithas  Deiniolen 
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch 
nos Lun, Ionawr 27.  Tesun sgwrs Cadi 
Iolen fydd ‘Cofio cau chwarel Dinorwig’.    
 

Capel Coch 
Bydd angen i’r cyfraniadau ariannol ar 
gyfer 2019 ddod i law’r Trysorydd, Mr 
Colin Jones, erbyn dydd Mawrth, Rhag-
fyr 31).  Diolch am eich cydweithrediad, 
a diolch am yr holl gyfraniadau yn ystod 
y flwyddyn. Bydd unrhyw gyfraniadau a 
ddaw i law wedi hynny yn cael eu hystyr-
ied ar gyfer 2020.   
 

 Beiblau i Ysgolion 
Bydd Capel Coch yn cymryd mantais o 
gynnig ‘Bibles for Children’ i ddarparu 
Beibl lliwgar i blant  blynyddoedd 2 i 6 
am ddim ond 50 ceiniog y copi.  Mae  
Ysgol Dolbadarn wedi derbyn ein cynnig 
a byddwn yn mynd ati rwan i archebu’r 
Beiblau.   

CICiau 
Bwriedir ail ddechrau cyfarfod plant yng 
Nghapel Coch yyn y flwyddyn newydd. 
Bydd CICiau bob pythefnos ar bnawn 
Mawrth i blant Blwyddyn 3-6 yr ysgol. 
Bydd y cyfarfod cyntaf rhwng 3.00 a 
4.30 o’r gloch ddydd Mawrth, Ionawr 14 

 

Dydd Nadolig 
Llanberis a Deiniolen 

Cymun Bore Nadolig  
yn Capel Coch  

am 10.00 o’r gloch 

 
Llanllechid a Thalybont 

Carolau a Darlleniadau  
yng Nghapel Carmel 
 am 10.00 o’r gloch 

 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Yn Nhŷ Elidir  

Dydd Sul, Rhagfyr 29: Y Parchg 
Gwynfor Williams am 5.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 5: Y Gweinidog am 
3.30 o’r gloch. 
    

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Dydd Sul, Rhagfyr 29: Oedfa am 10.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 5: Mr Richard 
Lloyd Jones am 10.00 o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Sul, Rhagfyr 29: Gwasanaeth 
Carolau am 5.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 5: Y Gweinidog am 
5.00 o’r gloch. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Rhagfyr 29: Y Parchg Iwan 
Llewelyn Jones am 2.00 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 5: Oedfa yng ngofal 
yr aelodau. 
 


