
Carmel  
Clwb Gwau 

Mae trip Clwb Gwau Capel Carmel i’r 
Rhyl a drefnwyd ar gyfer yfory, ddydd 
Llun, Medi 19, wedi ei ohirio ond bydd y 
Clwb yn cyfarfod yn y festri am 2.00 o’r 
gloch. Aildrefnwyd y daith i’r Rhyl ar 
gyfer pythefnos i yfory, ddydd Llun 
Hydref 3.   
 

Te Bach 
Bydd Te Bach yn y festri rhwng 2.30 a 
4.00 o’r gloch ddydd Llun, Medi 26. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yn am 6.30 
o’r gloch nos Wener, Medi 23. 
 
 
 

Comisiynu Andrew 
Dymunwn yn dda i Andrew Settatree ar 
gyfer ei Gyfarfod Comisiynu i swydd 
Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd 
Gofalaeth Bresbyteraidd Bangor.  Bydd 
yr oedfa yng Nghapel Berea Newydd os 
Iau yr wythnos hon, Medi 22. 
 
Cofiwn yn ddiolchgar am ei wasanaeth 
gyda Chynllun Efe am flynyddoedd.   
 
Dechreuir yr oedfa am 7.00 o’r gloch, a 
bydd croeso i bawb yno. Bydd lluniaeth 
ysgafn ar ôl yr oedfa.  
 
 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Medi 11 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 18 
2.00 p.m. - Y Parchg Gwenda Richards  
 

Medi 25 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Llanllechid  
 

Medi 11 
 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Glenys Jones 
 

Medi 18 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
2.00 p.m. - Y Parchg Dewi Morris 
 

Medi 25 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Medi 11 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 18 
10.00 a.m. - Oedfa 
 

Medi 25 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Deiniolen  
 

Medi 11 
5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Medi 18 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 25 
5.00 p.m. - Mrs Nerys Griffith 

Heb os, Lego ydi’r enwocaf; y mwyaf 
poblogaidd a’r mwyaf hirhoedlog o’r 
teganau hyn. Copïau cwbl ddigywilydd 
ohono ydi cynnyrch Lepin ac Oxford.  
Fwy nag unwaith, aeth cwmni Lego i 
gyfraith yn eu herbyn hwy a Mega 
Bloks ac eraill i’w hatal rhag ‘dwyn’ ei 
syniadau a’i gynlluniau.  Lego, yn 
amlwg, ydi’r safon a’r ceffyl blaen ers 
dechrau’r pumdegau, ac eto nid y 
gwreiddiol. Roedd Bayko a Minibrix 
yn nwylo plant bach ers 1935, ond y 
gwir batrwm ar gyfer Lego oedd  Self-
Locking Building Bricks Kiddikraft a 
gynhyrchwyd gyntaf ym 1947, ddwy 
flynedd cyn Automatic Binding Brick 
Lego. Camp fawr Lego oedd efelychu, 
gwella a pherffeithio cynnyrch 
Kiddikraft. A byth ers hynny, efelychu 
Lego a wnaeth yr holl gwmnïau eraill.   

Yr Arglwydd Iesu yw’r patrwm a’r 
safon ar gyfer ein bywydau, a galwyd 
pawb sy’n credu ynddo i’w efelychu. 
Bod o’r un feddwl ag ef yw’r nod: bod 
yn debyg i’r un a ddywedodd: ‘Yr wyf 
wedi rhoi esiampl i chwi; yr ydych 
chwithau i wneud fel yr wyf fi wedi ei 
wneud i chwi’ (Ioan 13:15). Ond yn 
wahanol i Lego, fedrwn ni fyth fod yn 
well na’r patrwm perffaith a gafwyd yn 
Iesu Grist. Fedrwn ni ddim rhagori ar 
yr hyn a wnâi ein Gwaredwr, ond trwy 
ei nerth gallwn ymdrechu i’w efelychu 
mewn gair a gweithred. Copïau sâl ac 
annheilwng ohono fyddwn ar y gorau; 
ond trwy drugaredd Duw, gan mai 
dyna ei fwriad ar ein cyfer, copïau   
dilys.  Boed i eraill edrych arnom ni a 
gweld yr Arglwydd Iesu Grist. 
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Hyd y gwn i, fu Bayko na Self-Locking 
Building Bricks Kiddicraft erioed ar 
gyfyl ein tŷ ni. Minibrix oedd gennym 
ni ers talwm, ond doedd gen i ddim cof 
amdano nes i mi weld llun ohono’n 
ddiweddar a chael f’atgoffa o’r briciau 
bach rwber brown a gwyn a’r tai yr 
oedd modd eu codi â nhw. Roedd yr 
Automatic Binding Brick hefyd yn gwbl 
ddieithr i mi. Teganau o dridegau a 
phedwardegau’r ganrif ddiwethaf oedd 
y rhain, ond rwy’n prysuro i ddweud 
nad dyna gyfnod fy mhlentyndod i! 

Ond os yw’r Automatic Binding Brick 
y dechreuwyd ei werthu ym 1949 yn 
enw dieithr nid felly’r cwmni a’i 
gwnaeth ac a roddodd ei enw i’r tegan 
hwn yn fuan wedyn: Lego. Dyna un 
peth na fu’n ddieithr yn ein tŷ ni, o’r 
ratl Duplo cyntaf a ddaeth acw i’r car 
James Bond Creator a gefais i’n anrheg 
gan y plant ac y treuliais oriau yn ei 
adeiladu yn ystod y Cyfnod Clo.   

Enw cyfarwydd arall i genhedlaeth ein 
plant yw Mega Bloks, a daw’r enwau 
Lepin ac Oxford  yr un mor gyfarwydd 
mae’n debyg i’r genhedlaeth nesaf. 
Dyna amrywiaeth o deganau o wahanol 
wledydd a chyfnodau: y tri chyntaf o 
wledydd Prydain y tridegau a’r ped-
wardegau; Mega Bloks o Ganada’r 
nawdegau; a Lepin o China ac Oxford 
(er gwaethaf yr enw) o Gorea ill dau 
ond ychydig flynyddoedd oed. A Lego 
wrth gwrs o Ddenmarc. Ac eto nid mor 
wahanol gan mai teganau tebyg i Lego 
yw’r rhain oll: briciau bychan o blastig 
yw’r cyfan ac eithrio’r hen Minibrix.  

O Bayko i Lepin  



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 
Capel Coch 

Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch yn ngofal rhai o’r aelodau.  Diolch 
yn fawr i bawb a fydd yn cymryd rhan. 
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gwenda Richards.   
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 

 

Carmel 
Gwasanaethir yn yr oedfa yng nghapel 
Carmel am 2.00 o’r gloch gan y Parchg 
Dewi Morris.  Sylwch bod yr amser wedi 
ei newid i 2.00 o’r gloch ar ei gais er 
mwyn ei alluogi i gadw ei gyhoeddiadau 
eraill wedi y dydd. Bydd yr Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch. 
 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Miss  
Margaret Jones wedi iddi golli ei chwaer 
Mair yn Weymouth yn ystod mis Awst. 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at aelodau eglwysi’r 
Ofalaeth sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd 
neu sydd newydd ddychwelyd o’r ysbyty.  
Yr un modd, anfonwn ein cofion at ein  
haelodau sydd mewn cartref preswyl a   
chartref nyrsio.  

 

Genesis 
 
‘Clywodd Jacob fod meibion Laban yn 
dweud, “Y mae Jacob wedi cymryd holl 
eiddo ein tad, ac o'r hyn oedd yn perthyn i'n 
tad y mae ef wedi ennill yr holl gyfoeth 
hwn.” A gwelodd Jacob nad oedd agwedd 
Laban ato fel y bu o'r blaen. Yna dywedodd 
yr ARGLWYDD wrth Jacob, “Dos yn ôl i 
wlad dy dadau ac at dy dylwyth, a byddaf 
gyda thi.” Felly anfonodd Jacob a galw 
Rachel a Lea i'r maes lle'r oedd ei braidd; a 
dywedodd wrthynt, “Gwelaf nad yw ag-
wedd eich tad ataf fel y bu o'r blaen, ond bu 
Duw fy nhad gyda mi. Gwyddoch fy mod 
wedi gweithio i'ch tad â'm holl egni; ond 
twyllodd eich tad fi, a newid fy nghyflog 
ddengwaith; eto ni adawodd Duw iddo fy 
niweidio. Pan ddywedai ef, ‘Y brithion 
fydd dy gyflog’, yna yr oedd yr holl braidd 
yn epilio ar frithion; a phan ddywedai ef, 
‘Y broc fydd dy gyflog’, yna yr oedd yr 
holl braidd yn epilio ar rai broc. Felly cym-
erodd Duw anifeiliaid eich tad a'u rhoi i 
mi. Yn nhymor beichiogi'r praidd codais fy 
ngolwg a gweld mewn breuddwyd fod yr 
hyrddod oedd yn llamu'r praidd wedi eu 
marcio'n frith a broc. Yna dywedodd angel 
Duw wrthyf yn fy mreuddwyd, ‘Jacob.’ 
Atebais innau, ‘Dyma fi.’ Yna dywedodd, 
‘Cod dy olwg ac edrych; y mae'r holl 
hyrddod sy'n llamu'r praidd wedi eu marc-
io'n frith a broc; yr wyf wedi gweld popeth 
y mae Laban yn ei wneud i ti. Myfi yw 
Duw Bethel, lle'r eneiniaist golofn a 
gwneud adduned i mi. Yn awr cod, dos o'r 
wlad hon a dychwel i wlad dy enedigaeth’  
(Genesis 31:1-13). 

Y Ddau Dŵr 

Dyma’r erthygl y bwriadwyd ei          
chyhoeddi’r Sul diwethaf, Medi 11.   

 

 

Mae’n un o’r ychydig ddyddiadau sydd 
wedi ei serio ar gof cenhedlaeth o bobl: 
9/11; y nawfed o fis Medi, 2001. Union 
un mlynedd ar hugain i heddiw y chwal-
wyd tyrrau Canolfan Fasnach y Byd yn 
Efrog Newydd gan ladd 2,753 o bobl (yn 
cynnwys yr ymosodwyr). 

Roedd yn anodd gwybod beth i’w 
ddweud yn dilyn y digwyddiad erchyll, 
ond dyma y ceisiwyd ei ddweud yn 
Gronyn  y Sul dilynol (wedi cyfeirio at yr 
angen i weddïo dros bobl Efrog Newydd 
a phawb yr effeithiwyd arnynt gan y gyf-
lafan). 

“Ac mae angen gweddïo hefyd dros ar-
weinwyr y gwledydd, y cânt ddoethineb 
a phwyll a gras. Mae’r sôn am ddial a 
chyrchoedd milwrol yn erbyn gwledydd 
sy’n cael eu hamau o fod yn gefnogol i 
bwy bynnag oedd yn gyfrifol am yr ym-
osodiad ffiaidd yn peri  pryder i lawer 
ohonom. Mae angen dal a gosod y tros-
eddwyr gerbron llysoedd, a gobeithio 
bydd pob ymdrech i sicrhau hynny yn 
llwyddiannus. Ond mae’r holl sôn am 
ddial a chyrchoedd milwrol yn erbyn 
gwledydd a allai fod yn  llochesu’r rhai a 
amheuir o’r terfysgaeth yn fater o gryn 
bryder i lawer o wleidyddion a phobl 
gyffredin. Mae’n anodd gweld sut y 
byddai lladd cannoedd os nad miloedd o 
bobl mewn gwlad arall yn helpu dim ar 
bethau, heb sôn am fod yn gyfiawn i’w 
wneud.” 

Aed ymlaen i sôn am gyflwyno pob pry-
der a gofal i ofal Duw; a’r un yw’r anog-
aeth wedi’r holl flynyddoedd.  

 

 

 

 

 

 

Nôl ym mis Medi 2001 ni fuasai neb 
wedi medru darogan faint yn union fydd-
ai’r “cannoedd os nad miloedd” a leddid 
mewn unrhyw gyrch milwrol dialgar. 
Trasiedi mawr yr un mlynedd ar hugain 
diwethaf yw nad oes eto fodd gwybod 
faint o bobl a laddwyd trwy’r rhyfeloedd 
a ymladdwyd yn Affganistan ac Irac 
mewn ymateb i ddinistrio’r Ddau Dŵr. 
Cofnodwyd nifer y milwyr o’r Unol Dal-
eithiau a’i chynghreiriaid a laddwyd: 
3,576 yn Affganistan (2001-2021) a 
4,825 yn Irac (2003-2011). Mae hynny 
ynddo’i hun deirgwaith y nifer a laddwyd 
ar Fedi’r 11eg! Anos yw dweud faint o 
bobl Affganistan ac Irac (yn filwyr a 
phobl gyffredin) a laddwyd gan fod gwa-
hanol ffynonellau’n nodi ffigurau sy’n 
amrywio cymaint. Bu o leiaf 175,000 
farw yn Affganistan mae’n debyg ond 
mae’n bosibl iawn fod y gwir nifer yn 
uwch o lawer. Bu o leiaf 150,000 farw yn 
Irac, ond mae rhai ffynonellau’n honni 
bod dros filiwn o bobl wedi eu lladd yno.  

Beth bynnag y gwir niferoedd, mae’r 
ffigurau hyn yn dystiolaeth ddiymwad i 
ynfydrwydd rhyfel. A dylent ysgogi ar-
weinwyr cenhedloedd byd i ganfod 
ffyrdd amgenach o ddatrys anghydfod a 
cheisio cymod a heddwch. Gweddïwn am 
ddoethineb i’r arweinwyr hyn, yn arben-
nig y rhai sydd yng nghanol y rhyfeloedd 
presennol. Arwydd o warth ein byd syrth-
iedig yw bod degau a channoedd o fil-
oedd o fywydau mor ddibris a diwerth 
yng ngolwg y rhai sy’n llywodraethu 
drostynt.   


