
Bocs bwyd  
Rydym am ail ddechrau derbyn bwydydd 
yn Capel Coch ar gyfer Banc Bwyd     Ar-
fon.  Bydd bocs yn y cyntedd ar gyfer un-
rhyw gyfraniad.   
 
Mae’r holl bryder ynghylch pris ynni a 
chostau byw yn golygu y bydd mwy fyth 
o alw am gymorth y Banciau Bwyd dros y 
misoedd nesaf. 
 

Hen Stampiau 
Rydym yn dal i gasglu hen stampiau yn 
Capel Coch.  Mae bocs ar gyfer y rheiny 
yn y cyntedd hefyd.  Diolch yn fawr i Haf 
Thomas, Llanrug sy’n trefnu i’r stampiau 
gael eu defnyddio i gefnogi gwaith 
elusennol.  
 

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 
Annibynwyr Gogledd Arfon yn y Capel 
Coffa, Cyffordd Llandudno, am 7.00 o’r 
gloch, nos Fercher, Tachwedd  9.  Bydd 
y Pwyllgor Gwaith yn festri Bethlehem 
Talybont ddydd Llun, Hydref 24. 
 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Hydref 16 
2.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Ll Evans 

 
Hydref 23 

2.00 p.m. - Y Gweinidog / Diolchgarwch 
 

Hydref 30 
2.00 p.m. - Y Parchg Ddr Elwyn Richards 

 
 

Llanllechid  
 

Hydref 16 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Diolchgarwch yr Ysgol Sul a         
Dwylo Prysur 

 
Hydref 23 

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

 
Hydref 30 

10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Sarah Roberts 

 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Hydref 16 
10.00 a.m. - Mr John Roberts, Waunfawr 

 
Hydref 23 

10.30 a.m. - Y Gweinidog /Diolchgarwch 
 

Hydref 30 
10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

 

Deiniolen  
 

Hydref 16 
3.30 p.m.  - Y Gweinidog / Diolchgarwch 

 
Hydref 23 

5.00 p.m.  - Miss Eleri Lloyd Jones 
 

Hydref 30 
3.30 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

osgoi ateb cwestiynau, ond mae Ms 
Truss wedi perffeithio’r grefft. Ers mis 
cyfan, mae’n ateb pob cwestiwn trwy 
ddweud “na fydd y bil nodweddiadoll 
am ynni’n fwy na £2,500 y flwyddyn 
dros y ddwy flynedd nesaf”. 

Yn aml iawn, mae gofyn i Gristnogion 
ateb cwestiynau ynglŷn â’r Ffydd a’r 
Beibl, ac ynglŷn â Duw. Gwnawn ein 
gorau i’w hateb, yn arbennig pan 
fyddwn yn synhwyro bod pobl wir 
eisiau atebion i gwestiynau sy’n pwyso 
arnynt. Ar brydiau, fyddwn ni ddim yn 
gwybod yr ateb, a gwell cydnabod 
hynny. Dro arall, mi fydd angen egluro 
nad oes gennym ateb am nad yw Duw 
wedi gweld yn dda i ddatgelu popeth i 
ni. Ond mae yna gwestiynau y medr 
pob Cristion eu hateb, ac at un o’r 
cwestiynau hynny y cyfeiria Pedr wrth 
iddo ddweud, ‘Byddwch yn barod bob 
amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio 
gennych gyfrif am y gobaith sydd 
ynoch’ (1 Pedr 3:15). Rhoddwyd i ni 
obaith trwy Iesu Grist. Ac mae Pedr yn 
ein hannog i roi rheswm am y gobaith 
hwnnw os bydd pobl yn holi amdano. 
Nid yw hynny o reidrwydd yn golygu 
bod pob Cristion yn rhoi esboniad 
cyflawn o’r Beibl a’r Efengyl a’r 
Ffydd, ond gall pob un ddweud 
rhywbeth am gariad Duw a gras Crist a 
dylanwadau’r Ysbryd Glân.  

Os a phan ddaw cyfle i roi ateb am y 
gobaith sydd ynom, gwnawn hynny’n 
llawen, mewn gair syml neu ddau os 
oes rhaid. Peidiwn ar unrhyw gyfrif â 
gwrthod ag ateb.  
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Dim ond unwaith neu ddwy y bûm i’n 
aelod o banel seiat holi. Roedd pethau 
felly’n eithaf poblogaidd ar un adeg 
mewn cymdeithasau diwylliannol, ond 
yn anfoddog iawn y byddwn i’n derbyn 
gwahoddiad i’r un ohonyn nhw. Fues i 
erioed yn hyderus y medrwn roi ateb 
call a gwybodus i’r cwestiynau y 
byddai’r gynulleidfa’n eu holi ynglŷn 
ag amrywiol faterion cyfoes. A phwy 
mewn difrif fyddai elwach o’m clywed 
i’n doethinebu wrth fynd i’r afael â’r 
cwestiynau difri’ a digri? 

Ond bu adegau pan fu raid i mi ateb 
cwestiynau: ambell gyfweliad radio 
neu gyfweliad am swydd, er enghraifft. 
Diolch am hynny, mae dyddiau sefyll 
arholiad o’r tu cefn i mi, ond rwy’n dal 
i gofio mai’r rheol euraidd oedd bod 
rhaid darllen y cwestiwn yn ofalus cyn 
llunio ateb. Doedd dim iws sgwennu 
truth hir ond amherthnasol: ateb y 
cwestiwn oedd y peth pwysig.  

Mae’r Prif Weinidog Liz Truss yn 
ymfalchio mai mewn ysgol gyfun y 
derbyniodd ei haddysg. Ond wnaeth yr 
ysgol honno ddim ei dysgu i ateb 
cwestiynau (ddim mwy nag a wnaeth ei 
ysgol breifat yntau i’w rhagflaenydd 
wrth gwrs). A gwelwyd hynny’n glir 
ddydd Iau yn y gynhadledd i’r wasg a 
gynhaliodd Ms Truss wedi iddi roi’r 
sac i’w Changhellor, Kwasi Kwarteng. 
Pedwar cwestiwn yn unig a ganiataodd 
hi ar derfyn y gynhadledd, ond roedd 
hynny bedwar yn ormod o gofio na 
wnaeth hi ymdrech o gwbl i ateb yr un 
ohonyn nhw. Roedd ei rhagflaenydd yn 

Rhoi ateb 



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 yng ngofal Mr John Roberts, 
Waunfawr.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gerallt Lloyd Evans.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Bydd oedfa Ddiolchgarwch yn Neiniolen 
am 3.30 o’r gloch dan arweiniad y 
Gweinidog.  

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch a chynhelir oedfa 
Ddiolchgarwch y plant a’r ieuenctid am 
5.00 o’r gloch. 
 

Diolchgarwch  
Deiniolen 

Yn yr oedfa Ddiolchgarwch yn Neiniolen 
am 3.30 o’r gloch heddiw derbynnir 
rhoddion o fwydydd ar gyfer Banc Bwyd 
Arfon.     

Diolchgarwch  
Capel Coch 

Sylwch mai am 10.30 o’r gloch (nid 10.00) 
y bydd yr oedfa Ddiolchgarwch yn Capel 
Coch fore Sul nesaf, Hydref 23.   

 

Genesis 
 
‘Dywedodd Duw wrth Jacob, “Cod, dos i 
fyny i Fethel, ac aros yno; a gwna yno allor 
i'r Duw a ymddangosodd iti pan oeddit yn 
ffoi rhag dy frawd Esau.” Yna dywedodd 
Jacob wrth ei deulu a phawb oedd gydag ef, 
“Bwriwch ymaith y duwiau dieithr sydd yn 
eich mysg, ac ymlanhau, a newid eich di-
llad. Codwn ac awn i fyny i Fethel, er 
mwyn imi wneud allor yno i'r Duw a'm 
gwrandawodd yn nydd fy nghyfyngder, ac a 
fu gyda mi ar fy nhaith.” ...  
 
Fel yr oeddent yn teithio, daeth arswyd 
mawr ar y dinasoedd o amgylch, fel na fu 
iddynt ymlid meibion Jacob. A daeth Jacob 
a'r holl bobl oedd gydag ef i Lus, hynny yw 
Bethel, yng ngwlad Canaan, ac adeiladodd 
allor yno, ac enwi'r lle El-bethel, am mai 
yno yr ymddangosodd Duw iddo pan oedd 
yn ffoi rhag ei frawd ...  
 
Ymddangosodd Duw eto i Jacob, ar ôl iddo 
ddod o Padan Aram, a'i fendith-
io. Dywedodd Duw wrtho, “Jacob yw dy 
enw, ond nid Jacob y gelwir di o hyn allan; 
Israel fydd dy enw.” Ac enwyd ef Israel. A 
dywedodd Duw wrtho, “Myfi yw Duw 
Hollalluog. Bydd ffrwythlon ac amlha; daw 
ohonot genedl a chynulliad o genhedloedd, 
a daw brenhinoedd o'th lwynau. Rhof i ti y 
wlad a roddais i Abraham ac Isaac, a bydd 
y wlad i'th hil ar dy ôl.” Yna aeth Duw i 
fyny o'r man lle bu'n llefaru wrtho. A gos-
ododd Jacob golofn, sef colofn garreg, yn y 
lle y llefarodd wrtho; tywalltodd arni ddiod-
offrwm, ac arllwys olew arni. Felly enwodd 
Jacob y lle y llefarodd Duw wrtho, Bethel.
(Genesis 35:1-15). 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Ernest Jones, 
Hafan, 7 Porth y Gogledd, Deiniolen yn 
Eglwys Llandinorwig a Mynwent 
Machpela ddydd Gwener, Hydref 14 dan 
arweiniad y Gweinidog.  Annette Bryn 
Parri oedd yr organydd,  
 
Bu farw Ernie yn Hospis Dewi Sant yn 
Ysbyty Stanley, Caergybi nos Fawrth, 
Hydref 4 wedi cystudd byr.     
 
Bu’n aelod a diacon ffyddlon a gweithgar 
yn Ebeneser, Deiniolen am flynyddoedd. 
Bu’n Drysroydd,  ac yn Ysgrifennydd y 
Cyhoeddiadau ac yn Ymddiriedolwr ac  
aelod o’r Pwyllgor Adeiladau.  Roedd 
bob amser yn barod i wneud ei ran i 
helpu efo gwahanol waith yr oedd angen 
ei wneud yn y capel, yn arbennig waith 
trydanol.  
 
Bu’n gefnogol i wahanol weithgared-
dau’r pentref; ac ers blynyddoedd bu’n 
aelod o Gôr Meibion Dyffryn Peris gan 
fwynhau cwmniaeth y Côr yn fawr iawn. 
 
Un o Gaernarfon oedd Ernie, ond roedd 
wedi ymgartrefu yn Neiniolen wedi iddo 
briodi â Margaret ym mis Hydref 1960. 
Cawsant dros 57 o flynyddoedd o fywyd 
priodasol, ac ergyd galed iawn iddo oedd 
marwolaeth annisgwyl Margaret ym mis 
Mai 2018.  Ers hynny, cafodd ofal tyner 
gan ei ferch Jennifer, a chydymdeimlwn 
yn ddwys â hi yn ei phrofedigaeth. 
 

Cofion 
Dymuniadau gorau i bawb ohonoch sydd 
heb fod yn eich iechyd arferol ar hyn o 
bryd, yn arbennig y rhai sy’n aros am 
driniaeth ysbyty neu ar ganol triniaeth. 
Boed i bawb ohonom, beth bynnag ein 
hamgylchiadau, brofi nerth a diddanwch 
Duw.   
 
Gweddïwn yn feunyddiol dros ein gilydd 
a thros deulu a chyfeillion. 

Cydymdeimlo 
Bu farw Mr Keith Thomas, 2 Tan-y-
Garth, Rachub yn Ysbyty Gwynedd 
ddydd Llun, Hydref 10. Cydymdeimlwn 
â’i briod Valerie a’u meibion Paul a    
Jonathan. Cynhelir gwasanaeth angladd 
cyhoeddus yng nghapel Carmel am 1.00 
o’r gloch ddydd Mercher, Hydref 19.     

 

Llun Capel Coch 
Derbyniwyd copiau y dydd o’r blaen o 
gylchlythyr misol Oriel Daniel, Llangefni 
a gyhoeddir gan y Parchg John Morris, 
Llanddaniel. Mae’r cylchlythyr yn 
cyflwyno darluniau ei fab Rhys o gapeli 
ac eglwysi. Yn y rhifyn diweddaraf hwn 
ceir llun o Capel Coch a wnaed gan Rhys 
y mis diwethaf ynghyd ag erthygl gan y 
Parchg Ddr D Ben Rees, Lerpwl ar y 
cerddor–bregethwr Ieuan Gwyllt (y 
Parchg John Roberts) a fu’n weinidog yn 
Capel Coch rhwng 1864 a 1869.   
 
Diolch i Rhys am wneud y llun, a diolch 
i’w dad am anfon cyfllenwad o’r 
cylchlythyr atom. Caiff y rhain eu rhannu 
yn yr oedfa yn Capel Coch heddiw. Os 
oes rhywun arall eisiau copi er mwyn 
gweld y llun cysylltwch â’r Gweinidog. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng      
nghapel Carmel am 6.30 o’r gloch nos 
Wener, Hydref  21. 
 

Pwyllgor Carmel 
Cynhelir Pwyllgor Y mddiriedolwyr 
Capel Carmel Llanllechid am 7.00 o’r 
gloch nos Iau, Hydref 27. 
 

Cywiriad 
Sylwch ar y newidiadau y tynnwyd sylw 
atynt yn Gronyn y Sul diwethaf ar gyfer 
oedfaon  Hydref 30.   
 
Mae’r manylion yn gywir ar gefn y rhifyn 
hwn.   


