
Banciau Bwyd 
Cofiwch fod modd cyfrannu nwyddau at 
y Banciau Bwyd yn Arfon a Dyffryn   
Ogwen trwy’r bocsys casglu sydd yn 
Capel Coch a chapel Carmel. Gellir rhoi’r 
nwyddau yn y bocsys unrhyw bryd, a’r 
ffordd rwyddaf mae’n debyg yw dod â 
nhw wrth ddod i oedfaon y Sul.    
 

Maeth 
Mae Aled Jones, Caernarfon, Llywydd 
presennol NFU Cymru, yn llais ac wyneb 
cyfarwydd ar Radio Cymru ac S4C.  
Mae’n aelod gweithgar yng Nghapel 
Tanycoed, Llanrug. Yn rhinwedd ei 
swydd gyda’r Undeb Amaethwyr clywir 
ef yn trafod pob math o faterion, yn 
cynnwys materion yn ymwneud â lles ac 
iechyd ffermwyr. Gofynnodd i mi rannu 
manylion am gyfarfod a gynhelir yng 

nghanolfan Bryn-y-groes, Y Bala ddydd 
Sadwrn, Chwefror 11.   
 
Cynhaliwyd ‘Maeth’ yn flynyddol  ers 
rhyw 5 mlynedd bellach.  Y bwriad yw 
cynnig cymdeithas a chefnogaeth i’r rhai 
sydd â chysylltiad a’r byd amaethyddol – 
maes sydd dan dipyn o wasgedd ar hyn o 
bryd. Bydd hwn yn gyfle i bobl ddod at 
ei gilydd i fwynhau cymdeithas, rhannu 
beichiau a dod i adnabod amaethwyr   
eraill mewn cyd-destun Cristnogol a 
chefnogol. Bydd croeso mawr i unrhyw 
un yno.  Bydd cinio (rhad ac am ddim) 
am 1.00 o’r gloch a chyfarfod yn dilyn 
am 2.00 o’r gloch. Y siaradwr gwâdd 
fydd Wyn Evans, sy’n gweinidogaethu i 
ffermwyr yn y De.   
 
Ffoniwch 01678 520752 i archebu lle a 
chinio os oes arnoch awydd mynd yno. 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Chwefror 5 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Chwefror 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
Chwefror 19 

10.00 a.m. - Y Parchg Huw Pritchard 
 

 

Deiniolen  
 

Chwefror 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 12 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 
 

Chwefror 19 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Chwefror 5 
2.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Ll Evans 
 

Chwefror 12 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 19 
2.00 p.m. - Mr D Glyn Williams 
 
 

Llanllechid  
 

Chwefror 5 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 12 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Chwefror 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Mae llais yn galw i maes o'r byd  
 a'i bleser o bob rhyw;  
minnau wrandawa'r hyfryd swn,  
 llais fy Anwylyd yw. 

Trwy ffydd, roedd Williams yn gweld 
wyneb a chlywed llais y Gwaredwr. 
Nid syndod hynny o gofio mai am 
wyneb a llais ei Anwylyd y sonia. 
Welson ni ei wyneb siriolaf? Glywson 
ni ei lais hyfryd?  Os rhywbeth, mae’r 
emynwyr yn sôn mwy am yr wyneb 
na’r llais; ond mae’r ddau’n rhan o’r 
adnabyddiaeth o’r Arglwydd Iesu ac 
yn sail i’r gobaith sydd gennym ninnau 
trwy ffydd. Ys dywed Simon B Jones:   

Pan ddryso llwybrau f oes, 
 a'm tynnu yma a thraw,  
a goleuadau'r byd 
 yn diffodd ar bob llaw,  
rho glywed sŵn dy lais 
 a gweld dy gadarn wedd  
yn agor imi ffordd 
 o obaith ac o hedd. 

A chan mai trwy’r hyn a ddatguddiodd 
Duw yn y Beibl y daw’r adnabyddiaeth 
honno, mae’r wyneb a’r llais a’r gweld 
a’r clywed yn un. Trwy ei eiriau, 
gallwn weld wyneb Iesu; a thrwy ei 
weithredoedd, gallwn glywed ei lais. O 
weld trwy eiriau ei ddysgeidiaeth, ac o 
glywed trwy ei waith a’i ddioddefaint, 
cawn ninnau (a benthyg geiriau Gerallt 
Lloyd Owen) ‘weld llais a chlywed 
llun’. Oes, mae modd i ninnau weld a 
chlywed yr Anwylyd trwy’r hyn a 
wnaeth a’r hyn a ddywedodd. 
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Synnwn i ddim nad ydw i’n well am 
nabod lleisiau nag wynebau. Mi fyddaf 
yn aml yn cael trafferth i nabod pobl, 
yn arbennig wrth daro arnyn nhw’n  
annisgwyl neu mewn lle a sefyllfa 
ddieithr. Mae gen i gof i mi unwaith 
gyfarch rhywun gan ddweud nad 
oeddwn wedi ei weld ers blynyddoedd, 
cyn sylweddoli fy mod wedi ei weld ac 
wedi sgwrsio ag o’r diwrnod cynt. Hen 
beth cas (y profiad, nid y person)!  

Ond mi fedraf yn fynych nabod llais 
dros y ffôn cyn i’r galwr ei gyflwyno’i 
hun. A da o beth ydi hynny o gofio 
tuedd ambell un i agor y sgwrs efo, ‘Da 
chi’n gwybod pwy sydd yma?’ Yn 
amlach na heb, wrth gwrs, mi fyddwn 
yn ein cyflwyno ein hunain wrth ffonio 
ffrindiau a dieithriaid. Byddai bywyd 
yn haws i greadur fel fi pe byddem yn 
gwneud yr un peth wyneb yn wyneb! 
Oherwydd un peth ydi methu nabod 
llais: peth arall ydi methu nabod wyneb 
cyfarwydd.   

Tybed oedd y Pêr Ganiedydd yn un da 
am nabod wyneb a llais? Roedd o’n 
amlwg yn nabod wyneb a llais yr      
Arglwydd Iesu. 

Gweld wyneb fy Anwylyd  
 wna i'm henaid lawenhau  
drwy'r cwbwl ges i eto  
 neu fyth gaf ei fwynhau;  
pan elont hwy yn eisiau,  
 pam byddaf fi yn drist  
tra caffwyf weled  
 wyneb siriolaf Iesu Grist? 

Nabod 



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 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Dr Huw Tegid Roberts.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Nhŷ Elidir, 
Deiniolen am 3.30 o’r gloch gan y 
Gweinidog.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan y Parchg Gerallt 
Lloyd Evans.   

 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch. 
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog.   
 

Deiniolen 
Cofiwch fod yr oedfaon yn Neiniolen 
wedi eu symud i lawr isaf Tŷ Elidir erbyn 
hyn.  Bydd yn haws i bawb gobeithio o 
gael defnyddio’r drws ffrynt, yn arbennig 
yn ystod yng nghanol gaeaf. Diolch i 
Fenter Fachwen am eu cydweithrediad.  

Capel Coch 
Mae Miss Dilys Mai Roberts, Capel Coch  
wedi penderfynu rhoi’r gorau i’w gwaith fel 
Ysgrifennydd yr eglwys. Gwerthfawrogwn 
yn fawr ei chyfraniad dros y blynyddoedd.  
Bu’n ddoeth ei harweiniad a’i chyngor i’w 
chyd-swyddogion ac i’w Gweinidog ar hyd 
y blynyddoedd. Hi hefyd fu’n gweithredu fel 
Ysgrifennydd Cyhoeddiadau yn sicrhau 

Genesis 
 
‘Wedi marw eu tad, daeth ofn ar frodyr  
Joseff, a dywedasant, “Efallai y bydd Joseff 
yn ein casáu ni, ac yn talu'n ôl yr holl ddrwg 
a wnaethom iddo.” A daethant at Joseff, a 
dweud, “Rhoddodd dy dad orchymyn fel 
hyn cyn marw, ‘Dywedwch wrth Joseff, 
“Maddau yn awr ddrygioni a phechod dy 
frodyr, oherwydd gwnaethant ddrwg i ti.”’ 
Yn awr, maddau ddrygioni gweision Duw 
dy dad.” Wylodd Joseff wrth iddynt siarad 
ag ef. Yna daeth ei frodyr a syrthio o'i flaen, 
a dweud, “Yr ydym yn weision i ti.” Ond 
dywedodd Joseff wrthynt, “Peidiwch ag 
ofni. A wyf fi yn lle Duw? Yr oeddech chwi 
yn bwriadu drwg yn f'erbyn; ond trodd Duw 
y bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr 
hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o 
bobl. Felly peidiwch ag ofni; fe'ch cynhaliaf 
chwi a'ch rhai bach.” A chysurodd hwy, a 
siarad yn dyner wrthynt. 
 

Arhosodd Joseff a theulu ei dad yn yr Aifft. 
Bu Joseff fyw am gant a deg o flynydd-
oedd, a gwelodd blant Effraim hyd y     
drydedd genhedlaeth. Ar liniau Joseff hefyd 
y maethwyd plant Machir fab Manasse. Yna 
dywedodd Joseff wrth ei frodyr, “Yr wyf yn 
marw; ond y mae Duw yn sicr o ymweld â 
chwi a'ch dwyn i fyny o'r wlad hon i'r wlad 
a addawodd trwy lw i Abraham, Isaac a 
Jacob.” A gwnaeth Joseff i feibion Israel 
dyngu llw. Dywedodd, “Y mae Duw yn sicr 
o ymweld â chwi; ewch chwithau â'm   
hesgyrn i fyny oddi yma.”  Bu Joseff farw 
yn gant a deg oed, ac wedi iddynt ei eneinio, 
rhoesant ef mewn arch yn yr Aifft’ (50:15-
26). 

gwasanaeth pregethwyr ar y Sul. Mae 
wedi parhau i wneud ei gwaith er na fu ei 
hiechyd yn dda ac na fu’n bosibl iddi 
ddod i’r oedfaon ers tair blynedd.  Ac er 
ei bod yn rhoi’r cyfrifoldebau hyn o’r 
neilltu bydd yn parhau i fod flaenor yn yr 
eglwys. Bydd ei chyngor yn dal yn 
werthfawr a gwyddom hefyd iddi ddal i 
weinidogaethu i’w chyd aelodau trwy’r 
ffôn a cherdyn ac ati. Gwerthfawrogwn 
ei gwasanaeth i’r eglwys yn fawr, a gŵyr 
pawb yn Capel Coch am ei chonsyrn bob 
amser am yr aelodau a’i chariad at y 
gwaith a’i gofal am yr adeiladau. Diolch i 
chi, Dilys, am eich gwaith ac yn arbennig 
am bob cefnogaeth ac anogaeth, a’r 
croeso cynnes a mynych yn Yr Haciau i 
bwyllgor y swyddogion ac i Ddosbarth 
Beiblaidd yr eglwys. 
 
Mae’n braf cael cyhoeddi bod Gareth 
Jones yn derbyn swydd Ysgrifennydd 
Cyhoeddiadau Capel Coch, ac ef felly 
fydd yn ceisio sicrhau gweinidogion a 
phregethwyr i wasanaethu yn Capel 
Coch. Diolch iddo am ei barodrwydd i 
wneud y gwaith.  
 
Awn ati mor fuan â phosibl i lenwi 
swydd Ysgrifennydd yr eglwys.   
 

Cyfarfod Chwarter 
Nos Fercher yr wythnos hon, Chwefror 8, 
bydd Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon yng nghapel Carmel, 
Llanllechid am 7.00 o’r gloch. 
 
Ceir anerchiad gan y Parchg Ddr Geraint 
Tudur, Bangor. Edrychwn ymlaen at ei 
glywed yn sôn am rai o’r Cristnogion a’r 
sefyllfaoedd eglwysig a chenhadol y 
daeth yn gyfarwydd â hwy dros y 
blynyddoedd trwy’r cysylltiadau a 
wnaeth trwy Gynhadledd Annibynwyr y 
Byd a Chyngor y Genhadaeth Fyd-eang. 
 
Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni yn y 
Cyfarfod Chwarter.   
 

Yr Ofalaeth 
a’i gweinidogaeth 

Yn ystod mis Chwefror bydd eglwysi 
unigol yr Ofalaeth yn rhoi cychwyn ar y 
gwaith o drafod y Weinidogaeth yo fis 
Medi eleni ymlaen.  Wedi i’r eglwysi 
wneud hynny bydd Pwyllgor yr Ofalaeth 
yn cyfarfod yn ystod mis Mawrth er 
mwyn ystyried ymateb yr eglwysi. 
Gweddïwn am gymorth Duw i bawb yn 
ystod y trafodaethau hyn gan geisio ei 
arweiniad i’r eglwysi a’r Ofalaeth. Boed 
i’r cyfan fod wrth ei fodd ac er ei glod.    

 

Marathon  
Caneuon Ffydd 

Mi gofiwch mae’n debyg am y Marathon 
Caneuon Ffydd a gynhaliwyd yn Capel 
Coch ar Ragfyr 2 er budd Apêl Hadau 
Gobaith, apêl Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru at waith Cymorth Cristnogol.   
 
Erbyn hyn, daeth £1,400  i law ar gyfer 
cronfa’r Apêl.  Diolchwn unwaith eto i’r 
organyddion am eu hymdrech ac i bawb a 
gyfrannodd at yr Apêl.  
 

Cynllun Efe 
Dydd Gwener diwethaf, Chwefror 3, 
oedd y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am 
swyddi gweithwyr newydd Cynllun Efe a 
Chapel Caersalem, Caernarfon. 
 
Cewch wybod y Sul nesaf, gobeithio, pa 
ymateb a gafwyd a beth fydd y camau 
nesaf.   
  

Clwb Gwau 
Cynhelir y Clwb Gwau yn festri Capel 
Carmel am 2.00 o’r gloch yfory, dydd 
Llun, Chwefror 6.    
 

Bwrlwm 
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem 
ddydd Iau, Chwefror 9. 

Wedi marw eu tad, daeth ofn ar frodyr  
Efallai y bydd Joseff 

yn ein casáu ni, ac yn talu'n ôl yr holl ddrwg 
Joseff, a 

Rhoddodd dy dad orchymyn fel 
Dywedwch wrth Joseff, 

Maddau yn awr ddrygioni a phechod dy 
”’ 

Yn awr, maddau ddrygioni gweision Duw 
Wylodd Joseff wrth iddynt siarad 

Yna daeth ei frodyr a syrthio o'i flaen, 
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Peidiwch ag 
Yr oeddech chwi 

yn bwriadu drwg yn f'erbyn; ond trodd Duw 
y bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr 
hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o 

Felly peidiwch ag ofni; fe'ch cynhaliaf 
A chysurodd hwy, a 

Arhosodd Joseff a theulu ei dad yn yr Aifft. 
Bu Joseff fyw am gant a deg o flynydd-

a gwelodd blant Effraim hyd y     
drydedd genhedlaeth. Ar liniau Joseff hefyd 

Yna 
Yr wyf yn 

marw; ond y mae Duw yn sicr o ymweld â 
chwi a'ch dwyn i fyny o'r wlad hon i'r wlad 
a addawodd trwy lw i Abraham, Isaac a 

A gwnaeth Joseff i feibion Israel 
Y mae Duw yn sicr 

o ymweld â chwi; ewch chwithau â'm   
Bu Joseff farw 

yn gant a deg oed, ac wedi iddynt ei eneinio, 
-


