
Daeargrynfeydd 
Erbyn neithiwr, cyhoeddwyd bod dros 
28,000 o bobl wedi eu lladd wedi’r ddau 
ddaeargryn a drawodd Twrci a Syria 
ddydd Llun diwethaf, ac mae’r ffigwr 
hwnnw’n cynyddu’n arswydus bob awr.  
 
Yn oerni’r gaeaf, mae miliynau bellach 
yn ddigartref yn y ddwy wlad a 
chymunedau cyfan yn gwbl ddi-gefn.     
 
Yn amlwg mae’r angen am gymorth yn 
enfawr, ac nid yn annisgwyl gwelwyd 
elusennau Cristnogol fel Cymorth 
Cristnogol a Tearfund yn cyhoeddi y 
byddent yn gwneud popeth o fewn eu 
gallu i estyn cymorth. 
 
Mae’r ddwy elusen yn rhan o DEC 
(Pwyllgor Prys yr Argyfyngau), sef y 
corff canolog sy’n cydlynu ymateb 15 o 

elusennau i argyfyngau mawr ar draws y 
byd. Gellir cyfrannu’n uniongyrchol at 
un o’r elusennau neu at gronfa ganolog 
DEC.  Mae modd cyfrannu ar-lein at 
Apêl DEC trwy ddefnyddio’r ddolen 
hon:   
 
https://www.dec.org.uk/appeal/turkey-syria-

earthquake-appeal  
 
Mae’n sîŵr bod llawer ohonoch eisoes 
wedi cyfrannu at yr Apêl dros y ffôn neu 
ar lein trwy eich banc.   
 
Yn Llanberis, bydd modd cyfrannu at 
yr Apêl trwy Capel Coch. Anfonwch 
eich rhodd mewn amlen at y Gweinidog 
neu’r Trysorydd, Colin Jones.  Gwnewch 
sieciau’n daladwy i ‘Capel Coch, 
Llanberis’ (gan nodi ‘Apel Twrci-Syria’ 
ar gefn y siec). Cofiwch hefyd nodi 
‘Apêl Twrci-Syria’ ar yr amlen. 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Chwefror 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
Chwefror 19 

10.00 a.m. - Y Parchg Huw Pritchard 
 

Chwefror 26 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 
 

Deiniolen  
 

Chwefror 12 
5.00 p.m. - Miss Eleri Jones 
 

Chwefror 19 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 26 
5.00 p.m. - Y Parchg Huw Pritchard 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Chwefror 12 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

Chwefror 26 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Llanllechid  
 

Chwefror 12 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Chwefror 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 26 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

mae’n anodd i’r un pregethwr fod yn 
gwbl wreiddiol. Ar un wedd, mae’n 
amhosibl i bregethwr fod felly gan mai 
cyflwyno’r neges oesol am Iesu Grist a 
wna. Yr un yw’r Efengyl o hyd. Ac er 
y gellir dweud am Iesu Grist,  
 

  ‘rhyw newydd wyrth o'i angau drud  
   a ddaw o hyd i'r golau’, 
 

yr un yw’r Iesu a’r un yw’r newydd da 
amdano o oes i oes. Ar un wedd, 
mae’n amhosibl dweud unrhyw beth 
newydd a gwreiddiol amdano. Ail 
ddweud yr un pethau, ail gyflwyno’r 
un gwirioneddau a ddatguddiwyd yn y 
Beibl am Iesu Grist a’i waith a’i groes 
a’i fedd gwag yw’r dasg holl bwysig a 
ymddiriedwyd i’r pregethwr ym mhob 
oes. Mae yna reidrwydd i geisio 
gwneud hynny mewn ffordd ffres a 
newydd wrth gwrs; ond rhaid gwneud 
hynny heb newid dim ar y neges ei 
hun. Pe byddwn yn dweud rhywbeth 
cwbl wreiddiol wrthych am Iesu Grist, 
rhywbeth  nad oes neb arall wedi ei 
ddweud o’m blaen, gallech fentro fy 
mod ar lwybr peryglus.  
 
Nid bod pob gwreiddioldeb i’w osgoi. 
Ar bob cyfrif, anelwn at wreiddioldeb 
wrth sôn am Iesu Grist gan geisio 
ffyrdd newydd o gyflwyno’r Efengyl. 
Gwnaeth rhai hynny’n effeithiol ar hyd 
y cenedlaethau wrth ddod â’r neges 
oesol i sylw pobl mewn gwahanol 
gyfnodau a diwylliannau. Gochel sydd 
raid rhag cyhoeddi pethau newydd a 
gwreiddiol am Iesu, gan gofio y gall 
gwreiddioldeb o’r fath esgor ar Grist 
gwahanol iawn i Grist y Beibl.  

  
G

o
fa

la
e
th

 F
ro

’r
  

L
le

c
h

e
n

 L
a
s 

Gronyn 

 
Rhif 970 

 
12 Chwefror 2023 

Mae’n dda gen i ddweud nad oeddwn 
(yn ôl un rhaglen gyfrifiadurol o leiaf) 
yn euog o lên-ladrad yn y golofn hon y 
Sul diwethaf.  Mae rhaglenni o’r fath 
yn gwirio dogfennau gan dynnu sylw at 
ddarnau sydd o bosibl wedi eu dwyn o 
ddogfennau neu gyhoeddiadau eraill. 
Gallaf fod yn dawel fy meddwl felly 
nad oedd erthygl y Sul diwethaf wedi 
ei lladrata o rywle arall. Cofiwch chi, 
wn i ddim faint o goel y dylwn ei roi ar 
y rhaglen o gofio’i bod yn nodi fod yna 
190 o wallau sillafu yn yr erthygl! Cyn 
y medraf gysgu’n gwbl dawel mae’n 
debyg y dylwn ddefnyddio rhaglen 
Gymraeg gyfatebol (os yw’r fath beth 
yn bod). 

Ond, a bod o ddifri’, fynnwn i ddim i 
neb fy nghyhuddo o lên-ladrad, sef 
cymryd geiriau neu syniadau pobl eraill 
a’u cyflwyno fel fy ngwaith fy hun. 
Soniodd rhywun wrthyf unwaith am 
ddogfen a luniodd ac a rannodd â   
chyd-weithiwr, a hwnnw wedyn yn 
cyflwyno’r un ddogfen i gydweithwyr 
eraill fel ei waith o’i hun. Clywais   
hefyd am bregethwr yn ‘dwyn’ pregeth 
a glywsai gan weinidog ac yn ei      
phregethu yng nghapel y gweinidog 
hwnnw. Ac yna, pan bregethodd y 
gweinidog y bregeth wreiddiol yn ei 
gapel ei hun cafodd ei gyhuddo o   
ladrata pregeth y llall!   

Dwi’n gobeithio nad wyf, yn fwriadol 
neu fel arall, mewn pregeth nac erthygl 
wedi dwyn syniad neu eiriau pobl eraill 
a’u cyflwyno fel fy ngwaith gwreiddiol 
i fy hun. Ond wedi dweud hynny, 

Gwreiddioldeb 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dec.org.uk%2Fappeal%2Fturkey-syria-earthquake-appeal%3Ffbclid%3DIwAR04m32QOXTSplzaYZ0xQSls_R80CAPxgcwO51SCwVdJWg5ltJOpsQfW9XI&h=AT3S4U8KM6iSCpKD4Gj45hMptSHFquPUUEtuOG8tVcxvBCx_3fQ9q0DfDbUV_BZDLkZfGP7oo_lOv50xzf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dec.org.uk%2Fappeal%2Fturkey-syria-earthquake-appeal%3Ffbclid%3DIwAR04m32QOXTSplzaYZ0xQSls_R80CAPxgcwO51SCwVdJWg5ltJOpsQfW9XI&h=AT3S4U8KM6iSCpKD4Gj45hMptSHFquPUUEtuOG8tVcxvBCx_3fQ9q0DfDbUV_BZDLkZfGP7oo_lOv50xzf


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 y Gweinidog.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn yr oedfa yn Nhŷ Elidir, 
Deiniolen am 5.00 o’r gloch gan Miss 
Eleri Jones.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir yng nghapel Bethlehem am 
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   

 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 o’r 
gloch.   
 

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.  

Yr Ofalaeth 
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.    

Efengyl Ioan 
Wedi mynd trwy Lyfr Genesis o bennod i 
bennod dros y flwyddyn ddiwethaf, dyma 
droi at Efengyl Ioan i wneud yr un dros yr 
wythnosau nesaf.   
 
‘1Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y 
Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair. 2Yr 
oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. 3Daeth 
pob peth i fod trwyddo ef; hebddo ef ni 
ddaeth un dim sydd mewn bod. 4Ynddo ef 
yr oedd bywyd, a'r bywyd, goleuni dynion 
ydoedd. 5Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y 
tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei 
drechu ef. 
 
6Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw, 
a'i enw Ioan. 7Daeth hwn yn dyst, i dystiol-
aethu am y goleuni, er mwyn i bawb ddod i 
gredu trwyddo. 8Nid ef oedd y goleuni, ond 
daeth i dystiolaethu am y goleuni. 9Yr oedd 
y gwir oleuni, sy'n goleuo pawb, eisoes yn 
dod i'r byd. 10Yr oedd yn y byd, a daeth y 
byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd   
mohono. 11Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni 
dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. 12Ond 
cynifer ag a'i derbyniodd, rhoes iddynt hwy, 
y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn 
blant Duw, 13plant wedi eu geni nid o waed 
nac o ewyllys cnawd nac o ewyllys gŵr, ond 
o Dduw. 
 
14A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn 
ein plith, yn llawn gras a gwirionedd;   
gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig 
Fab yn dod oddi wrth y Tad’ (Ioan 1:1-14). 

Cynllun Efe 
Addewais y Sul diwethaf roi gwybod i 
chi am yr ymateb i’r hysbyseb am 
weithwyr rhan-amser i Gynllun Efe a 
Chapel Caersalem, Caernarfon. 
 
Siomedig fu’r ymateb hwnnw gan na 
chafwyd yr un cais am y naill swydd na’r 
llall. Bydd angen i ymddiriedolwyr Efe 
drafod y cam nesaf gyda’r posibilrwydd 
o ail hysbysebu yn nes at yr haf.  Cawn 
weld. 
 
Nid dyma’r tro cyntaf i hyn ddigwydd. 
Bu raid ail hysbysebu cyn penodi ein 
gweithiwr cyntaf, Andrew Settatree, yn 
2008.  Gweddiwch os gwelwch yn dda y 
bydd Duw yn ein harwain ac yn arwain 
rhywun atom i gydweithio â ni yn y 
swydd hon. 
  

 Cyfarfod Chwarter 
Diolch yn fawr i aelodau Capel Carmel a 
eu croeso i Gyfarfod Chwarter Annibyn-
wyr Gogledd Arfon nos Fercher di-
wethaf.       Diolch i Joe Hughes, Gerallt 
Hughes, John Jones a Helen Williams am 
arwai y defosiwn ac i bawb a fu’n paratoi 
ac yn gweini’r lluniaeth ar y diwedd.  
 
Penderfynwyd cyfrannu £2,000 at Apêl 
Twrci-Syria Cymorth Cristnogol yn dilyn 
y daeargrynfeydd ddydd Llun diwethaf. 
 
Mewn anerchiad hynod o ddiddorol 
soniodd Dr Geraint Tudur am y cysyllti-
adau a wnaeth dros y blynyddoedd ag 
eglwysi a’u haelodau a’u gweinidogion 
mewn gwahanol wledydd. Roedd y 
cysylltiadau hynny wedi cychwyn yn 
ystod ei gyfnod yn weinidog yn Ebene-
ser, Caerdydd pan benderfynwyd gefeil-
lio Ebeneser ag eglwys yn yr Almaen. 
Wedi hynny, gwnaeth gysylltiadau 
ehangach ar draws y byd trwy’r Brifysgol 
ym Mangor a thrwy ei ymwneud â CWM 
(Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang) a 
Chymdeithas Annibynwyr y Byd.  

Llwyddodd i gadw cysylltiad ag amryw 
o’r bobl hyn dros y blynyddoedd, ac ers 
dwy neu dair blynedd mae ganddo golofn 
fisol yn Y  Tyst sy’n cynnwys neges neu 
gyfarchiad gan rai ohonynt. Soniodd 
wrthym nos Fercher am rai o’r bobl 
hynny a’r hyn y medrwn ddysgu oddi 
wrthynt. 
 
Y peth gwerthfawr y mae’r cysylltiadau 
hyn yn ei ddangos, meddai, yw mor     
amrywiol yw Cristnogion ar draws y byd. 
Mor wahanol ydynt mewn llawer ffordd, 
o ran eu diwylliant a’u bywyd eglwysig, 
ac eto mor debyg mewn pethau eraill, yn 
seiliedig ar eu ffydd gyffredin yn Iesu 
Grist a’u hymlyniad wrth yr Efengyl.  

 

 
Carmel 

Cynhelir Pwyllgor Ymddirieoldwyr a 
Swyddogion Capel Carmel, Llanllechid 
yn y festri am 7.00 o’r gloch nos Iau, 
Chwefror 16. 
 

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.    
 

Wedi mynd trwy Lyfr Genesis o bennod i 
bennod dros y flwyddyn ddiwethaf, dyma 
droi at Efengyl Ioan i wneud yr un dros yr 

Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y 
Yr 

Daeth 
pob peth i fod trwyddo ef; hebddo ef ni 

Ynddo ef 
a'r bywyd, goleuni dynion 

Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y 
tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei 

Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw, 
Daeth hwn yn dyst, i dystiol-

aethu am y goleuni, er mwyn i bawb ddod i 
Nid ef oedd y goleuni, ond 

Yr oedd 
y gwir oleuni, sy'n goleuo pawb, eisoes yn 

Yr oedd yn y byd, a daeth y 
byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd   

Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni 
Ond 

cynifer ag a'i derbyniodd, rhoes iddynt hwy, 
y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn 

plant wedi eu geni nid o waed 
nac o ewyllys cnawd nac o ewyllys gŵr, ond 

A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn 
ein plith, yn llawn gras a gwirionedd;   
gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig 


