
Cynllun Efe 
Daliwch i weddio dros Gynllun Efe wrth 
i ni ystyried y cam nesaf yn ein hymdrech 
i sicrhau gweithiwr newydd. Fel y 
soniwyd y Sul diwetha, ni chafwyd yr un 
ymgeisydd am y swyddi a hysbysebwyd 
gan Gynllun Efe a Chapel Caersalem, 
Caernarfon.  Gweddiwn am arweiniad 
sicr a diogel Duw ac am ei fendith ar 
waith Cynllun Efe i’r dyfodol.  
 

Taith Dwylo Prysur 
Aeth ieuenctid clwb Dwylo Prysur Capel 
Carmel ar daith i Sir Fôn ddydd Mawrth 
diwethaf, i Oriel Môn ac i Rosmeirch i 
gael hanes eglwys Annibynnol gyntaf 
Môn, sef Ebeneser, Rhosmeirch.  Diolch i 
Mrs Helen Williams am drefnu’r cyfan, 
ac edrychwn ymlaen at rannu peth o’r 
hanes y Sul nesaf gobeithio.  

 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Chwefror 26 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 
 

Deiniolen  
 

Chwefror 26 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 12 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Chwefror 26 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
2.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Job 
 

Mawrth 12 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Llanllechid  
 

Chwefror 26 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 5 
10.30 a.m. - Gwasanaeth Gŵyl Ddewi’r 
                    plant a’r ieuenctid 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 12 
5.00 p.m. - Oedfa  

a’i farwolaeth a’i atgyfodiad yn gwbl 
amherthnasol. Felly hefyd bob sôn am 
Dduw, a phob gwahoddiad a rhybudd 
sy’n rhan o’n Ffydd. Ond i eraill, nid 
amherthnasol ond anamserol yw’r 
gwahoddiad a’r rhybudd. O bosib bod 
yna werth i’r Efengyl; o bosib bod gan 
Iesu Grist rywbeth i’w gynnig; ac o 
bosib bod yna rybudd y dylid cymryd 
sylw ohono, ond nid ar hyn o bryd. 
Rhywbryd eto o bosib.  Felly’n union 
y meddyliai’r person a ddywedodd – o 
glywed am y lleidr edifeiriol ar y groes 
– y gallai yntau fyw heb Dduw a throi 
ato ar ei wely angau pe dymunai. A 
dyna hefyd agwedd y gweinidog a 
ddywedodd ers talwm wrth ffrind i mi 
y byddai hen ddigon o amser  i roi 
sylw i bethau’r Ffydd pan fyddai’n 
hŷn. Rhywbryd eto o bosib! 
 
Gair yn ei bryd yw gwahoddiad a 
rhybudd yr Efengyl. O ddeall hynny, 
ac o ymateb yn gadarnhaol i’w galwad 
cawn brofi’r hedd a’r llawenydd a’r 
gobaith sy’n rhan o’r bywyd newydd a 
geir trwy ffydd yng Nghrist. Po hwyaf 
yr oedwn wrth ymateb, mwyaf fydd 
ein colled gan mai’r bywyd hwn yng 
Nghrist yw bywyd ar ei lawnaf ac ar ei 
orau.  Ond gwaeth na hynny, gall 
gwrthod y gair yn ei bryd olygu colli’r 
cyfan. Ŵyr neb beth a ddigwydd 
mewn un dydd nac un eiliad, a gall fod 
na ddaw cyfle arall i ymateb i alwad yr 
Efengyl. Gall gwrthod ymateb neu 
oedi rhag gwneud hynny olygu colli’r 
cyfle olaf i dderbyn maddeuant Duw 
a’r bywyd tragwyddol sydd trwy ffydd 
yn Iesu Grist.   
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Hed amser, ond nid mor gyflym â    
hynny. 
 
Wedi darllen yr erthygl yn ystod yr 
wythnos, mae’n debyg nad fi oedd yr 
unig un a drodd at y dyddiadur. Trafod 
dadleuon o blaid ac yn erbyn Amser 
Haf Prydain oedd y Y orkshire Post gan 
ddweud fod yr amser wedi dod i droi’r 
clociau unwaith eto. Minnau’n dychryn 
o glywed hynny cyn sylweddoli bod 
rhywun yn amlwg wedi gwneud cawl o 
bethau a chyhoeddi’r erthygl fis yn rhy 
gynnar.  
 
Mae perffaith ryddid i drafod y mater 
hwn unrhyw bryd wrth gwrs, ond yn 
naturiol ceir mwy o drafod arno cyn 
troi’r clociau ddwywaith y flwyddyn. 
Rywsut, roedd yr erthygl hon yn llai 
gwerthfawr am ei bod mor anamserol, 
a hynny wrth gwrs yn eironig iawn o 
gofio’r testun. Does fawr o bwrpas ein 
hannog i gofio troi’r clociau fis cyfan o 
flaen llaw.  
 
I fod o werth, mae’n rhaid i rybudd fod 
yn ei bryd. Caiff arwydd ffordd sy’n 
rhybuddio rhag tro drwg neu allt serth 
ei osod yn agos at y rhwystr gan na 
fyddai o fawr werth filltiroedd i 
ffwrdd. O gael y rhybudd yn rhy fuan 
byddem wedi anghofio am y rhwystr; 
o’i gael yn rhyw hwyr ... gallai fod yn 
rhy hwyr! 
 
Gair yn ei bryd ydi Efengyl Iesu Grist: 
newyddion da perthnasol ac amserol. 
Nid bod pawb yn ei gweld felly wrth 
gwrs: I rai, mae’r neges am Iesu Grist 

Gair yn ei bryd 



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.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  
 

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 Gweinidog.      

 

Carmel 
Bydd yr Ysgol Sul yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch a gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Yr Ofalaeth 
Yn ystod mis Chwefror bydd eglwysi 
unigol yr Ofalaeth yn rhoi cychwyn ar y 
gwaith o drafod y Weinidogaeth o fis 
Medi ymlaen cyn i Bwyllgor yr Ofalaeth 
gyfarfod y mis nesaf i ystyried eu 
hymateb. Gweddïwn am gymorth Duw 

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.    
 

Deiniolen 
Cefnywaun ac Ebeneser 

Cynhelir cyfarfod ar ôl yr oedfa bnawn Sul, 
Mawrth 12 er mwyn i   aelodau Cefnywaun 
ac Ebeneser drafod y Weinidogaeth gyda’i 
gilydd fel dwy eglwys.  
   

Wcrain 
Aeth blwyddyn gyfan heibio ers i luoedd 
Rwsia ymosod o’r newydd ar Wcrain, ac 
mae’r rhyfela a’r lladd yn para. Yn ôl un 
amcangyfrif, mae bron i chwarter miliwn o 
bobl wedi eu lladd: 100,000 o filwyr Wcrain 
a 100,000 o filwyr Rwsia a 40,000 o bobl 
eraill. Pa fath ynfydrwydd ydi hyn; a pha 
synnwyr sydd mewn sôn am ‘ennill neu 
golli’r rhyfel’?  Gweddïwn y daw pobl o 
bob ochr ynghyd i drafod ac i geisio cymod 
a heddwch mor fuan ag y bo modd.  

Efengyl Ioan 
 
‘Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo 
roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu 
ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael 
bywyd tragwyddol. 17Oherwydd nid i      
gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r 
byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub   
trwyddo ef. 18Nid yw neb sy'n credu ynddo 
ef yn cael ei gondemnio, ond y mae'r sawl 
nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, 
oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig Fab 
Duw. 19A dyma'r condemniad, i'r goleuni 
ddod i'r byd ond i ddynion garu'r tywyllwch 
yn hytrach na'r goleuni, am fod eu      
gweithredoedd yn ddrwg. 20Oherwydd y 
mae pob un sy'n gwneud drwg yn casáu'r 
goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag 
ofn i'w weithredoedd gael eu                    
dadlennu. 21Ond y mae'r sawl sy'n gwneud y 
gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr     
amlygir mai yn Nuw y mae ei weithredoedd 
wedi eu cyflawni’ (Ioan 3:16-21). 

Apêl Twrci a Syria 
Dal i gynyddu bob dydd mae niferoedd y 
bobl a laddwyd trwy’r ddau ddaeargryn a 
drawodd Syria Thwrci bythefnos yn ôl. 
Erbyn hyn, credir bod dros 40,000 wedi 
eu lladd a bron i 20 miliwn o bobl wedi 
eu gadael yn ddigartref.   
 
Mae’n anodd iawn, iawn amgyffred 
maint y dinistr a achoswyd, ond mae’n 
amlwg y bydd ar y bobl a ddioddefodd 
angen pob help y medr eraill ei roi iddynt 
am fisoedd a blynyddoedd i ddod.   
 

Noson Goffi 
Bydd Noson Goffi yn Festri Bethlehem 
Talybont nos Fercher, Mawrth 1 i godi 
arian at Apêl Trychineb Twrci-Syria.  
Dechreuir am 6.30 o’r gloch.  Y tâl 
mynediad fydd £1. Trefnir y noson gan 
aelodau Bethlehem gan obeithio ceir 
cefnogaeth arferol y pentrefwyr a 
chyfeillion yr eglwys i’r ymdrech hon i 
ddangos gofal eglwys ac ardal am y bobl 
a ddioddefodd gymaint trwy’r daeag-
rynfeydd a drawodd y ddwy wlad dair 
wythnos yn ôl.   
 

Casgliad 
Derbynnir rhoddion yn Llanberis tuag at 
Apêl Twrc-Syria Cymorth Cristnogol 
trwy law’r Gweinidog neu Drysorydd 
Capel Coch, Colin Jones. Gwyddom fod 
llawer ohonoch wedi cyfrannu trwy 
ddulliau eraill, ond os oes rhywun yn 
dymuno cyfrannu’n lleol, byddwn yn 
falch o dderbyn eich rhoddion. Gwnewch 
sieciau’n daladwy i ‘Capel Coch’ (gan 
nodi ‘Apel Twrci-Syria’ ar gefn y siec).  
 
Hyd yma derbyniwyd £605 o Lanberis a 
Deiniolen tuag at y casgliad hwn. Diolch 
am bob cyfraniad. 
 

Te Bach 
Cynhelir Te Bach yn festri Carmel rhwng 
2.30 a 4.00 o’r gloch bnawn yfory, dydd 

Llun, Chwefror 27. Estynnir croeso 
cynnes i bawb. Caiff yr elw ei anfon at 
Apêl Twrci a Syria Cymorth Cristnogol. 
 

Gwyl Ddewi  
Cynhelir Gwasanaeth Gŵyl Ddewi yng 
nghapel Carmel gan blant yr Ysgol Sul ac 
ieuenctid Dwylo Prysur am 10.30 o’r 
gloch ddydd Sul nesaf, Mawrth 5. Wedi’r 
oedfa, bydd paned a chacen gri yn y festri 
a bydd y casgliad a holl elw’r bore 
hwnnw hefyd yn cael ei anfon at Apêl 
Twrci a Syria Cymorth Cristnogol. 

    

Banc Bwyd 
yn dweud ‘Diolch’   

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.   
 
Gwerthfawrogir haelioni’r eglwysi yn 
fawr iawn fel y dengys y nodyn hwn a 
anfonwyd atom yn Capel Coch o Fanc 
Bwyd Arfon wedi i’r bocs diweddaraf o 
nwyddau gael ei ddanfon yno’r wythnos 
o’r blaen. 
 
“Annwyl aelodau ffrindiau Capel Coch 
Hoffwn ddiolch i chi am eich rhoddion i 
Fanc Bwyd Arfon. Mae’ch partneriaeth 
yn yr Efengyl yn ein bendithio ni. 
 
Pob bendith 
Trey McCain 
Rheolwr y Banc Bwyd 

 

Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo 
roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu 
ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael 

Oherwydd nid i      
gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r 
byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub   

Nid yw neb sy'n credu ynddo 
ef yn cael ei gondemnio, ond y mae'r sawl 
nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, 
oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig Fab 

A dyma'r condemniad, i'r goleuni 
ddod i'r byd ond i ddynion garu'r tywyllwch 
yn hytrach na'r goleuni, am fod eu      

Oherwydd y 
mae pob un sy'n gwneud drwg yn casáu'r 
goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag 
ofn i'w weithredoedd gael eu                    

Ond y mae'r sawl sy'n gwneud y 
gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr     
amlygir mai yn Nuw y mae ei weithredoedd 

https://www.biblesociety.org.uk/explore-the-bible/read/cym/BCN/John/3/#JHN.3.21!f.1
https://www.biblesociety.org.uk/explore-the-bible/read/cym/BCN/John/3/#JHN.3.21!f.1

