
erbyn. Ac er i ni ar brydiau ofni nad oes 
obaith na dyfodol i Achos Crist yn ein 
gwlad, gallwn obeithio o’r newydd yn 
Nuw a’i allu i fywhau a llwyddo ei waith. 
Mentrwn alw arno i drugarhau wrth ein 
gwlad a’n cenedl unwaith eto, fel y 
gwnaeth sawl gwaith ers dyddiau Dewi.  
 

Cynllun Efe  
ar Ŵyl Ddewi 

Cafwyd cyfle bnawn Mercher diwethaf ar 
Ddydd Gŵyl Ddewi i ymuno trwy 
gyfrwng Zoom â thîm Undeb y Gair 
(Scripture Union Cymru) i weddïo dros y 
genhadaeth i blant a phobl ifanc ar draws 
y wlad. Dwy ardal arall a gynrychiolwyd 
yn y cyfarfod oedd Crughowel a Llanfair 
ym Muallt, a chafwyd cyfle i weddïo dros 
waith ieuenctid eglwysig yn y naill le a 
grwpiau rhieni a phlant bach yn y llall. 

Cafwyd gweddio hefyd dros genhadaeth 
Cynllun Efe, ac mae’n dda gwybod fod 
yna bobl mewn rhannau eraill o’r wlad 
yn gweddio drosom.   
 
Un peth a ddaeth yn amlwg oedd nad 
Cynllun Efe a Chaersalem yw’r unig rai i 
fethu a denu ymgeiswyr ar gyfer swyddi 
gan fod amryw o fudiadau Cristnogol 
eraill yng Nghymru, yn cynnwys Undeb 
y Gair, wedi methu â gwneud hynny’n 
ddiweddar.  Daliwn i weddïo dros y 
gwaith, gan ddeisyf yn arbennig ar i 
Dduw ein harwain a rheoli dros ein holl 
drafodaethau a chynllunio, fel y gwelwn 
Gynllun Efe’n parhau i gyfrannu at y 
gwaith o ledaenu’r Efengyl yn y rhan hon 
o’r wlad.  

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Mawrth 5 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 19 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 
 

Deiniolen  
 

Mawrth 5 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 12 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 19 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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

Mawrth 12 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 19 
2.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor  
  Williams 
 
 

Llanllechid  
 

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  
 

Mawrth 19 
5.00 p.m. - Oedfa  

ddirywiad a thranc cynifer o gapeli ac 
eglwysi yng Nghymru, a hwythau yn 
aml yn aelodau na wnaethant ddim i’w 
diogelu nac i gyfrannu at eu gwaith. 
Gweld eu gwerth wedi eu colli; gweld 
eu gwerth wedi eu gwrthod.  
 
Ond gwaeth na phwysicach na hynny 
yw gwrthod yr Efengyl. Y neges am 
groes Iesu Grist a’i fedd gwag a roes 
i’r Eglwys ei gwerth a’i hystyr ar hyd 
y  canrifoedd. Braint yr Eglwys fu 
credu’r neges; a’i bri fu bod yn offeryn 
i gyhoeddi’r neges honno. Ond aeth 
aberth ac atgyfodiad yn annerbyniol ac 
atgas i lawer ers blynyddoedd. Ac er 
pob dyhead am lewyrch a llwyddiant 
i’r Eglwys, mae’r union beth a rydd 
obaith i hynny wedi ei hen wrthod. 
Mae pobl am weld y byd yn cofleidio 
Crist ond ar yr un pryd yn gwadu’r 
Crist hwnnw eu hunain.  
 
A rhag pwyntio bys at eraill yn unig, 
gwyliwn rhag annog eraill i gofleidio’r 
neges a ninnau hefyd, os nad yn ei 
gwrthod, yn ei dibrisio. Mor rhwydd 
yw cymeradwyo’r Efengyl i eraill, a’n 
calonnau ein hunain yn oer a chaled. 
Mor rhwydd yw pwyso ar eraill i droi 
at Grist, a ninnau’n euog o beidio ag 
ymddiried ynddo. Mor rhwydd yw 
cyfeirio eraill at fywyd o wasanaeth ac 
ymgysegriad i Grist, a’r ymdrech a’r 
ddisgyblaeth yn brin yn ein bywydau 
ein hunain. Gwyliwn rhag mawrygu’r 
bywyd Cristnogol yr ydym hefyd yn ei 
wrthod, ‘rhag i mi mewn un modd, 
wedi i mi bregethu i eraill, fod fy hun 
yn anghymeradwy’ (1 Cor.  9:27). 
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Canmolwyd Rishi Sunak i’r cymylau 
ddydd Llun diwethaf am y ‘Fframwaith 
Windsor’ a gyhoeddwyd ganddo ar y 
cyd ag Ursula von der Leyen, Llywydd 
y Comisiwn Ewropeaidd. Ym Melffast 
drannoeth, wrth  annog pawb o bob 
perswâd i gofleidio’r Fframwaith   
mynnodd y byddai Gogledd Iwerddon 
o’i gweithredu ‘mewn safle unigryw 
trwy’r byd i gyd, a chanddi fynediad i 
farchnad fewnol y Deyrnas Unedig – 
pumed  economi fwyaf y byd – ac i 
Farchnad Sengl yr Undeb Ewropeaidd. 
Does gan neb arall hynny; neb o gwbl. 
Dim ond chi, “guys”; dim ond yma! 
Dyna’r wobr!’ Byddai’r byd cyfan am 
fuddsoddi a sefydlu busnesau yn ardal 
economaidd fwyaf cyffrous y byd!    
 
Un ai mae Mr Sunak yn dwp neu 
mae’n credu bod y gweddill ohonom 
yn dwp. Ofni ydw i fod y ddeubeth yn 
wir gan mai’r union beth y mae’r Prif 
Weinidog yn ei ganmol a ddilewyd gan 
y Brecsit yr oedd o mor frwd o’i blaid. 
Ar Fawrth 26, 2016, meddai, ‘Dyma o 
bell ffordd y penderfyniad anoddaf i mi 
ei wneud fel Aelod Seneddol, ond ar    
Fehefin 23 byddaf yn pleidleisio dros 
adael yr Undeb Ewropeaidd’. Roedd y 
breintiau hyn a wna i’r byd cyfan 
‘genfigennu wrth Ogledd Iwerddon’ yn 
eiddo i’r Deyrnas Unedig cyn iddo fo 
a’i debyg fynnu eu taflu ymaith. Mae’n 
anhygoel ei fod bellach, heb owns o 
gywilydd na’r awgrym lleiaf o eironi, 
yn cymeradwyo’r union freintiau hyn.  
 
Ar un wedd, roedd hyn yn f’atgoffa o’r 
ffordd y bydd llawer yn gofidio am 

Gwobr 



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 Parchg Dafydd Job.      

 

Carmel 
Cynhelir Oedfa Gŵyl Ddewi gan blant yr 
Ysgol Sul a ieuenctid Dwylo Prysur yng 
nghapel Carmel am 10.30 o’r gloch. 
Wedi’r oedfa, bydd paned a chacen gri 
yn y festri a chaiff y casgliad a holl elw’r 
bore ei anfon at Apêl Twrci a Syria,    
Cymorth Cristnogol.  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 
nesaf, Mawrth 12 i roi cyfle i aelodau 
Cefnywaun ac Ebeneser ystyried patrwm y 
Weinidogaeth i’r dyfodol gyda’i gilydd fel 
dwy eglwys.  
   

Efengyl Ioan 
 
‘46Daeth Iesu unwaith eto i Gana Galilea, 
lle'r oedd wedi troi'r dŵr yn win. Yr oedd 
rhyw swyddog i'r brenin â mab ganddo yn 
glaf yng Nghapernaum. 47Pan glywodd hwn 
fod Iesu wedi dod i Galilea o Jwdea, aeth 
ato a gofyn iddo ddod i lawr i iacháu ei fab, 
oherwydd ei fod ar fin marw. 48Dywedodd 
Iesu wrtho, “Heb ichwi weld arwyddion a 
rhyfeddodau, ni chredwch chwi 
byth.” 49Meddai'r swyddog wrtho, “Tyrd i 
lawr, syr, cyn i'm plentyn farw.” 50“Dos 
adref,” meddai Iesu wrtho, “y mae dy fab yn 
fyw.” Credodd y dyn y gair a ddywedodd 
Iesu wrtho, a chychwynnodd ar ei 
daith. 51Pan oedd ar ei ffordd i lawr, daeth ei 
weision i'w gyfarfod a dweud bod ei       
fachgen yn fyw. 52Holodd hwy felly am yr 
amser pan fu i'r bachgen droi ar wella, ac 
atebasant ef, “Am un o'r gloch brynhawn 
ddoe y gadawodd y dwymyn ef.” 53Yna  
sylweddolodd y tad mai dyna'r union awr y 
dywedodd Iesu wrtho, “Y mae dy fab yn 
fyw.” Ac fe gredodd, ef a'i deulu i 
gyd. 54Hwn felly oedd yr ail arwydd i Iesu ei 
wneud, wedi iddo ddod o Jwdea i Galilea  
(Ioan 4:46-54). 

Apêl Twrci a Syria 

Noson Goffi Talybont 
Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r 
Noson Goffi a gynhaliwyd yn Festri 
Bethlehem Talybont nos Fercher er budd 
Apêl Trychineb Twrci-Syria. Diolch i 
bawb a fu’n trefnu a pharatoi ar gyfer y 
Noson ac i bawb a gefnogodd yr 
ymdrech mewn unrhyw ffordd. Gwnaed 
elw o £1,253, a gwerthfawrogir y cyfan 
yn fawr iawn. 

Casgliad 
Mae cyfle Derbynnir rhoddion yn 
Llanberis tuag at Apêl Twrc-Syria Cy-
morth 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 rhoddi-
on. 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. 
 

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.    
 

 
 
 
 

Gŵyl Ddewi 
Mae’n debyg bod llawer o bobl wedi 
gwledda ar gawl cennin ddydd Mercher 
diwethaf. Ond cawl o fath gwahanol a 
wnaed gan Cyngor Dinas Sheffield i 
ddathlu Gŵyl Ddewi. Yn lle  baner ddu a 
melyn Dewi Sant, codwyd baner las a 
gwyn Croes Andreas yr Alban, cyn i’r 
faner gywir gael ei chodi wedi i’r cam-
gymeriad ddod i’r amlwg. Nid dyma’r tro 
cyntaf i’r Cyngor wneud camgymeriad 
o’r fath gan fod y Ddraig Goch wedi ei 
chodi cyn yn lle baner Iwerddon ar 
Ddydd Padrig Sant. 
 
Camgymeriad neu beidio, roedd yn dda 
gweld un o gynghorau Lloegr yn rhoi 
sylw i ddydd nawddsant Cymru. Cafwyd 
dathliadau yma yng Nghymru gyda’r 
sylw pennaf i’r Ŵyl erbyn hyn o bosibl 
yn ysgolion y wlad, gyda’r plant yn eu 
coch yn arddangos y Ddraig Goch neu’n 
gwisgo cennin Pedr neu genhinen i 
ddathlu ein Cymreictod.  
 
Yng nghanol y dathliadau, diolch am 
bawb a’n hatgoffodd am genhadaeth 
Dewi a’i gyd genhadon dros Efengyl 
Crist yn ein gwlad mor bell yn ôl â’r 
Chweched Ganrif. Ar hyd y canrifoedd 
diogelodd Duw’r dystiolaeth am Grist a’i 
waith achubol gan sicrhau bod yma bobl 
yn arddel y Ffydd ac yn ei addoli Ef. Bu 
cyfnodau o fendith mawr a llwyddiant 
rhyfeddol i waith yr Efengyl. Bu yma 
lanw ysbrydol, ond bu yma hefyd drai. 
Bu cyfnodau llwm o gefnu ar y Ffydd ac 
o ddibrisio’r Beibl a’i neges. Ond trwy’r 
cyfan, gofalodd Duw am ei waith ei hun 
a’i Eglwys, ac er gwaethaf gwendid a 
llesgedd ei bobl a gwrthwynebiad milain 
ei elynion cadwyd fflam y Ffydd ynghyn 
dros y cenedlaethau. 
 
Duw’r canrifoedd a Duw tragwyddoldeb 
yw ein Duw: Duw a Thad ein Harglwydd 
Iesu Grist. Nid yw treigl y blynyddoedd 
wedi lleihau dim ar ei allu a’i nerth. Nid 
yw treigl amser chwaith wedi cryfhau 
dim ar y grymoedd ysbrydol sydd yn ei 

Daeth Iesu unwaith eto i Gana Galilea, 
lle'r oedd wedi troi'r dŵr yn win. Yr oedd 
rhyw swyddog i'r brenin â mab ganddo yn 

Pan glywodd hwn 
fod Iesu wedi dod i Galilea o Jwdea, aeth 
ato a gofyn iddo ddod i lawr i iacháu ei fab, 

Dywedodd 
Heb ichwi weld arwyddion a 

rhyfeddodau, ni chredwch chwi 
Tyrd i 

Dos 
y mae dy fab yn 

Credodd y dyn y gair a ddywedodd 
Iesu wrtho, a chychwynnodd ar ei 

Pan oedd ar ei ffordd i lawr, daeth ei 
weision i'w gyfarfod a dweud bod ei       

Holodd hwy felly am yr 
amser pan fu i'r bachgen droi ar wella, ac 

Am un o'r gloch brynhawn 
Yna  

sylweddolodd y tad mai dyna'r union awr y 
Y mae dy fab yn 

Ac fe gredodd, ef a'i deulu i 
Hwn felly oedd yr ail arwydd i Iesu ei 

wneud, wedi iddo ddod o Jwdea i Galilea  


