
Ond fel y ddesg, mae angen ein tacluso 
ninnau’n barhaus. Er credu yng Nghrist, 
nid oes neb ohonom yn llwyddo i fyw yn 
berffaith. Mae llanast i’w glirio o hyd. Ac 
wrth i ni gyfaddef ein beiau o ddydd i 
ddydd, mae gan Dduw faddeuant a nerth i 
ni i fyw yn well er ei fwyn. 
 
Gofalwn ein bod wedi ein glanhau ac yn 
cael ein tacluso. 
 

* * * *  
 

O ddod o hyd i’r erthygl wreiddiol rwy’n 
gweld mai’r hen Amstrad PCW8256 a’i 
argraffydd dot-matrix oedd yn eistedd ar 
y ddesg ar y pryd!  Prosesydd geiriau 
oedd ein Amstrad ni, ac roedd Falmai a 
minnau wedi prynu hwnnw yn hytrach 
na’r Amstrad drutach oedd yn rhyw fath 
o gyfrifiadur am nad oeddem yn gweld na 
fyddai arnom angen cyfrifiadur! Anodd 

credu hynny erbyn hyn, yn arbennig o 
gofio bod Falmai ar y pryd yn athrawes 
teipio, llaw-fer a gwaith swyddfa, a’i bod 
wedi bod yn Gynorthwy-ydd Personol i 
Brifathro Coleg cyn i ni briodi.  Yn ôl a 
welaf, roedd yr Amstrad dal ar iws nes i 
ni gael cyfrifiadur go iawn yn ei le erbyn 
mis Mawrth 1998. Y fath newid a fu ym 
myd technoleg. Mae’r Amstrad dal yn yr 
atig, gyda llaw.  
 

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.    

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Mawrth 12 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 19 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 26 
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 12 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

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

Mawrth 26 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Llanllechid  
 

Mawrth 12 
5.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor  
  Williams  
 

Mawrth 19 
5.00 p.m. - Y Parchg Sara Roberts  
 

Mawrth 26 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

mynd yn bwysicach na’r hyn yr oedd 
o’n tynnu sylw ato’n wreiddiol, sef  
Mesur annynol Suella Braverman a’r 
Llywodraeth i atal mewnfudwyr rhag 
dod i wledydd Prydain. Nid Lineker 
yw’r dioddefwr ond yr holl bobl y 
bydd y Mesur yn effeithio arnynt. Un a 
fu’n feirniadol o Lineker yw’r gŵr 
busnes John Cauldwell, a gyfrannodd 
£500,000 i’r Blaid Geidwadol yn 
2019. Mae o’n mynnu bod Lineker ‘yn 
anwlatgarol ac yn niweidio delwedd 
Prydain’. Mae llawer mwy i’r stori 
na’r Mesur dadleuol: un enghraifft yn 
unig yw Mr Cauldwell o’r bygythiad 
cynyddol i ryddid a hawliau dan y 
Llywodraeth bresennol sy’n ystyried 
unrhyw wrthwynebiad i’w pholisïau 
yn anwlatgar ac annerbyniol. Wrth 
gwrs bod angen codi llais yn ei herbyn 
gan nad oes wybod beth fydd pen 
draw’r fath anoddefgarwch o bob    
safbwynt a barn sy’n annerbyniol.   
 
Nid cwbl annhebyg yw llywodraethau 
ar draws y byd sy’n anoddefgar o 
hawliau pobl i arddel argyhoeddiadau 
crefyddol ac yn rhwystro credinwyr ac 
eglwysi rhag dwyn eu tystiolaeth i’r 
Ffydd Gristnogol. Mae’r rhyddid i 
gredu (ac i beidio â chredu), y rhyddid 
i fynegi barn a’r rhyddid i gyhoeddi ac 
i rannu ein ffydd yn bethau i ddiolch i 
Dduw amdanynt ac i’w trysori a’u 
gwarchod. Oes, mae gen i hawl heno i 
arddel y Ffydd, a hawl i gyhoeddi 
Gronyn ar bapur ac ar y we, a hawl i 
fynd i bregethu ac addoli yfory. Duw 
a’m helpo i wneud yn fawr ohono ac i 
beidio â’i gymryd yn ganiataol.  
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Mwyaf ffŵl fi! Ond mae gen i berffaith 
hawl i newid pethau. Ac er ei bod yn 
nos Sadwrn a’r swper yn aros amdanaf, 
mi ddylai fod gen i amser i sgwennu’r 
erthygl hon yn lle’r un a orffennwyd 
ddoe. Mi ddylwn fod wedi ei sgwennu 
ac wedi bwyta fy swper mewn pryd i 
weld Match Of The Day, ond gan mai 
20 munud o raglen fydd honno heno 
bydd hen ddigon o amser wedyn os 
bydd rhaid. A fydd dim rhaid gwared 
â’r erthygl wreiddiol chwaith gan fod 
gen i hawl i osod honno hefyd ar wefan 
Gronyn. Fedr neb fy rhwystro rhag 
gwneud hynny. 
 
Bydd Match Of The Day yn wahanol 
iawn heno heb gyflwynydd na phyndit 
na sylwebydd. Wedi i benaethiaid y 
BBC benderfynu atal Gary Lineker 
rhag cyflwyno’r rhaglen am iddo   
wrthod ag ymddiheuro am feirniadu 
Mesur Mewnfudo Anghyfreithlon 
Llywodraeth San Steffan, gwrthododd 
pynditiaid a sylwebyddion gymryd 
rhan yn y rhaglen er mwyn ei gefnogi. 
Mae ei benaethiaid yn mynnu bod Gary 
Lineker wedi torri Cod Didueddrwydd 
y BBC er bod mwy nag un ohonynt 
hwy yn gefnogwyr i’r Llywodraeth. 
Does ond wythnosau ers i ni glywed 
bod Richard Sharp wedi helpu Boris 
Johnson i gael benthyciad o £800,000 
pan oedd y naill yn Brif Weinidog a’r 
llall yn gobeithio cael ei benodi’n  
Gadeirydd y BBC. Afraid dweud y 
penodwyd Mr Sharp, ac afraid dweud 
ei fod yn awr yn cyhuddo Gary Lineker 
o beidio â bod yn ddiduedd. Gobeithio 
na fydd y gefnogaeth i Gary Lineker yn 

Rhyddid 



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 
Cynhelir yr Ysgol Sul 10.30 o’r gloch. 
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 
Parchg Dafydd Coetmor Williams. 
 

Deiniolen 
Cefnywaun ac Ebeneser 

Cynhelir cyfarfod ar ôl yr oedfa heddiw i 
roi cyfle i aelodau’r ddwy eglwys     
ystyried patrwm y Weinidogaeth i’r 
dyfodol cyn adrodd nôl i Bwyllgor yr 
Ofalaeth.   

  Carmel 
Trwy’r Te Bach a gynhaliwyd ddydd Llun, 
Chwefror 27 ac Oedfa Gŵyl Ddewi plant yr 
Ysgol Sul ac ieuenctid Dwylo  Prysur fore 
Sul diwethaf cafwyd £800 yng nghapel Car-
mel tuag at Apêl Twrci-Syria Cymorth 
Cristnogol. Diolch yn fawr am bob 
cefnogaeth a chyfraniad.  

Efengyl Ioan 
 

‘Felly atebodd Iesu hwy, “Yn wir, yn wir, 
rwy'n dweud wrthych, nid yw'r Mab yn 
gallu gwneud dim ohono ei hun, dim ond yr 
hyn y mae'n gweld y Tad yn ei wneud. Beth 
bynnag y mae'r Tad yn ei wneud, hyn y 
mae'r Mab yntau yn ei wneud yr un 
modd. Oherwydd y mae'r Tad yn caru'r Mab 
ac yn dangos iddo'r holl bethau y mae ef ei 
hun yn eu gwneud. Ac fe ddengys iddo 
weithredoedd mwy na'r rhain, i beri i chwi 
ryfeddu. Oherwydd fel y mae'r Tad yn codi'r 
meirw ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd 
y mae'r Mab yntau yn rhoi bywyd i'r sawl a 
fyn. Nid yw'r Tad chwaith yn barnu neb, 
ond y mae wedi rhoi pob hawl i farnu i'r 
Mab, er mwyn i bawb roi i'r Mab yr un 
parch ag a rônt i'r Tad. O beidio â pharchu'r 
Mab, y mae rhywun yn peidio â pharchu'r 
Tad a'i hanfonodd ef. Yn wir, yn wir, rwy'n 
dweud wrthych fod y sawl sy'n gwrando ar 
fy ngair i, ac yn credu'r hwn a'm hanfonodd 
i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n 
dod dan gondemniad; i'r gwrthwyneb, y mae 
wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Yn wir, 
yn wir, rwy'n dweud wrthych fod amser yn 
dod, yn wir y mae yma eisoes, pan fydd y 
meirw yn clywed llais Mab Duw, a'r rhai 
sy'n clywed yn cael bywyd. Oherwydd fel y 
mae gan y Tad fywyd ynddo ef ei hun, felly 
hefyd rhoddodd i'r Mab gael bywyd ynddo 
ef ei hun. Rhoddodd iddo hefyd awdurdod i 
weinyddu barn, am mai Mab y Dyn yw 
ef. Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd y 
mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn 
eu beddau yn clywed ei lais ef 29ac yn dod 
allan; bydd y rhai a wnaeth ddaioni yn codi i 
fywyd, a'r rhai a wnaeth ddrygioni yn codi i 
gael eu barnu’ (Ioan 5:19-29). 

Casgliad 
Derbynnir rhoddion yn Llanberis tuag at 
Apêl Twrci-Syria Cymorth Cristnogol 
trwy law’r Gweinidog neu Drysorydd 
Capel Coch, Colin Jones. Gwnewch 
sieciau’n daladwy i ‘Capel Coch’ (gan 
nodi ‘Apel Twrci-Syria’ ar gefn y siec). 
Hyd yma derbyniwyd £695 o Lanberis a 
Deiniolen tuag at y casgliad hwn.  
 

Eisteddfod 
Mae’r Pwyllgor sy’n trefnu Pabell yr 
Eglwysi yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
ym Moduan ym mis Awst wedi gwahodd 
eglwysi Dyffryn Peris a Dyffryn Ogwen i 
ofalu am y Babell ar y Sadwrn olaf. Bydd 
hyn yn golygu darparu paned trwy’r dydd  
i’r bobl fydd yn ymweld â’r Babell am 
sgwrs. Bydd hefyd angen trefnu’r oedfa a 
gynhelir am 11.00 o’r gloch yn y Babell.  
Daw rhagor o fanylion yn fuan. 
 

‘Profiad y Pasg’ 
Mae Capel Caersalem, Caernarfon yn 
trefnu dathliad y Pasg ar gyfer plant a 
theuluoedd. Cynhelir ‘Profiad y Pasg’ 
bnawn Sul y Blodau, Ebrill 2 yng Nglan 
Morfa, Caernarfon (hen safle Schofield’s, 
ar y ffordd allan o Gaernarfon i gyfeiriad 
Bontnewydd).  
 
Nid yw’r trefniadau wedi eu cwblhau, 
ond mae’n debyg mai rhwng 2.00 a 3.30 
o’r gloch y’i cynhelir, a bydd yno gemau 
a chrefft, helfa wyau Pasg a’r cyfan er 
mwyn dod â Stori’r Pasg yn fyw i’r plant. 
Bydd dathliad neu wasanaeth byr yn rhan 
o’r pnawn hefyd.  
 
Cynhaliwyd digwyddiadau tebyg yng 
Nglan Morfa cyn  hyn. Mae gwahoddiad 
i ni fod yn rhan o’r dathliad y tro hwn 
eto.  
 
Mi gawn gyhoeddi’r manylion terfynol y 
Sul nesaf.  Yn y cyfamser, nodwch y 
dyddiad, pnawn Sul, Ebrill 2. 

Y ddesg 
Mae’r cyfeiriad at hen safle Schofield yn 
y stori flaenorol yn f’atgoffa am erthygl a 
gyhoeddais yn rhifyn Chwefror 1995 o 
Eco’r Wyddfa. Yno y prynwyd y ddesg, ac 
mae hi yma o hyd, mor flêr ag erioed. 
 
Roedd y dodrefnyn cyntaf i mi ei brynu 
erioed yn dipyn o fargen. Pymtheg punt 
gostiodd y ddesg honno. Go brin ei bod 
werth mwy na hynny heddiw, ond caed 
defnydd da ohoni, ac fe wnaiff y tro am 
flynyddoedd eto gobeithio. 
 
Ond ar y cychwyn, nid oeddwn mor siŵr 
i mi gael bargen. Fy nhad sylwodd ar y 
ddesg mewn warws dodrefn ail law. 
Roedd hi’n fudr, yn llwch a baw drosti, â 
golwg ofnadwy arni. Ond mynnai Dad ei 
bod yn ddesg bren gadarn ac y byddai fel 
newydd cyn pen dim. Roeddwn yn amau 
hynny rywsut, ond fo oedd yn iawn. Aed 
ati i drin y ddesg, ei chrafu a’i llyfnhau, 
ei golchi a’i sgwrio nes ei bod yn werth ei 
gweld. Ac nid yw fawr gwaeth erbyn 
hyn, ond bod angen tacluso tipyn arni 
bob hyn a hyn er mwyn ei gweld o gwbl 
dan yr holl bapurau a llyfrau sy’n ei 
gorchuddio.   
 
Fe lanhawyd y ddesg unwaith a chafodd 
ei thacluso drosodd a throsodd wedyn. Mi 
fentra i gymharu hynny efo’r hyn sy’n 
digwydd ym mywyd y Cristion. Fel yr 
hen ddesg fudr honno, mae golwg        
ofnadwy ar ein bywydau ninnau. Mae ein 
methiant i garu Duw a chadw ei        
orchmynion yn golygu ei fod Ef yn ein 
gweld wedi ein gorchuddio gan lwch a 
baw. Id ydym yn hardd yr olwg iddo Ef. 
Ond mynnodd Duw weld gwerth ynom er 
gwaethaf ein beiau i gyd. Anfonodd ei 
Fab Iesu Grist i farw drosom ar groes 
Calfaria. Mae eon holl feiau ni wedi eu 
gosod arno Ef. Ac os derbyniwn ni’r 
gwahoddiad i gredu yn Iesu, mae Duw yn 
ein glanhau’n llwyr ac yn ein hystyried 
yn lân a di-fai. Un waith am byth y cawn 
ein cyfrif yn ddigon da yng ngolwg y 
Duw Mawr. 

Yn wir, yn wir, 
rwy'n dweud wrthych, nid yw'r Mab yn 
gallu gwneud dim ohono ei hun, dim ond yr 
hyn y mae'n gweld y Tad yn ei wneud. Beth 
bynnag y mae'r Tad yn ei wneud, hyn y 
mae'r Mab yntau yn ei wneud yr un 

Oherwydd y mae'r Tad yn caru'r Mab 
ac yn dangos iddo'r holl bethau y mae ef ei 
hun yn eu gwneud. Ac fe ddengys iddo 
weithredoedd mwy na'r rhain, i beri i chwi 

Oherwydd fel y mae'r Tad yn codi'r 
meirw ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd 
y mae'r Mab yntau yn rhoi bywyd i'r sawl a 

Nid yw'r Tad chwaith yn barnu neb, 
ond y mae wedi rhoi pob hawl i farnu i'r 

er mwyn i bawb roi i'r Mab yr un 
parch ag a rônt i'r Tad. O beidio â pharchu'r 
Mab, y mae rhywun yn peidio â pharchu'r 

Yn wir, yn wir, rwy'n 
dweud wrthych fod y sawl sy'n gwrando ar 
fy ngair i, ac yn credu'r hwn a'm hanfonodd 
i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n 
dod dan gondemniad; i'r gwrthwyneb, y mae 

Yn wir, 
yn wir, rwy'n dweud wrthych fod amser yn 
dod, yn wir y mae yma eisoes, pan fydd y 
meirw yn clywed llais Mab Duw, a'r rhai 

Oherwydd fel y 
mae gan y Tad fywyd ynddo ef ei hun, felly 
hefyd rhoddodd i'r Mab gael bywyd ynddo 

Rhoddodd iddo hefyd awdurdod i 
weinyddu barn, am mai Mab y Dyn yw 

Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd y 
mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn 

29ac yn dod 
allan; bydd y rhai a wnaeth ddaioni yn codi i 
fywyd, a'r rhai a wnaeth ddrygioni yn codi i 


