
newydd da am Iesu Grist.  Ond fel y 
dywedais, stori arall yw honno. 
 
Doeddwn i ddim yn y cyfarfod hwnnw 
ym Mhwllheli ond o wrando arno cefais 
f’atgoffa o’r math o bethau a oedd yn 
gyfarwydd yn y blynyddoedd arbennig 
hynny nas gwelwyd eu tebyg yng 
Nghymru ers hynny.  
 
Yn un peth, hyd y cyfarfod. Nid sgyrsiau 
arwynebol ond tri anerchiad o ryw 
chwarter awr yr un: pregeth a gair o   
dystiolaeth a hanes am yr erlid yr oedd 
Cristion ifanc o Rwsia wedi ei wynebu 
cyn cael ei ladd dros ei ffydd. 
 

Ac yna difrifoldeb y cyfan, gyda her  
bendant i’r gynulleidfa ifanc a hŷn i    
ymateb i alwad Crist i gredu ynddo a’i 
ddilyn. Gwelodd y blynyddoedd hynny 
lawer o bobl ifanc yn ymateb i’r Efengyl 
ac yn derbyn y bywyd newydd sydd trwy 
yr Arglwydd Iesu Grist.  
 
Gwnaed y recordiad gan y diweddar 
Barchg Ddr Goronwy Prys Owen, a oedd 
ar y pryd yn weinidog yn Nhrefor. Trist 
oedd clywed am ei farwolaeth ddiwedd 
Ionawr eleni. Un o’i bregethau olaf oedd 
yr un a recordiwyd yma yng Nghilfynydd 
ym mis Mai 2011 ar gyfer Y outube, a 
minnau’n cael y fraint efo Mrs Owen o 
fod yn gynulleidfa iddo’r pnawn hwnnw.  

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Mawrth 19 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Mawrth 26 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 
 

Deiniolen  
 

Mawrth 19 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Mawrth 26 
3.30 p.m. - Mr Gwilym Williams 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

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

Mawrth 26 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
2.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 
 
 

Llanllechid  
 

Mawrth 19 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Sara Roberts  
 

Mawrth 26 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ebrill 2 (Sul y Blodau) 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Ond pa newidiadau bynnag a welwyd, 
mae yna bethau sydd yr un ac nad oes  
newid arnynt o ganrif i ganrif.  Ac ar 
drothwy’r Pasg, fe’n hatgoffir mai’r    
pwysicaf ohonynt yw’r Efengyl a’i        
chyhoeddiad am y bywyd sydd i bobl 
trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu 
Grist. Yr un yw’r Efengyl o oes i oes, 
a’r un yw’r Gwaredwr: ‘Iesu Grist,  yr 
un ydyw ddoe a heddiw ac am 
byth’ (Hebreaid 13:8). Yr un yw neges 
yr Eglwys Gristnogol heddiw ag yn y 
ganrif gyntaf gan mai Iesu Grist yw’r 
neges honno. Cyhoeddi Iesu Grist – ei 
ymgnawdoliad, ei fywyd, ei esiampl, 
ei ddysgeidiaeth, ei ufudd-dod, ei    
farwolaeth, ei atgyfodiad, ei esgyniad 
a’i ail ddyfodiad – a wna’r Eglwys 
heddiw fel erioed. Mae’r cyfan sydd 
ganddi i’w ddweud a’i gynnig wedi ei 
sylfaenu ar Iesu Grist a’r hyn a wnaeth 
ef tros eraill. Nid syniadau na  delfryd-
au ond person –person gwir a fu fyw 
mewn cyfnod a lle penodol, a’r hyn a 
gyflawnodd ac a      ddioddefodd – yw 
sail y Ffydd Gristnogol. Cyhoeddi 
Crist a’i groes a’i fedd wag a wna’r 
Eglwys yn yr unfed ganrif ar hugain, 
fel yn y ganrif gyntaf, nid am ei bod 
yn stori dda nac am ei bod yn mynnu 
glynu wrth draddodiad ond am mai     
marwolaeth ac atgyfodiad Crit yw’r       
digwyddiadau a roes fod iddi ac sy’n 
dal i roi iddi ei phwrpas a’i gobaith. 
Crist y groes a’r bedd gwag fu ei    
neges,  a’r Crist hwn hefyd yw ac a 
fydd ei neges. A pheth arall nad yw’n 
newid yw’r ffaith fod yna lu o bobl ym 
mhob canrif a chyfnod sydd trwy 
ffydd a chymorth Duw yn arddel y 
Ffydd hon.  
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19 Mawrth 2023 

Tybed be’ wnai’r ‘Hen Ŵr o’r Coed’ 
o’r holl newid a fu ers iddo gofnodi ei 
‘Atgofion am Blwyf Llandegai’ union 
ganrif yn ôl yn rhifyn Mawrth 2023 o 
Y Cyfaill Eglwysig? Mae cymaint wedi 
newid mewn can  mlynedd. 
 
Wrth sôn am ysgolfeistr a ymadawodd 
â Llandegai ym 1863, dywedodd mai 
‘hen ŵr nice’ oedd Mr Ffoulkes. Ond 
mae’n amlwg bod ein dealltwriaeth o’r 
gair bach Saesneg nice yn wahanol 
iawn erbyn hyn! Yn ôl yr erthygl, 
roedd Mr Ffoulkes yn ‘Gymro glân’, 
ond ni siaradai fyth air o Gymraeg â’r 
plant, a chosbai hwy â’r Welsh Not ac 
â ‘smack ar ei law’. Roedd ganddo 
‘winnedd miniog, ac arferai binchio’r 
plant, ac wedi hynny eu gwatwar os 
wylent. Yn lle cansen roedd ganddo 
bric blaenfain ... â’r hwn yr arferai 
frathu neu bwnio rhai ohonom mewn 
lle go   dender, nes y byddem ar lawr 
yn rhwbio’r dolur, a’r hen sgŵl yn ein 
gwatwar.’ Go brin y medrwn heddiw 
dderbyn eglurhad yr awdur mai 
‘ychydig yn hen ffasiwn yn ei ffordd 
oedd yr hen athro’! Ac anodd ydi 
meddwl y byddai neb am un eiliad    
heddiw’n ystyried cynnig swydd iddo 
mewn unrhyw ysgol. Ond yn ei ddydd, 
roedd yn amlwg yn ddyn neis! 
 
Mae llawer mwy nag ystyr ambell air 
wedi newid dros y ganrif ddiwethaf 
wrth gwrs. Ac o feddwl ymhellach nôl 
i gyfnod Mr Ffoulkes yn Llandegai, nid 
y lleiaf o ddigon o’r  pethau a newid-
iodd er gwell yw lle’r Gymraeg ym 
myd addysg a’r  gwaharddiad ar gosb 
gorfforol.  

Neis 



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 Dafydd Coetmor 
Williams.      

 

Carmel 
Cynhelir yr Ysgol Sul 10.30 o’r gloch. 
Gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 
Parchg Sara Roberts. 
 

Ysgol Sul 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Capel Coch am 
11.15 o’r gloch heddiw. Ers dechrau’r 
mis mae’r Ysgol Sul yn ôl bob wythnos 
yn hytrach na bob pythefnos. Diolch yn 
fawr i’r rhieni sy’n arwain yn eu tro. 

  Bethlehem 
Cyfanswm yr arian a godwyd at Apêl Twrci-
Syria Cymorth Cristnogol trwy’r Noson 
Goffi a gynhaliwyd yn festri Bethlehem, 
Talybont nos Fercher, Mawrth 1 oedd 
£1,300, ac mae’r arian wedi ei drosglwyddo 
erbyn hyn i Gymorth Cristnogol. Diolch yn 
fawr iawn unwaith eto i bawb a gyfrannodd 
mewn unrhyw ffordd at lwyddiant y noson 
a’r ymdrech i gynorthwyo’r dioddefwyr. 
 

Efengyl Ioan 
 
‘3Aeth Iesu i fyny'r mynydd ac eistedd yno 
gyda'i ddisgyblion. 4Yr oedd y Pasg, gŵyl yr 
Iddewon, yn ymyl. 5Yna cododd Iesu ei  
lygaid a gwelodd fod tyrfa fawr yn dod tuag 
ato, ac meddai wrth Philip, “Ble y gallwn 
brynu bara i'r rhain gael bwyta?” 6Dweud 
hyn yr oedd i roi prawf arno, oherwydd 
gwyddai ef ei hun beth yr oedd yn mynd i'w 
wneud. 7Atebodd Philip ef, “Ni byddai bara 
gwerth dau gant o ddarnau arian yn ddigon i 
roi tamaid bach i bob un ohonynt.” 8A dyma 
un o'i ddisgyblion, Andreas, brawd Simon 
Pedr, yn dweud wrtho, 9“Y mae bachgen 
yma a phum torth haidd a dau bysgodyn 
ganddo, ond beth yw hynny rhwng cynif-
er?” 10Dywedodd Iesu, “Gwnewch i'r bobl 
eistedd i lawr.” Yr oedd llawer o laswellt yn 
y lle, ac eisteddodd y dynion i lawr, rhyw 
bum mil ohonynt. 11Yna cymerodd Iesu y 
torthau, ac wedi diolch fe'u rhannodd i'r rhai 
oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd 
â'r pysgod, gan roi i bob un faint a          
fynnai. 12A phan oeddent wedi cael digon, 
meddai wrth ei ddisgyblion, “Casglwch y 
tameidiau sy'n weddill, rhag i ddim fynd yn 
wastraff.” 13Fe'u casglasant, felly, a llenwi 
deuddeg basged â'r tameidiau yr oedd y 
bwytawyr wedi eu gadael yn weddill o'r 
pum torth haidd. 14Pan welodd y bobl yr 
arwydd hwn yr oedd Iesu wedi ei wneud, 
dywedasant, “Hwn yn wir yw'r Proffwyd 
sy'n dod i'r byd.” 15Yna synhwyrodd Iesu eu 
bod am ddod a'i gipio ymaith i'w wneud yn 
frenin, a chiliodd i'r mynydd eto ar ei ben ei 
hun’ (Ioan 6:3-15). 

Llanberis-Deiniolen 
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.  
 

Clwb Gwau 
Cynhelir y Clwb Gwau yn festri Carmel 
rhwng 2.00 a 4.00 o’r gloch bnawn yfory, 
dydd Llun, Mawrth 20. 
 

Dwylo Prysur 
Cynhleir clwb Dwylo Prysur yn festri 
Carmel nos Wener, Mawrth 24 yng 
ngofal Mrs Helen Williams.  

 

Bwrlwm 
Cynhelir Bwrlwm yn festri Bethlehem 
bnawn Iau, Mawrth 23. Croeso cynnes i 
unrhyw un ymuno am baned a sgwrs. 

 

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. 
 

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.    

Lleisiau  
o’r gorffennol. 

 
Mi gefais y fraint o wrando’r dydd o’r 
blaen ar recordiad a wnaed o gyfarfod a 
gynhaliwyd yng nghapel Salem, Pwllheli 
ddechrau saithdegau’r ganrif ddiwethaf. 
Roedd yr oedfa hon ar gyfer pobl ifanc 
yn rhan o weithgaredd a bendith ysbrydol 
a brofwyd mewn sawl man yng ngogledd 
Cymru ar y pryd. Doeddwn i ddim yno, 
ac ar y pryd doeddwn i chwaith ddim yn 
ymwybodol o’r cynyrfiadau ysbrydol 
hynny. Un rhan o’r gweithgaredd oedd 
ymweliadau nifer o Gristnogion ifanc â 
gwahanol ardaloedd i gynnal oedfaon a 
rhannu eu ffydd. Cyfarfod y clywais sôn 
amdano yw’r un a gynhaliwyd ar ddydd 
Sadwrn ym mis Tachwedd 1973 ym 
Mhafiliwn Corwen, pan ddaeth dros 250 
o bobl ifanc ynghyd trwy’r dydd. 
 
Os rhywbeth, mae’r ffaith nad oeddwn ar 
y pryd yn ymwybodol o’r cyfarfod 
hwnnw chwaith yn dipyn o syndod i mi 
gan fy mod erbyn hynny yn y coleg ym 
Mangor ac wedi cyfarfod ag ambell un a 
oedd yno neu hyd yn oed yn cymryd rhan  
yno. Roeddwn wedi deall yn fuan iawn 
ym Mangor bod y Ffydd Gristnogol a 
Iesu Grist ei hun yn bwysig i rai o’r bobl 
ifanc, ond doedd cyfarfodydd Cristnogol 
a minnau ddim eto’n cydgerdded law yn 
llaw. Byddai hynny wedi newid o fewn 
rhyw flwyddyn. Os rhywbeth, roedd peth 
o’r gweithgarwch a welwyd ar draws y 
gogledd wedi tawelu erbyn hydref 1974, 
ond gellid dadlau mai megis cychwyn  
oedd y deffroad ysbrydol y cefais i’r 
fraint o fod yn rhan ohono am y pedair 
blynedd nesaf ym Mangor. Ond stori arall 
yw honno: stori blynyddoedd o fendith, o 
gymdeithas Gristnogol: cyfarfodydd 
gweddi dyddiol a ddenai hyd at bedwar 
ugain o bobl ifanc ar un cyfnod; trafod ac 
astudio’r Beibl; cenhadu a chyfarfodydd 
cyson mewn mwy nag un ardal, yn     
cynnwys pedair blynedd o gyfarfodydd 
yma yn Llanberis i weddio a rhannu’r 

Aeth Iesu i fyny'r mynydd ac eistedd yno 
Yr oedd y Pasg, gŵyl yr 

Yna cododd Iesu ei  
lygaid a gwelodd fod tyrfa fawr yn dod tuag 
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Dweud 

hyn yr oedd i roi prawf arno, oherwydd 
gwyddai ef ei hun beth yr oedd yn mynd i'w 

Ni byddai bara 
yn ddigon i 

A dyma 
un o'i ddisgyblion, Andreas, brawd Simon 

Y mae bachgen 
yma a phum torth haidd a dau bysgodyn 
ganddo, ond beth yw hynny rhwng cynif-

Gwnewch i'r bobl 
Yr oedd llawer o laswellt yn 

y lle, ac eisteddodd y dynion i lawr, rhyw 
Yna cymerodd Iesu y 

torthau, ac wedi diolch fe'u rhannodd i'r rhai 
oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd 
â'r pysgod, gan roi i bob un faint a          
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bod am ddod a'i gipio ymaith i'w wneud yn 
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