
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Mehefin 3 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg John  

 Owen, Rhuthun 

Dim Ysgol Sul - Oedfa Eisteddfod yr  

  Urdd  
 

Mehefin 10 

10.00 a.m. a 5.30 p.m. - Y Parchg John  

 Owen, Bethesda 

Dim Ysgol Sul 

 

Mehefin 17 

10.00 a.m. - Y Gweinidog   

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

o’r pedwar.  Y tri arall yw Trobwynt, 

sy’n gweithio yn Llŷn ac Eifionydd; 

Saint y Gymuned ac Undeb y Gair.  

Mae’r ddau fudiad olaf yn gweithio’n 

lleol ond hefyd yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol.   

 

Mae amryw o weithgareddau wedi eu 

trefnu yn ystod yr wythnos, yn cynnwys 

gwaith crefft, gemau a chystadlaethau.  

Bwriad y babell yw rhoi gwybod i bawb 

am y gweithgaredd Cristnogol ifanc 

sydd yn y rhan hon o’r wlad, a dwyn 

tystiolaeth i’r Efengyl i bwy bynnag a 

fydd yn galw heibio.  Rydym wedi 

paratoi taflen arbennig yn cyflwyno 
neges yr Efengyl yn syml, ac mae 2,500 

o gopiau ohoni wedi eu hargraffu.    

 

Dymuniadau da i Andrew a gweithwyr 

y mudiadau eraill, a’r gwirfoddolwyr 

fydd yn eu helpu i gynnal y babell 

trwy’r wythnos.  Gweddiwch dros y 

fenter, i’r cyfan fod yn dystiolaeth glir a 

deniadol i’r Efengyl. 

 

Dosbarth Beiblaidd 
Cynhelir Dosbarth Beiblaidd nesaf yr 

Ofalaeth yn Yr Haciau, Penisarwaun 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Mehefin 3 

 Dim Ysgol Sul  - Bws i Oedfa  

  Eisteddfod yr Urdd 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mehefin 10 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Mehefin 17 

 10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

am 7.00 o’r gloch nos Fercher, Mehefin 
13 (wythnos i nos Fercher, felly). 

 

 Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Mehefin 10: Cynhelir Oedfa 

Deulu am 10.00 o’r  gloch a 

gwasanaethir am 5.00 o’r gloch gan y 

Gweinidog.     

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Mehefin 10: Gwasanaethir 

am 10.00 a 5.30 o’r gloch gan y Parchg 

John Owen, Bethesda. Ni fydd Ysgol 

Sul oherwydd gwyliau’r ysgol. 

.    

 REHOBOTH 
Dydd Sul, Mehfin 10: Gwasanaethir 

am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog.   

 
“Rho i ni lawenydd gynifer o 

flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer 

o flynyddoedd ag y gwelsom 

ddrygfyd" (Salm 90:15).  

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 503 - Dydd Sul, 03 Mehefin, 2012 

Mae’r Full Gospel Apostolic House of 

the Lord Jesus yn Matoaka, Mercer 

County, West Virginia yn yr Unol 

Daleithiau yn ddi-weinidog ers 

wythnos.  Bu farw Mark Wolford, 

bugail yr eglwys honno’n sydyn nos Sul 

diwethaf yn 44 mlwydd oed.  Doedd o 

ddim wedi bod yn wael ac roedd o wrth 

ei waith fel arfer yr wythnos ddiwethaf, 

ond bu farw ychydig oriau wedi iddo 

arwain oedfa.  Yr hyn sy’n gwneud y 
stori hon yn fwy trist fyth yw bod tad 

Mark Wolford wedi marw dan yr un 

amgylchiadau’n union yn 1983, yn 39 

mlwydd oed.  Roedd yntau’n ddyn iach 

ac wedi arwain oedfa rai oriau cyn ei 

farwolaeth.  A’r gwir yw na fyddai’r un 

o’r ddau wedi marw fel gwnaethon nhw 

petaen nhw heb arwain yr oedfaon 

hynny!   

Gwaith peryglus iawn ydi arwain oedfa 

i bobl fel Mark Wolford gan ei fod ef 

a’i debyg yn credu bod gafael mewn 

nadroedd gwenwynig yn un ffordd 

bwysig o ddangos cryfder eu ffydd.  

Dyna oedd o’n ei wneud ddydd Sul.  

Ond wedi gafael yn y neidr, a’i rhoi i’w 

fam, ac i aelod arall o’r gynulleidfa 

iddynt hwythau afael ynddi, fe osododd 

Wolford y neidr ar lawr ac eistedd wrth 
ei hymyl, ac fe’i brathwyd ganddi.  

Dyna’n union a ddigwyddodd i’w dad 

hefyd yn ôl pob tebyg. 

Roedd Mark Wolford yn credu ei fod 

yn profi realiti ei ffydd yn Nuw trwy 

afael yn y neidr, ac fe wnai hynny’n 
rheolaidd yn ei oedfaon.  Roedd yn 

credu fod Duw eisiau iddo wneud hyn, 

ac mai arwydd o ddiffyg ffydd oedd 

peidio â’i wneud.  Ac roedd yn seilio’i 

gred ar eiriau a welir ar ddiwedd 

Efengyl Marc: ‘gafaelant mewn seirff, 

ac os yfant wenwyn marwol ni wna 

ddim niwed iddynt’ (Marc 16:18). 

Nid yw’n hawdd deall y geiriau hynny, 

ond mae’r hyn a wnai Mark Wolford 

ohonynt yn dangos y perygl o wneud 

geiriau anodd a thywyll yn sail i’n 

ffydd a’n hymddygiad. Beth bynnag 

yw ystyr y geiriau, fe ddylai fod yn 

amlwg nad gorchymyn i Gristnogion 

ufuddhau iddo ydynt. (Mae’n bosibl 

bod Iesu’n cyfeirio yma at rywbeth 

anghyffredin a ddigwyddai unwaith 

yng nghyfnod yr Eglwys Fore.)  Mor 
bwysig yw deall y Beibl yn ei oleuni ei 

hun a gadael iddo’i esbonio’i hun i ni.  

Oherwydd pan demtiwyd Iesu Grist i 

roi prawf o’i ffydd yn Nuw trwy ei 

daflu ei hun oddi ar dŵr uchaf y deml 

er mwyn i Dduw ei warchod, gwrthod 

gwneud hynny a wnaeth ef a dweud, 

‘Paid â gosod yr Arglwydd dy Dduw ar 

ei brawf’ (Mathew 4:7).  Bob tro mae 

pobl fel Mark Wolford yn rhyfygu 

trwy gydio mewn nadroedd maent yn 
herio Duw i wneud pethau mawr, gan 

weithredu’n gwbl groes i’r Arglwydd 

Iesu.  Marwolaeth drist, ddiangen oedd 

un Mark Wolford, heb fod a wnelo  

ddim â gwir ffydd yn Nuw’r Beibl. 

Ffydd 



Gofalaeth Unedig 
Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

 
Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 

 
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 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul unwaith 

eto.  Boed bendith Duw ar ein 

haddoliad heddiw.  

 
Y Sul diwethaf croesawyd y Parchg 

Trefor Lewis nôl atom i Ddeiniolen, a 

heddiw eto estynnwn groeso cynnes i’r 

Parchg John Owen, Rhuthun nôl i 

Lanberis. 

 

Bydd Mr Owen yn gwasanaethu yn 

Capel Coch am 10.00 a 5.30 o’r gloch.    

Diolchwn iddo am ei wasanaeth 

unwaith eto.  Nid oes Ysgol Sul am fod 

y plant hynaf yn cymryd rhan yn y 

gwasanaeth ym Mhafiliwn Eisteddfod 
yr Urdd yng Nglynllifon. 

 

Mae’r un peth yn wir am Ddeiniolen y 

bore ’ma hefyd, ac amryw o’r aelodau 

hefyd yn mynd ar y bws i Glynllifon.  

Felly byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Neiniolen heno am 5.00 o’r gloch. 

 

Ni chynhelir oedfa yn Rehoboth 

heddiw. 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at Mr Owie Jones, 

3 Tai Gweledfa, Deiniolen yn Ysbyty 

Eryri a Mrs Myfanwy Thomas, Bron 

Wyddfa, Nant Peris sydd yng Nghartref 
Cerrig Yr Afon, Y Felinheli.   

 

Oedfa’r Eisteddfod 
Mae oedfa ym Mhafiliwn Eisteddfod yr 
Urdd yng Nglynllifon am 9.30 o’r gloch 

heddiw.  Bydd rhai o blant hynaf yr 

Ysgolion Sul yn canu yng nghôr 

ysgolion Sul dalgylch yr Eisteddfod.  

Roeddem yn y Pafiliwn bnawn Iau yn 

yr ymarfer ac roedd tyrfa o blant ar y 

llwyfan.  Roedd y trefnwyr yn meddwl 

y byddai oddeutu 150 o blant yn y côr 

ond yn ôl a welsom ddydd Iau, roedd 

yna gryn dipyn mwy na hynny, ac roedd 

yn braf iawn gweld cymaint ohonynt. 
 

Bydd amryw o blant ein hysgolion Sul 

yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod a 

dymunwn yn dda i blant Lleisiau 

Llanbabs ac Ysgol Dolbadarn yn eu 

cystadlaethau.  Mae rhai o’r plant yn y 

sioe gerdd yn y Pafiliwn nos Fawrth a 

nos Fercher hefyd, a’r sioe ieuenctid yn 

Galeri.  Gobeithio gwnawn nhw 

fwynhau eu hunain yn fawr. 

 

Ond er mor arbennig yw’r profiad o 
gystadlu a pherfformio, mae yna 

rywbeth arbennig iawn am y côr a fydd 

yn canu yn yr oedfa heddiw, am mai 

plant ysgolion Sul daygylch yr 

Eisteddfod ydynt.  Bydd yn dda i’r 

plant weld bod cymaint o blant eraill yn 

mynd i’r Ysgol Sul mewn capeli ac 

eglwysi ym mhob rhan o’r sir.  Mae pob 

dim sy’n eu hatgoffa am yr holl blant 

sy’n gysylltiedig â gweithgareddau 

Cristnogol yn werthfawr.  Mae pethau 
fel cyrsiau yng Coleg y Bala a 

Marwolaeth 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Glenys 

Roberts, 13 Maes Gwylfa, Deiniolen a 

fu farw yn Ysbyty Gwynedd wythnos i 

neithiwr, nos Sadwrn, Mai 26.  Roedd 
gyda ni yn yr oedfa bythefnos i heno, 

ond cafodd ei tharo’n wael y diwrnod 

wedyn ac aed â hi i’r ysbyty.  Roedd yn 

sioc fawr i bawb ohonom glywed y 

newydd trist a chydymdeimlwn yn 

ddwys â Sheila a Joyce a’u teuluoedd 

yn eu profedigaeth a’u colled.  Roedd 

Mrs Glenys Roberts yn wraig annwyl a 

charedig dros ben, yn dawel a hwyliog, 

ac yn aelod gwerthfawr a ffyddlon o 

eglwys Ebeneser.  Cynhelir ei hangladd 

yn yr Amlosgfa ym Mangor am 12.00 
o’r gloch ddydd Mercher, Mehefin 6.   

  

Wythnos 

Cymorth Cristnogol 
Diolch eto i bawb a fu’n casglu arian yn 

ystod Wythnos Cymorth Cristnogol.   

 
Cyfanswm y casgliad yn Llanberis  a 

Nant Peris  oedd £806.02 (yn cynnwys 

£47.64 o’r Cwis a gynhaliwyd yng 

Ngwesty’r Dolbadarn a £107.80 o Nant 

Peris).   

 

Diolch unwaith eto i bawb a gyfrannodd 

at y casgliad. 

 

Efe yn y Steddfod 
Os byddwch yn mynd i Steddfod yr 

Urdd yr wythnos hon cofiwch alw 

heibio pabell Efe.  Bydd gan yr eglwysi 

babell ar y cyd dan nawdd Cytun fel yn 

eisteddfodau’r blynyddoedd diwethaf.  
Ond eleni bydd gan bedwar mudiad 

sy’n gweithio yn enw Iesu Grist yn   

benodol ymhlith plant ac ieuenctid    

babell ar y cyd.  Mae Cynllun Efe yn un 

chystadlaethau chwaraeon a drefnir yn 
enw’r capel neu fudiadau Cristnogol yn 

gwneud hynny, ac mae’r côr heddiw yn 

gyfle arall i sylweddoli hyn.   

 

Bydd yr oedfa i’w chlywed ar Radio 

Cymru am 11.45 heddiw.  Os gallwch, 

gwrandewch arni.  

  

Welwch chi mo’r plant ar y radio wrth 

gwrs, ond bydd yn ddigon hawdd eu 

’nabod gan mai plant Deiniolen a 

Llanberis fydd y rhai mwyaf swynol yn 
y côr! 

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Elwyn Morris, 
Oakfield, Ffordd Capel Coch, Llanberis 

ddydd Mercher diwethaf, Mai 30.  

Roedd y gwasanaeth yn ei gartref ac yna 

ym Mynwent Nant Peris. 

 

Yn wreiddiol o Gwm y Glo, roedd wedi 

byw yn Llanberis ers iddo briodi, ac 

estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf i’w 

briod, Helen, ei fab, Gareth, ei ferch yng 

nghyfraith, Carys a’i wyresau, Fflur a 

Tesni yn eu colled.  Cafodd gystudd hir 
a threulio wyth mis yn Ysbyty Eryri, lle 

cafodd ofal arbennig.  Cyn hynny, roedd 

wedi bod yn gaeth i’w gartref am dros 

ddwy flynedd ers i’w iechyd dorri.  

Roedd yn ŵr bonheddig ac yn gymydog  

tawel.  Gŵr cartref a theulu ydoedd; a 

gŵr a fu’n ffyddlon i’r oedfaon yn Capel 

Coch dros y blynyddoedd.  Roedd wedi 

ei ethol yn flaenor dair gwaith yng 

nghapel Cwm-y-glo pan oedd yn ifanc, 
ond heb dderbyn y swydd.  Ond roedd y 

ffaith iddo gael ei ethol dair gwaith yn 

dangos y parch oedd gan yr aelodau yno 

ato.  Roedd yn sgwrsiwr diddan ac wrth 

ei fodd yn adrodd stori, a bydd yn 

chwith iawn hebddo.  Boed bendith Duw 

ar y teulu yn ei hiraeth a’i alar. 


