
Casgliad y Genhadaeth 

Daeth yn bryd unwaith eto i ni wneud y 
casgliad blynyddol yn Capel Coch at 
Gronfa  Genhadol Chwiorydd Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru.  Gobeithiwn gael y 
cyfan i law erbyn Sul olaf mis Mawrth.   
 
Rhowch eich cyfraniad i Miss Dilys Mai 
Roberts neu i’r casglyddion a fydd yn dod 
o amgylch fel arfer.  Diolch am eich 
cefnogaeth.  Defnyddir yr arian gan 
Adran y Chwiorydd y Presbyteriaid i 
gefnogi gwaith cenhadol o fewn yr      en-
wad a gwahanol brosiectau cenhadol a 
dyngarol yma yng Nghymru a thramor. 
 

Cymdeithas Llanberis 
Cyhoeddwyd yn Gronyn y Sul diwethaf y 
bu raid gohirio gweddill gweithgareddau 
Cymdeithas Undebol Deiniolen y tymor 
hwn oherwydd yr argyfwng Covid-19. 
Am yr un rheswm, ni fydd modd cynnal 
Swper Blynyddol Cymdeithas Llanberis a 
drefnwyd ar gyfer mis Ebrill. Mae hwnnw 
hefyd wedi ei ohirio erbyn hyn.  Wrth i 
dymor y Gymdeithas hon hefyd ddod i 
ben cyn pryd, diolchwn i Gareth Jones am 
drefnu’r Gymdeithas ar hyd y tymor.  
Gobeithio y bydd yr argyfwng ar ben cyn 
y byddwn yn ail gychwyn y Gymdeithas 
ym mis Medi. 
 

Cymorth Cristnogol 
Yn ystod yr wythnos, cafwyd gwybod gan 
Gymorth Cristnogol na fydd y casgliadau 
o ddrws i ddrws yn cael eu gwneud yn 
ystod Wythnos Cymorth Cristnogol eleni 
rhwng Mai 10 a 16.   
 
Ar hyn o bryd mae Cymorth Cristnogol 
am barhau â’r Wythnos gan chwilio am 
ffyrdd gwahanol o godi arian a thynnu 
sylw at ei waith.  
 
Bydd yn sicr gyfle i gyfrannu ar-lein yn 
ystod yr Wythnos. Cawn ragor o fanylion 
yn nes ymlaen. 
 

 

Gronyn trwy e-bost? 
 

 
 

Ydych chi’n defnyddio e-bost? 
 

Os felly, beth am dderbyn Gronyn 
trwy  e-bost bob dydd Sul tra 

bydd yr argyfwng Coronafeirws 
yn para. 

 
 

Bydd hyn yn gwneud y gwaith o       
ddosbarthu Gronyn yn haws gan 
na fydd gennym oedfaon am rai 

wythnosau, ac y gall fod yn anodd 
danfon copi papur atoch 

 
 

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud 
yw anfon neges e-bost at y 

Gweinidog er mwyn i ni fedru 
anfon copi atoch. 

 
 

Anfonwch neges at  
 

john.cilfynydd@btinternet.com 
 

gan nodi eich enw a’r cyfeiriad 
e-bost i anfon Gronyn ato.   

 
 

DIOLCH YN FAWR IAWN 
 
 

John Pritchard  
Gweinidog 

 

Wrth i’r ysgolion gau oherwydd yr   
argyfwng Covid-19 disgwylir i rieni, 
dan arweiniad yr ysgol, ofalu y bydd eu 
plant yn cyflawni’r gwaith a osodir ar 
eu cyfer nes daw popeth nôl i drefn. 
Ond bydd plant bregus yn dal i fynd i’r 
ysgol Felly hefyd blant y gweithwyr a 
ystyrir yn ‘allweddol’ neu’n anhepgor 
yn yr argyfwng presennol, er mwyn i’w 
rhieni allu mynd i’w gwaith. Mae’r 
gweithwyr allweddol yn amlwg yn 
cynnwys staff y gwasanaeth iechyd, 
ond hefyd ofalwyr a gyrwyr loriau 
bwyd ac amryw o swyddi eraill.  
 
Pwy tybed gafodd y dasg amhosibl o 
lunio rhestr y ‘swyddi allweddol’ hyn? 
Ni fynnwn am un eiliad feirniadu’r 
rhestr gan fy mod yn dychmygu nad 
oedd ei llunio’n waith hawdd o gwbl 
gan ei bod mor anodd diffinio beth a 
olygir wrth ‘swyddi allweddol’. Fe’i 
lluniwyd yng nghyd destun argyfwng 
iechyd difrifol wrth gwrs. Ond y gwir 
yw fod cymaint o’r swyddi a gyflawnir 
o fewn ein cymdeithas yn ‘allweddol’ 
os nad yn anhepgor. Mae holl drefn ein 
cymdeithas yn ddibynnol ar bobl sy’n 
darparu nid yn unig wasanaeth iechyd a 
siopau llawn ond hefyd ddŵr a glân a 
charthffosiaeth, cyflenwad o drydan a 
nwy ac olew, gwasanaethau post a ffôn 
a rhyngrwyd, a chant a mil o bethau 
eraill a gymerwn yn gwbl ganiataol.   
 
Yn hyn o beth, nid yw ein cymdeithas 
fodern ond yn adlewyrchu’r hyn y bu’r 
Eglwys Gristnogol yn ei ddweud ar hyd 
y canrifoedd. Darlunnir yr Eglwys yn y 
Testament Newydd fel corff Crist. O 

fewn y corff y mae i bob aelod ei le a’i 
gyfraniad, yn union fel y mae i bob 
aelod o’n cyrff dynol ei bwrpas a’i le 
er ein lles a’n hiechyd. Nid yr un yw 
cyfraniad pob aelod o gorff Crist, ond 
y mae lles y corff yn ddibynnol ar fod 
pob aelod yn cyflawni ei swyddogaeth.   
 
Mae heddiw’n Sul anarferol iawn, â 
drysau cannoedd o gapeli ac eglwysi  
ynghau. Gorfu i ninnau benderfynu na 
allwn am y tro, er lles pawb, gynnal 
ein hoedfaon a’n cyfarfodydd arferol 
yn ein capeli. Ond dros y dyddiau a’r 
wythnosau nesaf, pan na fydd modd i 
ni ddod ynghyd yn ôl ein harfer, bydd 
cyfle arbennig i’r eglwysi weithredu 
wrth i bob aelod gyflawni’r hyn sy’n 
bosibl yn ôl ei ddawn a’i allu, er mwyn 
ein gilydd, er mwyn eraill, ac er mwyn 
ein Harglwydd. Bydd modd ffonio ein 
gilydd, gofalu am gymdogion, siopa 
dros eraill, anfon negeseuon calonogol 
trwy’r cyfryngau cymdeithasol, annog 
ein gilydd i geisio cysur a gobaith yng 
Ngair Duw ac mewn gweddi, a rhannu 
profiad a hyd yn oed weddio gyda’n 
gilydd dros y ffôn neu trwy ebost.  
 
Rhowch eich meddwl ar waith, ac os 
oes gennych awgrymiadau am ffyrdd y 
medrwn fel eglwysi wasanaethu a 
chynnal ein gilydd trwy’r argyfwng 
hwn, rhowch wybod i ni dros y ffôn 
neu trwy ebost neu unrhyw ddull arall. 
Heb ein hoedfaon arferol, un her 
amlwg fydd sicrhau ffyrdd gwahanol o 
ddwyn cysur yr Efengyl a goleuni Gair 
Duw i’r naill a’r llall. Trwy ras Duw, 
ceisiwn wneud hynny er ei glod. 

Aelodau allweddol 

Gronyn 
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Gohirio oedfaon yr 
Ofalaeth dros dro. 

Gweler y tu mewn. 



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 
Rhyfedd iawn yw gorfod dweud nad oes 
unrhyw gyfarfod yn ein capeli heddiw ac 
na fydd nac oedfa na chyfarfod dros yr 
wythnosau nesaf chwaith.  

Yr argyfwng  
Coronafeirws 

Bu raid penderfynu yn ystod yr wythnos 
na allwn ar hyn o bryd, oherwydd yr   
argyfwng Coronafeirws, gynnal oedfaon 
a chyfarfodydd eglwysi’r Ofalaeth. 
 
Ers rhai dyddiau, gwyddem y byddai raid 
wynebu’r posibilrwydd hwn yn hwyr neu 
hwyrach. Erbyn nos Fawrth, roedd      
Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb 
yr Annibynwyr Cymraeg yn cyfarwyddo 
neu gynghori’r eglwysi i beidio â chyn-
nal oedfaon na chyfarfodydd eraill hyd 
nes bydd yr argyfwng wedi mynd heibio. 
Ar hyn o bryd nid oes gan yr un ohonom 
syniad pryd y bydd hynny. 
 
Er na fydd gennym oedfaon, byddwn yn 
gwneud pob ymdrech i barhau tystiolaeth 
yr eglwysi. Mae modd gwneud hynny 
trwy ofalu am ein gilydd a gwasanaethu 
hyd y bo’n bosibl o fewn y gymuned. 
Byddwn yn dal i gyhoeddi Gronyn bob 
Sul gan obeithio y bydd yn help i gadw 
cyswllt â’n gilydd fel aelodau er na fydd 
modd i ni gyfarfod wyneb yn wyneb fel 
eglwysi. Gweler y nodyn ar gefn y rhifyn 
hwn am dderbyn Gronyn trwy ebost.    
 
Yr ydym yn ymwybodol o’r angen i 
wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau 
ein diogelwch ei hunain a’n teuluoedd a 
phawb y deuwn i gysylltiad â hwy. Boed 
i ni gymryd sylw o’r cyfarwyddyd a 
roddir i ni er mwyn ceisio sicrhau nad 
oes berygl i ni ddal yr haint na’i ledaenu.   
 
Yn naturiol, nes bydd yn ddiogel i ni ail 
ddechrau cynnal ein hoedfaon nid fydd 
modd trefnu na bedydd na phriodas yn yr 
un o’r capeli.  Ni fydd chwaith modd 
cynnal gwasanaethau angladd yn y capeli  
nes y bydd yr oedfaon wedi ail gychwyn.  
Mae’n ofid gennym am hynny, ond 
mae’n bwysig ein bod yn egluro hyn gan 
bwysleisio mai er mwyn ein diogelwch 
ni oll y mae hynny. 

Maeth o Mathew 
‘Yr amser hwnnw dywedodd Iesu, “Yr 
wyf yn dy foliannu di, O Dad,          
Arglwydd nef a daear, am iti guddio'r 
pethau hyn rhag y doethion a'r deallus-
ion, a'u datguddio i rai bychain; ie, O 
Dad, oherwydd felly y rhyngodd dy 
fodd di. Traddodwyd i mi bob peth gan 
fy Nhad. Nid oes neb yn adnabod y 
Mab, ond y Tad, ac nid oes neb yn ad-
nabod y Tad, ond y Mab a'r rhai hynny 
y mae'r Mab yn dewis ei ddatguddio 
iddynt. Dewch ataf fi, bawb sy'n              
flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi 
orffwystra i chwi. Cymerwch fy iau 
arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd 
addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, 
ac fe gewch orffwystra i'ch eneidiau. Y 
mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, a'm 
baich i yn ysgafn”’ (Math. 11:25-30).   

Gronyn  
Bwriedir parhau i gynnal Gronyn dros yr 
wythnosau nesaf er ei bod yn bosibl na 
fydd modd ei ddosbarthu mor eang y 
byddem yn ei ddymuno. Trowch i’r   
dudalen gefn am fanylion pellach.  

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr John Llewelyn 
Williams, Pen y Golwg, Deiniolen fore 
ddoe, dydd Sadwrn, Mawrth 21.  Cafwyd 
gwasanaeth i’r teulu yn ei gartref ac yna 
gwasanaeth cyhoeddus ym Mynwent 
Machpela dan arweiniad y Gweinidog. 
 
Bu farw John yn Ysbyty Gwynedd fore 
Sadwrn, Mawrth 14, yn 76 mlwydd oed. 
Cydymdeimlwn â’i briod Eirwen; ei 
blant Martin, Elaine, a Richard a’i gymar  
Manon; ei ŵyr a’i wyres Ahmed ac     
Elliw; a’i holl deulu yn eu colled fawr.  
 
Caiff y rhoddion a dderbynnir er cof am 
John eu trosglwyddo i Ward Alaw yn  
Ysbyty Gwynedd a Sefydliad Ymchwil 
Clefyd Siwgr mewn Plant (The Juvenile 
Diabetes Research Foundation).   
 
Bu John yn aelod ffyddlon yn Ebeneser 
Deiniolen ar hyd y blynyddoedd. Cafodd 
ei fagu ym Mhen y Golwg ac yn y capel, 
ac arhosodd yn ei filltir sgwâr ar hyd ei 
oes. Yr oedd ganddo ddiddordeb mawr 
yn hanes a diwylliant ei fro, ac yr oedd 
ganddo wybodaeth eang am ei gapel a’i 
bentref a’i fro enedigol.  
 
Yn blentyn, dymuniad John oedd cael 
bod yn weinidog wedi iddo dyfu, ac mae 
sôn amdano’n ‘pregethu’ yn y dosbarth 
yn yr ysgol. Er mai i gyfeiriad arall yr 
aeth a dilyn gyrfa fel plastrwr hynod o 
fedrus, nid oedd yr egin bregethwr wedi 
ei lwyr adael. Pan gymerai John ran 
mewn oedfa yr oedd yn fendith gwrando 
arno’n darllen rhannau o’r Beibl yn 
bwyllog ac ystyrlon. Mae gennyf gof 
byw ohono, er enghraifft, yn darllen 

Salm 136 mewn oedfa, o leiaf ugain 
mlynedd yn ôl mae’n debyg, a neges y 
Salm yn dod i’r golwg trwy’r darlleniad 
meddylgar a defosiynol.  
 
Bu’n weithgar iawn fel aelod o Bwyllgor 
Adeiladau Ebeneser am flynyddoedd, a 
byddai bob amser yn barod i wneud beth 
bynnag a allai o ran y gwaith o gynnal a 
chadw’r adeiladau. Dim ond ymdeimlad 
o’i annheilyngdod ei hun a’i cadwodd 
rhag derbyn enwebiad ei gyd-aelodau i 
fod yn ddiacon. Heb unrhyw amheuaeth, 
byddai wedi gwneud diacon da. 
 
Bydd yn chwith iawn, iawn hebddo yn 
ein hoedfaon yn Nhŷ Elidir ar nos Sul. 
Bu’n ffyddlon yn yr oedfa, lle bynnag yr 
oedd honno yn y gwahanol gapeli neu yn 
fwy diweddar yn Nhŷ Elidir. Daliodd i 
ddod, i’r diwedd un: roedd yno gyda ni’r 
nos Sul cyn iddo gael ei gipio i’r ysbyty, 
wythnos cyn ei farw.  Yr oedd ei ffydd 
yn gadarn yn Nuw; ac addoli Duw a’i 
Fab Iesu Grist oedd y peth mawr iddo. Er 
cymaint ei feddwl o’i gapel, gwyddai 
John yn iawn beth oedd gwraidd y mater 
a beth oedd gwir sail y Ffydd.  Gwelwn 
golli ei wên gynnes, ei hiwmor iach, ei 
gyfeillgarwch a’i gwmnïaeth  ddifyr. A 
gwelaf finnau’n sicr golli ei gefnogaeth 
gadarn a pharod, a’i werthfawrogiad   
diffuant a chynnes.  
 

Cydymdeimlo 
Brawychwyd aelodau capel Bethlehem 
Talybont a’r ardal gyfan o glywed am 
farwolaeth Mrs Gwyneth Roberts, Fferm 
Cochwillan. Bu farw Gwyneth yn Ysbyty 
Gwynedd ddydd Sadwrn, Mawrth 14, 
ddyddiau’n unig wedi iddi gael ei tharo’n 
wael yn ddirybudd. Cydymdeimlwn â’i 
phriod Wil, ac â’i merch Hafwen a’i 
phriod Gethin, a’r holl deulu yn eu colled 
enfawr.  Cynhelir ei hangladd ddydd 
Mawrth, Mawrth 24. Dilynir gwasanaeth 
preifat yn ei chartref gan wasanaeth     
cyhoeddus ym Mynwent Eglwys St 
Cross am 1.00 o’r gloch.   


