
Y Ddau Dŵr 

Union 21 mlynedd yn ôl i heddiw, ar Fedi 
11, 2001 y chwalwyd Dau Dŵr Canolfan 
Fasnach y Byd yn Efrog Newydd. Caiff 
yr erthygl a ysgrifennwyd yn wreiddiol ar 
gyfer y rhifyn hwn ei chyhoeddi yn  
Gronyn y Sul nesaf, ond bydd modd ei 
darllen ar wefan yr Ofalaeth ar ôl oedfa’r 
bore heddiw.  

Clwb Gwau 
Ail ddechreuodd y Clwb Gwau yng 
nghapel Carmel, Llanllechid wedi’r haf 
brynhawn Llun diwethaf. 
 
Wythnos i yfory, ddydd Llun, Medi 19 
bydd aelodau’r Clwb yn mynd am dro i’r 
Rhyl. 
 

Dwylo Prysur 
Bydd clwb Dwylo Prysur yn ail agor yng 
nghapel Carmel am 6.30 o’r gloch nos 
Wener, Medi 16. Dymuniadau gorau i 
bawb sy’n gysylltiedig â’r gwaith. 
 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
 

Medi 11 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 18 
2.00 p.m. - Y Parchg Gwenda Richards  
 

Medi 25 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
 

Llanllechid  
 

Medi 11 
 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Glenys Jones 
 

Medi 18 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
2.00 p.m. - Y Parchg Dewi Morris 
 

Medi 25 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
 

Medi 11 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 18 
10.00 a.m. - Oedfa 
 

Medi 25 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Deiniolen  
 

Medi 11 
5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Medi 18 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 25 
5.00 p.m. - Mrs Nerys Griffith 

Clywsom am ei hymgysegriad i’w 
swydd. Ac er ei hymdeimlad amlwg o 
wasanaeth wrth gyflawni ei gwaith, 
mae’n amlwg wrth gwrs ei bod yn 
wraig freintiedig iawn. Ni allwn ond 
dychmygu’r ffordd y bu eraill yn 
gweini arni ar hyd ei hoes. Trwy ddeng 
mlynedd a thrigain ei brenhiniaeth bu 
pobl yn moesymgrymu o’i blaen ac yn 
talu gwrogaeth iddi. Ond er i’r afon o 
deyrngedau lifo’n fyrlymus ers tridiau, 
daeth y moesymgrymu a’r wrogaeth i 
ben gyda’i marwolaeth. A synnwn i 
ddim mai’r un person, yn anad neb, 
sy’n croesawu hynny yw Elizabeth  
Alexandra Mary ei hun. Oherwydd 
trwy drugaredd Duw ac ar sail ei ffydd 
yn yr Arglwydd Iesu mae hi bellach, 
fel holl gredinwyr yr oesoedd, yn rhan 
o dyrfa ddirifedi sy’n plygu gerbron 
gorsedd Arglwydd yr arglwyddi a 
Brenin y brenhinoedd. Bellach, mae’r 
un a dderbyniodd wrogaeth y torfeydd 
ar y ddaear yn rhan o’r dyrfa nefol sy’n 
seinio clodydd yr Oen a fu farw drosti 
er mwyn ei dwyn i mewn i Deyrnas 
amgenach a thragwyddol. Ac fel pawb 
arall a etifeddodd fywyd tragwyddol y 
nefoedd mae hi, er diosg ei choron 
ddaearol, yn fwy na bodlon o gael ei 
derbyn trwy ras i’w chartref nefol.  

Un o ddirgelion y Ffydd yw llawenydd 
perffaith y nefoedd sy’n fwy na digon 
ar gyfer holl blant Duw, yn fonedd a 
gwrêng. A rhan o ryfeddod y nefoedd 
yw y bydd brenhines a wybu beth oedd 
pwyso ar Iesu Grist am ras a nerth a 
maddeuant yn gorfoleddu wrth blygu 
glin a moli’r Oen.  
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Ers i’r Frenhines farw ddydd Iau bu 
llawer o sôn am gadernid ei ffydd 
Gristnogol, ei bywyd defosiynol, ei 
ffyddlondeb i’w Heglwys, ei pharch at 
y Beibl, ei hoffter o’r Llyfr Gweddi 
Gyffredin  a’i thystiolaeth i’r nerth a 
brofodd mewn gwahanol amgylchiadau 
trwy weddi bersonol. Cyfeiriwyd at ei 
chysylltiadau agos â dau o bregethwyr 
mwyaf dylanwadol ail hanner yr       
ugeinfed ganrif, yr efengylydd Billy 
Graham a’r diwinydd a’r offeiriad John 
Stott. Roedd y Ffydd Gristnogol a holl 
draddodiad ei Heglwys yn bwysig iddi, 
ond yn fwy na hynny hyd yn oed roedd 
ei ffydd bersonol yn Nuw ac yn Iesu 
Grist yn sylfaenol i’w bywyd. 

Flynyddoedd yn ôl, clywais am oedfa 
Sul y Maer a gynhaliwyd, hyd y cofiaf, 
yn Abertawe. Seiliwyd pregeth y Sul 
hwnnw ar eiriau Iesu wrth Nicodemus: 
‘Oni chaiff rhywun ei eni o’r newydd 
ni all weld teyrnas Dduw’ (Ioan 3:3). 
Ac wedi dyfynnu’r geiriau, meddai’r 
pregethwr, “Ac mae hynny yn eich 
cynnwys chi, Mr Maer!” Wn i ddim sut 
yr ymatebodd y Maer i’r her honno, 
ond dangoswyd bod ar y Maer, fel 
pawb arall, angen y bywyd newydd 
yng Nghrist. Roedd hynny’n wir am 
Nicodemus hefyd, er ei fod ‘yn aelod o 
Gyngor yr Iddewon’, ac fe’i gwelwn yn 
ymgodymu â geiriau Iesu. Erbyn i ni ei 
weld nesaf, yn un o’r ddau a dynnodd 
gorff Iesu oddi ar y groes, mae 
Nicodemus yn amlwg wedi ymostwng i 
Iesu a chredu ynddo (Ioan 19:39). Yn 
ôl pob tystiolaeth, gwyddai’r Frenhines 
ei fod yn wir amdani hithau. 

Plygu glin 



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.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan Dr Huw Tegid Roberts. 

 

Carmel 
Gwasanaethir yn yr oedfa yng nghapel 
Carmel am 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Glenys Jones, Pwllheli.  
 

Ysgol Sul Carmel 
Mae’r Ysgol Sul yn ail agor yng nghapel 
Carmel am 10.30 o’r gloch heddiw.   
 
Wrth ddiolch i’r athrawon am eu gwaith 
gweddïwn am fendith Duw ar waith yr 
Ysgol Sul ar ddechrau tymor a blwyddyn 
newydd.  

Capel Carmel 
Newid amser oedfa 

wythnos nesaf 
Sylwch os gwelwch yn dda mai 2.00 o’r 
gloch y bydd yr Oedfa yng Nghapel Carmel 
dan arweiniad y Parchg Dewi Morris y Sul 
nesaf, Medi 18.  Newidiwyd yr amser ar 
gais Mr Morris. 

Genesis 
 
‘Wedi i Rachel esgor ar Joseff, dywedodd 
Jacob wrth Laban, “Gad imi ymadael, er 
mwyn imi fynd i'm cartref fy hun ac i'm 
gwlad. Rho imi fy ngwragedd a'm plant yr 
wyf wedi gweithio amdanynt, a gad imi 
fynd; oherwydd gwyddost fel yr wyf wedi 
gweithio iti.” Ond dywedodd Laban wrtho, 
“Os caf ddweud, yr wyf wedi dod i weld 
mai o'th achos di y 
mae'r ARGLWYDD wedi fy mendithio 
i; noda dy gyflog, ac fe'i talaf.” Atebodd 
yntau, “Gwyddost sut yr wyf wedi gweithio 
iti, a sut y bu ar dy anifeiliaid gyda 
mi; ychydig oedd gennyt cyn i mi ddod, 
ond cynyddodd yn helaeth, a bendithiodd 
yr ARGLWYDD di bob cam. Yn awr, onid 
yw'n bryd i mi ddarparu ar gyfer fy nheulu 
fy hun?” Dywedodd Laban, “Beth a rof i 
ti?” Atebodd Jacob, “Nid wyt i roi dim i mi. 
Ond fe fugeiliaf dy braidd eto a'u gwylio, 
os gwnei hyn imi: gad imi fynd heddiw 
trwy dy holl braidd a didoli pob dafad frith 
a broc a phob oen du, a'r geifr brith a broc; 
a'r rhain fydd fy nghyflog. A chei dystiol-
aeth i'm gonestrwydd yn y dyfodol pan ddoi 
i weld fy nghyflog. Pob un o'r geifr nad 
yw'n frith a broc, ac o'r ŵyn nad yw'n ddu, 
bydd hwnnw wedi ei ladrata gennyf.” “O'r 
gorau,” meddai Laban, “bydded yn ôl dy 
air.” Ond y diwrnod hwnnw didolodd 
Laban y bychod brith a broc, a'r holl eifr 
brith a broc, pob un â gwyn arno, a phob 
oen du, a'u rhoi yng ngofal ei feibion, a'u 
gosod bellter taith tridiau oddi wrth Jacob; 
a bugeiliodd Jacob y gweddill o braidd 
Laban’ (Genesis 30:25-36). 

Cynllun Efe 
Susan yn ymddeol 

Wedi pedair blynedd lawn o wasanaeth i 
Gynllun Efe mae Susan Williams wedi 
penderfynu ymddeol o’i swydd. Mae 
Ymddiriedolwyr Efe yn ddiolchgar iddi 
am ei holl waith ac yn dymuno’r gorau 
iddi ar gyfer ei hymddeoliad.   
 
Mae sôn am ‘bedair blynedd’ yn gwbl 
gamarweiniol wrth gwrs gan fod Susan 
wedi gwasanaethu Cynllun Efe ymhell 
cyn iddi ddod yn Weithiwr cyflogedig yr 
elusen bedair blynedd yn ôl. Mi fu’n rhan 
o’r gwaith o’r cychwyn cyntaf, yn aelod 
o’r Pwyllgor, yn Ymddiriedolwr ac yn 
Ysgrifennydd.  Rhwng cyfnodau Andrew 
Settatree a Catrin Hampton yn Weithwyr 
Efe, Susan fu’n cynnal y gwaith ysgolion 
am chwe mis. A thros y pedair blynedd 
ddiwethaf mae wedi bod yn eithriadol o 
weithgar yn ein plith. Datblygodd gwaith 
Efe yn holl ysgolion cynradd yr ardal yn 
aruthrol dan ei harweiniad a gwerthfawr-
ogwyd ei gwaith yn fawr gan athrawon a 
phenaethiaid yr ysgolion. Bu’n weithgar 
hefyd yng nghapeli ac eglwysi’r ardal, a 
daeth gweithgareddau fel ‘Crefft, Cân a 
Stori’ yn gyfarwydd i deuluoedd ifanc y 
fro, yn cynnwys rhai nad oes ganddynt 
gyswllt â’r un eglwys. Dros y Cyfnod 
Clo bu’n brysur yn dosbarthu pecynnau o 
ddeunydd Cristnogol i blant yr ardal ac 
yn cynnal Ysgol Sul trwy gyfrwng 
Zoom. 
 
Rydym ni yn Capel Coch wedi elwa’n 
fawr o’i chymorth dros gyfnod hwy o 
lawer na’r pedair blynedd diwethaf. 
Cawsom ei gwasanaeth yn gyson yn yr 
Oedfaon Teulu misol, yr Oedfaon MOLI 
ar nos Sul a chyfarfodydd CIC ar nos 
Wener. Bu hefyd o gefn i’r Ysgol Sul, a 
chafwyd mwy nag un Ysgol Sul arbennig 
dan ei gofal. Dros 15 mis y Cyfnod Clo o 
fis Ebrill 2020 hyd fis Gorffennaf 2021, 
Susan fu’n cynnal ein Hysgol Sul trwy 
gyfrwng Zoom.  Os cofiaf yn iawn, mi 

wnes i arwain un Ysgol Sul yn ystod y 
cyfnod hwnnw!  Susan oedd yn gwneud y 
gwaith i gyd: dim ond gofalu bod Zoom 
yn gweithio oeddwn i.  
 
Roedd hefyd wedi cychwyn cyfarfod i 
blant oed cynradd ganol wythnos cyn i’r 
Cyfnod Clo ein gorfodi i’w roi heibio. 
Hyn oll, a mwy!   
 
Bydd yn chwith iawn heb Susan a’i gwên 
a’i hwyl. Mae wedi bod yn bleser ac yn 
fendith cael ei chwmni, yn arbennig wrth 
gydweithio â hi a chael ei chymorth a’i 
harweiniad gwerthfawr mewn oedfa a 
chyfarfod wrth iddi ddangos i ni ddaioni 
a chariad Duw a phrydferthwch Iesu 
Grist a’r bywyd sydd trwyddo.  
 
Diolch yn fawr am bod dim, Susan. Ac er 
ei bod yn ymddeol, cawn edrych ymlaen 
gobeithio at gael ei harweiniad eto mewn 
ambell oedfa wedi iddi gael rhywfaint o 
seibiant haeddiannol.   
 

Comisiynu Andrew 
Nos Iau, Medi 22, cynhelir Cyfarfod 
Comisiynu Andrew Settatree i’w swydd 
newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a 
Theuluoedd Gofalaeth Bresbyteraidd 
Bangor.  Mae Andrew wedi dechrau ei 
waith ers rhai wythnosau ond bydd yr 
oedfa hon yn rhoi cychwyn swyddogol i’r 
gwaith ac yn gyfle i bobl yr Ofalaeth a 
chyfeillion eraill gyflwyno’r gwaith a 
phawb sydd ynglŷn ag ef i ofal Duw.  
Dechreuir yr oedfa am 7.00 o’r gloch, a 
bydd croeso i bawb yno. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at aelodau eglwysi’r 
Ofalaeth sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd 
neu sydd newydd ddychwelyd o’r ysbyty.   
  
Yr un modd, anfonwn ein cofion at ein  
haelodau sydd mewn cartref preswyl a   
chartref nyrsio.  
 
 


