
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 8 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa Weddis 
 

Medi 15 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog (Cymundeb) 
 

Medi 22 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr John Roberts 
 

Medi 29 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 8 
10.00 a.m.—Y Gweinidog 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 
 

Medi 15 
10.00 a.m. - Y Parchg Harri Parri 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Harri Parri 
 

Medi 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog (Cymundeb) 
 

Medi 29 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
 

Cymdeithas Undebol 
Mae tymor newydd y ddwy Gymdeithas 
Undebol  wedi eu trefnu erbyn hyn, a 
buan iawn y daw’n amser i ailgychwyn 
y cyfarfodydd hyn. 
 
Bydd Cymdeithas Undebol Deiniolen 
yn ailgychwyn am 7.00 o’r gloch nos 
Lun, Medi 23 a Chymdeithas Undebol 
Llanberis yn ailgychwyn nos Fawrth, 
Hydref 8. 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Medi 15: Bydd yr  Oedfa 
Deulu am 10.30 o’r gloch ac Oedfa 
Gymundeb am 5.00 o’r gloch, a’r ddwy 
oedfa dan arweiniad y Gweinidog. 
 
CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Medi 15: Gwasanaethir  am 
10.00 a 5.00 o’r gloch gan y Parchg 
Harri Parri, Caernarfon, a chynhelir  yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.   
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Medi 15: Ni chynhelir  
oedfa. 

 
Oedfa 

wahanol 
 

‘MOLI’ 
 

heno am  
 

5.00 o’r gloch  
 

yn Capel Coch 
 

Croeso cynnes  
i’r oedfa fisol 

 
yng ngofal 

Andrew, Gwenno a Dafydd 

 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 557 – Dydd Sul, 08 Medi 2013 

Nid cwestiwn newydd mohono o gwbl.  
Fe’i gofynnwyd ar hyd y canrifoedd ac 
mae yna rai sy’n dal i’w ofyn.  Roedd 
yna rai yn ei ofyn mor bell yn ôl â 
dyddiau Salmau’r Hen Destament.  
Mae’n bosibl eich bod chithau wedi ei 
glywed yn cael ei ofyn i chi.  Neu 
mae’n bosibl hefyd eich bod chi wedi ei 
ofyn i rywun arall neu hyd yn oed wedi 
ei ofyn i chi eich hun ambell dro. ‘Ple 
mae dy Dduw?’ 

Do, fe ofynnwyd hyn i’r Salmydd fwy 
nag unwaith.  Onid yw’n dweud yn 
Salm 42:10 fod yna rai’n gofyn hyn 
iddo ‘trwy'r dydd’?  Mae’n teimlo bod 
ei esgyrn yn cael eu malu a bod pob 
nerth yn cael ei sugno ohono wrth i bobl 
ei wawdio â’r cwestiwn hwn.   

Mae’r cwestiwn yn brifo’r Salmydd am 
ei fod yn ymosod ar y peth pwysicaf 
sydd ganddo, sef ei ffydd yn Nuw.  I’r 
Salmydd, mae Duw yn bopeth: Duw yw 
ei nerth a’i gysur a’i lawenydd.  Yn 
Nuw y mae’n ymddiried ac i Dduw y 
mae’n rhoi’r clod am ei fendithio a’i 
gynnal.  Duw yw testun ei fawl o hyd, 
ac i Dduw y mae’n cysegru ei fywyd.  
Mae’n ceisio Duw a’i nerth o hyd; 
mae’n treulio’i ddyddiau yn myfyrio 
amdano ac yn llunio’i salmau o glod a 
diolch a chyffes. 

Ond doedd bywyd ddim yn fêl i gyd i’r 
Salmydd, ac yn aml iawn yn yr adegau 
hynny pan oedd y Salmydd yn cael 
trafferthion gwahanol byddai ei elynion 
yn ei herio trwy ofyn yn wawdlyd, ‘Ple 
mae dy Dduw?’  A gall yr un peth yn 

union ddigwydd heddiw.  Nid yw Duw 
wedi addo i’w bobl y bydd popeth bob 
amser yn mynd o’u plaid ac na fydd 
raid iddyn nhw wynebu anawsterau yn 
y byd hwn.  Fe ddywedodd Iesu Grist 
yn ddigon eglur bod yr haul yn gwenu 
ar y drwg a’r da a’i bod yn glawio ar y 
cyfiawn a’r anghyfiawn.  Ond nid felly 
y gwelai’r bobl oedd yn gwawdio’r 
Salmydd hi.  Ac nid felly y gwêl llawer 
o bobl heddiw hi chwaith.  Oherwydd 
y munud y gwelan nhw Gristnogion yn 
dioddef daw’r cwestiwn herfeiddiol, 
‘Ple mae dy Dduw?’  Pam na fyddai 
wedi dy arbed?  Pam na fyddai wedi dy 
helpu?  Pam na fyddai wedi dy gadw 
rhag yr helynt hwn? 

Ateb y Salmydd oedd ceisio Duw yn 
fwy.  A dyna ateb ffydd o hyd gan fod 
ffydd yn ein sicrhau bod yr Arglwydd 
Dduw gyda ni bob amser, beth bynnag 
a wynebwn a pha mor anodd bynnag 
yw pethau.  Yn ei awr waethaf ar groes 
Calfaria, roedd rhai’n gwawdio’r Iesu 
gan fynnu y dylasai Duw ei helpu a’i 
arbed rhag y dioddefaint mawr.  Ond 
gwyddai Iesu fod Duw gydag ef trwy’r 
cyfan a daliodd i ymddiried ynddo.  Ac 
ymddiried yn naioni a ffyddlondeb 
Duw a wnawn ninnau gobeithio, er 
gwaethaf pob gwawd ac er garwed y 
llwybr ar adegau.   

Ple mae dy Dduw yng nghanol y boen, 
yr unigrwydd, y galar, y gwendid a’r 
ofn y mae’n rhaid i ti ei wynebu ar 
brydiau?  Yno’n union yng nghanol y 
cyfan yn dy gynnal a’th gysuro a’th 
nerthu yn ei gariad rhyfeddol. 

Ple mae dy Dduw? 



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 i oedfaon Sul arall.  Gweddiwn 
am fendith Duw ar ein haddoliad.   
 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 
10.15 o’r gloch.  Cyhoeddwyd y Sul 
diwethaf mai cyn weinidog yr Ofalaeth, 
y Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn a 
fyddai’n gwasanaethu yn Neiniolen 
heno.  Gwaetha’r modd, mae’n methu 
dod oherwydd anhwylder. Dymunwn 
adferiad buan iddo.  Ers iddo fod gyda 
ni ddiwethaf fe gafodd ei ethol yn 
Llywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
am y flwyddyn nesaf.  Llongyfarchwn 
ef a dymuno’n dda iddo ar gyfer y 
flwyddyn brysur sydd o’i flaen wrth 
iddo deithio’r wlad o un Henaduriaeth 
i’r llall ac i bob math o gyfarfodydd.  
Cynhelir Oedfa Weddi yn Neiniolen 
heno felly. 
 
Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn Capel 
Coch am 10.00 o’r gloch.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.  Cynhelir 
oedfa MOLI am 5.00 o’r gloch.   
 
Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 
hefyd am 2.00 o’r gloch. 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 
heb fod yn dda eu hiechyd ar hyn o 
bryd, gan ddymuno iddynt adferiad 
llwyr a buan. 
 

Ysgolion Sul 
Mae’r yr ysgolion Sul yn ailagor yn 
Neiniolen a Llanberis heddiw.   
 
Wrth groesawu pawb yn ôl (a gobeithio 
hefyd y cawn groesawu plant newydd)  
gweddïwn dros waith ein hysgolion Sul 
gan ddiolch yn arbennig i’r athrawon 
am eu gwaith caled a’u hymroddiad 
eithriadol nid yn unig dros y flwyddyn 
ddiwethaf ond dros flynyddoedd lawer 
erbyn hyn. 
 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 
10.15 o’r gloch ac yn Capel Coch am 
11.15 o’r gloch.  Fel arfer bydd gwyliau 
yn ystod gwyliau’r ysgol. 
 
Cofiwch hefyd os gwelwch yn dda am 
yr Oedfaon Teulu yr ydym yn eu cynnal 
bob mis yn Neiniolen a Llanberis er 
mwyn dod â’r Ysgolion Sul a’r eglwysi 
at ei gilydd i addoli Duw. 
 
Mae’r Oedfa Deulu yn Neiniolen ar y 
trydydd Sul o bob mis am 10.00 o’r 
gloch, a bydd y nesaf felly’r Sul nesaf, 
Medi 15. 
 
Mae’r Oedfa Deulu yn Llanberis ar y 
pedwerydd Sul o bob mis am 10.30 o’r 
gloch, a bydd y nesaf felly ddydd Sul, 
Medi 22. 
 
Fel y dywedais yn Gronyn yr wythnos 
ddiwethaf, cofiwch wahodd teuluoedd i 
ddod â’u plant i’r Ysgol Sul.  Mae’n 
siŵr fod yna rai a fyddai’n hoffi dod 
ond bod angen i rywun eu gwahodd a 
rhoi ar ddeall iddyn nhw bod croeso 
iddyn nhw ddod.  Byddwn yn ceisio 
gwahodd plant trwy anfon llythyr i bob 
cartref trwy gydweithrediad yr ysgolion 

Ethol Blaenoriaid 
Fe gofiwch i aelodau Capel Coch rai 
wythnosau’n benderfynu y byddem yn 
ethol blaenoriaid newydd.  
 
Trefnwyd i hynny ddigwydd yn ystod 
yr oedfa fore Sul, Medi 29.  Gwnewch 
nodyn o’r dyddiad os gwelwch yn dda, 
a hyd eich gallu ceisiwch fod yno i 
bleidleisio. 
 
Bydd dau o flaenoriaid o eglwysi eraill 
yn gofalu am y bleidlais. 
 
Bydd Henaduriaeth Arfon yn cynnal 
oedfa arbennig yng Nghapel y Rhos, 
Llanrug i ordeinio’r blaenoriaid newydd 
a fydd wedi eu dewis gan eglwysi’r 
Henaduriaeth yn ystod y flwyddyn.  
Bydd yr oedfa honno am 6.30 o’r gloch 
nos Fawrth, Hydref 22, 2013. 
 
‘Mae blaenor yn Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru yn ŵr neu wraig a alwyd i     
wasanaethu’r eglwys leol trwy bleidlais 
a gynhaliwyd yn weddigar ac o dan   
arweiniad yr Ysbryd Glân. Ynghyd â’r 
gweinidog cymer blaenoriaid gyfrifol-
deb fel tim am fywyd, addoliad a   
thystyiolaeth y gynulleidfa leol.  Yn ôl 
eu doniau y maent i ymweld â’r      
cleifion, i addysgu’r ifanc, i arwain a 
chefnogi’r rhai sy’n ceisio Crist, ac i 
hyfforddi a chalonogi credinwyr.       
Disgwylir hefyd iddynt fod â gofal am y 
Cyfundeb cyfan. Byddant hwy yn     
Ymddiriedolwyr Rheolaethol yn eu 
heglwys leol ac maent i weithio gyda’u 
cydflaenoriaid a’r gweinidogion i      
adeiladu corff Crist trwy holl lysoedd yr 
Eglwys.’ 
 

Bore coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 
Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 
Mawrth, Medi 10, gyda’r elw er budd 
Cronfa Adnoddau’r Capel.   

 

cynradd.  Ond mae’n sicr mai’r cyswllt 
personol sydd gennym â chymdogion a 
ffrindiau a theulu sydd fwyaf tebygol o 
ddod â phlant atom.  Felly, os gwelwch 
yn dda, soniwch wrth bobl o’ch cwmpas 
am yr Ysgol Sul a gwnewch yn siŵr eu 
bod yn deall y byddwn wrth ein bodd yn 
gweld eu plant yn dod i’r Ysgol Sul.   
 
Mae dechrau tymor yn amser  delfrydol i 
wahodd pobl.  Peidiwn â chymryd yn 
ganiataol bod pobl yn gwybod am yr 
Ysgol Sul.  Mae’r dyddiau pan oedd 
pawb yn yr ardal hon a thrwy Gymru yn 
gwybod am yr Ysgol Sul wedi hen fynd.  
Mae’n sicr bod yna lawer o deuluoedd 
yn Neiniolen a Llanberis sydd ddim yn 
gwybod am ein Hysgolion Sul a’u 
gwaith.  Yr her sy’n ein wynebu heddiw 
yw denu plant na fu eu rhieni (na hyd yn 
oed eu teidiau a’u neiniau o bosibl) 
mewn ysgol Sul erioed.  Mae hon yn 
sefyllfa newydd a gwahanol iawn i’r hyn 
oedd yn wynebu’r eglwysi ugain a deg 
ar hugain a deugain mlynedd yn ôl.   
 
Mae athrawon ein Hysgolion Sul yn 
gwneud gwaith ardderchog, a gallwn 
ninnau eu helpu trwy wneud popeth a 
allwn ni i wahodd teuluoedd i ddod â’u 
plant i gymdeithas yr Ysgol Sul. 
 
Ddylem ni ddim cymryd yn ganiataol na 
fydd gan bobl ddiddordeb yn yr Ysgol 
Sul.  Mentrwn eu gwahodd.  O bosibl y 
cawn ein synnu gan eu hymateb. 
 

CIC 
Bydd cyfarfodydd CIC yn ailddechrau 
yn Capel Coch wythnos i nos Wener, sef 
nos Wener, Medi 20.  Fel y llynedd, 
byddwn yn dechrau am 7./00 o’r gloch 
ac yn gorffen am 8.30 o’r gloch. 
 
Edrychwn ymlaen at weld pawb o’r hen 
griw, a chofiwch bod croeso i unrhyw un 
sydd ym Mlwyddyn 6, 7, 8, 9 a hŷn na 
hynny i’r cyfarfodydd hyn. 
  


