Cofion

Anfonwn ein cofion at bawb sydd heb
fod yn dda, ac yn arbennig at bawb sy’n
methu â dod i’r oedfa ar hyn o bryd.

CIC

Cawsom gwmni tri o weithwyr Coleg y
Bala yn CIC yn Capel Coch nos Wener.
Diolch i Sion Morris, Sion Jones a Jac
Newbould am ddod i gynnal cyfarfod
hwyliog y gwnaeth ein criw ifanc ni ei
fwynhau yn arw. Cafwyd gemau difyr a
a neges werthfawr gan Sion Morris a
gychwynnodd ei sgwrs trwy ofyn, yn sgil
yr Etholiad oedd newydd fod, beth sy’n
gwneud arweinydd da. Aeth ymlaen i
sôn am Iesu fel Arweinydd a Bugail Da i
ni, gan bwysleisio fod y bugail yn arwain
ei ddefaid i gyfeiriad arbennig. Roedd yn
braf iawn cael cwmni a chyfraniad y tri.
Diolch iddynt am ddod o gofio fod o leiaf
ddau ohonynt yn bwriadu cychwyn ar eu
taith i Serbia’r bore canlynol i weld gêm
bêl droed Cymru heno.

Cyhoeddiadau
CEFNYWAUN AC EBENESER
Dydd Sul, Mehefin 18: Gwasanaethir
am 5.00 o’r gloch gan y Gweinidog.
CAPEL COCH A NANT PADARN
Dydd Mawrth, Mehefin 13: Bore Coffi
er budd Cronfa Adnoddau’r Capel am
10.45 o’r gloch.

Y mis nesaf - Deiniolen
Mehefin 11
5.00 p.m. - Mr Glyn Owen

Mehefin 18
5.00 p.m. - Y Gweinidog
Mehefin 25
5.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones

Dydd Sul, Mehefin 18: Gwasanaethir
am 10.00 o’r gloch gan y Parchg Reuben
Roberts, Bontnewydd. Bydd yr Ysgol Sul
am 11.15 o’r gloch.
REHOBOTH
Dydd Sul, Mehefin 18: Ni fydd oedfa.
BETHLEHEM
Nos Fercher, Mehefin 14: Cyfar fod ‘Y
Ffordd’ yn festri Carmel, Llanllechid am
7.00 o’r gloch.
Dydd Iau, Mehefin 15: Bwrlwm am
2.15 o’r gloch.
Dydd Sul, Mehefin 18: Gwasanaethir
am 2.00 o’r gloch gan y Parchg Emlyn
Richards, Cemaes.
CARMEL
Nos Fercher, Mehefin 14: Cyfar fod ‘Y
Ffordd’ am 7.00 o’r gloch.
Nos Wener, Mehefin 16: Dwylo Prysur
am 6.30 o’r gloch.
Dydd Sul, Mehefin 18: Bydd yr Ysgol
Sul am 10.30 o’r gloch. Gwasanaethir am
5.00 o’r gloch gan Miss Nerys Jackson,
Caernarfon.
CYNLLUN EFE
Dydd Llun, Mehefin 12: Ni chynhelir y
Cyfarfod Gweddi.

Y mis nesaf - Llanberis
Mehefin 11
10.00 a.m. - Y Gweinidog
11.15 a.m. - Ysgol Sul
5.00 p.m. - Y Gweinidog
Mehefin 18
10.00 a.m. - Y Parchgg Reuben Roberts
11.15 a.m. - Ysgol Sul
Mehefin 25
10.30 a.m. - Oedfa Deulu
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Y ffordd anghywir
Ar ddiwedd ‘digwyddiadau teledu’ boed ddathliad neu drasiedi neu ornest
chwaraeon - ceir cyfres o luniau sy’n
crynhoi’r hyn a welwyd dros yr oriau
blaenorol. Roedd sawl delwedd hynod
gofiadwy ar ddiwedd y rhaglenni am
ganlyniadau’r Etholiad nos Iau a bore
Gwener. Ond i mi, yr olygfa fwyaf
damhegol a thelynegol oedd yr un o gar
y Prif Weinidog ar ei ffordd yn ôl o
Balas Buckingham i Stryd Downing.
Difyr oedd gweld y lluniau a dynnwyd
o’r hofrennydd wrth i’r car hwylio trwy
draffig Llundain ar ei ffordd i’r Palas i
ddechrau. Yn naturiol, ac yn gwbl
ddealledig, roedd motor beics yr heddlu
ar y blaen ac o’r tu ôl i gar Mrs May, a
heddlu ar bob cyffordd a chornel stryd i
ofalu nad oedd rhaid i’r gyrrwr arafu na
hyd yn oed boeni am yr un golau
traffig. Ond roedd y daith nôl i Rif 10
yn fwy difyr fyth gan fod y car, ar fwy
nag un achlysur, yn gyrru ar yr ochr
anghywir i’r ffordd! Aeth i’r cyfeiriad
anghywir ar hyd ffordd ddeuol, yn
gwbl ddiogel wrth gwrs a’r heddlu’n
sicrhau’r llwybr mwyaf uniongyrchol
iddo. Ond fedrwn i ddim peidio â
meddwl bod y lluniau a welwn yn
ddameg fechan, â’r Prif Weinidog saith
wythnos yn gynharach wedi galw’r
Etholiad a fyddai’n mynd â hi a’i
phlaid, fel y digwyddodd, i gyfeiriad
cwbl anghywir – o ran eu lles eu nhw
eu hunain beth bynnag. Ac wrth i Mrs
May wibio o’r Palas ar ochr anghywir
y ffordd, tybed a synhwyrai hithau fod
i’r daith fer honno elfen delynegol a
damhegol i rai ohonom?

A’r hyn a’m trawodd, wedi iddi ddod
nôl i Stryd Downing, oedd na wnaeth
hi ymddiheuro (nid am lwybr y car,
wrth gwrs, ond) am y daith ffôl y bu
arni ers saith wythnos. Yn ei haraith,
doedd dim gair am lanast yr Etholiad;
dim un gair am fethiant trychinebus ei
hymdrech i gynyddu ei mwyafrif; dim
un gair am y gefnogaeth gref yr oedd
wedi ei cheisio ar gyfer y trafodaethau
Brexit a oedd i ddod. Dim un gair.
Dim ‘Dyna ganlyniad siomedig’. Dim
‘Wnaeth hynny ddim gweithio!’ Dim
hyd yn oed ‘Sori’.

Beth bynnag a feddyliwn ohoni hi a’i
gwleidyddiaeth, gallwn gydymdeimlo
â’r Mrs May a gâi drafferth i gydnabod
iddi wneud cawl o bethau. Oherwydd
fe ŵyr pawb yn rhy dda fod cydnabod
bai ac ymddiheuro ymysg y pethau
mwyaf anodd eu gwneud. Mae hyn yn
wir am ein bywydau personol ni yn
ogystal â bywyd cyhoeddus ein
gwleidyddion. Gwadu; cuddio beiau;
gwneud esgusodion; cyfiawnhau ein
hunain; yn amlach na heb, unrhyw
beth ond ymddiheuro a chydnabod bai
yw hi, i ni fel i’r rhelyw o bobl.
Dyna pam fod yr edifeirwch y mae’r
Efengyl yn ei hawlio yn dramgwydd
mor fawr i bobl. Mae Duw’n galw
arnom i gyffesu pob pechod a bai, ac i
gydnabod ein methiant i’w garu â’n
holl galon. Mor anodd yw cydnabod
ein bod ninnau’n mynd i’r cyfeiriad
anghywir, yn gwneud a dweud pethau
nad yw Duw’n fodlon arnynt. Ond a
nodd neu beidio, dyna alwad Duw i ni.

Gofalaeth Fro’r Llechen Las
Cefnywaun (P), Deiniolen
Ebeneser (A), Deiniolen
Capel Coch (P), Llanberis
Nant Padarn A), Llanberis
Rehoboth (P), Nant Peris
Bethlehem (A), Talybont
Carmel (A), Llanllechid

Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am
10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 o’r
gloch yng ngofal y Parchg Gwynfor
Williams, Caernarfon.
Gwasanaethir yn Nhalybont am 2.00 o’r
gloch gan y Gweinidog.
Nid oes oedfa yn 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

Balm o Salm

‘Dof i'th deml
â phoethoffrymau,
talaf i ti fy addunedau,
a wneuthum â'm gwefusau ac a lefarodd
fy ngenau pan oedd yn gyfyng arnaf.
Dewch i wrando, chwi oll sy'n ofni Duw,
ac adroddaf yr hyn a wnaeth Duw i mi.
Gwaeddais arno â'm genau, ac yr oedd
moliant ar fy nhafod.
Pe bawn wedi coleddu drygioni yn fy
nghalon, ni fuasai'r Arglwydd wedi
gwrando; ond yn wir, gwrandawodd
Duw, a rhoes sylw i lef fy ngweddi.
Bendigedig fyddo Duw am na throdd fy
ngweddi oddi wrtho, na'i ffyddlondeb
oddi wrthyf’ (Salm 66:13–14, 16–20).

Heddiw

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 a
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. Bydd
yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch.
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r
gloch gan Mr Glyn Owen, Llanwnda.

Cynhelir cyfarfod nesaf ‘Y Ffordd’ yn
festri Carmel nos Fercher, Mehefin 14
am 7.00 o’r gloch. Dyma’r ddwy thema
ar gyfer y cyfarfod:
Cwestiynu’r Ffydd
1. ‘Er bod pethau nad wy’n eu deall,
rwy’n credu bod popeth yn bosibl i
Dduw.’ Beth sy’n peri anhawster i chi o
fewn y ffydd? Sut ydych yn delio â’r
peth?
2. Fedrwch chi feddwl am enghreifftiau
o’r ffydd yn cael ei newid er mwyn bod
yn fwy derbyniol i gymdeithas?’
3. Sut fyddech chi’n ateb yr honiad mai
crefydd sydd ar fai am yr holl ladd ag
anghyfiawnder yn ein byd heddiw?
4. Beth gredwch chi yw’r her fwyaf sy’n
wynebu’r eglwys wrth geisio cael pobl i
gymryd y ffydd Gristnogol o ddifrif?
Canlyniadau’r Ffydd
1. Sut allai technoleg fodern gyfoethogi’r
profiad o fwynhau’r Beibl ac addoliad?
2. Oes gennych chi brofiad o ddilyn cwrs
fel Alpha? Beth yw cryfderau a gwendidau cyrsiau o’r fath?
3. Ydy oedfaon eich eglwys yn rhoi
digon o gyfle i bobl gyfnewid profiadau a
mynegi eu ffydd?
4. Ym mha ffyrdd y mae’r eglwysi wedi
elwa o ‘Blwyddyn y Beibl Byw’ yn eich
barn chi?

