
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Chwefror 10 
5.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Chwefror 17 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 24 
5.00 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

 

Y mis nesaf - Llanberis 

Chwefror 10 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Chwefror 17 
10.00 a.m. - Y Parchg Cath Williams 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
 

Chwefror 24 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
 

‘Byddi ar dy ennill o beidio â’i adael 
yn yr eglwys fel dieithryn ... Rhaid i ti 
fynd ag ef gyda thi i’th ystafell ac i’th 
dŷ. Ni ddylet ei gyfarch unwaith yr 
wythnos neu unwaith y mis, neu pa 
mor aml bynnag y byddi’n mynd i’r 
eglwys, ond rhaid iddo fod gyda thi ym 
mhobman fel hen gyfaill, rhaid iddo 
fod wrth dy fwrdd fel cydnabod annwyl 
a chydymaith gorau.’ 
 
Wyddoch chi am beth y mae’r geiriau 
hyn yn sôn?  Aralleiriad ydyn nhw o 
eiriau a gyhoeddwyd gyntaf bron i 400 
o flynyddoedd.  (Cyfieithiad Saesneg 
o’r geiriau welais i’r dydd o’r blaen, a 
chan i mi fethu â dod o hyd i’r 
gwreiddiol rhaid bodloni am y tro ar yr 
aralleiriad uchod.)  Ond am beth mae’r 
geiriau’n sôn?  Pwy neu beth sydd fel 
hen gydnabod neu gyfaill gorau? 
 
Os dywedaf mai am hwn y canodd y 
Ficer (Rhys) Prichard ers talwm bydd y 
mwyafrif ohonoch yn deall ar unwaith 
mai’r ‘Beibl Bach’ sydd dan sylw.   

 
Mae’r Beibl Bach yn awr yn gyson 
Yn iaith dy fam, i’w gael er coron; 
Gwerth dy grys cyn bod heb hwnnw, 
Mae’n well na thref dy dad i’th gadw. 

 
Cyhoeddwyd ‘Y Beibl Bach’ yn 1630.  
Nid dyna oedd ei deitl swyddogol wrth 
gwrs, fel petai’n grynodeb o’r Beibl 
neu’n Feibl cynnar ar gyfer plant bach.  
Yr unig beth ‘bach’ amdano oedd ei 
faint o’i gymharu â’r Beiblau Cymraeg 
a gyhoeddwyd ers i gyfieithiad William 
Morgan ddod o’r Wasg yn 1588.  Dim 

ond Beiblau at ddefnydd yr eglwysi a 
gafwyd cyn cyhoeddi’r fersiwn hwn yn 
1630 a oedd yn llai o lawer ei faint ac 
yn gymharol rad.  Golygai’r ddau beth 
hyn fod modd, am y tro cyntaf, i bobl 
fod yn berchen ar eu Beibl eu hunain.  
Dyna  holl bwrpas ei gyhoeddi wrth 
gwrs; rhoi’r Beibl yn llaw pobl er 
mwyn iddyn nhw fedru ei ddarllen, a 
thrwy hynny ddyfnhau eu ffydd.  
 
I’r mwyafrif ohonom, nid yw’r Beibl 
yn llythrennol yn ‘ddieithryn’ sy’n cael 
ei adael yn yr eglwys neu’r capel gan 
fod gennym gopi ohono gartref.  
Mae’n bosib fod gennym fwy nag un 
copi.  Ond mae’n werth sylwi ar y 
geiriau uchod o’r Rhagymadrodd i’r 
‘Beibl Bach’ a oedd yn annog pobl i 
drin y Beibl fel cydnabod a chyfaill a 
chydymaith gorau. Trwy gyhoeddi’r 
‘Beibl Bach’ roedd modd bellach i’r 
llyfr dieithr ddod yn llyfr cyfarwydd i 
bobl.   
 
Ond er i ni fod yn berchen ar sawl copi 
ohono gall Y Beibl fod yn ddieithryn i 
ninnau wrth iddo gael ei adael, nid yn 
yr eglwys neu’r capel, ond ar silff neu 
mewn cwpwrdd.  Y mae’r geiriau a 
gyhoeddwyd yn 1630 yn anogaeth i 
ninnau heddiw.  Gwnawn gyfaill o’r 
Beibl.  Awn ag o gyda ni i’n cartrefi 
a’n stafelloedd.  Mynnwn ei gael gyda 
ni ym mhobman; mynnwn ei agor a’i 
ddarllen a myfyrio ynddo, fel y daw 
Gair Duw yn gydymaith gwerthfawr i 
ni bob dydd.  Ac o wneud hynny fe 
wireddir i ninnau’r addewid, ‘Byddi ar 
dy ennill’.   

Dieithryn? 
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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 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Parchg Harri Parri.  Bydd 
yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Llanllechid am 
10.30 o’r gloch ac oedfa am 5.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Nhalybont am 
10.00 o’r gloch a gwasanaethir yn yr  
oedfa am 2.00 o’r gloch gan y Parchg 
Ddr Geraint Tudur.   
 

Cofion 
Daliwn i gofio am aelodau a chyfeillion 
yr eglwysi sydd yn yr ysbyty ar hyn o 
bryd.  Anfonwn ein dymuniadau gorau 
iddynt ac at bawb sydd heb fod yn dda eu 
hiechyd.  Yr un modd, anfonwn gofion 
gorau at ein haelodau sydd mewn cartrefi 
nyrsio a chartrefi preswyl. Dymunwn yn 
dda hefyd i bawb ohonoch sy’n fawr eich 
gofal am anwyliaid gartref. 

Cwrs Ieuenctid 
Cynhelir y Cwrs Ieuenctid nesaf yng 
Ngholeg y Bala (ar gyfer ieuenctid 
Blwyddyn Ysgol 7 i 11) o nos Wener i 
ddydd Sul, Mawrth 1–3.  Holwch Susan 
neu’r Gweinidog am ragor o fanylion. 
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhaliwyd Cyfarfod Chwarter  Gogledd 
Arfon yng Nghapel Coffa Cyffordd  
Llandudno nos Fercher diwethaf.  Gan 
fod eira mewn rhannau o’r Canolbarth a’r 
De penderfynwyd anfon neges y bore 
hwnnw at y Parchg Jill-Hailey Harris i 
ddweud wrthi beidio â dod yr holl ffordd 
o Abertawe.  Ac felly, gobeithiwn fedru 
ail drefnu ei hymweliad fel Llywydd  
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg er 
mwyn ei chroesawu yn nes ymlaen eleni.   

Balm o Salm 
‘Yr wyf yn caru'r  
ARGLWYDD, am iddo  
wrando ar lef fy ngweddi, 
am iddo droi ei glust ataf y 
dydd y gwaeddais arno. Yr oeddwn yn 
credu y byddwn wedi fy narostwng; 
cefais fy nghystuddio'n drwm; yn fy 
nghyni dywedais, “Y mae pawb yn 
dwyllodrus.” Sut y gallaf dalu 
i'r ARGLWYDD am ei holl haelioni tuag 
ataf? Dyrchafaf gwpan iachawdwriaeth, 
a galw ar enw'r ARGLWYDD. Talaf fy 
addunedau i'r ARGLWYDD ym mhres-
enoldeb ei holl bobl. Gwerthfawr yng 
ngolwg yr ARGLWYDD yw marwolaeth 
ei ffyddloniaid. O ARGLWYDD, dy 
was yn wir wyf fi, gwas o hil gweision; 
yr wyt wedi datod fy rhwymau. Rhof i ti 
offrwm diolch, a galw ar enw’r           
ARGLWYDD. Talaf fy addunedau 
i'r ARGLWYDD ym mhresenoldeb ei 
holl bobl, yng nghynteddau 
tŷ'r ARGLWYDD yn dy ganol di, O 
Jerwsalem. Molwch yr ARGLWYDD’  
(Salm 116:1–2, 10–19).  

Cynhaliwyd y Cyfarfod Chwarter ei hun 
yn ôl a drefnwyd, ac yr oedd nifer dda 
wedi mentro yno trwy’r oerni.  Fel a geir 
bob amser, cawsom groeso cynnes gan 
aelodau’r Capel Coffa.  Ymhlith y pethau 
eraill a drafodwyd cafwyd cyfeiriad gan  
Mererid Williams at Apel Madagascar yr 
Undeb, gydag anogaeth i’r eglwysi 
wneud eu gorau i ymateb i’r Apel. 
 
Yn absenoldeb Llywydd yr Undeb mi 
gyflwynais i neges fer a oedd wedi ei 
seilio ar f’ymateb i gyfrol ddiweddaraf y 
Parchg Ddr Densil Morgan, Theologia 
Cambrensis sy’n trafod diwinyddiaeth 
Brotestannaidd yng Nghymru ers 1588, 
sef blwyddyn cyhoeddi’r Beibl gyntaf yn 
Gymraeg.  Y gyntaf o ddwy gyfrol sydd 
wedi ei chyhoeddi, a honno’n trafod y 
cyfnod o 1588 hyd 1760.  Y peth mwyaf 
amlwg a’m trawodd wrth ddarllen y   
gyfrol gyntaf hon yw bod athrawiaeth a 
chredo yn gwbl ganolog ym mywyd 
Cristnogion Cymru ar hyd yr oesoedd.  Y 
mae tuedd heddiw i rai ddweud nad yr 
hyn a gredwn sydd bwysig ond yr hyn a 
wnawn.  Mae’r gyfrol hon yn ei gwneud 
yn gwbl glir nad felly y bu, ond bod 
Cristnogion ar hyd y blynyddoedd wedi 
cychwyn gyda’r pethau a gredant. Ac yr 
oedd yr hyn a gredant yn llywio eu holl 
fywyd a’u hymddygiad.  Fy neges i’r 
noson o’r blaen oedd nad Cristnogaeth 
yw’r grefydd honno sydd cychwyn efo’r 
pwyslais ar ein gweithredoedd ni ac yn 
anwybyddu gwirioneddaur Beibl.   
 

SLAM 
Caiff SLAM ei gynnal yn Y Ganolfan yn 
Llanberis yn ystod gwyliau hanner tymor 
mis Chwefror, bnawn Iau, Chwefror 28. 
 
Be’ di SLAM? Anagram sy’n crynhoi 
natur y gweithgaredd  hwn ar gyfer pobl 
ifanc 11–16 oed: “Sbort, Lles, Antur, 
Mwy”.  Cyfle i’r ieuenctid gymryd rhan 
mewn gwahanol weithgareddau hamdden 
a chwaraeon a dawns yn ogystal â chael 
clywed am y gwahaniaeth y gall Iesu 

Grist ei wneud i fywyd pawb ohonom.   
Mae’r gweithgareddau’n cynnwys pel 
fasged, pel foli, hoci, swmba a dawns 
stryd.   
NID pnawn ar gyfer ieuenctid Llanberis 
yw hwn.  Caiff ei gynnal yn Llanberis am 
fod y Ganolfan yn hwylus ar gyfer y 
math hwn o bnawn.  Mae croeso i bobl 
ifanc o unrhyw le ddod yno.  Lle i 60 
sydd, ac felly brysiwch i roi’r enwau i 
Susan Williams os gwyddoch am bobl 
ifanc sydd eisiau dod yno. 
 
Cysylltwch â Susan trwy ebost neu ffôn 
susanpanthyfryd@btinternet.com  
neu  
07769 279231 
 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir 
Dydd Sul, Chwefror 10: Gwasanaethir  
am 5.00 gan y Parchg Eric Jones.   
 

CAPEL COCH A REHOBOTH, 
A NANT PADARN 

Nos Wener, Chwefror 8: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 10: Gwasanaethir  
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y    
Gweinidog.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch. 
 

CARMEL 
Dydd Llun, Chwefror 4: Dosbarth 
Gwau am 2.00 o’r gloch. 
Nos Wener, Chwefror 8: Dwylo Prysur 
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 10: Yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch a’r Parchg Dafydd 
Coetmor Williams am 5.00 o’r gloch. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Iau, Chwefror 7: Bwrlwm am 
2.15 o’r gloch. 
Dydd Sul, Chwefror 10: Ysgol Sul am 
10.30 o’r gloch ac oedfa yng ngofal y 
Gweinidog am 2.00 o’r gloch.  
 


