
Cymdeithas  Deiniolen 
Bydd y cyfarfod nesaf am 7.00 o’r gloch 
nos Lun, Ionawr 27.  Tesun sgwrs Cadi 
Iolen fydd ‘Cofio cau chwarel Dinorwig’.    

  

Beiblau i Ysgolion 
Bydd Capel Coch yn cymryd mantais o 
gynnig ‘Bibles for Children’ i ddarparu 
Beibl lliwgar i blant  blynyddoedd 2 i 6 
am ddim ond 50 ceiniog y copi.  Mae  Ys-
gol Dolbadarn wedi derbyn ein cynnig a 
byddwn yn mynd ati rwan i archebu’r 
Beiblau.   

 

CICiau 
Bwriedir ail ddechrau cyfarfod plant yng 
Nghapel Coch yyn y flwyddyn newydd. 
Bydd CICiau bob pythefnos ar bnawn 
Mawrth i blant Blwyddyn 3-6 yr ysgol. 
Bydd y cyfarfod cyntaf rhwng 3.00 a 4.30 
o’r gloch ddydd Mawrth, Ionawr 14. Di-
olch i Susan am drefnu’r cyfarfod. Gob-
eithiwn am ymateb da. 

Dydd Nadolig 

Diolch i bawb a ddaeth i’r oedfaon Bore 
Nadolig yng Nghapel Carmel a Chapel 
Coch. Yn yr oedfa yng Ngharmel gwnaed 
casgliad o £100 at Apêl Nadolig Cymorth 
Cristnogol. 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Yn Nhŷ Elidir  
Dydd Sul, Ionawr 12: Gwasanaethir  
am 5.00 o’r gloch gan Mr Richard Lloyd 
Jones.  
 
   CAPEL COCH A REHOBOTH, 

A NANT PADARN 
Nos Fawrth, Ionawr 7: Bydd Cym-
deithas Undebol Capel Coch am 7.00 o’r 
gloch yng nghwmni Mr Neville Hughes, 
Bethesda (Hogia Llandegai).  
Nos Wener, Ionawr 10: CIC am 7.00 
o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 12: Gwasanaethir  
am 10.00 a 5.00 o’r gloch gan y 
Gweinidog. Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 
o’r gloch.  
 

CARMEL 
Nos Wener, Ionawr 10: Dwylo Prysur  
am 6.30 o’r gloch. 
Dydd Sul, Ionawr 12: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch ac oedfa am 2.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Dewi  
Morris. 
 

BETHLEHEM 
Dydd Sul, Ionawr 12: Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.00 o’r gloch. Gwasanaethir am 
2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 
 

Y mis nesaf - Deiniolen 

Oedfaon yn Nhŷ Elidir 
 

Ionawr 12 
5.00 p.m. - Mr Richard Lloyd Jones 
 

Ionawr 19 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Ionawr 26 
5.00 p.m. - Mrs Nerys Griffith 
 

Y mis nesaf - Llanberis 

  
Ionawr 12 

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

Ionawr 19 
10.00 a.m. - Mr John Roberts 
11.15 a.m. - Ysgol Sul  
 

Ionawr 26 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

Ar ddechrau blwyddyn newydd, daw 
dwy lechen i’m meddwl; y naill yn lâs 
a’r llall yn lân.  
 
Blwyddyn Newydd Fendithiol i bawb 
sy’n gysylltiedig â Gofalaeth Fro’r 
Llechen Las, y cylch o eglwysi y caf i’r 
fraint o’u gwasanaethu fel gweinidog i 
Iesu Grist yng nghysgod Chwarel y 
Penrhyn a hen Chwarel Dinorwig. 
Gweddïwn am gymorth ac arweiniad 
Duw wrth i ni geisio cyflawni ei waith 
eleni.  
 
Yr adeg hon o’r flwyddyn bydd llawer 
yn sôn am lechen lân. Mae a wnelo 
addunedau blwyddyn newydd rywbeth 
â pheth felly: dechrau newydd yn llawn 
o fwriadau da i gyflawni pob math o 
bethau, mawr a bach, pwysig a dibwys. 
A heddiw’n bumed dydd y flwyddyn 
mae mwy nag un llechen eisoes wedi ei 
baeddu. Ond dymuniadau gorau i bawb 
ohonoch a lwyddodd hyd yma beth 
bynnag i lynu wrth eich addunedau.  
 
Ond mae dwy lech arall y medrwn sôn 
amdanynt: ‘dwy lech y dystiolaeth’ y 
cyfeirir atynt yn Llyfr Exodus yn Y 
Beibl; y cerrig yr ysgrifennwyd arnynt 
Ddeg Gorchymyn Duw i’w bobl.  
Dyma’r ‘llechau o gerrig, wedi eu 
hysgrifennu â bys Duw’ (Ex. 31:18).  
 
Pam fod angen dwy lechen? Yn ôl rhai, 
caed ar y naill y gorchmynion ynglŷn 
â’n perthynas â Duw, ac ar y llall y 
gorchmynion ynglŷn â’n perthynas â’n 
gilydd. Ond mae’n debyg bod esboniad 
arall sy’n fwy cywir, sef bod y Deg 

Gorchymyn ar y ddwy lechen. Dau 
gopi oedd y ddwy lechen, i ddangos 
bod Duw yn gwneud cyfamod â’i bobl. 
Roedd y ddwy lech yn gopi yr un iddo 
Ef a’i bobl, i ddynodi’r berthynas 
rhyngddynt. Wedi hynny, cadwyd y 
ddwy lech yn Arch y Cyfamod, y gist a 
fyddai am ganrifoedd yn arwyddo 
presenoldeb Duw gyda’i bobl. 
 
Ond nid y ddwy lechen wreiddiol a 
gedwid yn yr Arch. Malwyd y rheiny’n 
deilchion gan Moses wedi iddo weld y 
bobl yn addoli’r Llo Aur pan ddaeth i 
lawr o’r Mynydd (Ex. 32:19). Trwy 
wneud hynny, roedd Moses yn dangos 
mor barod oedd pobl Dduw i dorri’r 
Cyfamod a’r Gorchmynion.  
 
Ond cafwyd llechen lân: dwy ohonynt. 
Ac arnynt fe ail-ysgrifennwyd y Deg 
Gorchymyn, i ddangos bod Duw yn 
drugarog ac yn faddeugar ac yn rhoi ail 
a thrydydd a chanfed cyfle i’w bobl.  
Mae’r Deg Gorchymyn yn crynhoi 
Deddf Duw i’w bobl. Aeth y geiriau’n 
anghyfarwydd i lawer erbyn hyn. 
Rwy’n cofio mwy nag un Ysgol Sul yn 
adrodd y Deg Gorchymyn, un ai bob 
Sul neu bob mis, yn fy ngofalaeth 
gyntaf ym Mhen Llŷn.  Tybed sawl 
Ysgol Sul yng Nghymru sy’n dal i 
wneud hynny? Tybed faint ohonom 
ninnau a allai eu hadrodd o hyd?  
 
Trown atynt o’r newydd. Maent yn 
berthnasol i Ofalaeth Fro’r Llechen 
Las fel i bawb arall. Ac er gwybod i ni 
oll eu torri, gallwn ddiolch fod gobaith 
trwy’r Efengyl am lechen gwbl lân.  

Dwy lechen 

Gronyn 
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Sylwch ar y nodyn pwysig 
oddi mewn i’r rhifyn hwn 

os gwelwch yn dda. 

 



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 

Blwyddyn Newydd 

 
Ar Sul cynta’r flwyddyn newydd dym-
unwn bob bendith bosibl i chi dros y 
misoedd nesaf. Mae’r misoedd hynny a’r 
hyn a ddygant i ni yn ddirgelwch ar hyn 
o bryd, ond beth bynnag a ddaw boed i ni 
wybod am y gyfrinach fawr o ganfod ym 
mhob dim gymorth a diddanwch ein Duw 
sy’n llawn o gariad. Boed i’w fwriadau ar 
ein cyfer gael eu cyflawni law yn llaw â 
gras i ni ymddiried ynddo trwy’r cyfan. 
 

Heddiw 
Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 o’r 
gloch gan Mr Richard Loyd Jones. 
 
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 
Gwasanaethir yn Llanllechid am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog.   
 
Bydd yr oedfa yn Nhalybont am 2.00 o’r 
gloch yng ngofal rhai o aelodau’r eglwys. 
 
Bydd yr Ysgolion Sul yn ail agor y Sul 
nesaf. 
 

 
 
 

Y 10 Gorchymyn  
 
‘Llefarodd Duw yr holl eiriau hyn, a 
dweud: “Myfi yw'r ARGLWYDD dy 
Dduw, a'th arweiniodd allan o wlad yr 
Aifft, o dŷ caethiwed. “Na chymer 
dduwiau eraill ar wahân i mi. “Na wna 
iti ddelw gerfiedig ar ffurf dim sydd yn 
y nefoedd uchod na'r ddaear isod nac yn 
y dŵr dan y ddaear; nac ymgryma idd-
ynt na'u gwasanaethu, oherwydd yr wyf 
fi, yr ARGLWYDD dy Dduw, yn Dduw 
eiddigeddus; yr wyf yn cosbi'r plant am 
ddrygioni'r rhieni hyd y drydedd a'r bed-
waredd genhedlaeth o'r rhai sy'n fy 
nghasáu, ond yn dangos trugaredd i fil-
oedd o'r rhai sy'n fy ngharu ac yn cadw 
fy ngorchmynion. “Na chymer 
enw'r ARGLWYDD dy Dduw yn ofer, 
oherwydd ni fydd yr ARGLWYDD yn 
ystyried yn ddieuog y sawl sy'n cymryd 
ei enw'n ofer. “Cofia'r dydd Saboth, i'w 
gadw'n gysegredig. Chwe diwrnod yr 
wyt i weithio a gwneud dy holl 
waith, ond y mae'r seithfed dydd yn 
Saboth yr ARGLWYDD dy Dduw; na 
wna ddim gwaith y dydd hwnnw, ti 
na'th fab, na'th ferch, na'th was, na'th 
forwyn, na'th anifail, na'r estron sydd o 
fewn dy byrth; oherwydd mewn chwe 
diwrnod y gwnaeth yr ARGLWYDD y 
nefoedd a'r ddaear, y môr a'r cyfan sydd 
ynddo; ac ar y seithfed dydd fe orffwys-
odd; am hynny, bendithiodd 
yr ARGLWYDD y dydd Saboth a'i gys-
egru. “Anrhydedda dy dad a'th fam, er 
mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y 
mae'r ARGLWYDD yn ei rhoi iti. “Na 
ladd. “Na odineba. “Na ladrata. “Na 
ddwg gamdystiolaeth yn erbyn dy gym-
ydog. “Na chwennych dŷ dy gymydog, 
na'i wraig, na'i was, na'i forwyn, na'i 
ych, na'i asyn, na dim sy'n eiddo i'th 
gymydog”’ (Exodus 20:1-17). 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at bawb sydd 
heb fod yn dda ar hyn o bryd.  
 

Cymdeithas  Llanberis 
Bydd Cymdeithas Undebol Capel Coch 
yn cyfarfod am 7.00 o’r gloch nos 
Fawrth, Ionawr 7.  Yn wahanol i’r hyn a 
gyhoeddwyd, Mr Neville Hughes,    
Bethesda (Neville Hogia Llandegai) a  
fydd gyda ni nos Fawrth.  Edrychwn ym-
laen at ei weld, a diolch ymlaen llaw iddo 
am fod mor barod i newid noson. 
 

Cydymdeimlo 
Cynhaliwyd angladd Mrs Violet  Hazel 
Williams, a fu farw ar Ragfyr 15, yn 95 
mlwydd oed, yng nghapel Carmel 
Llanllechid a Mynwent Coetmor ddydd 
Llun, Rhagfyr 23. Roedd yr oedfa yn 
ngofal y Gweinidog a’r Parchg Dafydd 
Coetmor Williams.  Mrs Helen Williams 
oedd yr organydd. 
 
Bu farw Mrs Violet Williams yng   
Nghartref Y Foelas, Llanrug, lle cafodd 
ofal da dros y blynyddoedd diwethaf. Yn 
wreiddiol o Rachub, roedd wedi byw 
hanner ei hoes yn y pentref, lle roedd yn 
aelod yng nghapel y Wesleiad cyn iddo 
gau ac iddi ymaelodi yng Ngharmel.   
Cyfarfu â’i darpar ŵr Robin pan oedd y 
ddau ohonynt yn gweithio mewn swyddi 
gwahanol ar safle’r Brifysgol ym 
Mangor, ac wedi priodi fe ymgartrefodd 
y ddau yn ardal Hirael. Bu farw ei phriod 
chwe blynedd yn ôl, ond erbyn hynny 
roedd ei hiechyd hi wedi dirywio’n fawr. 
Mae ei theulu yn ddiolchgar am y gofal 
tyner a gafodd yn Y Foelas.  Estynnwn 
ein cydymdeimlad i’w nithoedd a’i 
neiaint, Val, Janice, Roy ac Ann a’r teulu 
cyfan yn eu hiraeth. Dymunwn hefyd 
ddiolch am y penderfyniad a wnaed i 
roi’r rhoddion a dderbyniwyd er cof am 
Mrs Williams at waith Ysgol Sul Capel 
Carmel.   

 Pwyllgor yr Ofalaeth 
Carwn awgrymu’r 4 noson isod ar gyfer 
Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth. A 
wnaiff aelodau’r Pwyllgor roi gwybod i 
mi mor fuan â phosibl os oes un neu   
ragor o’r nosweithiau hyn yn amhosibl.   

Nos Lun, Ionawr 20 
Nos Fawrth, Ionawr 21 
Nos Fercher, Ionawr 22 
Nos Fawrth, Ionawr 28   

 

Diolch yn fawr. - John Pritchard 

Nadolig Capel Coch 
Cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Ysgol 
Sul Capel Coch fore Sul, Rhagfyr 22.  
Diolch yn fawr iawn am yr holl waith 
paratoi. Roedd yn braf iawn cael ymuno 
efo’r plant i ddathlu’r Nadolig trwy 
Ddrama’r Geni unwaith eto. Cefais innau 
gyfle i rannu neges fawr y Nadolig. 
 
Dosbarthwyd copi o’r llyfryn ‘Ac Fe 
Ddaeth Duw fel FI?’  a gynhyrchwyd gan 
Scripture Union i bawb oedd yn yr oedfa 
gan Susan Williams.   
 
Wedi’r oedfa cafwyd Te Parti Nadolig y 
plant, a diolch i bawb a fu’n paratoi’r 
bwyd ar ei gyfer. Wedi i’r plant orffen 
bwyta daeth Sion Corn i’n gweld unwaith 
eto gydag anrhegion i’r plant. Roedd yn 
braf ei weld; ac rydym mor ddiolchgar 
iddo am ddod atom. Mae’n deg dweud 
bod Sion Corn wrth ei fodd yn dod i 
Gapel Coch bob blwyddyn, ac rydym 
ninnau mor falch o’i weld. 
   

Pulpud Newydd 
Mae’n flwyddyn bellach ers i aelodau 
Cefnywaun ac Ebeneser symud i Dŷ   
Elidir. Nos Sul, Rhagfyr 15roedd pulpud 
bychan hwylus a hardd o waith Mr Glyn 
Richards ar y bwrdd. Gwnaeth Glyn y 
bwrdd o goed un o’r byrddau a oedd yn 
Ebeneser.  Diolch yn fawr iawn iddo am 
ei waith crefftus.   
 


