
Aeth pawb felly ... i’w dref ei 
hun’ (Luc 2:3).’  Felly yr oedd hi ym 
Mhalestina adeg geni Iesu Grist. Nid 
felly’n hollol y bydd hi yng Nghyrmu’r 
Nadolig hwn. Bydd llai o deithio (llai 
fyth yn dilyn y cyhoeddiad am y Cloi a 
ddaeth i rym neithiwr), a llawer mwy 
nag arfer o bobl yn aros gartref yn 
hytrach na theithio i dreulio’r Ŵyl yng 
nghwmni teulu estynedig a ffrindiau.  

Bob blwyddyn wedi’r Nadolig, clywir 
pobl yn ail adrodd yr ystrydeb mai 
‘Nadolig distaw’ a gawsant. Mentraf 
ddweud y bydd mwy o sôn am 
‘Nadolig gwahanol’ eleni: gwahanol i’r 
arfer; gwahanol i’r hyn y byddem yn ei 
ddymuno; a gwahanol hyd yn oed i’r 
hyn a gynlluniwyd gennym. Gwahanol 
hefyd o ran dathliadau’r eglwysi. Mae 
wedi bod yn chwith i ni heb yr oedfaon 
a’r gweithgarwch a fu’n ganolog i 
ddathliad yr eglwysi ers blynyddoedd. 
Os Duw a’i myn, ac os byw ac iach, 
bydd dathliadau’r Nadolig nesaf yn 
fwy tebyg i’r arfer. 

Daw ‘Nadolig gwahanol’ eleni â sawl 
her i bobl a fydd yn ymgodymu â’r 
siom o fethu â gwneud pethau a fu’n 
arfer oes iddynt. Bydd yn her arbennig 
hefyd i bobl sydd ers blynyddoedd 
wedi gofidio bod ‘gwir ystyr yr Ŵyl’ 
wedi ei golli yng nghanol yr holl 
fasnach a rhialtwch. Eleni, mae’r 
partïon wedi peidio, y cyngherddau 
wedi’u canslo, a’r ffeiriau wedi’u 
fforffedu. Nid wyf yn cenfigennu wrth 
y llywodraethau sy’n gorfod gwneud 
penderfyniadau anodd er mwyn ceisio 

ein diogelu ni ac ‘achub y Nadolig’ i 
filiynau o bobl.  

Mae’r eglwysi wedi gorfod hepgor 
llawer o’u dathliadau traddodiadol sydd 
ynghlwm wrth Ddrama Nadolig y 
plant, canu carolau, oedfaon Naw Llith 
a Charol, plygeiniau a phartïon eglwys 
ac Ysgol Sul. Ond er bod a wnelo’r 
pethau hyn â neges fawr yr Ŵyl, nid 
yw ‘gwir ystyr y Nadolig’ wedi ei 
gyfyngu i weithgareddau o’r fath. Nid 
y pethau hyn sy’n rhoi ystyr i’r 
Nadolig, ond y Nadolig sy’n rhoi ystyr 
iddynt hwy. 

Eleni felly, fel y buom yn dueddol cyn 
hyn o herio eraill i edrych heibio i’r 
addurniadau a’r anrhegion a’r twrci a’r 
mins peis, boed i ninnau fedru edrych 
heibio i elfennau traddodiadol ein 
Nadolig eglwysig na fydd ar gael y tro 
hwn.  Heb yr elfennau hynny sy’n dod 
â chymaint o bleser a bendith i ni, a 
lwyddwn i ddathlu dyfodiad Ceidwad 
byd? A fyddwn ni’n llawenhau wrth 
gofio fod Duw trwy ei Fab Iesu gyda ni 
ac o’n plaid? A gydiwn o’r newydd yn 
y gobaith sydd am fod Crist wedi marw 
trosom? Neu, yn absenoldeb elfennau 
cyfarwydd ein dathliadau Cristnogol, 
oes yna beryg na wnawn yr un o’r 
pethau hyn? Heb os, gwelwn eu 
heisiau, ond o gael ein gorfodi i wneud 
hebddynt mae cyfle i holi ein hunain. A 
yw’r llawenydd a’r dedwyddwch a    
gysylltwn â’r Nadolig yn dibynnu ar y 
traddodiadau allanol ynteu’n deillio o’r 
ffydd real a phersonol a roed i ni yn y 
plentyn bach a aned i Mair? 

Nadolig go iawn 
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Nadolig Llawen a Dedwydd  

Ni fydd Gronyn y Sul 
nesaf.  Bydd y rhifyn 

nesaf ddydd Sul, Ionawr 
3, 2021. 
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Heddiw 
Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan 
Lywodraeth Cymru bnawn ddoe yng-
hylch y Cloi Mewn a ddaeth i rym am 
hanner nos bu raid gohirio’r oedfa oedd i 
fod yn Capel Coch heddiw.  
 
Y Parchg Enid Morgan, Aberystwyth 
sy’n arwain yr oedfa ar Radio Cymru am 
12.00 o’r gloch. Y Sul nesaf, Mathew 
Rees o Gaerdydd fydd yn arwain. 
 

Suliau nesaf 
Yr oedfa nesaf i’w chynnal yn un o’n 
capeli fydd honno yn Capel Coch am 
10.00 o’r gloch ddydd Sul, Ionawr 10, 
2021. Mae’n bosibl wrth gwrs na fydd 
modd ei chynnal oherwydd y Cloi Mewn, 
ac felly fe gysylltwn â chi sy’n dod i’r 
oedfa cyn y Sul.   
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at bawb 
ohonoch wrth i’r Nadolig ddod yn nes.  
Dymunwn adferiad buan i bawb sydd heb 
fod yn dda ar y funud.  Boed i ni ddal i 
gofio am ein gilydd yn ein gweddïau. 

Oedfa’r Ofalaeth Heno 
Dathlu’r Nadolig  

 
Yn Oedfa’r Ofalaeth trwy Zoom am 5.00 
o’r gloch heno bydd rhai ohonoch yn sôn 
am eich hoff garolau.  Diolch i John R 
Jones, Menai Williams a Susan Williams 
am eu cyfraniadau y Sul diwethaf.    
 
Bydd angen y rhif neu’r ddolen  arbennig 
i ymuno â’r cyfarfod.  Yr  un ydyw bob 

Diarhebion 
‘Pobl biau trefnu eu meddyliau, 
ond oddi wrth yr ARGLWYDD y daw 
ateb y tafod. 
Y mae holl ffyrdd rhywun yn bur yn ei 
olwg ei hun, 
ond y mae'r ARGLWYDD yn pwyso'r 
cymhellion. 
Cyflwyna dy weithredoedd 
i'r ARGLWYDD, 
a chyflawnir dy gynlluniau. 
 
Gwell nag aur yw ennill doethineb, 
a gwell dewis deall nag arian. 
Y mae priffordd yr uniawn yn troi oddi 
wrth ddrygioni, 
a chadw ei fywyd y mae'r un sy'n gwylio'i 
ffordd. 
Daw balchder o flaen dinistr, 
ac ymffrost o flaen cwymp. 
Gwell bod yn ddistadl gyda'r anghenus 
na rhannu ysbail gyda'r balch. 
 
Y mae geiriau teg fel diliau mêl, 
yn felys i'r blas ac yn iechyd i'r corff. 
Y mae ffordd sy'n ymddangos yn union, 
ond sy'n arwain i farwolaeth. 
Angen llafurwr sy'n gwneud iddo lafurio, 
a'i enau sy'n ei annog ymlaen. 
Y mae dihiryn yn cynllunio drwg; 
y mae fel tân poeth ar ei wefusau. 
Y mae rhywun croes yn creu cynnen, 
a'r straegar yn gwahanu cyfeillion. 
Y mae rhywun traws yn denu ei gyfaill, 
ac yn ei arwain ar ffordd wael. 
(o Diarhebion 16).    

wythnos, ond caiff ei hanfon gyda 
Gronyn bob Sul trwy’r ebost. Os na 
chawsoch ebost anfonwch neges at 
john.cilfynydd@btinternet.com  
i ofyn am y ddolen. 
 
Bydd Zoom yn barod o 4.45 o’r gloch 
ymlaen.  

 

Oedfa Youtube  
Y Gweinidog sy’n pregethu yn yr oedfa 
ar Y outube heddiw a’r Sul nesaf. Ewch i 
sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ neu i 
wefan yr Ofalaeth. 
 

Nadolig yr Ysgol Sul  
Bydd Ysgol Sul Capel Coch yn cynnal 
Helfa Drysor y Nadolig (gan ddefnyddio 
‘Cod QR’ ar ffôn symudol) cyn croesawu 
Sion Corn atom. 
 

Oedfa’r Sul  
Rhagfyr 20, 2020 

Dyma fraslun o oedfa i’w defnyddio eich 
hunain gartref. Beth am ei defnyddio’r 
un pryd ag oedfa arferol eich capel eich 
hun.   
 
Yn hytrach na’r oedfa arferol, dyma restr 
o ddarlleniadau addas ar gyfer tymor y 
Nadolig a nifer o garolau o Caneuon 
Ffydd i’w darllen neu i’w canu. 
 
Gweddi: ‘Arglwydd Dduw, ar y Sul cyn 
y Nadolig, dyro i ni olwg ar ryfeddod dy 
ddyfodiad i’n byd mewn plentyn bach; a 
galluoga ni i lawenhau ynot ac i gael ynot 

ti ein nerth a’n gobaith.  Arwain ni trwy dy 
Ysbryd Glân i fyfyrio yn dy Air ac i gael 
cysur a goleuni trwy eiriau’r carolau.  A 
boed i’r cyfan fod er mwyn Iesu Grist ei 
hun. Amen. 
 
Carol 441 Wele cawsom y Mesia  
 
Darlleniad 1  Micha 5:2-5  
 
Darlleniad 2  Exodus 12: 21–28 
        
Carol  464 Ar gyfer heddiw’r bore 
 
Darlleniad 3  Genesis 3: 14–15  
   
Darlleniad 4  Ioan 1: 1-5; 14-18 
 
Carol 451 O dawel ddinas Bethlehem  
 
Darlleniad 5  Luc 2: 1-7  
 
Carol 467 Dawel Nos  
    
Darlleniad 6  Luc 2: 8-20   
   
Carol 450 I orwedd mewn preseb 
 
Darlleniad 7  Mathew 2: 1-12  
 
Carol 463 O deuwch ffyddloniaid  
 
Gweddi: Dad nefol, am ryfeddod geni 
Iesu Grist rhown glod a mawl i ti unwaith 
eto.   Cadw ni yn agos atat dros y Nadolig 
hwn, a gwna ni’n llawn gorfoledd ynot ti, 
er mwyn dy enw ac er mwyn dy Fab, ein 
Gwaredwr Iesu Grist.  Amen 
 
Y Fendith  

Dydd Nadolig 
 
 

Fore Nadolig, cynhelir Oedfa trwy Zoom am 10.00 o’r gloch.  
 

Anfonir y ddolen a’r Cod trwy ebost fel a wneir ar gyfer Oedfa’r  Ofalaeth ar nos Sul.  


