
Cawsom Ysgol Sul arall trwy gyfrwng 
Zoom y Sul diwethaf. Roedd yn gyfle da i 
gyflwyno Stori’r Geni i’r plant; cafodd y 
plant hwythau hwyl ar wneud gwaith 
crefft; a chefais innau destun ar gyfer yr 
erthygl hon! 

Diolch i Susan, a oedd yn arwain y cyfan, 
roedd gan y plant lond bag o waith crefft, 
a buont yn brysur yn gwneud y gwahanol 
grefftau. Yn eu plith roedd cardiau siâp 
calon neu seren a sticeri i’w gludo arnynt. 
Ar y sticeri roedd lluniau o olygfa’r Geni, 
yn cynnwys gwŷr doeth a chamelod a 
bugeiliaid a defaid a phreseb. Roedd 
pawb wrthi’n ddygn. ond yna clywyd un 
o’r plant yn dweud ei bod wedi torri un 
o’i sticeri. “Pa un?” meddai Susan.  A’r 
ateb?  “Y baban Iesu.”  

Mae yna rywbeth prydferth am sticeri 
glân, lliwgar, a does ryfedd bod plant yn 
mwynhau eu defnyddio.  Yn amlwg, felly, 
roedd sticer wedi torri’n siom i blentyn ar 
ganol gwaith crefft. Mae’n siŵr y byddai 
llai o boendod pe byddai un o’r defaid 
neu’r camelod wedi ei dorri. Ac eto, 
roedd yn addas iawn mai’r sticer arbennig 
hwn a dorrwyd. 

Y Nadolig hwn eto, mae golygfa’r preseb 
ym Methlehem wedi denu sylw pobl o 
bob oed. Fe’i gwelsom ar gardiau, mewn 
llyfrau a chylchgronau, ac mewn modelau 
mawr a bach. Mae’r doethion a bugeiliaid 
Playmobil yn eu lle arferol ar ben y piano 
acw ers wythnos bellach.  Mae’r lluniau 
a’r modelau’n amlwg yn ddeniadol a 
hardd, ac yn awgrymu sefyllfa ddelfrydol,  
os braidd yn anarferol. Yn amlwg, mae 
yna ramant od ynghylch y syniad o faban 
bach yn gorwedd mewn preseb a phobl 
ddieithr yn dod o bell ac agos i’w weld. 

Ond roedd pethau’n bell o fod yn hardd a 
delfrydol, ac mae’r sticer a dorrwyd yn 
ein hatgoffa mai’r un a gâi ei dorri oedd 
baban y preseb, a ddaeth yn Waredwr ac 
y dywedwyd amdano y byddai’n ‘gwared 
ei bobl oddi wrth eu pechodau’ (Math. 
1:21). Amdano y proffwydwyd: ‘Roedd 
wedi ei ddirmygu a’i wrthod gan eraill, 
yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd â    dolur; yr 
oeddem fel pe’n cuddio’n hwynebau oddi 
wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwyb-
yddu. Eto, ein dolur ni a gymerodd, a’n 
gwaeledd ni a ddygodd – a ninnau’n ei 
gyfrif wedi ei glwyfo a’i daro gan Dduw, 
a’i ddarostwng. Ond  archollwyd ef am 
ein troseddau ni, a’i ddryllio am ein  
camweddau ni; roedd pris ein heddwch 
ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y    
cawsom ni iachâd’ (Es. 53:3-5).  

Rydym wedi hen lanhau’r ‘man lle’r 
oedd y plentyn’ (Math. 2:9) a’r preseb y’i 
gosodwyd ynddo ‘am nad oedd lle iddynt 
yn y gwesty’ (Luc 2:7).  Mae’n debyg ei 
bod yn futrach yno nag a awgrymir gan 
ein lluniau ni; ac mae prydferthwch ein 
modelau’n cuddio’r dioddefaint a ddeuai 
i ran y baban. Oherwydd, er prydferthed 
bywyd glân a pherffaith y baban hwn o’i 
breseb i’w groes, hagrwch a’i harhosai, 
ac ar Galfaria byddai’r Iesu’n cael ei daro 
a’i dorri a’i ladd. Ac eto, yn y torri 
hwnnw hyd yn oed y gwelwn ei wir 
brydferthwch: prydferthwch ei aberth; 
prydferthwch yr Iawn a wnaeth dros ein 
pechodau; prydferthwch ei benderfyniad 
i gyflawni ewyllys ei Dad; prydferthwch 
ei gariad atom. Newyddion rhyfeddol yr 
Ŵyl ydi hyn: daeth baban Bethlehem i’r 
byd i fyw a marw trosom. Rhan fawr o 
ddirgelwch ein Ffydd ydi’r prydferthwch 
a welir yn aberth ac ym marwolaeth Iesu 
Grist trosom.    
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Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
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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 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel YouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Gweinidog. Bydd i’w gweld  o 8.30 o’r 
gloch y bore ymlaen.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom/ Capel Carmel 
Daw Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom o gapel Carmel am 5.00 o’r gloch.  
Mae’r cod Zoom wedi ei gynnwys gyda’r 
ebost a anfonir atoch yn wythnosol.  
 

Bethlehem  
Bydd Oedfa Nadoligaidd ym Methlehem 
am 2.00 o’r gloch yng ngofal yr aelodau.     
 

A hefyd ... 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Lleuwen Steffan.     

 

Ysgol Sul   
 
Bydd yr Ysgol Sul yn Capel Coch am 
11.15 o’r gloch heddiw.   
 

Nadolig Llawen 
Dymunwn Nadolig Llawen i bawb ohonoch 
sy’n derbyn Gronyn bob wythnos.  Diolch i 
chi am eich diddordeb ynddo a gobeithio i 
chi gael bendith o’i ddarllen o Sul i Sul.  Os 
byw ac iach mi barhawn i’w gyhoeddi yn 
ystod y flwyddyn newydd.  Ond gan na 
chaiff ei gyhoeddi’r Sul nesaf, gallwn hefyd 
ddymuno i chi Flwyddyn Newydd Dda. 
 
Parhawn i weddio dros ein gilydd ar i ni 
brofi nerth a diddanwch Duw bob dydd. 

Actau  
 

‘Penasant ddiwrnod iddo, a daethant ato i'w 
lety, nifer mawr ohonynt. O fore tan nos bu 
yntau'n esbonio iddynt, gan dystiolaethu am 
deyrnas Dduw, a mynd ati i'w hargyhoeddi 
ynghylch Iesu ar sail Cyfraith Moses a'r 
proffwydi. Yr oedd rhai yn credu ei eiriau, 
ac eraill ddim yn credu; ac yr oeddent yn 
dechrau ymwahanu, mewn anghytundeb â'i 
gilydd, pan ddywedodd Paul un gair ym-
hellach: “Da y llefarodd yr Ysbryd Glân, 
trwy'r proffwyd Eseia, wrth eich hynafiaid 
chwi, gan ddweud: 
“ ‘Dos at y bobl yma a dywed, 
“Er clywed a chlywed, ni ddeallwch ddim; 
er edrych ac edrych, ni welwch ddim.” 
Canys brasawyd calon y bobl yma, 
y mae eu clyw yn drwm, 
a'u llygaid wedi cau; 
rhag iddynt weld â'u llygaid, 
a chlywed â'u clustiau, 
a deall â'u calon a throi'n ôl, 
i mi eu hiacháu.’ 
“Bydded hysbys i chwi felly fod yr iach-
awdwriaeth hon, sydd oddi wrth Dduw, 
wedi ei hanfon at y Cenhedloedd, ac fe 
wrandawant hwy.” 

Arhosodd Paul ddwy flynedd gyfan yno ar 
ei gost ei hun, a byddai'n derbyn pawb a 
ddôi i mewn ato, gan gyhoeddi teyrnas 
Dduw a dysgu am yr Arglwydd Iesu Grist 
yn gwbl agored, heb neb yn ei wahardd’ 

(Actau’r Apostolion 28:23-31).   

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Cafwyd Pwyllgor blynyddol yr Ofalaeth 
trwy gyfrwng Zoom echnos, a diolch i 
bawb a lwyddodd i ymuno â ni. 
 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Mrs Eirlys 
Ellis, Talybont yn ei phrofedigaeth o 
golli ei chwaer Owena Davies, Ty’n Lôn, 
Llandwrog a fu farw ar Ragfyr 11.   
Roedd ei hangladd yn Nghapel Glanrhyd 
a Mynwent Llanrug ddydd Gwener, 
Rhagfyr 17.  Cydymdeimlwn â’r teulu 
cyfan. 
 

Dydd Nadolig 
Ar hyn o bryd, y gobaith yw y bydd 
modd cynnal oedfa yn Capel Coch fore 
Nadolig, am 10.00 o’r gloch.   
 
Bydd Oedfa Nadolig hefyd yng nghapel 
Carmel, Llanllechid am 10.00 o’r gloch 
fore Nadolig. 
 

Dydd San Steffan 
Ni fydd oedfa ym Methlehem Talybont 
bnawn Sul, Rhagfyr 26. 
 
Ni fydd oedfa chwaith yn Capel Coch 
gan y byddwn (gobeithio) wedi cynnal 
oedfa yno ar fore’r Nadolig. 

Capel Coch 
Llyfrau Ariannol 

Diolch yn fawr am eich cyfraniadau tuag 
at yr Achos yng Nghapel Coch a hefyd at 
Gronyn. Mi fydd llyfrau ariannol y Capel 
am 2021 yn cau ar 31 Rhagfyr 2021. 

Bydd pob cyfraniad a dderbynnir wedyn 
yn cael ei roi yng nghyfrifon y flwyddyn 
newydd, 2022. 

Diolch am eich cefnogaeth ariannol. 

 Colin J Jones, Trysorydd     

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar  
sianel Y outube Capel Tanycoed hedd-
iw.  Bydd yr oedfa yno erbyn 8.30 o’r 
gloch y bore.      
 
Cofiwch fod modd gweld oedfaon y 
misoedd diwethaf ar y we. Chwiliwch 
am ‘Capel Tanycoed’ ar Youtube neu 
mi fedrwch fynd at yr oedfa drwy    
wefan yr Ofalaeth neu drwy dudalen 
Facebook y capeli.   

Y Suliau nesaf 
 

Dydd Nadolig 
Rhagfyr 25 

 
Capel Coch:  
10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 
Carmel: 
10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 
 

Dydd Sul, Rhagfyr 26 
 
Dim oedfa yng nghapeli’r Ofalaeth 
 
Oedfa YouTube:  
John Roberts, Waunfawr 
 
 

Dydd Sul, Ionawr 2, 2022 
 
Capel Coch / Zoom: 
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Oedfa   
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 

 
 


