
Mae’r deg enw ar restr a gyhoeddwyd yr 
wythnos ddiwethaf yn ddieithr i mi. Nid 
syndod hynny gan fod eu bydoedd hwy a 
minnau mor wahanol i’w gilydd. A bod 
yn onest, chlywais i ddim am saith o’r 
deg, yn cynnwys yr un ar frig y rhestr. 
Arwydd o’m hanwybodaeth yw hynny: o 
bosib eich bod chi’n fwy cyfarwydd ag 
enwau fel Warren Buffett, Larry Page a 
Gautam Adani,. Doedden nhw’n sicr yn 
golygu dim i mi. Ond os dywedaf mai tri 
o’r enwau eraill ar y rhestr oedd Jeff 
Bezos, Bill Gates ac Elon Musk, mae’n 
debyg y byddwch yn gwybod mai rhestr o 
bobl gyfoethocaf y byd oedd hi. Ar ben y 
rhestr mae Bernard Arnault. Ac er na 
chlywais amdano, mi glywais am rai o’r 
cwmnïau y mae’n berchen arnyn nhw: 
cwmnïau fel Christian Dior, Givenchy, 
Dom Perignon, Louis Vuitton  a Tiffany 
& Co. Ia, byd gwahanol iawn i’m byd 
bach i. Pwy all ddychmygu faint yn union 
yw 172.9 biliwn o ddoleri na beth ellid ei 
brynu â’r fath arian? Dyna yn ôl y rhestr 
yw ffortiwn Monsieur Arnault. 
 
Ydi, mae’r bobl hyn yn ddieithr i mi, a 
minnau’n gwybod y nesaf peth i ddim hyd 
yn oed am y rhai y clywais amdanynt. Wn 
i ddim beth yw agwedd y cyfoethogion 
hyn at eu harian. Yn ôl a ddarllenais beth 
bynnag, nid yw cael ei gydnabod y person 
cyfoethocaf yn y byd o bwys mawr i 
Bernard Arnault. Wn i ddim chwaith pa 
ddefnydd y mae o na’r un o’r naw arall yn 
ei wneud â’u harian, ond o gofio’r holl 
angen sydd yn y byd a’r holl gymorth y 
medr arian ei sicrhau, byddai’n braf 
meddwl bod cyfran sylweddol ohono’n 
cael ei ddefnyddio i ddibenion da. Fedrwn 
ni ond gobeithio.  

Os nad wyf yn camgymryd yn arw, wêl 
neb ohonom ni unrhyw beth a ddaw’n 
agos at ffortiwn y bobl hyn. Waeth i ni 
heb â breuddwydio am y fath gyfoeth. Ac 
eto, rwy’n gwbl sicr nad camgymryd 
ydw i wrth ddweud fod gan bob Cristion 
yn yr Arglwydd Iesu Grist gyfoeth llawer 
mwy na holl arian ac aur y bobl hyn. 
Mae hynny’n swnio’n ystrydebol iawn 
wrth gwrs. Ond y mae hefyd yn gwbl 
wir! Y mae Iesu Grist yn fwy o drysor na 
dim y medr arian ei brynu. Y mae’r hyn a 
wnaeth trosom a’r hyn a sicrhaodd i ni 
trwy ei fywyd a’i farwolaeth yn fwy 
gwerthfawr nag unrhyw beth y medrwn 
roi ein llaw arno yn y byd hwn. Nid oes 
drysor mwy na’r maddeuant a’r cymod 
a’r bywyd y mae’r Iesu wedi eu darparu 
ar ein cyfer. Ydi, mae’n rhwydd bod yn 
ystrydebol; ond nid ystrydeb yw dweud 
mai Iesu Grist yw’r trysor pennaf. Ond 
tybed ydach chi a minnau wir yn credu 
hyn ar drothwy’r Nadolig? Ydan ni’n 
credu nad oes gyfoeth mwy na baban 
Mair? Ydan ni’n credu mai trwyddo ac 
ynddo ef y cawn afael ar y cyfoeth na all 
neb na dim fyth ei gymryd oddi arnom? 
 
Wrth ddweud hyn, nid wyf am eiliad yn 
awgrymu nad oes werth i arian. Wrth 
gwrs bod gwerth iddo. Wrth gwrs nad 
oes rinwedd mewn bod yn dlawd ac heb 
ddim. Ac wrth gwrs bod cyfle i ninnau, 
fel i gyfoethogion byd, ddefnyddio arian 
ac eiddo i ddibenion da. Wedi dweud 
hyn, rhaid cydnabod nad oes barhad i 
gyfoeth daearol. Ond mae’r cyfoeth sydd 
yn yr Iesu’n para’n fwy na phob trysor 
arall, am y rheswm syml y bydd yn para 
am byth.  

Y Trysor pennaf oll 
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Heddiw 
Capel Coch 

Cynhelir Gwasanaeth Nadolig y plant yn 
yr Oedfa Deulu am 10.00 o’r gloch yn  
Capel Coch, yng ngofal y Gweinidog.           
 

Bethlehem  
Cynhelir Oedfa Nadolig yng nghapel 
Bethlehem am 2.00 o’r gloch yng ngofal 
yr aelodau. 

 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir am 3.30 o’r gloch gan y 
Gweinidog.   
 

Carmel 
Bydd parti Nadolig yr Ysgol Sul yng 
nghapel Carmel am 10.30 o’r gloch. Ni 
fydd oedfa yng Ngharmel heno ond bydd 
Oedfa Nadolig Cymued Dyffryn Ogwen 
yng nghael Jerwsalem, Bethesda am 7.00 
o’r gloch.     

 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Harriet (Rita) 
Morris, gynt o Maes Padarn, Llanberis yn 
Capel Coch ddydd Mawrth, Rhagfyr 13 

dan arweiniad y Gweinidog. Bu farw Mrs 
Morris ddydd Llun, Tachwedd 28 yng 
Nghartref Fairways Newydd, Llanfairpwll,  
yn 95 mlwydd oed.   
 
Cyfeiriwyd yn y deyrnged a baratowyd gan 
ei merch Nerys ar ran y teulu at ofal Rita am 
ei theulu, a’r fagwrfa hapus a gafodd Nerys 
a’i brawd Bryn a’i chwaer Deirdrie ar yr  

Genesis 
 
‘Yna nesaodd Jwda ato, a dweud, “O     
f'arglwydd, caniatâ i'th was lefaru yng 
nghlyw f'arglwydd, a phaid â digio wrth dy 
was; oherwydd yr wyt ti fel Pharo. Holodd 
f'arglwydd ei weision, ‘A oes gennych dad, 
neu frawd?’ Ac atebasom ein harglwydd, 
‘Y mae gennym dad sy'n hen ŵr, a brawd 
bach, plentyn ei henaint. Bu farw ei frawd, 
ac ef yn unig sy'n aros o blant ei fam, ac y 
mae ei dad yn ei garu.’ Yna dywedaist wrth 
dy weision, ‘Dewch ag ef i lawr ataf imi 
gael ei weld.’ Dywedasom wrth f'arglwydd, 
‘Ni all y bachgen adael ei dad, oherwydd os 
gwna, bydd ei dad farw.’ Dywedaist tithau 
wrth dy weision, ‘Os na ddaw eich brawd 
ieuengaf gyda chwi, ni chewch weld fy 
wyneb i eto.’ Aethom yn ôl at dy was ein 
tad, ac adrodd wrtho eiriau f'arglwydd. A 
phan ddywedodd ein tad, ‘Ewch yn ôl i 
brynu ychydig o fwyd i ni’, atebasom, ‘Ni 
allwn fynd. Fe awn os daw ein brawd    
ieuengaf gyda ni, ond ni chawn weld wyneb 
y dyn os na fydd ef gyda ni.’ dywedodd dy 
was ein tad wrthym, ‘Gwyddoch i'm gwraig 
esgor ar ddau fab; aeth un ymaith a       
dywedais, “Rhaid ei fod wedi ei larpio”, ac 
ni welais ef wedyn. Os cymerwch hwn  
hefyd ymaith a bod niwed yn digwydd iddo, 
yna fe wnewch i'm penwynni ddisgyn i'r 
bedd mewn tristwch.’ Ac yn awr os dof at 
dy was fy nhad heb y bachgen, bydd farw 
pan wêl na ddaeth y bachgen yn ôl, am fod 
einioes y ddau ynghlwm wrth ei gilydd; a 
bydd dy weision yn peri i benwynni dy was 
ein tad ddisgyn i'r bedd mewn                
tristwch. Oherwydd aeth dy was yn feichiau 
am y bachgen i'm tad ...’ (44:18-32). 

aelwyd gan eu rhieni Huw a Rita. Roedd 
Rita yn wraig annwyl a chymwynasgar, 
ac yn gymeradwy a pharchus ymhlith ei 
chymdogion ym Maes Padarn. Roedd 
hi’n un o drigolion gwreiddiol Maes Pad-
arn wedi codi’r tai. Bu’n gweithio am 
chwarter canrif yn un o ferched y gegin 
yn Ysgol Dolbadarn. Roedd yn aelod 
ffyddlon yn Capel Coch, a gwelwyd ei 
cholli o’r oedfaon er rhai blynyddoedd 
wedi i’w hiechyd ddirywio.  Trwy gyf-
nod blin ei gwaeledd cafodd ofal tyner ei 
theulu, ac yn fwy diweddar yng Nghar-
tref Fairways  Newydd.  
  
Cydymdeimlwn o’r newydd â’i theulu yn 
eu galar a’u hiraeth. 
 

Dydd Nadolig 
Cynhelir dwy oedfa yn yr Ofalaeth ar 
fore’r Nadolig, wythnos i heddiw. 
 
Bydd oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.  Croeso 
cynnes i aelodau Deiniolen ac unrhyw un 
arall i ymuno â ni. Cawn gwmni rhai o 
aelodau Capel Tanycoed fel a gafwyd ers 
blynyddoedd ar fore Nadolig. 
 
Bydd oedfa yn Capel Carmel am 10.00 
o’r gloch yng ngofal rhai o’r aelodau, a 
bydd croeso cynnes i bawb.   

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Eleri Foulkes a’r 
teulu, Rhes Faenol, Llanberis yn y     
brofedigaeth o golli ei thad, Mr Emrys 
Jones, Betws Gwerfyl Goch ar Ragfyr 6. 
 
Cydymdeimlwn â Dewi a Gwynfor    
James, Rhes Faenol, Deiniolen a’r teulu 
yn eu profedigaeth o golli eu mam, Mrs 
Mary James, Caernarfon. Cynhaliwyd ei 
hangladd ddydd Iau, Rhagfyr 15 dan    
arweiniad y Gweinidog.  
 
Cydymdeimlwn hefyd â’r Parchg Huw 
Pritchard a’r Parchg Nerys Griffiths a’r 
teulu yn eu profedigaeth o golli priod a 
mam, Mrs Rhiannon Pritchard, Llangefni 
ar Ragfyr 10. Mae Nerys a’i thad yn 
gwasanaethu eglwysi’r Ofalaeth yn gyson 
ac anfonwn ein cofion cynhesaf atynt yn 
eu galar.  
 

Capel Coch 
Bydd llyfrau ariannol Capel Coch am 
2022 yn cau ar Ragfyr 31, a bydd pob 
cyfraniad a dderbynnir wedi’r dyddiad 
hwnnw’n mynd i’r flwyddyn ariannol 
newydd.  Gyda diolch ar ran swyddogion 
Capel Coch, Colin Jones, Trysorydd. 

Y Suliau nesaf 
 
 

Llanberis  
Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 

10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 
 

Ionawr 1 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
 

Deiniolen  
Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 

10.00 a.m. - Oedfa yn Capel Coch 
 

Ionawr 1 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 

Y Suliau nesaf 
 
 

Talybont  
Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 

Dim Oedfa 
 

Ionawr 1 
2.00 p.m. - Y Parchg Cledwyn Williams 
 

Llanllechid  
Rhagfyr 25 - Dydd Nadolig 

10.00 a.m. - Oedfa Bore Nadolig 
 

Ionawr 1 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 


