
Oedfa’r Sul  
Gorffennaf 12, 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.  
Gallwch ddarllen neu ganu’r emynau.  
 
Gweddi: Arglwydd Dduw, diolch am y 
fraint o’th addoli di eto heddiw. Dy ddydd 
di yw hwn: dydd i gofio atgyfodiad Iesu 
yw’r Sul o hyd. Arwain addoliad dy bobl 
sy’n rhan o’r eglwys leol yn ............. ac 
eglwysi Gofalaeth Fro’r Llechen Las, a 
boed y cyfan a wnawn ac a ddywddwn 
eto heddiw er clod a gogoniant i Iesu 
Grist, ein Harglwydd a’n Gwaredwr.  
Amen.   
 
Emyn 175: ‘O’th flaen, O Dduw ...’ 
 
Darllen: Mathew 3:1–12 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Ioan Fedyddiwr: Yn yr anialwch 
Down nôl at Ioan Fedyddiwr heddiw, i’w 
weld y tro hwn ‘yn yr anialwch’, wrth 
iddo gyflawni’r weinidogaeth a roddwyd 
iddo gan Dduw.       
 
 i     Proffwydoliaeth (Marc 1: 2-3)  
Mae Mathew, Marc a Luc yn dyfynnu’r 
geiriau sydd yn yr adnodau hyn o Eseia 
40:3. Mae Luc yn dyfynnu ychydig mwy 
o eiriau Eseia (Luc 3:4-6). Sylwch fod 
Marc yn rhoi’r dyfyniad ar gychwyn ei 
adroddiad, cyn dweud dim am Ioan ei 
hun. Mae hynny’n dangos mor bwysig yw 
cofio fod ei weinidogaeth yn rhan o drefn 
Duw, a’i bod wedi ei phroffwydo i’r bobl 
ers cannoedd o flynyddoedd.  Mae geiriau 
Eseia yn dangos mai gwaith Ioan fyddai 
paratoi ar gyfer dyfodiad y Meseia.   
 
ii     Pregeth (Mathew 3:2) 
Roedd Ioan allan yn anialwch Jwdea,  a 
daeth yr amser iddo wneud y gwaith yr 
oedd Duw wedi ei alw iddo. Cyhoeddi 
dyfodiad Iesu Grist a wnâi a chyhoeddi 
fod teyrnas Dduw neu deyrnas nefoedd yn 

dod yn agos at bobl trwyddo. Neges fawr 
Ioan oedd bod angen i bobl edifarhau; ac 
ystyr hynny oedd bod pobl yn troi ac yn 
mynd i gyfeiriad cwbl wahanol.  Roedd 
yn golygu bod pobl yn cyfaddef bai ac yn 
ceisio maddeuant Duw. Arwydd eu bod 
wedi gwneud hynny oedd eu bod yn 
cymryd eu bedyddio gan Ioan yn afon 
Iorddonen.  Ond roedd edifeirwch hefyd 
yn golygu bod pobl yn byw mewn ffordd 
wahanol, ac yn ufuddhau i Dduw a’i 
garu.   
 
 iii  Rhybudd (Mathew 3:7-12) 
Mae Ioan yn rhybuddio’r Phariseaid a’r 
Sadwceaid sy’n dod ato fod rhaid iddyn 
nhw fod o ddifrif. Mae’n deall nad oedd 
y rhain yn ddiffuant wrth ddod ato. 
Mae’n eu rhybuddio fod rhai dwyn 
ffrwyth sy’n deilwng o’u hedifeirwch. Y 
peth amlwg sydd angen yw bod y rhain 
yn peidio â meddwl bod daioni (yn achos 
y Phariseaid) a defodau crefyddol (yn 
achos y Sadwceaid) na’u magwrfa fel 
Iddewon yn ddigon.  
 
iv. Ffrwyth (Luc 3:10-14) 
Mae Ioan yn rhoi tair enghraifft o bobl 
yn holi Ioan ynglŷn â’r hyn ydylent ei 
wneud, neu’r hyn y mae edifeirwch yn ei 
olygu yn eu bywydau hwy: y dyrfa;  
casglwyr trethi a milwyr. Mae edifeirwch 
yn golygu mwy na dim ond cydnabod 
bai; mae’n golygu bywyd o wasanaeth 
ufudd a ffyddlon i Dduw.   
 
Gweddi: O Dad, diolch am dystiolaeth 
Ioan Fedyddiwr i’r un oedd yn llawer 
cryfach nag ef ei hun.  Helpa ni i dderbyn 
teyrnasiad Duw yn ein bywydau ni trwy 
ymateb i alwad Ioan. Amen. 
 
Emyn 482: ‘Ai am fy meiau i ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Parchg Roger Thomas, Caerfyrddin ar 
sianel Y outube Capel  Tanycoed heddiw.  

Ddoe, am y tro cyntaf ers blynyddoedd 
mi gafodd yr hen greadures weld golau 
dydd. A dwi’n siŵr ei bod yn falch o 
ddod allan a chlywed sŵn plant bach 
unwaith eto. Petai hi’n medru siarad, 
byddai’n sicr wedi diolch ein bod wedi 
cofio amdani a dod â hi allan i’r ardd i 
fwynhau gwres yr haul ar ei chefn. 

Roedd hi’n arfer dod ar wyliau efo ni, 
ac mae ganddi lu o atgofion melys am 
y crwydro a fu pan oedd yr hogiau’n 
iau. Roedd dros ugain mlynedd ers idd-
yn nhw ei gweld. Ond doedden nhw 
ddim wedi anghofio amdani. Unwaith 
yr oedd hi ar ei thraed, roedden nhw 
hyd yn oed yn cofio ei harogl.  Doedd 
hynny ddim yn syndod, a hwythau 
wedi treulio wythnosau yn ei chwmni. 

O gofio pa mor hen yw hi, mae’n dal 
mewn cyflwr da. Mae braidd yn hen 
ffasiwn erbyn hyn wrth gwrs, a gallaf 
ddychmygu pobl yn ddigon dirmygus 
ohoni pe byddem yn mynd â hi am 
wyliau eto.  Ond roedd y plant bach 
wrth eu bodd efo hi ddoe, a hynny’n 
gwneud yr ymdrech i’w pherswadio i 
ddod allan efo ni yn werth chweil. Ac 
er mor hen yw hi, mi gafodd y plant 
hwyl fawr yn chwarae efo hi yn yr ardd 
gefn trwy’r dydd.  A ninnau’n ceisio 
ufuddhau i ofynion y Llywodraeth i 
gyfarfod yn yr awyr agored, beth sy’n 
well i blant bach na phabell fawr braf? 

Mae’r babell dal gennym nid am ein 
bod wedi dal i wersylla ond am ein bod 
yn tueddu i gadw pob dim. Er yr holl 
hwyl a gawsom, rhywbeth dros dro 

oedd y babell hon yn ein hanes. Ond 
rhywbeth dros dro ydi pabell, beth 
bynnag: fel arfer, rhywbeth ar gyfer 
gwyliau, i’w chodi a’i thynnu i lawr.   

Am gyfnod, bu’r Apostol Paul yn 
gwneud pebyll (Actau 18:3). Nid ei 
enw ef sydd ar ochr ein pabell ni. Dyw  
hi ddim mor hen â hynny! Nid pebyll 
gwyliau a wnâi Paul wrth gwrs, ond 
roedd yn gwybod yn iawn mai pethau 
dros dro oedd pob pabell. Gwyddai 
nad ydynt yn para am byth, ond eu bod 
yn hwyr neu hwyrach yn cael eu tynnu 
i lawr. Ac mae’r gwneuthurwr pebyll 
yn defnyddio hynny’n ddarlun o’n 
bywydau ni. Mae’n cymharu’r bywyd 
sydd gennym, a’r corff yr ydym yn 
byw ynddo, â phabell er mwyn dangos 
nad ydym yn y byd hwn am byth. Dros 
dro yr ydym yn y babell ddaearol hon, 
meddai (2 Corinthiaid 5:1). Ond er 
mor drist yw hynny, nid yw Paul  yn 
anobeithio o gwbl am ei fod yn credu 
fod gan Dduw rywbeth gwell o lawer 
na’r babell honno ar gyfer ei blant. 
‘Gwyddom ... fod gennym adeilad oddi 
wrth Dduw, tŷ nad yw o waith llaw, 
sydd yn dragwyddol yn y nefoedd’.   

Dyma ydi gobaith bendigedig Efengyl 
Iesu Grist i bawb sy’n credu ynddo. 
Roedd tynnu’r babell i lawr a’i rhoi o’r 
neilltu ar ddiwedd gwyliau’n brofiad 
trist. Mil gwaith mwy anodd yw gweld 
y babell ddaearol yn cael ei thynnu i 
lawr. Ond nid heb obaith y wyneba’r  
Cristion hynny gan fod gennym, trwy 
Iesu Grist, addewid sicr o’r cartref 
tragwyddol a ddarparwyd ar ein cyfer.  
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Heddiw 
Dyma’r ail Sul ar bymtheg heb oedfa yn 
ein capeli. Aeth pedwar mis heibio ers i 
ni fedru cyfarfod â’n gilydd wyneb yn 
wyneb.  Anfonwn ein cofion at bawb 
sydd heb fod yn dda, yn cynnwys pawb a 
fu yn yr ysbyty yn ddiweddar neu sydd 
yno ar hyn o bryd.  Dymunwn iddynt 
wellhad buan. 
 
Bydd Oedfa Dechrau Canu Dechrau  
Canmol ar S4C am 11.00 o’r gloch yng 
ngofal Karen Owen, Penygroes.     
 
Bydd yr oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal criw Gŵyl Llanw.          

 

Oedfa Youtube  
Y Parchg Roger Thomas o Gaerfyrddin 
sy’n pregethu heddiw yn ein hoedfa ar y 
we.  Ceir y bregeth ar sianel Youtube 
‘Capel Tanycoed’.  
 
Bydd yr oedfa’n barod erbyn 9.00 o’r 
gloch y bore. Gellwch ddod o hyd iddi 
hefyd trwy wefan ‘Gronyn. Mae’n ddi-
gon rhwydd dod o hyd i honno: dim ond 
chwilio am gronyn.org sydd raid.  

Oedfaon 
Bydd y rhan fwyaf ohonom yn gwybod 
erbyn hyn fod Llywodraeth Cymru wedi 
cyhoeddi rhagor o wybodaeth ddydd 
Gwener am yr hyn a ganiateir dros y tair 
wythnos nesaf er mwyn llacio ymhellach 
y cyfyngiadau a fu arnom dros y misoedd 
diwethaf oherwydd argyfwng Covid-19. 
 
Cyhoeddwyd ddydd Gwener y bydd hawl 
i gynnal oedfaon crefyddol o yfory, dydd 
Llun, Gorffennaf 13 ymlaen.  Wrth i mi 
ysgrifennu hwn yn hwyr nos Wener, dal i 

Maeth o Mathew 
‘O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr 
holl wlad hyd dri o'r gloch y pryn-
hawn. A thua thri o'r gloch gwaeddodd 
Iesu â llef uchel, “Eli, Eli, lema        
sabachthani”, hynny yw, “Fy Nuw, fy 
Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?” O 
glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd 
yn sefyll yno, “Y mae hwn yn galw ar 
Elias.” Ac ar unwaith fe redodd un   
ohonynt a chymryd ysbwng a'i lenwi â 
gwin sur a'i ddodi ar flaen gwialen a'i 
gynnig iddo i'w yfed. Ond yr oedd y 
lleill yn dweud, “Gadewch inni weld a 
ddaw Elias i'w achub.” Gwaeddodd Iesu 
drachefn â llef uchel, a bu farw. A dyma 
len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy 
o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddaear a 
holltwyd y creigiau; agorwyd y beddau 
a chyfodwyd cyrff llawer o'r saint oedd 
wedi huno. Ac ar ôl atgyfodiad Iesu, 
daethant allan o'u beddau a mynd i 
mewn i'r ddinas sanctaidd, ac fe'u   
gwelwyd gan lawer. Ond pan welodd y 
canwriad, a'r rhai oedd gydag ef yn 
gwylio Iesu, y daeargryn a'r cwbl oedd 
yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt a 
dywedasant, “Yn wir, Mab Duw oedd 
hwn.” Yr oedd yno lawer o wragedd yn 
edrych o hirbell, rhai oedd wedi canlyn 
Iesu o Galilea i weini arno; yn eu plith 
yr oedd Mair Magdalen, Mair mam Iago 
a Joseff, a mam meibion Sebedeus
(Math. 27:45–56).    

aros am y canllawiau manwl y bydd y 
Llywodraeth yn eu cyhoeddi ynglŷn â 
hyn yr ydym, ond gobeithir eu derbyn 
dros y Sul, yn ôl a ddeallaf o’r neges a 
anfonwyd atom oddi wrth Cytûn. 
 
Soniais y Sul diwethaf fod llawer yn 
rhagweld na fydd modd ail ddechrau     
cynnal oedfaon y Sul cyn dechrau Medi, 
o gofio ei bod eisoes yn fis Gorffennaf 
Yn ôl a welaf fi, nid yw cyhoeddiad y 
Llywodraeth ddydd Gwener wedi newid 
dim ar hynny, am fwy nag un rheswm.  
 
O ran y Presbyteriaid, daeth neges bnawn 
Gwener i ddweud na fydd yr enwad yn 
trafod y mater hyd Orffennaf 28, pan 
fydd ei Bwyllgor Gwaith yn cyfarfod. Ni 
fydd modd i’r eglwysi Presbyteraidd 
gynnal oedfa cyn hynny. Erbyn hynny, 
bydd mis Awst o’n blaen, a’r tebyg yw y 
bydd yr enwad yn penderfynu mai ar Sul 
cyntaf mis Medi y bydd ei eglwysi’n 
cynnal eu hoedfaon cyntaf. 
 
Dechrau Medi oedd yn cael ei ffafrio gan 
weinidogion yr Annibynwyr hefyd mewn 
cyfarfod fore Iau dan nawdd Undeb yr 
Annibynwyr.   
 
Mae mwy nag un rheswm dros oedi tan 
fis Medi.  Y prif reswm yw nad ydym am 
fentro’n rhy fuan i ddod â phobl ynghyd 
yn y capel gan fod yr haint dal yn y tir.  
Mae llawer o ffyddloniaid yr eglwysi’n 
fregus, ac yn debygol o fethu a dod i’r 
oedfa pa un bynnag. 
 
Ond mae yna resymau ymarferol hefyd, a 
bydd rhaid wrth amser i ystyried y cyfan 
y bydd raid ei wneud i gydymffurfio â’r 
gofynion y bydd y Llywodraeth yn eu 
gosod arnom.  Rheswm ymarferol arall 
wrth gwrs yw bod rhai eglwysi heb oedfa 
ym mis Awst ac eraill yn cynnal oedfaon 
undebol.  Mae llawer o’r farn y byddai’n 
gwneud mwy o synnwyr i ail ddechrau 
cynnal oedfaon yn y capeli ym mis Medi 
pan fyddwn, gobeithio, yn medru bod yn 
fwy hyderus y gallwn wneud hynny’n 

ddiogel.  Bydd rhaid trafod y materion hyn 
cyn diwedd Gorffennaf, ond rwy’n rhannu 
hyn â chi heddiw rhag i neb feddwl fod  
cyhoeddiad y Llywodraeth yn golygu y 
bydd pob capel yn agor ar unwaith. Fel y 
dywed Cytûn yn y neges a anfonwyd 
ddydd Gwener, ‘Rwy’n llawn sylweddoli 
fod y datganiadau moel hyn yn codi mwy o 
gwestiynau nag y maent yn eu hateb’.  Y 
gobaith yw bydd yn fwy diogel byth i ni 
gyfarfod ymhen ychydig wythnosau eto. 
 

Cydymdeimlo  

Cydymdeimlwn â Megan a Deri Tomos, 
Llanllechid o glywed am farwolaeth brawd 
Megan, y Parchg John Lewis Jones, Bae 
Colwyn. Bu John yn weinidog ffyddlon i 
Iesu Grist yn ardaloedd Caerfyrddin, 
Trawsfynydd a Llandudno. Roedd wedi dal 
i bregethu yn ei ymddeoliad, a deuai yn 
gyson i Garmel Llanllechid a Bethlehem 
Talybont.  Roedd gyda ni ym Methlehem, 
ar Fawrth 15 eleni, y Sul diwethaf cyn y 
Cloi Mewn a ddaeth arnom wedyn.   
 
Roedd John yn ŵr annwyl ac yn gyfaill da 
i gynifer o bobl ym mhob cwr o’r wlad. 
Roedd parch a gair da iddo o bob cyfeiriad. 
Gwelais ef gyntaf pan oeddwn yn y coleg 
ym Mangor, a John wedi dod i bregethu 
mewn cyfarfod oedd gennym ym Mala 
Bangor. Rwy’n cofio’n iawn mai testun ei 
bregeth oedd 2 Cronicl 7:14; ‘Os fy mhobl, 
y rhai y gelwir fy enw arnynt ...’.  Gwnaeth 
ei neges argraff arnaf y diwrnod hwnnw, a 
byth ers hynny, roedd bod yn ei gwmni 
mewn cyfarfod gweinidogion neu gyfarfod 
chwarter bob amser yn braf ac yn fendith. 
Roedd cadernid ei ffydd a chynhesrwydd 
ei gariad at ei Waredwr yn amlwg iawn i 
bawb a’i hadnabu.   
 
Mae amryw ohonoch yn gyfarwydd â’i 
gyfrolau o wasanaethau ac wedi cael budd 
a bendith o’u defnyddio mewn oedfaon. 
 
Cydymdeimlwn hefyd â’i briod Beryl a’u 
merched Cadi a Siân a’r teulu cyfan yn eu 
galar.   


