
Oedfa’r Sul  
(gan y Parchg R.O Roberts, Morfa Nefyn)  
 

Gweddi: Dad nefol, diolch am gym-
deithas a thi trwy Iesu Grist, dy Fab. 

Emyn 274: “Ceisiwch yn gyntaf …” 

Darlleniad: Marc 1:12-17; Effes 2:1-10 

Brwydr unig wynebai Iesu ar ddechrau ei 
weinidogaeth. Dod â chyfiawnder i bobl 
ac i’r byd oedd ei fwriad, a  datguddio a 
sefydlu teyrnas dragwyddol Duw.  Caiff 
ei fwrw gan Dduw i’r frwydr yn erbyn yr 
Un Drwg sydd wedi caethiwo, poenydio a 
difetha bywyd y ddynoliaeth. Dyma 
frwydr fewnol ei enaid ar ddechrau ei 
waith: brwydr sy’n dangos pwy sy’n 
teyrnasu. Nid brwydr yn erbyn pobl na 
sefydliadau, ond brwydr ysbrydol. Bu yn 
yr anialwch am 40 diwrnod yn wynebu 
temtasiynau. Awgrymir fod Duw am iddo 
wynebu’r gelyn a phrofi ei barodrwydd i 
wneud ewyllys Duw er mwyn dangos ei 
fod yn gallu cydymdeimlo â ni mewn 
temtasiynau. Fel y dywed y Llythyr at yr 
Hebreaid ‘Am ei fod o'i hun wedi  dioddef 
ac wedi cael ei demtio, mae'n gallu'n 
helpu ni pan fyddwn ni'n wynebu temtas-
iwn’ (2:18). Er na cheir manylion y 
frwydr yma, fe’u ceir gan Mathew a Luc. 
Dyma ymosodiad sydd am wneud iddo 
amau gofal Duw; sydd am ddinistrio ei 
berthynas â’i Dad; sydd am iddo anghofio 
gogoniant teyrnas Dduw a chanolbwyntio 
ar y presennol daearol yn unig.  Mae’n 
ymosodiad ar ei ffydd yn Nuw a’i gariad 
ato, ac yn demtasiwn i amau ei obaith yn 
Nuw.  Yn wahanol i Adda a ninnau, 
gwrthwynebodd Iesu’r Un Drwg a dangos 
fod ei ffydd yn Nuw yn gadarn a’i gariad 
at Dduw yn ddiwyro, a bod ei obaith a’i 
ddyfodol yn llaw Duw’n unig. Yng 
nghanol ei greadigaeth ac ar waethaf yr 
ymosodiadau dangosodd ei awdurdod 
dros bob creadur wrth iddo fyw ynghanol 
yr anifeiliaid gwylltion a derbyn gofal yr 
angylion.  Duw yn ddyn, ein Emanuel 

cadarn ydy ein Harglwydd. Mae’n gryf 
lle dan ni’n wan, yn llwyddo lle dan ni’n 
methu; ac yn feistr dros bob dim a phob 
sefyllfa. Felly cofiwch mai dyma’r 
frwydr i ninnau: ‘Byddwch yn gryf, a 
chael eich nerth gan yr Arglwydd ... Mae 
Duw wedi paratoi arfwisg i chi ei gwisgo 
yn y frwydr. Byddwch chi'n gallu gwneud 
safiad yn erbyn triciau slei y diafol. Dŷn 
ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl. Mae'n 
brwydr ni yn erbyn y bodau ysbrydol  ... 
(Effes. 6:10-12). Wedi’r fuddugoliaeth 
mae Iesu’n dechrau cyhoeddi newyddion 
da Dduw amdano’i hun a’r deyrnas ys-
brydol dragwyddol sy’n cwmpasu pob 
agwedd o fywyd dyn. Cyhoeddodd fod y 
deyrnas wrth law ac ar gael i bawb. I gael 
y deyrnas o’n mewn ac yn ein plith, rhaid 
edifarhau a chredu’r efengyl. ‘Newid 
meddwl’ ydi ystyr edifeirwch: galwad i 
droi oddi wrth dywysog y byd hwn a’i 
reolaeth drosom a rhoi ein teyrngarwch 
a’n ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. 
Pobl deyrngar sy’n gwneud teyrnas: all 
neb wasanaethu dau Arglwydd. Dywed 
Iesu ‘Does neb yn gallu gweithio i ddau 
feistr gwahanol ar yr un pryd’ (Math. 
6:24). Roedd Iesu’n gwbl deyrngar i’w 
Dad. Mae’n galw arnom ninnau i roi ein 
teyrngarwch iddo: rhaid credu’r Efengyl. 
Nid digon deall ein bod yn bechaduriaid 
na deall yr Efengyl: rhaid ei chredu a rhoi 
ein ffydd a’n hymddiriedaeth yn Iesu; 
ymddiried yn Iesu a fu farw, a gladdwyd 
ond a atgyfododd y trydydd dydd i rannu 
ei fuddugoliaeth â ni. Rhaid Ei osod yn 
sylfaen ein bywyd heddiw, yfory ac yn 
dragwyddol. Rhaid pwyso ar haelioni ei 
ras a byw’r ‘bywyd o weithredoedd da’ y 
crewyd ni ar ei gyfer (Effes. 2). Gaiff 
Teyrnas Dduw le ynom a chael ei amlygu 
yn ein byw?  

Gweddi: Diolch am newyddion da dy 
Fab Iesu. Arglwydd cryfha ein ffydd fel 
ein bod yn glynu wrthyt. Maddau eto i ni 
syrthio yn wyneb temtasiynau. Mae dy 
angen di bob dydd bob awr.  Amen. 

Emyn 305: ‘Rwy’n dewis Iesu ...’ 

aelod o staff cefnogol tîm India wedi 
eu taro gan Covid. Er bod hynny’n 
siom i bawb a fu’n disgwyl yn eiddgar 
am y gêm roedd y mwyafrif yn deall 
nad oedd dewis ond gohirio. Ond 
roedd ambell un yn feirniadol ac yn 
awgrymu y dylai’r gêm fynd yn ei 
blaen gan fod y chwaraewyr yn iach. 
Roedd ambell un mwy beirniadol yn 
cyhuddo carfan India o wneud tro sâl â 
thîm Lloegr a’i gefnogwyr trwy ohirio. 
Buan iawn yr anghofiodd rhai (ond nid 
pob un, rhaid cydnabod) mai gohirio 
gemau a dychwelyd o Dde Affrica a 
wnaeth tîm Lloegr ddiwedd y llynedd 
mewn amgylchiadau digon tebyg i’r 
hyn a welwyd ddydd Gwener.   
 
Cyn-gapten Lloegr, Michael Vaughan, 
oedd un o’r rhai a soniodd am y tro sâl  
a wnaed â’i gyd-wladwyr ddydd 
Gwener. Ond a bod yn deg ag o, mi 
ychwanegodd ar unwaith fod Lloegr 
wedi gwneud tro sâl â chefnogwyr De 
Affrica’r llynedd. A rhaid ei edmygu 
am hynny ac am iddo ddefnyddio’r un 
llinyn mesur ar gyfer y ddwy sefyllfa. 
Dywed y Bregeth ar y Mynydd mai 
‘fel y byddwch chwi’n barnu y cewch 
chwithau eich barnu, ac â’r mesur a 
rowch y rhoir i chwithau’ (Math. 7:2). 
Gwyliwn rhag y perygl o fesur eraill 
yn ôl safonau llymach o lawer nag y 
mesurwn ein hunain wrthynt. Gwelai 
Iesu Grist mor dueddol o wneud hynny 
oedd pobl, a rhybuddiai ei ddilynwyr 
rhag bod felly. Mae’n ein rhybuddio 
ninnau rhag gweld y beiau lleiaf ym 
mhawb arall a methu â gweld pethau 
llawer gwaeth ynom ein hunain.      
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Dros y misoedd diwethaf daeth criced 
yn fwy hygyrch i filoedd o bobl. Ers 
blynyddoedd, cymharol ychydig o sylw 
a roddwyd i’r gêm yng ngwledydd 
Prydain ers iddi gael ei llyncu gan    
deledu Sky a’i debyg. Ond wrth i     
griced ddychwelyd i deledu daearol   
mae’n debyg bod mwy o ddiddordeb 
yn y gamp nag ers tro.  Er gwaetha’r 
arian a dywalltodd y sianelau teledu i 
goffrau’r sefydliadau sy’n rheoli criced 
mae llawer o garwyr y gêm yn falch o’i 
gweld yn camu nôl i’r byd mawr.  
 
A thros y misoedd diwethaf hefyd 
daeth yr Efengyl i sylw mwy nag arfer 
o bobl oherwydd y defnydd a wnaed 
gan yr eglwysi o’r we a’r cyfryngau 
cymdeithasol. Duw yn unig a ŵyr beth 
yn union fu a beth fydd gwir ganlyniad 
hynny, ond mae’n amlwg fod yna ragor 
o gyfleodd i bobl glywed y newyddion 
da am Iesu Grist os yw’r Efengyl yn 
cael ei chyhoeddi trwy’r cyfryngau 
hyn. Ac wrth i’r oedfaon ddychwelyd 
i’r capeli bydd eglwysi’n awyddus i  
barhau eu tystiolaeth yn ‘gyhoeddus’ 
yn ogystal ag o fewn eu hadeiladau. Fel 
dywed yr Arglwydd Iesu Grist ei hun, 
nid trysor i’w gladdu na goleuni i’w 
guddio yw’r newyddion da am deyrnas 
Dduw. Ymddiriedwyd yr Efengyl i ofal 
y rhai sy’n ei chredu er mwyn iddynt 
ddod â hi i sylw’r byd.    
 
Roedd gêm brawf olaf y gyfres rhwng 
timau criced Lloegr ac India i fod i 
ddechrau ym Manceinion fore Gwener. 
Ond cwta ddwy awr cyn yr amser 
cychwyn gohiriwyd y gêm am fod sawl 
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Heddiw 
Oedfa’r Ofalaeth 

Capel Carmel (a Zoom) 
  

Yr oedfa o Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch fydd Oedfa’r Ofalaeth heddiw trwy 
gyfrwng Zoom.  Mae’n braf gweld rhai’n 
parhau i ymuno a’r oedfa hon er bod yr 
amser yn anorfod ar hyn o bryd beth byn-
nag yn amrywio o Sul i Sul. 
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal y Parchg 
Jenny Hurd, yr Eglwys Fethodistaidd.      
 

Deiniolen 
Hyd yma, ni fu modd cynnal oedfaon yn 
Neiniolen ers y Cyfnod Clo cyntaf.  Mae 
hynny’n amlwg wedi bod yn siomedig i 
aelodau Cefnywaun ac Ebeneser. 
 
Gobeithio na fydd yn rhy hir cyn y 
medrwn ail ddechrau’r oedfaon.  Cawn 
drafod yn fuan gyda rheolwyr Tŷ Elidir i 
weld beth sy’n bosibl yn y dyfodol agos. 
 

Derbyn Gronyn 
Cofiwch fod modd derbyn Gronyn trwy e-
bost bob Sul. 
 
Os nad ydych yn ei dderbyn felly ar hyn o 
bryd a’ch bod yn dymuno gwneud hynny, 
anfonwch neges at y Gweinidog, at: 
 

john.cilfynydd@btinternet.com 

Actau  
‘Ac yn Lystra yr oedd yn eistedd ryw ddyn 

â'i draed yn ddiffrwyth, un cloff o'i enedig-

aeth, nad oedd erioed wedi cerdded. Yr 
oedd hwn yn gwrando ar Paul yn llefaru. 

Syllodd yntau arno, a gwelodd fod ganddo 

ffydd i gael ei iacháu, a dywedodd â llais 
uchel, “Saf yn unionsyth ar dy draed.” 

Neidiodd yntau i fyny a dechrau cerdd-

ed. Pan welodd y tyrfaoedd yr hyn yr oedd 
Paul wedi ei wneud, gwaeddasant yn iaith 

Lycaonia: “Y duwiau a ddaeth i lawr atom 

ar lun dynion”; a galwasant Barnabas yn 
Zeus, a Paul yn Hermes, gan mai ef oedd y 

siaradwr blaenaf. Yr oedd teml Zeus y tu 

allan i'r ddinas, a daeth yr offeiriad â theirw 
a thorchau at y pyrth gan fwriadu offrymu 

aberth gyda'r tyrfaoedd. Pan glywodd yr 

apostolion, Barnabas a Paul, am hyn, 
rhwygasant eu dillad, a neidio allan i blith y 

dyrfa dan weiddi, “Ddynion, pam yr ydych 
yn gwneud hyn? Bodau dynol ydym ninnau, 

o'r un anian â chwi. Cyhoeddi newydd da i 

chwi yr ydym, i'ch troi oddi wrth y pethau 
ofer hyn at y Duw byw a wnaeth y nef a'r 

ddaear a'r môr a phopeth sydd ynddynt. Yn 

yr oesoedd a fu, goddefodd ef i'r holl gen-
hedloedd rodio yn eu ffyrdd eu hunain. Ac 

eto ni adawodd ei hun heb dyst, gan iddo 

gyfrannu bendithion: rhoi glaw ichwi o'r 
nef, a thymhorau ffrwythlon, a chyflawnder 

calon o luniaeth a llawenydd.” Ond er 

dweud hyn, o'r braidd yr ataliasant y tyrf-
aoedd rhag offrymu aberth iddynt. (Actau’r 

Apostolion 14:8-18).   

Y Sul nesaf  
Y Parchg Dafydd Job, Bangor fydd yn 
arwain yr oedfa ar sianel Y outube Capel 
Tanycoed ddydd Sul nesaf, Medi 19.  
Bydd yr oedfa i’w gweld o 9.00 o’r gloch 
y bore ymlaen.  
 
Ymddiheurwn na fydd modd cynnal 
Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom y 
ddau Sul nesaf, Medi 19 a 26.  Down nôl 
i ryw fath o drefn gobeithio ddydd Sul, 
Hydref 3.      
 

Medi 26  
 

Capel Coch 
10.00 o’r gloch: Y Gweinidog  
  (Oedfa Fedydd) 
 

Bethlehem 
2.00 o’r gloch: Y Gweinidog  
 

Carmel 
3.00 o’r gloch: Y Gweinidog 
  (Oedfa Fedydd) 
      
 

 
 
 

Cynllun Efe 
Cynhelir cyfarfodydd nesaf Pwyllgor 
Hybu Cynllun Efe ac Ymddiriedolwyr yr 
elusen bnawn Iau nesaf, Medi 16.  
 
Mae’n braf gweld Susan wedi gwella ac 
yn ôl wrth ei gwaith ers dechrau’r mis.  
Dymunwn bob nerth a bendith iddi ar 
gyfer yr wythnosau nesaf, a gweddiwn 
am fendith hael Duw ar y gwaith y mae’n 
ei wneud. 
 

Oedfa Ffôn 
Hyd yma, heb ail gychwyn ers yr haf y 
mae Oedfa Ffôn yr Ofalaeth.   
 
Fe’i cynhaliwyd am 10.00 o’r gloch bob 
Sul pan nad oedd oedfaon yn y capeli, 
ond mae’n amhosibl ei chynnal yr amser 
hwnnw bob Sul ers i’r capeli ail agor. 
 
Er nad oes oedfa ffôn ar hyn o bryd, 
wnawn ni ddim rhoi’r cyfan heibio, ond 
meddwl yn hytrach am ffordd arall o’i 
defnyddio i roi cyfle i bobl addoli gyda’i 
gilydd. 
 
Un peth a ddangosodd yr oedfaon hyn 
dros y misoedd diwethaf yw bod modd 
dod â phobl at ei gilydd i addoli trwy’r 
ffôn, a hynny’n gwbl ddidrafferth.  Mi 
fedrwn gobeithio wneud mwy a hyd yn 
oed well defnydd o’r cyfrwng cyfarwydd.   

Oedfa Youtube  
 
Mae’n fwy na thebyg na chaiff oedfa 
newydd ei gosod ar sianel Y outube 
Capel Tanycoed heddiw gan fod yr 
oedfa yn y Capel a dim modd o bosibl 
ei recordio.     
 
Ond mae modd gweld oedfaon y 
misoedd diwethaf – yn cynnwys pre-
geth y Gweinidog o’r Sul diwethaf – ar 
Youtube a hefyd ar wefan yr Ofalaeth 
neu drwy dudalen Facebook y capeli.   

HEDDIW: 
Oedfa’r Ofalaeth  

10.00 o’r gloch 
 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth yn dod o Capel 
Coch trwy gyfrwng Zoom am 10.00 
o’r gloch heddiw yng ngofal y 
Gweinidog.    
 
Yr un yw’r ddolen Zoom i ymuno â’r 
oedfa bob wythnos, a chaiff ei hanfon 
gyda Gronyn bob Sul trwy’r ebost.  


