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

Gweddi:  Arglwydd da, gad i ni heddiw 
glywed dy lais a phrofi dy gwmni. 

Emyn: 591 “O tyred i’n hiachau …”  

Darllen: Marc 6:45-56  

Tydi bywyd neb yn fêl i gyd, dim hyd yn 
oed disgyblion Iesu. Yma maent mewn 
ofn a dychryn am eu heinioes ynghanol 
storm. Roedd yr Iesu wedi eu hanfon ar y 
blaen tra roedd o’n gwasgaru’r dyrfa wedi 
porthi’r miloedd. Cofiwn ei esiampl o 
wneud amser i weddio a gorffwys yng 
nghwmni ei dad.  Gofalwn ninnau hefyd 
neilltuo amser i weddio a gorffwys yng 
nghwmni ein Tad nefol. Dyma ffordd i 
gryfhau ffydd a dyfnhau cariad at Dduw.  

Mae yna fath o ofn sy’n ein diogelu ac yn 
ein cadw rhag niweidio’n hunain, fel ofn 
tân sy’n golygu na rown ein llaw ynddo. 
Ond mae ofn arall sy’n ddinistriol. Gall 
sawl peth greu’r ofn yma: sefyllfaoedd o 
ansicrwydd am heddiw ac yfory, teimlo’n  
ddiymadferth am fod sefyllfa neu gyflwr 
y tu allan i’n rheolaeth. Mae ar ddilynwyr 
Iesu angen dysgu byw heb yr ofn hwn. 
Mae cariad Duw’n bwrw allan ofn: ‘Does 
dim ofn yn agos at y cariad yma, achos 
mae cariad perffaith yn cael gwared ag 
ofn yn llwyr’ (1 Ioan 4:18). Mae ffydd 
yng nghariad Duw yn Iesu Grist yne in 
cadw rhag ofn. Cyn y Pasg, meddai Iesu 
wrth ei ddisgyblion yn yr oruwchystafell: 
‘Peidiwch cynhyrfu ... Credwch yn Nuw, a 
chredwch ynof fi hefyd’ (Ioan 14:1) ac 
meddai Duw trwy’r proffwyd Eseia wrth 
ragddweud am y Meseia: ‘Edrychwch, dw 
i'n mynd i osod carreg yn Seion, carreg 
ddiogel, conglfaen gwerthfawr, sylfaen 
hollol gadarn. Fydd pwy bynnag sy'n 
credu ddim yn panicio’ (Eseia 28:16). 
Collwn yr heddwch a’r tangnefedd yn y 
storm pan anghofiwn edrych trwy ffydd 
ar yr Arglwydd Iesu.  Cawn ein hatgoffa 

yma sut un ydi’r Arglwydd sydd mewn 
cytgord perffaith â’i Dad nefol. Ar y 
mynydd, gwelodd Iesu fod ei ddisgyblion 
mewn helynt; mae hefyd yn gweld ein 
hangen ninnau ac yn deall ein hofnau. 
Mae’n rhoi ei gwmni iddynt drwy rodio’r 
tonnau tuag atynt gan eu cysuro â’i eiriau 
ac ymyrryd yn ei nerth i dawelu’r storm. 
Daeth y disgyblion i weld fod un grymus 
ryfeddol o’u plaid. Dysgasant fod ganddo 
nerth a gallu i’w diogelu ac i fwrw allan 
eu hofn.  Mewn byd anodd, y cysur i bob 
credadun yw bod yr Arglwydd yn gwylio 
drosto fel y bugail gyda’i braidd. Mae 
Salm 23 yn ein hatgoffa am ei ofal a’i 
allu i roi tangnefedd yn ein calon yn lle 
ofn: ‘Hyd yn oed mewn ceunant tywyll 
dychrynllyd, fydd gen i ddim ofn, am dy 
fod ti gyda mi. Mae dy ffon a dy bastwn 
yn fy amddiffyn i’ (Salm 23:4). Gofalodd 
yr Arglwydd am gynhaliaeth iddyn nhw 
a’r dyrfa trwy wyrth y pum torth a’r ddau 
bysgodyn. Yn awr, gwêl y disgyblion y 
gall Iesu eu diogelu mewn stormydd   
hefyd; a daeth ofn arall i’w calon, sef 
parchedig ofn sy’n peri iddynt gymryd 
Duw a’i allu o ddifri. Wedi’r Groes a’r 
atgyfodiad, mentra’r disgyblion hyderus 
heb ofn i fyd peryglus gyda newyddion 
da’r Efengyl. Diolchwn ninnau heddiw 
am Arglwydd sy’n darparu ar gyfer pob 
angen ac yn diogelu ymhob sefyllfa; yn 
tawelu storm euogrwydd ac yn cynnig 
maddeuant trwy waed y groes i’n cymodi 
â Duw; yn cyhoeddi buddugoliaeth dros 
angau a bywyd tragwyddol trwy ei      
atgyfodiad. Y cwbl a ofynnir gennym ydi 
i ni drystio’r un sydd wedi’n caru ac yn 
ein caru ac sy’n hollalluog i’n cadw’n 
ddiogel. Profwn dangnefedd byw yng 
ngoleuni Duw: ‘Mae'r ARGLWYDD yn 
rhoi golau i mi, ac yn fy achub i; does 
gen i ofn neb. Mae'r ARGLWYDD fel 
caer yn fy amddiffyn i, does neb yn fy 
nychryn’ (Salm 27:1). Cofiwn: ‘Byddwch 
yn gryf a dewr! Peidiwch bod ag ofn, a 
pheidiwch panicio. Mae'r ARGLWYDD 
eich Duw yn mynd gyda chi. Fydd o byth 
yn eich siomi chi, nac yn troi'i gefn    
arnoch chi’ (Deuteronomium 31:6) 

mae Duw wedi ei ddatguddio ei hun i 
ni: mae’n dweud wrthym ac yn dangos 
sut un ydyw, yn ei gariad a’i ddaioni 
a’i sancteiddrwydd a’i ffyddlondeb. Ac 
wrth ei ddarllen, mae’r goleuni a gawn 
ar wirioneddau  mawr am Dduw a’i 
Fab Iesu yn dod â chysur a llawenydd 
amhrisiadwy. Mae’r Beibl yn llyfr y 
mae Cristnogion yn aml yn awchu am 
ei ddarllen ac am fyfyrio ynddo.  

Ond nid dyna ydi ymateb pobl ffydd 
bob amser i’r llyfr hwn gan fod Gair 
Duw nid yn unig yn dwyn gobaith a 
chysur i ni ond yn ein hanesmwytho 
a’n blino hefyd. Mae’n sicr yn gwneud 
hynny trwy ein hargyhoeddi o’n beiau 
a’n methiant i garu Duw fel y dylem. 
Ac mae’n gwneud hynny hefyd trwy 
ddweud rhai pethau nad ydym ni am 
eu clywed, yn cynnwys rhai pethau am 
Dduw a’n perthynas ag ef. Oherwydd 
un peth y mae’r Gair yn fuan iawn yn 
ein gorfodi i’w wneud yw derbyn bod 
Duw ei hun yn medru bod yn wahanol 
iawn i’n syniadau ni amdano.  Mae 
Duw’r Beibl yn dweud a gwneud rhai 
pethau na fyddem ni yn eu dychmygu. 
A phethau hefyd na fynnwn ni ohonom 
ein hunain eu derbyn na’u credu.  

A’r parch sydd gennym at Y Beibl a’r 
argyhoeddiad mai Gair Duw ydyw 
sy’n peri’r anesmwythyd. Mae’r sawl 
nad yw’n cyfrif mai dyna ydyw yn 
medru gwrthod unrhyw beth yn y llyfr 
hwn nad yw’n dderbyniol ganddo. Y 
gred mai Gair Duw ydyw sy’n gwneud 
i ni yn aml ymgodymu a’r llyfr er 
mwyn dod yn fwy o’i neges fawr. 
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Fûm i erioed yn aelod o glwb llyfrau 
ond gallaf feddwl mai un o’r pethau 
gorau am glwb felly yw’r cyfle a gaiff 
yr aelodau i ddarllen amrywiaeth o 
lyfrau o wahanol arddull ac ar wahanol 
bynciau. A chan fod yn eu plith lyfrau 
na fydden nhw o reidrwydd wedi eu 
dewis eu hunain mae’n debyg bod yr 
ymateb iddynt yn amrywiol iawn, gyda 
rhai llyfrau’n plesio ac eraill yn cael 
llai o groeso o lawer.  Ond gall yr un 
peth fod yn wir am lyfrau a ddewiswn 
ni ein hunain, gyda rhai’n taro deuddeg 
ac eraill yn bell o wneud hynny; rhai’n 
ddifyr ac eraill yn ddiflas; rhai’n hynod 
o ddarllenadwy ac eraill yn cael eu rhoi 
o’r neilltu cyn diwedd y bennod gyntaf.   

Gall perthynas pobl â’r Beibl fod yn 
debyg. Ac nid sôn wyf yma am bobl 
nad ydynt yn credu yn Nuw a phobl 
nad ydynt yn derbyn mai Gair Duw 
yw’r Beibl. Nid oes disgwyl i bobl felly 
ymateb yn gadarnhaol i’r llyfr hwn. 
Sôn wyf am bobl sy’n credu yn Nuw a 
phobl sy’n credu mai Gair y Duw Byw 
yw’r Beibl: pobl a chanddynt y parch 
mwyaf posibl at y llyfr hwn. 

I’r bobl hynny, Y Beibl heb os yw’r 
llyfr pwysicaf a mwyaf gwerthfawr o 
holl lyfrau’r byd am y rheswm syml 
mai Gair Duw ydyw. Neges Duw ydyw 
o’i dechrau i’w ddiwedd, a phob darn a 
phob sillaf ohono wedi ei roi i ni gan 
Dduw ei hun. Ac o’r herwydd mae’n 
llyfr i’w groesawu a’i gofleidio am mai 
ynddo a thrwyddo y mae Duw yn ein 
goleuo amdano ei hun. Yn Y Beibl y 

Ymgodymu 
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Heddiw 
Ar y we 

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

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom/ Capel Coch 

Daw Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom o Capel Coch am 10.00 o’r gloch.  
Mae’r cod Zoom wedi ei gynnwys gyda’r 
ebost a anfonir atoch yn wythnosol.  
 

Bethlehem  
Bydd oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan arweiniad y Gweinidog.     
 

A hefyd ... 
Ar gefn y rhifyn hwn ceir y ddiweddaraf 
yn y gyfres o oedfaon a baratowyd gan y 
Parchg Robert Roberts, Morfa  Nefyn.    
 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg John    
Owain Jones, Ynys Bute, Yr Alban.    

 

Ysgol Sul Zoom  
 
Bydd yr Ysgol Sul trwy gyfrwng Zoom yng 
ngofal Susan Williams am 11.15 o’r gloch 
heddiw.  Edrychwn ymlaen at gael cwmni’r 
plant a diolch i Susan am ddosbarthu pecyn 
o nwyddau iddynt ymlaen llaw. 

Actau  
 

‘Pan oedd hi ar ddyddio, dechreuodd Paul 
annog pawb i gymryd bwyd, gan ddweud, 
“Heddiw yw'r pedwerydd dydd ar ddeg i 
chwi fod yn disgwyl yn bryderus, a heb 
gymryd tamaid o ddim i'w fwyta. Felly yr 
wyf yn eich annog i gymryd bwyd, ohe-
rwydd y mae eich gwaredigaeth yn dibynnu 
ar hynny; ni chollir blewyn oddi ar ben yr 
un ohonoch.” Wedi iddo ddweud hyn, cym-
erodd fara, a diolchodd i Dduw yng ngŵydd 
pawb, a'i dorri a dechrau bwyta. Cododd 
pawb eu calon, a hwythau hefyd yn cymryd 
bwyd. Rhwng pawb yr oedd dau gant saith 
deg a chwech ohonom yn y llong. Wedi 
iddynt gael digon o fwyd, dechreusant ysg-
afnhau'r llong trwy daflu'r ŷd allan i'r môr. 

 
Pan ddaeth hi'n ddydd, nid oeddent yn ad-
nabod y tir, ond gwelsant gilfach ac iddi 
draeth, a phenderfynwyd gyrru'r llong i'r lan 
yno, os oedd modd. Torasant yr angorion i 
ffwrdd, a'u gadael yn y môr. Yr un pryd, 
datodwyd cyplau'r llywiau, a chodi'r hwyl 
flaen i'r awel, a chyfeirio tua'r traeth. Ond 
daliwyd hwy gan ddeufor-gyfarfod, a gyras-
ant y llong i dir. Glynodd y pen blaen, a 
sefyll yn ddiysgog, ond dechreuodd y starn 
ymddatod dan rym y tonnau. Penderfynodd 
y milwyr ladd y carcharorion, rhag i neb 
ohonynt nofio i ffwrdd a dianc. Ond gan fod 
y canwriad yn awyddus i achub Paul, 
rhwystrodd hwy rhag cyflawni eu bwriad, a 
gorchmynnodd i'r rhai a fedrai nofio neidio 
yn gyntaf oddi ar y llong, a chyrraedd y 
tir, ac yna'r lleill, rhai ar ystyllod ac eraill ar 
ddarnau o'r llong. Ac felly y bu i bawb ddod 
yn ddiogel i dir’  
(Actau’r Apostolion 27:33-44).   

Cofion 
Anfonwn ein cofion at aelodau a fu yn yr 
ysbyty yn ddiweddar neu sydd yno ar 
hyn o bryd.  Yn yr un modd anfonwn ein 
cofion cynhesaf at aelodau sydd mewn 
cartrefi preswyl.  
 
A’r Nadolig ar y gorwel, gobeithio bydd 
modd i deuluoedd weld ei gilydd eleni. 
 

Cydymdeimlo 
Wrth nesáu at y Nadolig meddyliwn yn 
arbennig am aelodau a theuluoedd sy’n 
wynebu’r Ŵyl am y tro cyntaf ers iddynt 
golli anwyliaid yn ystod y flwyddyn.   
 

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. 

Pwyllgor yr Ofalaeth 
Gobeithiwn gynnal Pwyllgor blynyddol 
yr Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom am 7.00 
o’r gloch nos Wener, Rhagfyr 17. Caiff 
aelodau’r Pwyllgor gadarnhad o hyn 
ddechrau’r wythnos. 

Oedfa Youtube  
 
Mr Alwyn Pritchard, Efailnewydd sy’n 
arwain yr oedfa ar  sianel Y outube 
Capel Tanycoed heddiw.  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 
 
 

Rhagfyr 19 
 
Capel Coch:  
11.15 a.m. - Ysgol Sul   
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Oedfa Nadolig  
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Nadolig 
Rhagfyr 25 

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

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

Ionawr 2, 2022 
 
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Oedfa   
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 
Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 


