
Oedfa’r Sul  

(gan y Parchg R.O Roberts, Morfa Nefyn)  

Gweddi: Nad im fodloni ar ryw rith o 
grefydd, heb ei grym, ond gwir adnabod 
Iesu Grist yn fywyd annwyl im.’  

Darllen: Marc 7:1-23  

Mae addoliad yn rhan hanfodol o fywyd 
dilynwyr Crist. Trwy’r Iesu, gwelwn yma 
ddirgelwch gwir ddefosiwn ac addoliad. 
Daw hyn i’r amlwg trwy’r gwrthdrawiad 
rhyngddo ac awdurdodau crefyddol ei 
ddydd, sef y Phariseaid ac athrawon y 
Gyfraith, ynghylch traddodiad y tadau.  
Daw’n amlwg fod ffurf ar grefydd sy’n 
amddifad o wir addoli. Ffyddlondeb di-
wyro i gadw cyfraith oedd yn bwysig i’r 
awdurdodau crefyddol. Yma, tynnir sylw 
at reolau golchi dwylo cyn bwyta a golchi 
llestri cyn eu defnyddio. Nid deddfau 
glendid iechyd oedd y rhain, ond glendid 
ysbrydol. Trwy’r arferion hyn byddent yn 
glanhau eu hunain er mwyn gallu nesau at 
Dduw wrth fwyta ac addoli. Bellach, y 
ddefod allanol yn unig oedd yn bwysig 
iddynt a throdd eu traddodiad yn act o 
ragrith. Mae geiriau Eseia’n wir amdan-
ynt. “Mae'r bobl yma'n dod ata i ac yn 
dweud pethau gwych amdana i, ond mae 
eu calonnau'n bell oddi wrtha i. Dydy eu 
haddoliad nhw yn ddim ond traddodiad 
dynol” (Es. 29:13). Daeth eu cyfreithiau 
traddodiadol, a ffurfiwyd gan ddynion yn 
fodd i danseilio’r Gyfraith a roddodd yr 
Arglwydd, fel ynglŷn ag anrhydeddu 
rhieni (Ex. 20). Arweiniodd traddodiad 
hwy i anwybyddu gair Duw a’i awdurdod 
drostynt. Crefydd arwynebol a rhagrithiol 
oedd ganddynt, wedi ei beichio â mân 
reolau. Anwybyddent Air Duw a gosod eu 
traddodiad a’u cred ddynol eu hunain yn 
ei le. Mae Iesu’n rhybuddio rhag crefydd 
seremoniol allanol yn unig. Dangosodd 
fod gwir ddefosiwn yn fewnol ac yn    
ymwneud â’r galon: calon sy’n ymarfer 
ffydd ac edifeirwch ac yn anrhydeddu 

Duw a’i Air. Ni all cadw defod a dilyn 
seremoniau allanol ein glanhau na 
rhwystro pechod rhag cael gafael ynom. 
Mae pechod yn y galon meddai Iesu.  
Sylfaenwyd gwir ddefosiwn fewnol ar 
egwyddorion Duw ac nid ar fân reolau 
dynol. Mewnol yw gwir sancteiddrwydd. 
Mae gwir grefydd yn anrhydeddu Duw 
a’i Air, ac yn parchu eraill. Gwyliwn 
rhag canolbwyntio ar yr allanol ac ar ein 
traddodiadau yn hytrach nag ar ein calon 
a Gair Duw. Gwyliwch eich calon, 
meddai Iesu “Yr hyn sy'n dod allan o'r 
galon sy'n eich gwneud chi'n ‛aflan. O'r 
tu mewn i chi mae meddyliau drwg yn 
dod, a phethau fel anfoesoldeb rhywiol, 
dwyn, llofruddio, godinebu, bod yn farus, 
bod yn faleisus, twyllo, penrhyddid, bod 
yn hunanol, hel straeon cas, bod yn haer-
llug ac ymddwyn yn ffôl.  Y pethau drwg 
yma sy'n dod allan ohonoch chi sy'n eich 
gwneud chi'n ‛aflan” (ad 20-23). Yng 
nghalon dyn y mae gwraidd pechod ac 
amlygir hyn yn ei ymddygiad allanol.  
Angen pennaf pob un ydi’r hyn a geisia’r 
Salmydd “Crea galon lân yno fi, O 
Dduw; a rhoi ysbryd penderfynol i mi 
unwaith eto. Paid taflu fi i ffwrdd oddi 
wrthat ti, na chymryd dy Ysbryd Glân 
oddi arna i” (Salm 51:10-11). Gwedd-
iwn y bydd yr Arglwydd yn ein gwneud 
yn fwy ymwybodol o’r gwirionedd am-
dano Ef ac yn fwy ymwybodol o’r gwir 
amdanom ein hunain. Cofiwn felly nad 
traddodiad a dilyn rheolau ydi’r bywyd 
Cristnogol ond bywyd wedi ei feddiannu 
gan Ysbryd Glân Duw. Bywyd lle mae 
Duw ei hun yn delio’n uniogyrchol â ni 
trwy ei Air a’i Ysbryd. Edifeirwch a 
ffydd yn y galon a ddaw ag un i gerdded 
gyda Iesu ar hyd ffordd newydd. ”Credu 
yn y galon sy'n dy wneud di'n iawn gyda 
Duw, a chei dy achub wrth gyffesu hyn-
ny'n agored” (Rhuf. 10:10) Dyma ddyw-
ed yr Arglwydd yn ei Air “Bydda i'n rhoi 
calon newydd i chi, ac yn rhoi ysbryd 
newydd i chi. Byddai'n cymryd y galon 
garreg ystyfnig i ffwrdd ac yn rhoi calon 
newydd dyner i chi.” (Eseciel 36:26). 

gredu bod yr amhosibl yn bosibl, 
Cristnogion yw’r rheiny a hwy’n dilyn 
yr Iesu a ddywedodd, ‘Gyda Duw y 
mae pob peth yn bosibl’ (Mathew 
19:26). 

Mae Cristnogion mor dueddol o gefnu 
ar Dduw. Ydi hi’n amhosibl i bobl 
sy’n ‘syrthio ganwaith i’r un bai’ roi 
heibio hen bechodau a bod yn fwy 
ffyddlon a duwiol?  ‘Fedra i mo’i 
gweld felly.’ Trwy ffydd, gallwn 
ddeud bod pob peth yn bosibl gyda 
Duw.  

Aeth troedigaethau yn ddieithr yn ein 
plith, a phrin yw’r bobl a enillir i deulu 
Duw o fewn cof y mwyafrif ohonom. 
Ond ydi hi’n amhosibl i ni weld o’r 
newydd bobl yn troi mewn ffydd at yr 
Arglwydd Iesu Grist a’i anwylo?  
‘Fedra i mo’i gweld felly.’ Mae ffydd 
yn ein galluogi i ddeud bod pob peth 
yn bosibl gyda Duw.  

Mae llesgedd os nad marweidd-dra’r 
Eglwys Gristnogol yn ein gwlad yn 
amlwg ers blynyddoedd. Ond ydi hi’n 
amhosibl i Dduw pob gallu fywhau ei 
waith drachefn?  ‘Fedra i mo’i weld 
felly.’ Mae ffydd yn ein hargyhoeddi 
bod pob peth yn bosibl gyda Duw. 

Boed i Dduw ein gwneud yn bobl sy’n 
mynnu deud am yr ‘amhosibl’, ‘Fedra 
i mo’i weld’. A thrwy nerth fy Nuw y 
dywedaf innau, ‘Fedra i ddim, a wnaf 
fi ddim credu na all Duw weithio’n 
rymus yn ei Eglwys ac yn ei fyd, a hyd 
yn oed mewn pechadur fel fi fy hun’.  
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Dyna fore cynhyrchiol: tystysgrif MOT 
i’r car ac erthygl i minnau. 

“Amhosibl? Fedra i mo’i weld.” Dyna 
oedd ar y poster yn stafell arddangos y 
garej: geiriau Sbaenwr o’r enw Aitor 
Francesena sy’n dal i syrffio er iddo 
golli ei olwg pan drawyd ef gan don 
enfawr. Un o bedwar person sy’n rhan 
o ymgyrch hysbysebu cwmni Toyota 
ydi Aitor. Robert Marchand, beiciwr 
107 oed; Simona Atzori, dawnswraig 
ddi-freichiau; a Lily Rice, athletwraig 
gadair olwyn ydi’r tri arall. Mae’r hyn 
a wnânt yn ymddangos yn amhosibl i’r 
mwyafrif ohonom, ond nid iddyn nhw. 
A honiad y cwmni ydi bod ei gar 
hydrogen newydd, y Mirai, hefyd yn 
cyflawni’r ‘amhosibl’ trwy allyrru dim 
ond dafnau o ddŵr.  Nid dyna’r car a 
enillodd ei dystysgrif ddydd Iau! 

Wnes i ddim deall geiriau’r poster ar 
unwaith gan na fedrwn, o’r ongl yr 
oeddwn i’n edrych arno, weld y marc 
cwestiwn.  Y geiriau a welwn i dros y 
llun o Aitor yn syrffio oedd, 
‘Amhosibl. Fedra i mo’i weld.’ Wrth 
gwrs, fedrai’r dyn dall ddim gweld y 
môr glas a’r tonnau gwyllt. Be oedd a 
wnelo hynny â’r un car?  Ond yna mi 
welais y marc cwestiwn! ‘Amhosibl?’  
Holi a wna Aitor ydi hi’n amhosibl i 
ddyn dall syrffio, a’i ateb pendant ydi 
‘Fedra i mo’i weld’.  Nid am un eiliad 
y mae o’n gweld y peth yn amhosibl. 

Byddai’n dda i Gristnogion wrth fesur 
o olwg Aitor a Robert a Simona a Lily 
ar bethau. Os oes gan rywrai sail dros 

Amhosibl? 
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Heddiw 
Ar y we 

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

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom/ Capel Coch 

Yr oedfa dan arweiniad y Gweinidog yn 
Capel Coch am 10.00 o’r gloch fydd 
Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom 
heddiw.  Mae’r cod Zoom yn yr ebost a 
anfonir atoch yn wythnosol.  
 

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem, Talybont 
am 2.00 o’r gloch dan arweiniad y 
Gweinidog.   
   

Cynllun Efe 
Cynhelir Pwyllgor Hybu Cynllun Efe 
brynhawn dydd Mawrth,. Bydd yn gyfle i 
fwrw golwg dros y gwaith ar ddechrau’r 
flwyddyn newydd.  Gan fod y Parchg 
Marcus Robinson wedi ymddiswyddo o 
fod yn un o’r ymddiriedolwyr wrth iddo 

ymddeol o’i waith fel gweinidog, mae angen 
i’r ymddiriedolwyr ethol rhywun yn ei le, a 
chawn ddechrau ystyried hyn ddydd 
Mawrth.  Yr ymddiriedolwyr presennol yw 
Clive James, Caeathro; Richard Lloyd    
Jones, Bethel; John Roberts, Waunfawr; 
Delyth Mai Roberts, Waunfawr a John   
Pritchard, Llanberis.   

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf, ac fe ddechreuwn 
gyda darn o’r bennod gyntaf.   

 
‘Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r 
ddaear. Yr oedd y ddaear yn afluniaidd a 
gwag, ac yr oedd tywyllwch ar wyneb y 
dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar 
wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, 
“Bydded goleuni.” A bu goleuni. Gwelodd 
Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd 
Duw y goleuni oddi wrth y tywyll-
wch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r 
tywyllwch yn nos. A bu hwyr a bu bore, y 
dydd cyntaf. 
 
Yna dywedodd Duw, “Bydded ffurfafen 
yng nghanol y dyfroedd yn gwahanu dyfr-
oedd oddi wrth ddyfroedd.” A gwnaeth 
Duw y ffurfafen, a gwahanodd y dyfroedd 
odani oddi wrth y dyfroedd uwchlaw iddi. 
A bu felly. Galwodd Duw y ffurfafen yn 
nefoedd. A bu hwyr a bu bore, yr ail ddydd. 
 
Yna dywedodd Duw, “Casgler ynghyd y 
dyfroedd dan y nefoedd i un lle, ac ym-
ddangosed tir sych.” A bu felly. Galwodd 
Duw y tir sych yn ddaear, a chronfa'r dyfr-
oedd yn foroedd. A gwelodd Duw fod hyn 
yn dda. Dywedodd Duw, “Dyged y ddaear 
dyfiant, llysiau yn dwyn had, a choed ir ar y 
ddaear yn dwyn ffrwyth â had ynddo, yn ôl 
eu rhywogaeth.” A bu felly. Dygodd y 
ddaear dyfiant, llysiau yn dwyn had yn ôl 
eu rhywogaeth, a choed yn dwyn ffrwyth â 
had ynddo, yn ôl eu rhywogaeth. A gwel-
odd Duw fod hyn yn dda. A bu hwyr a bu 
bore, y trydydd dydd’ (Genesis 1:1-13). 

 

“Yr Oedfa” 

Radio Cymru  
12.00 p.m. heddiw 

 
Y Gweinidog fydd yn arwain yr oedfa ar 
Radio Cymru amser cinio heddiw.   
 
Hanes Lasarus a’i chwiorydd ydi testun y 
bregeth, ond er i mi bregethu ar yr un 
testun yn yr oedfaon y Sul dwytha mae’r 
bregeth heddiw yn eithaf gwahanol gan 
iddi gael ei hail wampio a’i chwtogi ar 
gyfer y radio. 
 
Bydd yr oedfa ar y radio am hanner 
dydd, neu gellir gwrando arni unrhyw 
bryd ar BBC Sounds.   
 

Cofion 

Daliwn i gofio am ein gilydd yn wyneb 
yr argyfwng iechyd sy’n parhau. Mae’r 
penderfyniadau diweddaraf a wnaed gan 
ein Llywodraeth yn golygu na ellir llenwi 
adeiladau cyhoeddus, yn cynnwys capeli 
ac eglwysi ar gyfer oedfa neu angladd 
neu briodas. Ni fydd hyn yn effeithio ar 
eglwysi’r Ofalaeth gan i ni ddal i gadw at 
y gofyn am bellter diogel rhwng pawb 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf.    

Oedfa Youtube  
 
Mr John Roberts, Waunfawr fydd yn 
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 
 

Dydd Sul, Ionawr 9 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Mr John Roberts 
 

Dydd Sul, Ionawr 16 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Mr D Glyn Williams 
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Ionawr 23 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 

 
Dydd Sul, Ionawr 30 

 

Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Elwyn Richards 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Treharne 


