
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O Roberts, Morfa Nefyn  

Darlleniad: Marc 8:27- 9:1 

Mae rhai cwestiynau tyngedfennol sy raid 
eu hateb. Wedi misoedd yng nghwmni 
Iesu, wyneba’i ddisgyblion y cwestiynau: 
‘Pwy mae pobl yn ddweud ydw i?’ a ‘Pwy 
dych chi'n ddweud ydw i?’ Roedd hyn yn 
Cesarea Philipi, tref wrth droed mynydd 
Hermon. Cafodd Cesarea ei henwi ar ôl 
Awgustus Cesar a Herod Philip. Roedd 
yno deml i Awgustus, ac felly dyna le i 
ogoneddu Rhufain. Diflannodd gogoniant 
Rhufain ers talwm ond mae gogoniant 
Iesu’n aros am byth. Cwestiwn mawr 
bywyd ydi cwestiwn Iesu: ‘Pwy dych 
chi'n ddweud ydw i?’ a’r ateb yn golygu 
byw neu farw: cwmni Duw yn awr ac yn 
dragwyddol neu golli allan. ‘Dyma sut 
mae nabod y rhai sydd ag Ysbryd Duw 
ganddyn nhw: Mae pob un sy'n cyffesu 
fod y Meseia Iesu wedi dod yn berson real 
o gig a gwaed yn dod oddi wrth 
Dduw. Ond os ydy rhywun yn gwrthod 
cydnabod hyn am Iesu, dydy hwnnw ddim 
yn dod oddi wrth Dduw. Mae'r ysbryd 
sydd gan y person hwnnw yn dod oddi 
wrth elyn y Meseia’ (1 In 4:2-3). Fel 
heddiw, roedd llawer o ddyfalu pwy oedd 
Iesu: roedd rhai’n ei alw’n broffwyd neu 
ddyn da ac eraill yn ei ddiystyru. Cofiwn 
nad cred pobl eraill sy’n bwysig, ond a 
ddaethom ni i weld a chredu yn Iesu 
Grist? Ydyn ni wedi ei arddel yn Feseia 
Duw, yr Un a ddaeth i’r byd i’n gwaredu? 
Treuliodd y disgyblion amser gyda’r Iesu, 
gan ddod yn agos ato a sylwi a gwrando 
arno. Rhaid closio at bobl er mwyn eu 
hadnabod.  Wrth fyfyrio yng ngair Duw, 
sy’n ein dysgu am Iesu, down i fedru ateb 
fel Pedr gyda sicrwydd ac argyhoeddiad, 
‘Ti ydy'r Meseia,’ ‘Y Crist’ (Un wedi ei 
eneinio), yr Un oedd wedi ei addo trwy’r 
Ysgrythurau. Hwn a ddaeth i gyflawni 
proffwydoliaethau’r Hen Destament am 
frenin, offeiriad a phroffwyd tragwyddol: 

swyddogaethau y byddid yn eneinio ar eu 
cyfer.  Yn Iesu, ceir brenin y brenhin-
oedd, llywodraethwr daear a nef; Awdur 
bywyd; proffwyd sy’n dod á gair Duw 
atom; y Gwirionedd; offeiriad sy’n rhoi 
aberth dros bechod. Cofiwn eiriau Iesu 
yn yr oruwchystafell ‘Fi ydy'r ffordd, yr 
un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu 
dod i berthynas gyda Duw y Tad ond 
trwof fi. Os dych chi wedi dod i fy nabod 
i, byddwch yn nabod fy Nhad hefyd’ (In 
14:6-7).  Meddai wrth  yr awdurdodau 
crefyddol ‘Dych chi'n astudio'r ysgrifau 
sanctaidd yn ddiwyd am eich bod yn 
meddwl y cewch fywyd tragwyddol wrth 
wneud hynny. Tystiolaethu amdana i 
mae'r ysgrifau hynny, ond dych chi'n 
gwrthod troi ata i er mwyn cael y bywyd 
yna!” (In 5 39-40). Closiwn at yr Iesu, 
myfyriwn yn y Gair a gadael i‘r Ysbryd 
Glân ein tywys i’r gwirionedd rhyfeddol 
hwn. Ar y pryd, roedd rhaid cadw’r gyf-
rinach am na ddaethai’r awr iddo fynd i’r 
groes. Ar ôl canfod y gwirionedd am Iesu 
rhaid oedd i’r disgyblion ddeall natur ei 
weinidogaeth a’i waith. Bellach gallai 
siarad yn agored â hwy am y rheidrwydd 
iddo farw ac atgyfodi. Ni ellir cyhoeddi’r 
groes heb gyhoeddi’r atgyfodiad. Dyma 
oedd neges dydd y Pentecost trwy Pedr: 
‘Roedd Duw'n gwybod ac wedi trefnu 
ymlaen llaw beth fyddai'n digwydd iddo. 
Gyda help y Rhufeiniaid annuwiol dyma 
chi'n ei ladd, drwy ei hoelio a'i hongian 
ar groes. Ond dyma Duw yn ei godi yn ôl 
yn fyw a'i ollwng yn rhydd o grafangau 
marwolaeth’ (Act. 2:23-24). Disgyblion 
dryslyd oeddynt i ddechrau, yn gweld yn 
eglur ar adegau cyn llithro i dywyllwch 
ysbrydol gan ddadlau â’u meddwl dynol 
yn erbyn y rheidrwydd i Iesu farw i’w 
gwaredu. Mae Iesu’n ceryddu Pedr am 
gael ei dwyllo gan Satan. Byddwn ninnau 
ar ein gwyliadwriaeth. Mae Iesu hefyd yn 
dechrau dysgu ei ddisgyblion am oblyg-
iadau bod yn ddilynwr. Rhaid ymwadu 
â’r hunan a chodi’r groes, sef dilyn Iesu 
beth bynnag fo’r gost.  Ceisiwn ei ras fel 
y gallom ei ddilyn yn ffyddlon ac ildio’n 
llwyr iddo. 

mae’n amlwg nad yw’r consýrn yn 
ddiffuant; dro arall, gall ymddangos 
yn ddilys ond buan iawn y gwelir nad 
yw felly. Gwyliwn rhag i’n diddordeb 
mewn eraill, yn cynnwys ein brodyr 
a’n chwiorydd yng Nghrist, fod yn llai 
na chywir. Gwyliwn rhag i’n consýrn 
fod yn llai na diffuant ac yn brin o wir 
gariad. Bydd 5 Live wedi anghofio 
popeth am yr Alban unwaith y bydd 
Uwch Gynghrair Lloegr yn ei hôl yr 
wythnos nesaf. Gofalwn nad ydym 
ninnau mor barod i golli diddordeb 
mewn pobl unwaith y daw rhywbeth 
neu rywun arall i hawlio ein sylw. 

Ein hesiampl wrth gwrs yw Iesu Grist 
ei hun. Wrth iddo gyfarfod â gwahanol 
bobl roedd ei ddiddordeb ynddynt yn 
ysol. Doedd o ddim yn sgwrsio â 
phobl fel y Claf o’r Parlys, Sacheus, y 
Wraig oedd yn dioddef o’r gwaedlif, a 
Sacheus am nad oedd neb arall a neb 
gwell i siarad â nhw. Roedd ganddo 
ofal gwirioneddol amdanyn nhw, ac 
mae’n siŵr fod pob un o’r rhain a llu o 
bobl eraill yn gweld nad oedd neb 
pwysicach na nhw yng ngolwg Iesu 
wrth iddo ddelio â’u hanghenion. A’r 
un modd, mae ei ofal amdanom ninnau 
yn real a diragrith. Yn yr Arglwydd 
Iesu, mae gennym Waredwr a Chyfaill 
sydd, ac a fydd yn malio amdanom 
bob amser. Ni fydd ei gariad yn oeri 
na’i gonsýrn yn lleihau fyth. Mae’r 
ffaith iddo farw trosom ar Galfaria yn 
profi nad rhith o ofal yw gofal Iesu am 
ei bobl. Ac er i fwy a mwy o bobl 
ddod ato o’r newydd bob dydd, nid yw 
ei ddiddordeb ynom ronyn llai. 
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Anaml iawn y caf fi bnawn Sadwrn 
heb i mi rywbryd neu’i gilydd wrando 
ar Radio Cymru neu Radio 5 Live i 
ddilyn gêm bêl droed neu glywed y 
canlyniadau. Yn aml iawn, neidio nôl a 
blaen o’r naill orsaf i’r llall a wnaf, a 
dyna wnes i ar fy ffordd adra bnawn 
ddoe. Gêm Abertawe oedd ar Radio 
Cymru, gyda newyddion cyson am 
gemau Wrecsam a Chasnewydd ac 
Uwch Gynghrair Cymru. Doedd yna 
ddim anarferol am hynny. Ond gan nad 
oedd gemau yn Uwch Gynghrair 
Lloegr roedd 5 Live yn darlledu o’r 
Alban, gyda sylwebaeth ar gêm Celtic 
a Dundee United ac adroddiadau cyson 
am hynt a helynt timau fel Hearts a 
Hibernian, a hyd yn oed Inverness a 
Hamilton a thimau eraill o’r tu allan i 
Uwch Gynghrair yr Alban. 

Gallech dybio bod gemau’r Alban o’r 
diddordeb pennaf i gynhyrchwyr 5 
Live a’r sylwebwyr oedd wedi eu han-
fon dros Glawdd Hadrian yn niffyg 
gemau ym Manceinion a Lerpwl a 
Llundain a ble bynnag arall y mae prif 
dimau Lloegr yn chwarae. Ar unrhyw 
bnawn Sadwrn arall, prin fod timau’r 
Alban, heblaw am Celtic a Rangers, yn 
cael sylw o gwbl. Roedd rhywbeth 
hynod o ffals ynghylch yr holl beth, a 
nôl yng nghorlan Radio Cymru 
oeddwn i mewn dim o dro. 

Diflas dros ben a dweud y lleiaf ydi 
pobl sydd ond yn rhoi’r argraff fod 
ganddyn nhw ddiddordeb mewn pobl 
eraill a gofal amdanyn nhw. Weithiau, 
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Heddiw 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed yng ngofal y Parchg 
John Treharne, Llanelli, a fu’n weinidog 
gyda’r Bedyddwyr yng Nghaernarfon a 
Phenygroes am flynyddoedd.  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 o 
gapel Carmel am 5.00 o’r gloch fydd 
Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng Zoom 
heddiw.  Mae’r cod Zoom yn yr ebost a 
anfonir atoch yn wythnosol. Gobeithio na 
fydd problem cysylltu á’r we heno. 
 

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan arweiniad y Parchg Ddr Elwyn 
Richards.    
 

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 oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r gloch 
yng ngofal Ceri Frances, Maidenhead.  
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynhesaf at aelodau ein 
heglwysi sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd.  
Dymuwn adferiad buan iddynt. 
 
Daliwn i weddio dros ein gilydd a thros ein 
cymunedau a’n heglwysi. 
 
 

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    

 
‘Cafodd Adda gyfathrach â'i wraig Efa, a 
beichiogodd ac esgor ar Cain, a dywedodd, 
“Dygais ŵr trwy yr ARGLWYDD.” Esgorodd 
wedyn ar ei frawd Abel. Bugail defaid oedd 
Abel, a Cain yn trin y tir. Ymhen amser 
daeth Cain ag offrwm o gynnyrch y tir 
i'r ARGLWYDD, a daeth Abel yntau â 
blaenffrwyth ei ddefaid, sef eu bras-
ter. Edrychodd yr ARGLWYDD yn ffafriol 
ar Abel a'i offrwm, ond nid felly ar Cain a'i 
offrwm. Digiodd Cain yn ddirfawr, a bu'n 
wynepdrist. Ac meddai'r ARGLWYDD wrth 
Cain, “Pam yr wyt wedi digio? Pam yr wyt 
yn wynepdrist? Os gwnei yn dda, oni fydd-
i'n gymeradwy? Ac oni wnei yn dda, y mae 
pechod yn llercian wrth y drws; y mae ei 
wanc amdanat, ond rhaid i ti ei drechu.” A 
dywedodd Cain wrth Abel ei frawd, “Gad 
inni fynd i'r maes.” A phan oeddent yn y 
maes, troes Cain ar Abel ei frawd, a'i 
ladd. Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Cain, “Ble mae dy frawd Abel?” Meddai 
yntau, “Ni wn i. Ai fi yw ceidwad fy 
mrawd?” A dywedodd Duw, “Beth wyt 
wedi ei wneud? Y mae llef gwaed dy frawd 
yn gweiddi arnaf o'r pridd. Yn awr, melltig-
edig fyddi gan y pridd a agorodd ei safn i 
dderbyn gwaed dy frawd o'th law. Pan 
fyddi'n trin y pridd, ni fydd mwyach yn rhoi 
ei ffrwyth iti; ffoadur a chrwydryn fyddi ar 
y ddaear”’ (Genesis 4:1-12). 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn á theulu Miss Betty 
Williams, View Terrace, Deiniolen a fu 
farw yn Ysbyty Gwynedd yn 90 mlwydd 
oed ddydd Mawrth, Ionawr 25.  Er i’w 
hiechyd ddirywio yn ddiweddar roedd ei 
marwolaeth, ddeuddydd yn unig wedi 
iddi fynd i’r ysbyty, yn annisgwyl ac yn 
sioc i’w theulu a’i chymdogion. Bu’n 
aelod ffyddlon o eglwys Cefnywaun ar 
hyd ei hoes, a chawsom ei gwasanaeth 
fel organydd yn ein hoedfaon yng 
Nghefnywaun ac yn Ebeneser ac yn Nhý 
Elidir. Ceir teyrnged lawnach wedi’r 
angladd a gynhelir yn Amlosgfa Bangor 
am 11.00 o’r gloch ddydd Iau, Chwefror 
10.  Cydymdeimlwn á’i brawd Ieuan a’i 
chwaer yng nghyfraith Evelyn a’r holl 
deulu yn eu colled fawr.  

 

Cyfarfod Chwarter 
Cafwyd Cyfarfod Chwarter Annibynwyr 
Gogledd Arfon trwy gyfrwng Zoom nos 
Fercher diwethaf dan gadeiryddiaeth y 
Parchg Alan Spencer, Llanrwst.   
 
Ymysg y pethau a drafodwyd oedd y 
trefniadau ar gyfer gweinyddu Cynllun 
Hybu’r Weindiogaeth ymhlith eglwysi’r 
Cyfundeb.  Gwerthfawrogir y cymorth a 
gafwyd o’r Gronfa hon ers 5 mlynedd ac 
mae’n dda deall y bydd y cymorth yn 
parhau am 5 mlynedd bellach.   

 
Cafwyd anerchiad cynnes wedyn gan y 
Parchg Owain Davies, Llanrwst yn ein 
hannog i adnewyddu ein perthynas á 
Duw ac á Christ ac á’i bobl ar ddechrau 
blwyddyn. 
 

Ysgol Sul 
Cynhelir Ysgol Sul Capel Coch am 11.15 
o’r gloch heddiw.   

Oedfa Youtube  
 
Y Parchg John Treharne, Llanelli 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 
 

Dydd Sul, Ionawr 30 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Treharne 
 

Dydd Sul, Chwefror 6 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Chwefror 13 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Robinson 
 

Dydd Sul, Chwefror 20 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 


