
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Helpa ni, Dad Nefol, i ddeall 
mwy o’r hyn sydd yn dy air heddiw. 

Emyn: 802 “Abba Dad ...” 

Darllen: Marc 9:30-50 

Wrth i’r wythnosau a’r misoedd fwrw 
ymlaen mae’r Arglwydd Iesu’n treulio 
mwy a mwy o amser gyda’i ddisgyblion 
yn eu dysgu a’u paratoi i fod yn dystion 
i’w deyrnas. Y peth cyntaf a wna yw eu 
dysgu bod rhaid iddo farw ac atgyfodi’r 
trydydd dydd. Cofiwn: ‘Fi ydy'r bugail 
da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros 
y defaid’ (Ioan 10:11). Ond araf iawn   
ydi’r disgyblion i amgyffred a deall hyn. 
Dyma’r Meseia a ddaeth i wasanaethu 
drwy roi ei fywyd dros eraill. Roedd yr 
Iesu am eu rhybuddio a’u paratoi ar gyfer 
y dydd y byddai’n marw o’i wirfodd ar 
groes. Eu gwaith hwy gydag amser fyddai 
egluro ystyr ei farwolaeth a’i atgyfodiad. 
Eu gwaith hwy fel ei ddilynwyr oedd dod 
yn debyg iddo ef yn eu dysgu ac yn eu 
gwasanaeth. Rhaid iddynt roi eu bywyd i 
wasanaethu fel y gwnai ef. Felly roedd 
unrhyw ddadl am pwy oedd y mwyaf yn 
eu plith yn ofer a ffôl. Nid oeddynt 
chwaith i bryderu pan oedd eraill nad 
oedd yn perthyn i’w grŵp hwy’n gwneud 
daioni yn ei enw. Rhaid bod yn oddefgar 
felly o eraill sy’n rhannu cariad Iesu 
Grist. Eu gwaith hwy oedd gofalu am y 
ffordd roeddynt hwy’n byw. Cymrodd 
Iesu blentyn i ddangos mai eu lle oedd 
gwasanaethu’r gwan, y diniwed a’r am-
ddifad; ochri gyda’r anghenus fel pe baent 
yn gwasanaethu Iesu Grist. Cofiwn iddo 
ddweud: ‘Credwch chi fi, pan wnaethoch 
chi helpu'r person lleiaf pwysig sy'n per-
thyn i mi, gwnaethoch chi fy helpu 
i’ (Mathew 25:40). Mae’r gweithredoedd 
lleiaf, fel rhoi diod o ddŵr yr un mor 
bwysig â chymwynasau mawreddog.  
Cofiwn mai Un sy’n edrych ar galon dyn 

ydi’r Arglwydd Iesu Grist. Cofiwn felly 
gael ein blaenoriaethau’n iawn. Does neb 
na dim i dynnu ein golygon oddi ar Iesu 
a’n bwriad i geisio cyflawni ei ewyllys. 
Yma enwir pethau angenrheidiol fel y 
llaw, y troed a’r llygaid fel darlun o pa 
mor bwysig ydi gosod Iesu’n gyntaf yn 
ein bywyd. Nid ein bod i niweidio ein 
corff ydy’r ystyr yma, ond i ddelio’n rad-
ical i rwystro pechod sy’n gallu llygru 
ein bywyd. Rhaid cymryd gofal o’r hyn a 
wnawn â’n dwylo, pa lwybrau a gerddwn 
a beth ydym yn troi ein llygaid tuag ato.  
Gwyliwn rhag i ni gael ein cau allan o 
bresenoldeb Duw.  Er mwyn dilyn Iesu 
rhaid, ar adegau, roi pethau da a gwerth-
fawr o’r neilltu. Holwn ein hunain oes 
yna rywbeth yn ein bywyd sy’n cael 
blaenoriaeth ar Iesu.  Os oes, cofiwn fod 
y sawl sy’n cyffesu ei bechod, ac yn  
ceisio maddeuant yn ei dderbyn trwy 
haelioni gras Duw yng Nghrist. Gwaith 
dilynwr Iesu yw bod yn halen y ddaear. 
Halen sy’n rhoi blas ar fwyd, halen ddef-
nyddiwyd i halltu bwyd er mwyn ei gadw 
rhag pydru, a defnyddiwyd halen i lanhau 
briwiau.  Nid oedd halen y cyfnod yn bur 
a gallai gael ei lygru nes ei fod yn dda i 
ddim ond i’w luchio.  Meddai Iesu ‘Chi 
ydy halen y ddaear. Ond pan mae'r halen 
wedi colli ei flas pa obaith sydd i'w 
wneud yn hallt eto? Dydy e'n dda i ddim 
ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan 
draed’ (Mathew 5:13). Cyfrannwn felly i 
roi blas ar fywyd. Cawn anogaeth i feith-
rin ein perthynas gyda Duw trwy Iesu 
Grist a chawn ein hatgoffa i fyw yn iawn 
gyda’n gilydd heb gystadlu â’n gilydd, 
heb fod yn hunanol nac yn dymuno 
dyrchafu ein hunain. Cofiwn eto eiriau 
Iesu ‘Dw i wedi'ch caru chi yn union fel 
mae'r Tad wedi fy ngharu i. Arhoswch yn 
fy nghariad i  Byddwch yn aros yn fy 
nghariad i drwy wneud beth dw i'n 
ddweud, fel dw i wedi bod yn ufudd i'm 
Tad ac wedi aros yn ei gariad ... Y cariad 
mwya all unrhyw un ei ddangos ydy bod 
yn fodlon marw dros ei ffrindiau.  Dych 
chi'n amlwg yn ffrindiau i mi os gwnewch 
chi beth dw i'n ddweud’ (Ioan15:9-14). 

Tim 1:5). Mae’r ychydig a ddywedir 
amdani yn y Beibl yn fwy na digon. 
Dywedir hyn amdani wrth gyfeirio at 
Timotheus yn Llyfr yr Actau: ‘Yno yr 
oedd disgybl o’r enw Timotheus, mab i 
wraig grediniol o Iddewes’ (Actau 16: 
1). Chawn ni mo’r argraff fod unrhyw 
beth stormus amdani, a does yna’r un 
stori gynhyrfus amdani. Y peth pwysig 
yw ei bod wedi credu’r Efengyl ac 
wedi cyflwyno’r ffydd oedd ganddi yn 
Iesu Grist i’w mab. Gan mai dyddiau 
cynnar yr Eglwys yw’r rhain, mae’n 
debyg y byddai Eunice a’i mam, Lois, 
wedi dod i ffydd yr un pryd, neu’n   
agos at ei gilydd. A chyflwynodd y 
nain a’r fam y ffydd hon i’r Timotheus 
ifanc. Meddai Paul wrth ei ffrind: ‘Ond 
glŷn di wrth y pethau a ddysgaist, ac y 
cefaist dy argyhoeddi ganddynt. Fe 
wyddost gan bwy y dysgaist hwy, a’th 
fod er yn blentyn yn gyfarwydd â’r 
Ysgrythurau sanctaidd, sydd yn abl i’th 
wneud yn ddoeth a’th ddwyn i iach-
awdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist 
Iesu’ (2 Tim. 3:14-15).  

Diolch am bob mam a thad, a nain a 
thaid, sy’n cyflwyno’r ffydd i’w plant. 
Gweddïwn dros deuluoedd Cristnogol 
sy’n magu plant heddiw, a gweddïwn 
dros blant aelwydydd Cristnogol sydd 
eto i gredu’r Efengyl a rannwyd â hwy 
yn gynnar yn eu bywydau. Boed i bob 
‘Eunice a Lois’ a ddysgodd eu plant 
yng ngwirioneddau’r Beibl a’r Efengyl 
yr hyfrydwch o weld eu plant, pa oed 
bynnag ydynt, yn cofleidio’r Iesu ac yn  
diolch am y fagwrfa a fu’n gymorth 
iddynt ddod i ffydd yng Nghrist. 
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Peth cymharol ddiweddar ydi enwi 
stormydd. Mor ddiweddar â 2015 y 
dechreuodd y Swyddfa Dywydd yn 
Llundain ddefnyddio enwau fel Malik, 
Corrie a Dudley a gafwyd eleni, ar y 
dybiaeth y bydd yn haws i bobl gymryd 
sylw o’r rhybuddion am stormydd o roi 
enwau iddynt. Os oes gennych awydd i 
weld storm yn dwyn eich enw chi mae 
modd awgrymu’r enw i’r Swyddfa 
Dywydd mae’n debyg. Ond o gofio’r 
difrod y gall y stormydd hyn ei wneud, 
rhaid cyfaddef nad wyf yn gweld pam 
y byddai neb am roi eu henw iddynt. 

Y ddiweddaraf oedd Storm Eunice 
ddydd Gwener.  Diolch am hynny, 
chawson ni yn yr ardaloedd hyn mo 
gwaetha’r storm hon, ond dioddefodd 
ardaloedd eraill, yn cynnwys rhannau o 
Dde Cymru yn arw. Cafwyd rhybudd y 
gallai’r storm achosi marwolaeth, a 
gwaetha’r modd gwireddwyd yr ofnau 
wrth i fwy nag un gael ei ladd. Caiff y 
stormydd eu henwi yn nhrefn y wyddor 
a’r nesaf fydd Franklin. 

Tybed faint o’r stormydd sy’n cael enw 
Beiblaidd? Boed pwy bynnag a roes yr 
enw i’r storm yn sylweddoli hynny ai 
peidio, dyna gafodd Storm Eunice. Yn 
y Testament Newydd y ceir yr enw, yn 
Ail Lythyr Paul at Timotheus. Mam 
Timotheus, un o gydweithwyr ifanc 
Paul, oedd Eunice, a dyma’r cyfeiriad 
ati: ‘Daw i’m cof y ffydd ddiffuant 
sydd gennyt, fydd a drigodd gynt yn 
Lois , dy nain, ac yn Eunice, dy fam, a 
gwn yn sicr ei bod ynot tithau hefyd’ (2 

Eunice 
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Heddiw 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Gweinidog.  Bydd yr oedfa i’w gweld o 
8.30 o’r gloch y bore ymlaen.  

 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom / Carmel 

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.  

 

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch dan y Parchg Trefor Lewis.    

 

A hefyd ... 
Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r gloch 
yng ngofal Aron Treharne, Caerfyrddin.  
 
 
 
 

Oedfaon Deiniolen 
Wedi dwy flynedd o fethu â chynnal oedfa 
yn Neiniolen bwriedir ail ddechrau oedfaon 
ym mis Mawrth.  Cynhelir yr oedfa gyntaf 
yn Nhŷ Elidir (yn yr hen lyfrgell fel arfer) 
am 3.30 o’r gloch bnawn Sul, Mawrth 6.   
 
Cawn drafod bryd hynny pa mor aml y bydd 
yr oedfa’n cael ei chynnal ar y dechrau. 
 
Cofiwch fod angen gwisgo mwgwd, ac fe 
wnawn bob ymdrech i gadw pellter diogel.. 
 

Oedfa Gŵyl Ddewi 
Bydd oedfa Gŵyl Ddewi ar gyfer yr Ysgol 
Sul yng nghapel Carmel fore Sul nesaf, 
Chwefror 27 am 10.30 o’r gloch. 

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

 
‘Dechreuodd y bobl amlhau ar wyneb y 
ddaear, a ganwyd merched iddynt; yna 
gwelodd meibion Duw fod y merched yn 
hardd, a chymerasant wragedd o'u plith yn 
ôl eu dewis. A dywedodd yr ARGLWYDD, 
“Ni fydd fy ysbryd yn aros am byth mewn 
meidrolyn, oherwydd cnawd yw; ond cant 
ac ugain o flynyddoedd fydd hyd ei oes.” Y 
Neffilim oedd ar y ddaear yr amser hwnnw, 
ac wedi hynny hefyd, pan oedd meibion 
Duw yn cyfathrachu â'r merched, a hwyth-
au'n geni plant iddynt. Dyma'r cedyrn gynt, 
gwŷr enwog. 
 

Pan welodd yr ARGLWYDD fod drygioni'r 
bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl og-
wydd eu bwriadau bob amser yn ddrwg, bu 
edifar gan yr ARGLWYDD iddo wneud 
dyn ar y ddaear, a gofidiodd yn fawr. Yna 
dywedodd yr ARGLWYDD, “Dileaf oddi 
ar wyneb y ddaear y bobl a greais, ie, dyn 
ac anifail, ymlusgiaid ac adar yr awyr, ohe-
rwydd y mae'n edifar gennyf imi eu 
gwneud.” Ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg 
yr ARGLWYDD’ (Genesis 6:1-8). 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Shaun Foulkes, 3 
Dôl Elidir, Llanberis yn Eglwys St Pad-
arn ddydd Gwener, Chwefror 18.  Bu 
farw Shaun yn 53 mlwydd, gartref nos 
Wener, Chwefror 11. Roedd yr oedfa yng 
ngofal y Gweinidog a Mr Arfon Wyn, a 
fu’n athro i Shaun yn Ysgol Pendalar. 
Cydymdeilwn â’i fam a’i chwaer, Joyce 
a Judith, a’r teulu cyfan yn eu colled 
fawr. Roedd Shaun yn arbennig o hoff 
o’r Nadolig, ac i ni yn Capel Coch Shaun 
oedd ein Sion Corn i blant yr  Ysgol Sul 
ers blynyddoedd. Mae yna blant yn yr 
Ysgol Sul heddiw â’u rhieni wedi cael 
anrheg gan Shaun pan oedden nhw’n 
blant. Daeth Shaun atom yn ei got goch 
a’i farf gwyn a’i sach ers dros 25 o flyn-
yddoedd, ac roedd wrth ei fodd yn 
gwneud y gwaith, neu’r ’joban’ , fel y 
byddai o’n ei ddweud.  Roeddem yn 
falch iawn iddo fedru dod atom i’r Ysgol 
Sul y Nadolig dwytha ’ma. Roedd wedi 
ei gipio i’r ysbyty yn Stoke ychydig 
wythnosau cyn hynny, ond yr oedd yn 
benderfynol o wneud ei waith fel Sion 
Corn, ac erbyn hyn gallwn ddiolch i 
Dduw iddo fedru gwneud hynny.  Roedd 
Shaun yn annwyl dros ben, a bydd ei 
deulu a’i ffrindiau’n amlwg yn gweld ei 
golli yn fawr.    
   

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Mrs 
Glenys Roberts, 1 Hen Barc, Rachub a fu 
farw yn Ysbyty Gwynedd ddydd Iau, 
Chwefror 17 yn 92 mlwydd oed. Bydd ei 
hangladd yng nghapel Carmel ddydd 
Llun, Chwefror 28. 
 

Cofion  
Anfonwn ein cofion at ein holl aelodau 
sydd yn yr Ysbyty ar hyn o bryd.  Dym-
unwn adferiad buan a llwyr i chi i gyd.   

 
 

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog 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, Chwefror 20 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Chwefror 27 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Robinson 
 

Dydd Sul, Mawrth 6 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Mr Alun Williams 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 


