
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Diolchwn Arglwydd am dy 
gwmni. Dyro glustiau i ni wrando ac ew-
yllys i fod yn ffyddlon i ti. 

Emyn: 305 “Rwy’n dewis Iesu …” 

Darllen: Marc 10:32-45 

Roedd Iesu wedi egluro i’w ddisgyblion y 
cai ei groeshoelio ac y byddai’n atgyfodi. 
Roedd hefyd am iddynt ddeall y byddai ei 
farw a’i gyfodi yn wasanaeth i ryddhau 
pobl o afael pechod a marwolaeth: “Wnes 
i ddim disgwyl i bobl eraill fy ngwasan-
aethu i, er mai fi ydy Mab y Dyn; des i fel 
gwas i aberthu fy mywyd er mwyn talu'r 
pris i ryddhau llawer o bobl.” (Marc 
10:45), eu rhyddhau i fywyd cyflawn a 
tragwyddol gyda Duw. 

Yma mae’n troi ei wyneb tua Jerwsalem 
a’r awr y daeth i’r byd ar ei chyfer. Roedd 
y disgyblion yn ofnus a phryderus wrth 
fynd ar y daith hon. Gwyddent am rym, 
dylanwad a deisyfiad yr Ysgrifenyddion 
a’r Phariseiad. Roedd eu hagwedd, eu 
geiriau a’u gweithredoedd yn amlwg yn 
wrthwynebus i Iesu Grist. Darlun hardd 
ydi’r un o Iesu yn mynd ar y blaen yn 
hyderus a pharod i gyflawni ewyllys ei 
Dad. A chysur ydi gweld fod Iesu’n 
gweld a deall ofnau’r disgyblion oedd yn 
ei ddilyn gan droi i’w galw ato. Unwaith 
eto eglurodd ei fod yn mynd i ddioddef a 
marw ond rhannodd gysur hefyd drwy 
gyhoeddi buddugoliaeth ei atgyfodiad. 
Cofiwn mai Ef sy’n trechu yn y diwedd, 
beth bynnag sy’n dod i’n rhan. Daw pob 
math o stormydd yn ein herbyn. Un o’r 
stormydd hynny ydi erledigaeth y byd 
anghrediniol. Eglurodd Iesu hynny cyn 
hyn yn y Bregeth ar y Mynydd “Mae'r 
rhai sy'n dioddef erledigaeth am eu bod 
yn byw'n gyfiawn wedi'u bendithio'n fawr, 
oherwydd mae'r Un nefol yn teyrnasu yn 
eu bywydau. Pan fydd pobl yn eich     

sarhau chi, a'ch erlid, ac yn dweud peth-
au drwg amdanoch chi am eich bod yn 
perthyn i mi, dych chi wedi'ch bendith-
io'n fawr! Byddwch yn llawen! Mwyn-
hewch er gwaetha'r cwbl, achos mae gan 
Dduw yn y nefoedd wobr fawr i 
chi” (Mathew 5:10-12). Tydan ni ddim i 
chwilio am erledigaeth na’i ofni ond fe 
ddaw yn naturiol wrth i ni fyw bywyd o 
ffydd yn ffyddlon.  Pa ffordd bynnag y 
profwn wrthwynebiad, byddwn yn ddiog-
el gyda’r Iesu. Cysur ydi ei gael yn troi 
atom i’n cysuro pan ddaw arswyd ac ofn 
i’n calonnau.  Mae’n hawdd hefyd  cam-
ddeall natur y bywyd Cristnogol fel y 
gwnaeth Iago ac Ioan wrth wneud eu cais 
am gael eistedd mewn lle o anrhydedd 
bob ochor i Iesu yn ei deyrnas.  Golwg 
fydol oedd ganddynt ar deyrnas Dduw. 
Nid bywyd o gael ein hanrhydeddu a’n 
gwasanaethu ydi’r bywyd Cristnogol ond 
un o wasanaethu fel Iesu. Meddai Iesu 
“Dych chi'n gwybod sut mae'r pwysigion 
sy'n llywodraethu … – maen nhw wrth eu 
bodd yn dangos eu hawdurdod ac yn ei 
lordio hi dros bobl. Ond rhaid i chi fod 
yn wahanol. Rhaid i'r sawl sydd am ar-
wain ddysgu gwasanaethu…“  Mae 
gwasanaethu yn golygu yfed cwpan di-
oddefaint ar adegau. Cofiwn mai Iago 
oedd y merthyr cyntaf a gwyddom i Ioan 
ddioddef llawer yn ystod ei oes hir. Mae 
ein dyddiau yn llaw Duw. Mae’n ein 
galw i geisio ei ewyllys ar ein cyfer ac i 
gysegru ein doniau i’w wasanaethu ef yn 
y byd. Cyd-aelodau o gorff Crist yw’r 
eglwys ac mae i bawb ei le a’i bwrpas 
penodol fel mae i aelodau o’r corff. “Chi 
gyda'ch gilydd ydy corff y Meseia, ac 
mae pob unigolyn yn rhan o'r corff 
hwnnw. Yn ei eglwys mae Duw wedi pen-
odi ei gynrychiolwyr yn gyntaf, yn ail 
proffwydi, ac yn drydydd athrawon, yna 
rhai sy'n gwneud gwyrthiau, rhai sy'n 
cael doniau i iacháu, rhai sy'n helpu er-
aill, rhai sy'n rhoi cyngor ac arweiniad, 
a rhai sy'n siarad ieithoedd dieithr” (1 
Corinthiaid 12:27-28) Rhown ein bryd ar 
wasanaethu’r Arglwydd a roddodd ei  
einioes drosom. 

‘Yng Nghrist Iesu’ mae pob Cristion o 
bwys, a llawer mwy na hynny. Lle bu 
gynt heb Grist, heb obaith, heb Dduw 
yn y byd ac yn farw yn ysbrydol, mae 
bellach wedi ei ddwyn yn agos a’i 
wneud yn fyw trwy ffydd yn Iesu Grist 
a thrwy farwolaeth Crist ar Galfaria.  

Y fath wahaniaeth a wna’r Arglwydd 
Iesu Grist i bawb sy’n credu ynddo. Y 
cas wir yw mai ‘neb o gwbl’ yw pawb 
ohonom yn naturiol, yn bell oddi wrth 
Dduw, yn ddieithr i bob addewid 
ddwyfol ac yn amddifad o bob gobaith. 
Ond trwy ffydd yn Iesu Grist yr ydym 
wedi ein dwyn yn agos at Dduw, ac 
wedi ein gwneud yn blant iddo ac yn 
etifeddion yr holl fendithion a enillodd 
Iesu i ni. Darllenwch y bennod gyfan i 
gael rhyw syniad o’r darlun cyflawn.  

Na, ni ellir deud am yr un ohonom 
sy’n credu yn Iesu Grist mai ‘neb o 
gwbl’ ydym. Plant i Dduw ydym: plant 
y mae Duw wedi ein caru ddigon i roi 
ei Fab i farw trosom. Nid pawb heddiw 
a wêl werth i’w bywyd. Llethir llawer 
gan ddiffyg gwerth a diffyg pwrpas eu 
bywydau. Ond yr un peth a ddylai fod 
o gymorth i’r Cristion, beth bynnag ei 
ansicrwydd a’i ofnau, yw’r hyn a 
ddywed y Beibl am ei berthynas â 
Duw. Mae pob Cristion yn wrthrych 
cariad Duw, wedi ei oleuo ynglŷn â 
phwy a beth yw Duw, wedi ei ddwyn 
yn agos ato, wedi ei wneud yn blentyn 
iddo ac yn etifedd y bywyd newydd a 
thragwyddol a ddarparodd Duw ar ei 
gyfer.  Na, nid ‘neb o gwbl’; nid ‘neb o 
bwys’!   
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Dwi ddim am ddeud wrthych am ba un 
o’m ffrindiau y dywedir y geiriau hyn a 
welais ar y we y dydd o’r blaen.  Yn 
Saesneg yr oedd y cofnod: ‘... is a 
NONE’. Ia, mewn priflythrennau!  Nid 
bod y peth yn wir wrth gwrs. Nid ‘neb 
o gwbl’ i’w ffrindiau a’i deulu; nid 
‘neb o gwbl’ yn ei gymdogaeth; ac nid 
‘neb o gwbl’ yn ei waith. Wna i ddim 
deud pa waith yw hwnnw rhag i chi 
ddechrau dyfalu!  Ond dylwn egluro 
nad oedd i’r cofnod na drwg na malais. 
Nodwyd am eraill a restrwyd eu bod yn 
athrawon neu weithwyr swyddfa ac ati. 
Yn syml iawn, diffyg gwybodaeth am 
swydd fy ffrind oedd yn gyfrifol am y 
‘NONE’.   

Ond fedrwn i ddim peidio â gwenu o 
weld y cofnod. ‘NONE’?  Fel arall yn 
hollol y mae wrth gwrs, yn arbennig o 
gofio’r hyn ydyw fy ffrind yng ngolwg 
Duw. ‘Neb o gwbl’?  Na, ddim o gwbl. 
Geiriau Paul am Gristnogion Effesus (a 
phob Cristion arall gyda hwy) sy’n 
dangos hynny i ni’n glir: ‘Ond gan mor 
gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd, a 
chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, 
fe'n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein 
camweddau, yn fyw gyda Christ; trwy 
ras yr ydych wedi eich achub .. cofiwch 
eich bod yr amser hwnnw heb Grist, yn 
ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn 
estroniaid i'r cyfamodau a'u haddewid, 
heb obaith a heb Dduw yn y byd. Ond 
yn awr, yng Nghrist Iesu, yr ydych 
chwi, a fu unwaith ymhell, wedi eich 
dwyn yn agos trwy waed 
Crist’ (Effesiaid 2:4-5, 12-13). 

Neb o gwbl? 
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Heddiw 
 

Ar y we 
Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed yng ngofal y Parchg  
Dafydd Prothoroe Morris, Caerfyrddin, o 
8.30 o’r gloch y bore ymlaen.  
 

OEDFA’R OFALAETH 
ZOOM  

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd modd 
ymuno â’r oedfa hon trwy gyfrwng Zoom 
hefyd.   
 

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.  
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Bydd Oedfa yn Nhŷ Elidir am 3.30 o’r 
gloch yng ngofal Mr Arwel Williams 
 

 A hefyd ... 
Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r gloch 
yng ngofal y Parchg Ddr Alun Tudur, 
Caerdydd.   

  Oedfa Gŵyl Ddewi 
Soniwyd y Sul diwethaf am yr oedfa Gŵyl 
Ddewi gan blant ac ieuenctid Ysgol Sul a 
Chlwb Dwylo Prysur Capel Carmel fore Sul, 
Chwefror 27.  Gwnaed casgliad o £260 yn 
yr oedfa tuag at Apêl Cymorth Cristnogol i 
helpu pobl a phlant Wcráin.  Diolch am bob 
cyfraniad.   
 

Ysgol Sul Capel Coch 
Cynhelir yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch 
heddiw.  Mae amryw o’r plant yn methu â 
dod heddiw eto am wahanol resymau.      
Diolch i Susan am arwain yr Ysgol Sul 
heddiw, a gobeithio bydd pawb sy’n sâl yn 
gwella’n fuan. 

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    
 
‘Llefarodd Duw wrth Noa a'i feibion, a 
dweud, “Dyma fi'n sefydlu fy nghyfamod â 
chwi ac â'ch had ar eich ôl, ac â phob   
creadur byw gyda chwi, yn adar ac         
anifeiliaid, a'r holl fwystfilod gwyllt sydd 
gyda chwi, y cwbl a ddaeth allan o'r 
arch. Sefydlaf fy nghyfamod â chwi, rhag 
torri ymaith eto bob cnawd trwy ddyfroedd 
dilyw, na bod dilyw arall i ddifa'r          
ddaear.” A dywedodd Duw, “Dyma a     
osodaf yn arwydd o'r cyfamod yr wyf yn ei 
wneud â chwi ac â phopeth byw gyda chwi 
tros oesoedd di-rif: gosodaf fy mwa yn y 
cwmwl, a bydd yn arwydd cyfamod    
rhyngof a'r ddaear. Pan godaf gwmwl ar y 
ddaear bydd bwa yn ymddangos yn y 
cwmwl, a chofiaf fy nghyfamod rhyngof a 
chwi a phob creadur byw o bob math, ac ni 
ddaw'r dyfroedd eto yn ddilyw i ddifa pob 
cnawd. Pan fydd y bwa yn y cwmwl,    
byddaf yn edrych arno ac yn cofio'r        
cyfamod tragwyddol rhwng Duw a phob 
creadur byw o bob math ar y                
ddaear.” Dywedodd Duw wrth Noa, “Dyma 
arwydd y cyfamod yr wyf wedi ei sefydlu 
rhyngof a phob cnawd ar y ddaear”’ 
 (Genesis 9:8-17). 

Ailddechrau 
Oedfaon Deiniolen 

Roedd yn braf gweld cynulleidfa dda yn 
Nhŷ Elidir yn Neiniolen bnawn Sul di-
wethaf yn yr oedfa gyntaf yno ers dwy 
flynedd.  Penderfynwyd cynnal oedfaon 
bob pnawn Sul o hyn allan, am 3.30 o’r 
gloch. O bosib y bydd raid newid yr am-
ser ambell waith os na all pregethwyr 
dieithr ddod bryd hynny.  Bydd y wybod-
aeth yn Gronyn bob wythnos.   
 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad i deulu Mr 
Dafydd Morris, Cefn Coch, Deiniolen a 
fu farw yn 84 mlwydd oed ddydd  
Mercher, Mawrth 9.  Cynhelir ei angladd 
yng Nghapel y Rhos, Llanrug fore      
Sadwrn, Mawrth 19.   

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod yn 
dda o blith ein haelodau. Mae rhai wedi 
bod yn yr ysbyty yn ddiweddar ac eraill 
yno ar hyn o bryd.  Dymunwn adferiad 
buan i chi i gyd.   
 
Anfonwn ein cofion o’r newydd at bawb 
sydd mewn cartref preswyl ac yn gweld 
colli wynebau cyfarwydd cyfeillion a 
theulu. 
 

Oedfa Youtube  
 
Y Parchg Dafydd Prothoroe Morris, 
Caerfyrddin 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,  Mawrth 13 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Mr Arwel Williams 
 

Oedfa Y ouTube:  
Y Parchg Dafydd Prothoroe Morris 
 

Dydd Sul, Mawrth 20 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa Y ouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Mawrth 27 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Parchg Eric Jones 
 

Oedfa Y ouTube:  
Y Gweinidog 
 

Gwisgo mwgwd 
Ers dechrau’r wythnos ddiwethaf  nid 
oes reidrwydd cyfreithiol i wisgo 
mwgwd mewn rhai mannau cyhoeddus 
yng Nghymru, yn cynnwys capeli ac 
eglwysi  Ond gan nad yw’r feirws wedi 
diflannu awgrymwn ein bod yn parhau i 
wisgo mwgwd yn ein hoedfaon am y 
tro, yn sicr nes y byddwn wedi cael  
amser i adolygu yr asesiad risg ar gyfer 
ein hadeiladau.    


