
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Helpa ni i wrando a deall dy 
Air yn well.   

Emyn: 263 “O agor fy llygaid …” 

Darlleniad: Mar c 12:18-27 

Dros y canrifoedd, mae llawer wedi ceisio 
defnyddio’r Beibl i’w dibenion eu hunain, 
gan ei ddehongli heb ystyried gwirionedd 
y Gair na gallu Duw. Ac yma, dyna wna’r 
Sadwceaid. Dim ond Pum Llyfr Moses 
oedd yr awdurdod crefyddol i’r sect hon. 
Camddehonglent y Gair trwy beidio ag 
ystyried y goruwchnaturiol; ni chredent 
fod gan ddyn enaid; gwrthodent gredu fod 
bywyd wedi marwolaeth nac atgyfodiad. 
Gwrthodent fodolaeth y byd ysbrydol. 
‘Dydy Sadwceaid ddim yn credu fod     
atgyfodiad, nac angylion nac ysbryd-
ion’ (Actau 23:8).  O gofio hynny, roedd 
y cwestiwn a ddefnyddiwyd ganddynt i 
geisio dal Iesu, sef darn o’r ysgrythur sy’n 
trafod deddf priodas yn Deuteronomium 
5:7-10, yn rhyfedd iawn: cwestiwn am 
wraig ddychmygol a fu’n briod â saith o 
frodyr yn eu tro. ‘Pan fydd yr atgyfodiad 
yn digwydd, gwraig pwy fydd hi? Roedd 
hi wedi bod yn wraig i'r saith ohonyn 
nhw!’ Trafod diogelu enw a pharhad teulu 
a wnai’r ddeddf, nid trafod atgyfodiad. 
Defnyddio’r adnodau i’w siwtio’u hunain 
wnai’r rhain, yn union fel gwnaeth Satan 
wrth demtio Iesu yn yr anialwch wedi ei 
fedydd. Gwyliwn y rhai sy’n defnyddio’r 
Gair i’w dibenion eu hunain heb ystyried 
yn fanwl yr hyn a ddywedir. Mae Iesu’n 
dyfynnu’r Gair i’w hateb, gan gywiro’u 
camddehongli a cheryddu eu diffyg ffydd 
a’u dirnadaeth. ‘Atebodd Iesu, “Dach 
chi'n deall dim! Dach chi ddim wedi deall 
yr ysgrifau sanctaidd a dach chi'n gwyb-
od dim byd am allu Duw”’. Er mwyn am-
ddiffyn yr Efengyl mae’n rhaid bod yn 
gyfarwydd â Gair Duw. Ei wirionedd, ac 
nid ein gallu ni, sy’n ateb ein cwestiynau 

ni ac eraill. Meddai Paul wrth Timotheus: 
‘Roeddet ti'n gyfarwydd â'r ysgrifau 
sanctaidd ers yn blentyn. Drwyddyn nhw 
y dest ti i ddeall sut i gael dy achub, drwy 
gredu yn y Meseia Iesu. Duw sydd wedi 
ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i 
gyd, ac maen nhw'n dysgu beth sy'n wir i 
ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn 
dangos beth dŷn ni'n ei wneud o'i le, a'n 
dysgu ni i fyw yn iawn. Felly mae gan 
bobl Dduw bopeth sydd ei angen iddyn 
nhw wneud pob math o bethau da’ (2 
Tim. 3:15-17). Roedd y Sadwceaid yn 
diystyru’r Ysgrythurau, ond roedden nhw 
hefyd wedi colli golwg ar allu Duw.  
Cyfeiriai llyfrau Moses at Abraham ac 
Isaac a Jacob fel rhai byw, nid rhai marw 
(gweler Ex. 3:16). Nid yw pobl Dduw yn 
marw. Os gwrthodwn gyfarwyddyd y 
Gair, fe gollwn y gallu i weld natur a 
gallu Duw ei hun. Cofiwn fod popeth yn 
bosibl gyda Duw. Bydd bywyd wedi’r 
atgyfodiad yn wahanol i’r hyn yr ydym 
yn ei fyw yma ar y ddaear. Cymdeithas 
ysbrydol berffaith â Duw ac â’n gilydd 
fel gwŷr a gwragedd fydd yno. Bydd 
popeth yn newydd.  Bydd hyd yn oed ein 
corff yn newydd: ‘Ac mae yna hefyd gyrff 
nefol a chyrff daearol (1 Cor. 15:40). 
Cofiwn, ‘os ydy Ysbryd yr Un gododd 
Iesu yn ôl yn fyw wedi dod i fyw ynoch 
chi, bydd o'n rhoi bywyd newydd i'ch 
cyrff marwol chi hefyd’ (Rhuf. 8:11). 
Dyma ddirgelwch i ni heddiw, ond dyma 
addewid y Gair i’r rhai a gredodd yn Iesu 
Grist: ‘Meddyliwch mor aruthrol fawr 
ydy'r cariad mae'r Tad wedi'i ddangos 
aton ni! Dan ni'n cael ein galw'n blant 
Duw! Ac mae'n berffaith wir! Y rheswm 
pam dydy'r byd ddim yn derbyn hynny 
ydy eu bod nhw ddim wedi nabod y Mes-
eia chwaith. Ffrindiau annwyl, dan ni'n 
blant Duw nawr! Dan ni ddim yn gallu 
dechrau dychmygu sut fyddwn ni yn y 
byd sydd i ddod! Ond dan ni'n gwybod 
gymaint â hyn: pan fydd Iesu'n dod yn ôl 
i'r golwg byddwn ni'n debyg iddo. Cawn 
ei weld o yn ei holl ysblander! Mae pawb 
sydd â'r gobaith hwn ganddyn nhw yn eu 
cadw eu hunain yn lân, fel mae'r Meseia 
ei hun yn berffaith lân’ (1 Ioan 3:1-3). 

yr ydym ar ein hennill o fyw mewn lle 
mor arbennig. Clywais yn ystod yr 
wythnos am adroddiad sy’n dweud fod 
byw yn agos at dir agored a choed a 
gwair yn llesol i bobl. Gallwn ni sy’n 
byw yn yr ardaloedd hyn ategu hynny. 
Byd hardd yn wir yw’r byd a greodd 
ein Harglwydd Dduw.   

Ar ddydd heulog o wanwyn mae’n 
rhwydd iawn gwerthfawrogi’r Cread, 
a’r mwyaf y sylwn ar gywreinrwydd y 
cyfan y mwyaf y rhyfeddwn at allu’r 
Duw a’i lluniodd. Mae pob tymor yn ei 
dro’n dwyn ei dystiolaeth i fawredd a 
doethineb a dawn y Duw Byw a 
greodd y cyfan ac sy’n dal i’w gynnal. 
Ym mhob llinell bron o’r deuddeg 
cerdd i fisoedd y flwyddyn, rhyfeddu 
at drefn a chyfrinach byd natur Duw a 
wna’r bardd.  A than gynhesrwydd 
haul ac yn sŵn yr adar rhwydd iawn 
yw teimlo bod popeth yn berffaith. 
Ond gŵyr y bardd nad felly y mae, ac 
yn ei gân i fis Awst meddai:  

‘Ceinciau o dan eu ffrwyth, 
Ffrwythau o dan y braenar – 
Pwy a ddyfalai fod 
Bechadur ar wyneb daear?’  

Cawsom, diolch am hynny, fyd hardd, 
llawn o gyfoeth a chysuron. Ond 
gwaetha’r modd, nid oes raid wrth 
fardd i ddweud wrthym fod ar wyneb 
daear bechadur a phechod. Mae mwy 
na digon o dystiolaeth i hynny o’n 
cwmpas ac ynom.  Ac o wybod hynny, 
diolch am ddoethineb a chariad Duw 
a’i ddarpariaeth yn Efengyl ei ras. 
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‘Gwn ei ddyfod, fis y mêl, 
Gyda'i firi yn yr helyg, 
Gyda'i flodau fel y barrug – 
Gwyn fy myd bob tro y dêl.’  

Mae’n bosib mai’r pennill agoriadol 
hwn o gerdd Eifion Wyn i fis Mai yw’r 
mwyaf cyfarwydd yn ‘Nhelynegion y 
Misoedd’ ei gyfrol Telynegion Maes a 
Môr.  Ac er  i’r bardd ganu i bob mis o’r 
flwyddyn mae’n rhaid i mi gyfaddef 
mai’r unig gerdd arall y medraf adrodd 
darn ohoni yw’r un i fis cyntaf y 
flwyddyn:   

‘Wyt Ionawr yn oer, 
A'th farrug yn wyn; 
A pha beth a wnaethost 
I ddŵr y llyn?’  

A heddiw, gwn innau ddyfod mis Mai 
unwaith eto. Ond rwy’n cenfigennu 
wrth y bardd gan mai’r calendr a’r ffôn 
bach sy’n dweud hynny wrthyf fi yn 
hytrach na’r mêl a’r blodau a’r gog a 
phopeth y sonia’r gerdd amdanynt. 
Rwy’n eiddigeddus o’r bardd wrth iddo 
sylwi ar ryfeddodau byd natur – byd 
Duw iddo ef yn amlwg – o’r naill fis 
a’r naill dymor i’r llall.  

Cenfigennu, a chywilyddio am beidio â 
gweld a gwerthfawrogi rhyfeddod yr 
hyn sydd o’m cwmpas bob dydd, a 
minnau’n cael y fraint o fyw mewn 
gwlad ac ardal mor eithriadol o hardd. 
Mae prydferthwch creadigaeth Duw 
o’n cwmpas ym mhob man, a hyd yn 
oed os nad yw pawb ohonom gystal â’n 
gilydd am sylwi ar ryfeddodau’r Cread 
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Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan Dr Huw Tegid Roberts.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Dafydd Job. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Gweinidog.   
 

Carmel 
Gwasanaethir yng Ngharmel am 5.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. Bydd yr Ysgol 
Sul am 10.30 o’r gloch. 

 
Ar y we 

Oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube Capel 
Tanycoed  yng ngofal y Gweinidog. 
 

A hefyd ... 
Gwasanaeth sefydlu Archesgob newydd 
Yr Eglwys yng Nghymru, Andy John, 
fydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch  

  Carmel 
Te Bach 

Cynhaliwyd Te Bach ddydd Llun diwethaf 
er budd Apêl Cymorth Cristnogol Wcráin. 
Diolch i’r gwragedd am eu paratoadau ac i 
bawb am eu cefnogaeth. Cafwyd cwmni 
Llinos Roberts, Swyddog Ysgogi Eglwysi a 
Chodi Arian Cymorth Cristnogol. Erbyn 
hyn, rhwng y Te Bach hwn a’r casgliad a 

Genesis 
 
‘Nid oedd plant gan Sarai gwraig Abram, 
ond yr oedd ganddi forwyn o Eifftes, o'r 
enw Hagar. Dywedodd Sarai wrth Abram, 
“Edrych yn awr, y mae'r ARGLWYDD wedi 
rhwystro imi ddwyn plant. Dos at fy mor-
wyn; efallai y caf blant ohoni hi.” Gwran-
dawodd Abram ar Sarai. Wedi i Abram fyw 
am ddeng mlynedd yng ngwlad Canaan, 
cymerodd Sarai gwraig Abram ei morwyn 
Hagar yr Eifftes, a'i rhoi'n wraig i'w gŵr 
Abram. Cafodd ef gyfathrach â Hagar, a 
beichiogodd hithau; a phan ddeallodd ei 
bod yn feichiog, aeth ei meistres yn ddibris 
yn ei golwg. Yna dywedodd Sarai wrth 
Abram, “Bydded fy ngham arnat ti! Rhodd-
ais fy morwyn yn dy fynwes, a phan ddeall-
odd ei bod yn feichiog, euthum yn ddibris 
yn ei golwg. Bydded i'r ARGLWYDD farnu 
rhyngom.” Dywedodd Abram wrth Sarai, 
“Edrych, y mae dy forwyn dan dy ofal; 
gwna iddi fel y gweli'n dda.” Yna bu Sarai 
yn gas wrthi, nes iddi ffoi oddi wrthi. 
 

Daeth angel yr ARGLWYDD o hyd i Hagar 
wrth ffynnon ddŵr yn y diffeithwch, wrth y 
ffynnon sydd ar y ffordd i Sur. A dywedodd 
wrthi, “Hagar forwyn Sarai, o ble y daeth-
ost, ac i ble'r wyt yn mynd?” Dywedodd 
hithau, “Ffoi yr wyf oddi wrth fy meistres 
Sarai.” A dywedodd angel 
yr ARGLWYDD wrthi, “Dychwel at dy 
feistres, ac ymostwng iddi.” Dywedodd 
angel yr ARGLWYDD hefyd wrthi, 
“Amlhaf dy ddisgynyddion yn ddirfawr, a 
byddant yn rhy luosog i'w rhifo”’ (Genesis 
16:1-10). 

wnaed yn Oedfa Gŵyl Ddewi’r plant a’r 
ieuenctid ynghyd â rhoddion aelodau a 
chyfeillion Carmel casglwyd £1,300 at yr 
Apêl. Gwerthfawrogir pob haelioni. 
 

Dwylo Prysur 
Ail ddechreuwyd cyfarfodydd Dwylo 
Prysur nos Wener ac edrychir ymlaen at 
weld y gwaith hwn yn ffynnu eto wedi 
dwy flynedd o fethu a chyfarfod. Pob 
dymuniad da i Mrs Helen Williams a’r 
criw ifanc. 
 

Dathliad Cenhadol 
Cynhelir Dathliad Cenhadol Merched y 
Gogledd (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) 
yng nghapel Disgwylfa, Gaerwen ddydd 
Mercher, Mai 4, am 2.00 o’r gloch.  Y 
siaradwraig wâdd fydd Dr Rhiannon   
Ifans, Aberystwyth.  

Testun ei hanerchiad fydd ‘Gobaith yn 
Iesu Y r Alffa a’r Omega’. Mae croeso 
cynnes i bawb i’r cyfarfod. 

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, Mai 8 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones 
Carmel:  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa Cymorth Cristnogol yng 
nghapel Jerwsalem, Bethesda 
 

Oedfa YouTube:  
Mr Eifion Jones 

 
Dydd Sul, Mai 15 

 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Cledwyn Williams 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel: 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Mai 22 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
5.00 p.m. - Mr Eurfryn Davies 
Carmel:  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg Hywel M Davies 

Gwisgo mwgwd 
Er nad oes reidrwydd cyfreithiol i wisgo 
mwgwd mewn rhai mannau cyhoeddus 
yng Nghymru, yn cynnwys capeli ac 
eglwysi, awgrymwn ein bod yn parhau i 
wisgo mwgwd yn ein hoedfaon am y 
tro.  
 
Mae’n amlwg nad yw Covid-19 wedi 
diflannu. Os rhywbeth, mae ar gynnydd 
unwaith eto yn ein hardaloedd.  


