
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Arglwydd da cryfha ein ffydd. 
Goleua ni â’th Air… 

Emyn 295: ‘Rwy’n chwennych gweld ...’ 

Darllen: Marc 12: 28-40 

Mae’n debyg mai boddi ger y lan wnaeth 
y dyn a ofynnodd i Iesu, “O'r holl orch-
mynion i gyd, pa un ydy'r pwysica?”    
Atebodd Iesu, “Y gorchymyn pwysica ydy 
hwn: ‘Yr Arglwydd ein Duw ydy'r unig 
Arglwydd. Rwyt i garu'r Arglwydd dy 
Dduw â'th holl galon, ac â'th holl enaid, 
â'th holl feddwl ac â'th holl nerth.’ A'r ail 
ydy: ‘Rwyt i garu dy gymydog fel rwyt ti'n 
dy garu dy hun’” (Marc 12:28-31). Wrth 
ateb, crynhodd Iesu’r Deg Gorchymyn: y 
pedwar cyntaf ynghylch ein perthynas â 
Duw, a’r chwech arall yn ymwneud â’n 
perthynas â’n cyd-ddyn. Mae Iesu am i ni 
sicrhau fod perthynas iawn â Duw ac â’n 
cyd-ddyn. O esgeuluso’r gorchmynion 
hyn daw ansicrwydd ac anfodlonrwydd i 
fywyd personol pob un. Bydd hefyd yn 
meithrin cymdeithas â’r byd anghyfiawn a 
chythryblus yr ydym i gyd yn gyfarwydd 
ag o. Fe gytunodd y dyn ag ateb Iesu. 
Gwelai Iesu o’i ymateb ei fod wedi deall, 
a dywedodd wrtho, “Ti ddim yn bell iawn 
o deyrnas Dduw.” Roedd y dyn mewn 
perygl o foddi yn ymyl y lan. Cofiwn nad 
oes wahaniaeth rhwng hynny a boddi  
ymhell o’r lan. Roedd hwn wedi deall 
beth ddylai gael blaenoriaeth yn ei fywyd 
ond eto heb fedru ymroi i sicrhau hynny. 
Gwyddom nad oes neb ohonom yn 
llwyddo i garu Duw yn berffaith na charu 
cyd-ddyn yn iawn. Rhaid ymateb i   alwad 
Iesu ar ein bywyd cyn bod gobaith i ni 
wneud hynny: galwad ar i ni ddatgan ein 
bod eisiau ei ddilyn a chael ein newid i’r 
hyn y mae Duw am i ni fod.  Cofiwn: 
‘Ydy, mae Duw wedi sicrhau heddwch 
rhyngddo fo'i hun â'r byd drwy beth 
wnaeth y Meseia. Dydy o ddim yn dal 

methiant pobl yn eu herbyn nhw! …
Wnaeth Iesu ddim pechu, ond dyma Duw 
yn ei wneud o'n offrwm dros bechod ar 
ein rhan ni. Dan ni'n gallu byw mewn 
perthynas iawn gyda Duw drwy ein per-
thynas gydag o’ (2 Cor. 5:18-20) . Wedi 
i’r arweinwyr crefyddol holi Iesu, mae 
yntau’n eu holi hwy gan ganolbwyntio ar 
y cwestiwn pwysicaf: Pwy ydi’r Meseia? 
Gofynnodd iddynt sut oedd yn bosib i’r 
Meseia fod yn ‘fab Dafydd’ ac eto gael ei 
alw’n ‘Arglwydd’ gan Dafydd. Er mwyn 
arwain eu meddyliau mae Iesu’n dyfynnu 
geiriau Dafydd o Salm 110:1. Credai’r 
arweinyddion fod y Meseia’n mynd i fod 
yn fab Dafydd. Yr unig ffordd y gallai 
fod yn Arglwydd i Dafydd oedd trwy fod 
yn Dduw gyda ni hefyd. Mae ein per-
thynas â Duw’n dibynnu ar ein hateb i’r 
cwestiwn hwn. ‘Ydy, mae Duw wedi  car-
u'r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, 
er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo 
beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd 
tragwyddol. Oherwydd anfonodd Duw ei 
Fab i achub y byd, dim i gondemnio'r 
byd. Dydy'r rhai sy'n credu ynddo ddim 
yn cael eu condemnio. Ond mae'r rhai 
sydd ddim yn credu wedi'u condemnio 
eisoes, am eu bod nhw wedi gwrthod 
credu ym Mab unigryw Duw. Dyma'r 
dyfarniad: Mae golau wedi dod i'r byd, 
ond mae pobl wedi caru'r tywyllwch yn 
fwy na'r golau. Pam? Am eu bod nhw'n 
gwneud pethau drwg o hyd. Mae pawb 
sy'n gwneud pethau drwg yn casáu'r gol-
au. Maen nhw'n gwrthod dod allan i'r 
golau rhag ofn i'w gweithredoedd gael eu 
gweld’ (Ioan 3:16-20). Roedd geiriau a 
gweithredoedd yr awdurdodau crefyddol 
balch a hunanol yn datgan yn glir eu bod 
yn gwrthod Iesu ac felly mewn perygl o 
golli eu heinioes. Cofiwn eiriau Gair 
Duw: ‘... unrhyw un sy'n gwrthod y ffaith 
mai Iesu ydy'r Meseia. Gelynion y     
Meseia ydy pobl felly – pobl sy'n gwrthod 
y Tad yn ogystal â'r Mab!  Os ydy     
rhywun yn gwrthod y Mab, dydy'r Tad 
ddim ganddo chwaith. Ond pwy bynnag 
sy'n derbyn y Mab, mae'r Tad ganddo 
hefyd’ (1 Ioan 2:21-23). 

neu ddatgan barn, ond peth arall ydi 
gwneud y peth hwnnw ein hunain. Nid 
un felly yw Iesu Grist, ond yr un sy’n 
fodlon gwneud popeth y mae’n galw’i 
ddilynwyr i’w wneud. Yr enghraifft 
amlycaf ohono’n gwneud hynny yn yr 
efengylau yw’r hanes amdano’n golchi 
traed y disgyblion yn ystod y Swper 
Olaf. Galwad i ni wasanaethu ein      
gilydd ac eraill yw galwad Iesu Grist, 
ond mae’r weithred hon yn dangos nad 
yw’n galw ar neb i wneud unrhyw beth 
nad yw ef ei hun yn fodlon ei wneud. 
Doedd yr un o’r disgyblion wedi estyn 
y badell o ddŵr i olchi traed ei gilydd, 
ond dyna a wnaeth Iesu. Ac meddai, 
‘Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi; yr 
ydych chwithau i wneud fel yr wyf fi 
wedi ei wneud i chwi’ (Ioan 13:15).   

Pen llanw ei wasanaeth oedd ei aberth 
ar Galfaria wrth iddo’i roi ei hun i farw 
yn ein lle. ‘Oherwydd Mab y Dyn,  
yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu 
ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn 
bridwerth dros lawer’ (Marc 10:45). 
Ac os oedd Iesu,  oherwydd ei gariad 
atom, yn barod i wneud hynny, ni 
ddylai dim fod yn  ormod i ni ei wneud 
drosto a thros ein gilydd ac eraill. Ond 
haws dweud na gwneud yn aml gan 
mor rhwydd yw i ninnau ymdebygu i 
bobl y faner a bod yn feistriaid ar 
ddweud wrth eraill beth i’w wneud a 
sut i fyw’r bywyd Cristnogol, ac eto 
fod yn gwbl ddiffygiol yn yr union 
bethau hynny ein hunain. Ceisiwn bob 
dydd y nerth i wasanaethu fel y 
gwnaeth Iesu ac fel y mae Iesu yn galw 
arnom i’w wneud.  
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Mae’n stori hir, ond digon ydi dweud 
bod canran sylweddol o gefnogwyr 
Manchester United yn wrthwynebus i’r 
Glazers ers i’r teulu hwnnw o’r Unol 
Daleithiau ddod yn brif berchnogion y 
Clwb yn 2005.   Cafwyd y ddiweddaraf 
o’r mynych brotestiadau yn eu herbyn 
yn ystod y gêm yn erbyn Brentford nos 
Lun. Gan fod 17 o flynyddoedd ers y 
pryniant bu rhai cefnogwyr yn ddi-
weddar yn dangos eu hanfodlonrwydd 
trwy gadw draw o’r gemau cartref nes 
bod y gêm yn 17 munud oed. Ond nos 
Lun, trefnwyd i filoedd o’r cefnogwyr 
adael stadiwm Old Trafford 17 munud 
cyn diwedd y gêm, wedi 73 o funudau 
o chwarae. Ac er bod eu tîm ar y blaen  
o 3 gôl i 0 ac yn chwarae’n well nag 
arfer, cryfed yw teimladau’r cefnogwyr 
fel bod llawer ohonynt wedi ymadael ar 
y funud benodedig.   

Wrth wylio’r gêm ar y teledu sylwais 
ar faner ac arni’r geiriau, ‘Walk Out on 
73, Glazers Out’. Rhwng difrif a 
chwarae, meddyliais tybed be wnâi 
chwifwyr y faner pan ddeuai’r funud 
fawr. Ac roedd rhaid chwerthin pan 
welwyd y faner eto â’r cloc yn dangos 
bod bron i 76 o funudau wedi mynd 
erbyn hynny! Yn amlwg, i bobl y faner 
roedd y mwynhad o weld eu tîm yn 
chwarae’n dda yn drech na’r ewyllys i 
brotestio. Wn i ddim a arhoson nhw 
hyd ddiwedd y gêm ai peidio. 

Rhwydd oedd codi baner i alw ar bobl i 
adael cyn y diwedd, ond anos oedd 
codi pac ac ymadael eu hunain. Un 
peth ydi pwyso ar eraill i wneud safiad 

73 munud 
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Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd yr 
Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg R O Jones.   
 

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 Mr Eifion Jones. 
 

A hefyd ... 
Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Iwan 
Llywelyn Jones, Porthmadog. 

  Carmel 
Dwylo Prysur 

Cynhelir Dwylo Prysur am 6.30 o’r gloch 
nos Wener, Mai 13.   
 

Cymorth Cristnogol 
Mai 15–21 

Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol ganol 
mis Mai a bydd cyfle i gyfrannu at waith yr 
elusen hon.   
 
Yn gwbl amlwg a dealledig, rhoddwyd cryn 
sylw dros y misoedd diwethaf i apêl       
Cymorth Cristnogol ac elusennau eraill am 
arian i gynorthwyo dioddefwyr y rhyfel yn 

Genesis 
 
‘Pan oedd Abram yn naw deg a naw 
mlwydd oed ymddangosodd 
yr ARGLWYDD iddo a dweud wrtho, 
“Myfi yw Duw Hollalluog; rhodia ger fy 
mron a bydd berffaith. Gwnaf fy nghyfam-
od â thi, ac amlhaf di'n ddirfawr.” Syrthiodd 
Abram ar ei wyneb, a llefarodd Duw wrtho 
a dweud, “Dyma fy nghyfamod i â thi: 
byddi'n dad i lu o genhedloedd, ac ni'th en-
wir di mwyach yn Abram, ond yn Abraham, 
gan imi dy wneud yn dad i lu o genhed-
loedd. Gwnaf di'n ffrwythlon iawn; a gwnaf 
genhedloedd ohonot, a daw brenhinoedd 
allan ohonot. Sefydlaf fy nghyfamod yn 
gyfamod tragwyddol â thi, ac â'th ddisgyn-
yddion ar dy ôl dros eu cenedlaethau, i fod 
yn Dduw i ti ac i'th ddisgynyddion ar dy 
ôl. A rhoddaf y wlad yr wyt yn crwydro 
ynddi, sef holl wlad Canaan, yn etifeddiaeth 
dragwyddol i ti ac i'th ddisgynyddion ar dy 
ôl, a byddaf yn Dduw iddynt.” 
 
Dywedodd Duw wrth Abraham, “Cadw di 
fy nghyfamod, ti a'th ddisgynyddion ar dy 
ôl dros eu cenedlaethau. Dyma fy nghyfam-
od rhyngof fi a chwi, yr ydych i'w gadw, ti 
a'th ddisgynyddion ar dy ôl: y mae pob 
gwryw ohonoch i'w enwaedu’ (Genesis 
17:1-10). 

Wcrain.  Mae Wythnos Cymorth Crist-
nogol yn gyfle i gefnogi gwaith yr elusen 
mewn rhannau eraill o’r byd yn wyneb 
newyn a thlodi a rhyfel a’r argyfwng 
newid hinsawdd ymhlith problemau ac 
anghenion eraill. Er bod yr arian a gesglir 
yn ystod yr Wythnos hon bob blwyddyn 
yn mynd at waith yn gyffredinol mae 
Cymorth Cristnogol eleni, fel pob 
blwyddyn arall, yn tynnu sylw at un wlad 
benodol er mwyn enghreifftio’r gwaith a 
wneir.  
 
Eleni, mae’r Wythnos yn gyfle i feddwl 
am bobl yn Zimbabwe wrth i’r elusen 
rannu stori gwraig o’r enw Jessica a’i 
theulu sy’n wynebu newyn oherwydd y 
sychder mawr sydd wedi difetha cnydau 
ar y tir y mae’n ei ffermio. Un ffordd y 
mae Cymorth Cristnogol yn helpu pobl 
fel Jessica sy’n ceisio cynnal ei theulu, 

â’i gŵr yn wael ac yn methu gweithio, 
yw trwy ei helpu i dyfu cnydau sy’n  
medru gwrthsefyll sychder.   

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 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 Cymorth Cristnogol yng 
nghapel Jerwsalem, Bethesda 
 

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 
 

Dydd Sul, Mai 29 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Oedfa  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Mr Dafydd Iwan 
Ebeneser a Chefnywaun: 
5.00 p.m. - Mr Richard Ll Jones 
Carmel:  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Oedfa YouTube:  
Mr Eirwyn Vaughan 

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.  


