
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Dyro Dy dangnefedd yn ein  
calon Arglwydd wrth i ni wrando dy air… 

Emyn: 489 “Does neb ond ef…” 

Darllen: Marc 12: 41-44 

Rydym yn byw mewn oes lle nad ydym 
yn gwybod pwy sy’n ein gwylio. Mae yna 
gamera yn rhywle o hyd. Mae’r hanes 
hwn yn ein hatgoffa fod Duw yn ein 
gwylio’n barhaus. Gwelwn fod popeth yn 
agored iddo. Yn y Deml, mae’r Arglwydd 
Iesu’n gwylio pobl yn rhoi eu rhoddion yn 
y drysorfa. Mae’r Arglwydd yn edrych ar 
ein calon: ‘Dydy Duw ddim yn edrych ar 
bethau yr un fath ag mae pobl. Mae pobl 
yn edrych ar y tu allan, ond mae'r        
ARGLWYDD yn edrych ar sut berson ydy 
rhywun go iawn’ (1 Samuel 16:7). Mae’n 
ein gwylio’n gyson. Trysorfa’r Deml 
oedd y man i dderbyn rhoddion i gynnal 
yr Offeiriadaeth; ond roedd hefyd yn 
gronfa i’w defnyddio i gynorthwyo’r  
tlodion ac felly’n gronfa oedd yn datgan 
cariad at Dduw a chyd-ddyn. Heb yn 
wybod iddi hi, caiff y wraig ei chanmol 
gan Iesu: fe’i gwelai yn seren olau yng 
nghanol tywyllwch crefyddol Israel. Yn 
ystod ei ymweliad â’r Deml wynebodd 
Iesu wrthwynebiad ac anghrediniaeth yr 
awdurdodau crefyddol. Ond yn y wraig 
ddi-nod hon a’i dwy hatling gwelodd yr 
hyn yr hiraethai amdano: ffydd a chariad. 
Roedd yn cydnabod teyrnas Dduw ac yn 
dymuno ufuddhau iddo. Wrth roi’r cwbl 
oedd ganddi, dangosodd ei theyrngarwch 
i Dduw a’i dibyniaeth lwyr arno. Dyma 
rodd fwy na rhoddion y gweddill gyda’i 
gilydd. Roedd hon yn rhoi o’i thlodi a’r 
gweddill yn rhoi o’u cyfoeth. Datgelodd 
ei rhodd ei chalon a’i bwriad. Dyma  
ddatganiad o ffydd gadarn yn Nuw a’i 
awdurdod drosti. Mor wahanol oedd hon 
i’r awdurdodau crefyddol a fu’n llawn 
anghrediniaeth wrth iddynt li Iesu a 

gwrthwynebu ei hawl i lywodraethu 
drostynt, fel y dangosodd Iesu yn Nameg 
y Tenantaid (Marc 12:1-12). Gwelwn 
hefyd fod rhodd y wraig yn aberth cariad; 
rhoddodd y cwbl. Rhodd ostyngedig  
wirfoddol nad oedd yn tynnu sylw ati hi 
ei hun ydoedd. Fe ddywedodd rhywun: 
‘Integrity is doing the right thing when 
no-one is watching’. Dyma un oedd yn 
llawn cariad at Dduw a’i chyd-ddyn yn ei 
rhoi distaw. Roedd cynnal y Deml a’r 
offeiriadaeth a chynnal y tlodion yn 
flaenoriaeth yn ei bywyd. Gan mai dyma 
ewyllys Duw, eilradd oedd popeth arall 
iddi.  Fel dywedodd Paul amdano’i hun, 
‘Dw i'n gallu byw heb y pethau eraill i 
gyd, cyn belled â mod i'n cael y         
Meseia’ (Philipiaid 3:8). Cofiwn hefyd  
Ddameg y Trysor Cuddiedig a pharod-
rwydd un i roi’r cwbl i feddiannu’r trysor
(Mathew 13:44).  Cwestiwn mawr Iesu i 
Pedr oedd, ‘“Simon fab Ioan, wyt ti wir 
yn fy ngharu i fwy na'r rhain?” “Ydw, 
Arglwydd,” atebodd, “rwyt ti'n gwybod 
mod i'n dy garu di”’ (Ioan 21). Roedd 
teyrnas Dduw’n bwysicach na dim arall 
i’r wraig. Roedd hi am roi lle i deyrnas 
Dduw o’i mewn, ar ei haelwyd, yn ei 
chymdeithas â’r byd. Iago ddywedodd yn 
ei lythyr at ei gyd-Gristnogion, ‘Frodyr a 
chwiorydd, beth ydy'r pwynt i rywun  
honni ei fod yn credu, ac wedyn gwneud 
dim byd o ganlyniad i hynny? ...mae 
credu heb weithredu yn farw!’ (Iago 2:14 
a 26). Cofiwn felly fod ffydd fyw yn 
dwyn ei ffrwythau a’i gweithredoedd da. 
Fe gostiodd y rhoi yn ddrud i’r wraig. 
Cyflwynodd aberth o gariad dros ei   
Harglwydd a’i deyrnas. Cofiwn fod gwir 
rodd yn dod, nid trwy’r llaw yn unig ond 
o’r galon hefyd; calon sy’n llawn ffydd a 
chariad ac awydd i fod yn ufudd.       
Cofiwn: ‘Haelioni Duw ydy'r unig beth 
sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. 
Dach chi wedi gwneud dim i haeddu'r 
peth …. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth 
ydan ni. Mae wedi'n creu mewn perthyn-
as â'r Meseia Iesu, i ni wneud yr holl 
bethau da mae o wedi'u trefnu ymlaen 
llaw i ni eu gwneud’ (Effesiaid 2:8-10). 

Mae cymaint o’r pryderon presennol 
ynghylch y ddaear ei hun yn deillio o’r 
ysbeilio a’r camddefnydd a wnaed o’r 
adnoddau naturiol a berthyn i’r byd 
hardd a chyfoethog a greodd Duw ar 
ein cyfer. Mae deddfau perffaith Duw 
yn cael eu hanwybyddu a’u torri bob 
dydd, a ninnau’n gosod ein safonau ein 
hunain yn eu lle. Ac mae’r fendith a 
ddylai fod o gael pobl yn byw’n gytûn 
mewn parch a chariad yn cael ei 
chwalu nid yn unig gan ryfeloedd byd 
ond gan anghyfiawnder cymdeithasol a 
chasineb a chwerwedd a phob math o 
ddrygau eraill. 

Dychmygwn siom y plentyn ar lan y 
môr. Dychmygwn siom y gweithwyr a 
fu’n ymfalchïo yn y lôn newydd y 
llynedd. A dychmygwn hefyd nid yn 
gymaint siom ein Duw ond y loes a 
achosir iddo gan bob amarch o’n tu ni 
tuag ato.  Dyw’r bwli ddim yn dweud 
‘sori’ wrth y plant bach. Fydd y cwmni 
trydan ddim yn ymddiheuro i’r bobl a 
fu’n gosod y gylchfan. Ond mae gofyn 
ein bod ni’n edifarhau am yr amarch at 
Dduw ei hun, ac at ei waith a’i gyfraith 
a’i fendithion. Ymhlith llawer o bethau 
eraill, gall hynny olygu: ystyried pa 
bethau bychain y medrwn ni eu 
gwneud i warchod y blaned; gwneud 
ymdrech fwriadol i barchu a chadw 
gorchmynion yr Arglwydd; ac ymroi i 
fyw hyd y gallwn mewn heddwch a 
phawb o’n cwmpas. Edifarhau am y 
loes yr ydym ni wedi ei achosi i Dduw 
ac ymdrechu, trwy ei nerth a’i ras, i 
fod yn fwy ffyddlon iddo o ddydd i 
ddydd. 
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Dwi wedi gwneud yn dda (er mai fi 
sy’n dweud). Do, dwi wedi llwyddo i 
fod yn dawel am dri mis ynghylch y 
gwaith o osod y ceblau trydan dan y 
briffordd o Lanberis i Gwm-y-glo ac 
ymlaen wedyn i Bentir. Ar Chwefror 
13 y soniais ddiwethaf yn Gronyn am y 
gwaith hwn. Erbyn hyn, mae tri set o 
oleuadau traffig i dorri ein siwrnai.  
(Dau set a addawyd; ond beth yw un 
set arall rhwng ffrindiau ’de?)    

Maen nhw’n tyllu’r lôn o’r hen dwnnel 
trên at y gylchfan newydd erbyn hyn.  
Cwestiwn un plentyn 6 oed o’u gweld 
yn cychwyn gwneud hynny oedd, ‘Pam 
na fasa nhw wedi gwneud hyn cyn 
gwneud y lôn newydd?’ Cwestiwn 
rhesymol a theg.  

Rwy’n sylweddoli bod rhaid gwneud y 
gwaith ond yn cydymdeimlo’n fawr  
â’r bobl a orffennodd y gylchfan a’r 
lonydd o’i gwmpas lai na blwyddyn yn 
ôl. Dychmygwch blant yn codi cestyll 
tywod ar lan y môr, a hen fwli mawr yn 
dod heibio a chicio’r cyfan drosodd. 
Gyda phob parch i’r bobl sy’n gweithio 
ar y lôn ar hyn o bryd (a hynny mor 
ddidrafferth â phosibl i bawb ohonom, 
a bod yn deg), dyna’r darlun a ddaw 
i’m meddwl wrth yrru heibio heddiw.  

Nid un y gellir ei fwlio yw’r Arglwydd 
Dduw. Does neb all wneud hynny i 
Frenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr 
arglwyddi. Does neb na dim yn medru  
ei ddychryn. Ond yr ydym wedi halogi 
ei fyd a sathru ei ddeddfau a chwalu’r 
gymdeithas a ddarparodd ar ein cyfer. 

Chwalu 
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Heddiw 
Capel Coch 

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

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Cledwyn Williams. 
 

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

Carmel 
Nid oes oedfa yng Ngharmel heno gan 
fod Oedfa Undebol Wythnos Cymorth 
Cristnogol yng nghapel Jerwsalem,  
Bethesda am 5.00 o’r gloch.  Mrs Nerys 
Griffiths fydd yn arwain yr oedfa. 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 ... 
Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal rhai o aelodau staff a 
gweithwyr Cymorth Cristnogol. 
 

  Carmel 
Dwylo Prysur 

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

Genesis 
 
‘Gofynasant iddo, “Ble mae dy wraig 
Sara?” Atebodd yntau, “Dyna hi yn y     
babell.” Yna dywedodd yr ARGLWYDD, 
“Dof yn ôl atat yn sicr yn nhymor y    
gwanwyn, a chaiff Sara dy wraig fab.” Yr 
oedd Sara yn gwrando wrth ddrws y babell 
y tu ôl iddo. Yr oedd Abraham a Sara yn 
hen, mewn gwth o oedran, ac yr oedd arfer 
gwragedd wedi peidio i Sara. Am hynny, 
chwarddodd Sara ynddi ei hun, a dweud, 
“Ai wedi imi heneiddio, a'm gŵr hefyd yn 
hen, y caf hyfrydwch?” A dywedodd 
yr ARGLWYDD wrth Abraham, “Pam y 
chwarddodd Sara a dweud, ‘A fyddaf fi'n 
wir yn planta, a minnau'n hen?’ A oes dim 
yn rhy anodd i'r ARGLWYDD? Dof yn ôl 
atat ar yr amser penodedig, yn nhymor y 
gwanwyn, a chaiff Sara fab.” Gwadodd 
Sara iddi chwerthin, oherwydd yr oedd arni 
ofn. Ond dywedodd ef, “Do, fe chwerdd-
aist” 
 
Pan aeth y gwŷr ymlaen oddi yno, ac     
edrych i lawr tua Sodom, aeth Abraham 
gyda hwy i'w hebrwng. A dywedodd 
yr ARGLWYDD wrtho'i hun, “A gelaf fi 
rhag Abraham yr hyn yr wyf am ei 
wneud, oherwydd yn ddiau daw Abraham 
yn genedl fawr a chref, a bendithir holl  
genhedloedd y ddaear ynddo? Na, fe'i    
hysbysaf, er mwyn iddo orchymyn i'w blant 
a'i dylwyth ar ei ôl gadw ffordd 
yr ARGLWYDD a gwneud cyfiawnder a 
barn, fel y bydd i'r ARGLWYDD gyflawni 
ei air i Abraham”’ (Genesis 18:9-19). 

Cymorth Cristnogol 
Mai 15–21 

Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol o 
heddiw hyd ddydd Sadwrn.  
 
Ni chafwyd amlenni casglu ar gyfer 
Llanberis eleni, ac felly ofnir na fydd 
modd gwneud y casgliad o ddrws i ddrws 
arferol.   
 
Ond os oes unrhyw un yn    Llanberis neu 
Ddeiniolen yn dymuno cyfrannu at Apêl 
Gymorth Cristnogol yr wythnos hon, mae 
croeso i chi roi eich cyfraniad mewn  
amlen gyffredin a’i roi i’r Gweinidog  
erbyn diwedd mis Mai.      
 
Cafwyd Bore Coffi llwyddiannus yn 
Nyffryn Ogwen fore Sadwrn diwethaf, 
Mai 7 i godi arian at Apêl yr Wythnos. 

 
  

 

 

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 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 yng ngofal  
 Colin Jones a Gareth Jones 
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 
 
 

Y Sulgwyn, Mehefin 5 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Mr John Roberts, Waunfawr  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Oedfa 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel: 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 

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.  


