
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Arglwydd, ar wain ni a dysga 
ni. Helpa ni heddiw i ddeall dy air. 

Emyn: 140: ‘Fy Arglwydd Dduw ...’  

Darllen: Marc 13 

Daw’r bennod i ben â’r geiriau ‘Byddwch 
wyliadwrus’; neges a bwysleisiodd Iesu 
gydol ei weinidogaeth. Cofiwn ei eiriau ar 
ddiwedd ambell ddameg, ‘yr hwn sydd â 
chlustiau ganddo, gwrandawed’. Dechreu-
odd yr ymgom hwn wrth i un o’r disgyb-
lion gyfeirio at harddwch y Deml, a’r Iesu 
yn proffwydo ei dymchweliad ryw ddydd. 
Gan fod y Deml yn arwyddo presenoldeb 
Duw gyda’r genedl, byddai ei dymchwel 
yn ddiwedd y byd iddynt. Gan fod ei eir-
iau’n peri pryder, gofynnwyd iddo pryd y 
digwyddai hynny. Atebodd ef trwy ddar-
lunio a rhybuddio am yr hyn a ddigwydd-
ai wedi’r croeshoelio a’r atgyfodiad. Ni 
rydd linell amser i’r digwyddiadau, ond 
yn unig arwyddion o’r hyn a ddeuai: mae 
rhai ohonynt yn ymwneud ag Israel, eraill 
â’r byd ac eraill â’r eglwys. Nid ddywed 
fod yna drefn i’r digwyddiadau na’u bod i 
ddigwydd gyda’i gilydd. Eu gweld fel 
mynyddoedd ar y gorwel a wnawn. Bryd 
hynny, mae pob mynydd i weld yn agos; 
ond wedi dod yn nes gwelwn fod cryn 
bellter rhyngddynt. Dinistriwyd y Deml 
gan y Rhufeiniad yn 70 OC. Rydym ni 
hefyd yn gyfarwydd â rhyfeloedd, newyn 
a daeargrynfâu. Rhybuddiodd Iesu na 
fyddai bywyd y credinwyr yn hawdd: câi 
pobl Dduw eu herlid gan ddieithriaid a 
theulu. Mae’n dal i ddigwydd heddiw: 
Cristnogion ydi’r rhai sy’n cael eu herlid 
fwyaf yn y byd heddiw. Ond yn y byd 
cythryblus hwn, rhaid cyhoeddi Efengyl 
Iesu Grist, sy’n gwahodd pobl i gymodi â 
Duw trwy gredu a derbyn gwaith Iesu 
drostynt ar groes. Anogir pobl ffydd i 
beidio ag ofni a phryderu ond i ddal ati 
gan gofio bod yr Arglwydd o’u plaid ac 

yn sicr o’u harwain a’u cadw. Bydd gras 
Duw’n ddigon i’w cadw. Mae’r rhybudd 
a’r addewid ar ein cyfer ninnau. Meddai 
Iesu: ‘Os ydy'r byd yn eich casáu chi, 
cofiwch ... ei fod wedi fy nghasáu i gynt-
af’ (Ioan 15:18). Nodwedd arall ydi’r 
cyfeiriad at gyflwr y byd fydd yng  ngaf-
ael yr un drwg (y ffieiddbeth diffeithiol) 
sy’n dod â gorthrymder mawr. Disgrifir 
yma fyd heb gariad at Dduw na chyd-
ddyn. Ceir yma ddisgrifiad o’r ymosod-
iad ar Jerwsalem a dinistr y Deml ond 
ceir hefyd ddisgrifiad o ddiwedd amser 
ac ail-ddyfodiad Iesu.  Mae gormes a 
dinistr mawr am ddod. Fe’n rhybuddir 
yma i wylio rhag ysbryd yr oes anghred-
iniol a ddaw â phob math o ddrygioni a 
bryntni.  Ond, hyd yn oed yn y dyddiau 
dychrynllyd hynny, cawn addewid o 
dosturi a thrugaredd a gofal Duw am ei 
bobl wrth iddo fyrhau’r dyddiau er mwyn 
achub y rhai a gredodd. Nodwedd arall 
fydd yn wynebu’r eglwys ydi ymddang-
osiad gau broffwydi a hyd yn oed rai’n 
hawlio mai hwy ydi’r Meseia. Dywed 
Iesu wrthym am gadw ein golwg ar y 
gwirioneddau a ddatguddiodd ef i ni. 
Daw pob math o heresïau i geisio tanseil-
io’r gwirionedd am Dduw a dyn ac Iesu a 
ffordd achubiaeth. Mae Paul yn rhybydd-
io am fod rhai yn yr eglwys yn troi at 
ddysgeidiaethu newydd: ‘Dw i'n ei chael 
hi'n anodd credu eich bod chi'n troi cefn 
ar Dduw mor fuan ...  derbyn rhyw syn-
iadau eraill sy'n honni bod yn 
‛newyddion da‛… Rhyw bobl sy'n eich 
drysu chi drwy ystumio'r newyddion da 
am y Meseia a'i wneud yn rhywbeth ar-
all’ (Galatiaid 1:6-7).  Bydd Iesu’n ym-
ddangos eto mewn gogoniant ac ysblan-
der. Daw yn ôl i gasglu ei bobl ato’i hun 
o bob cwr o’r byd. Rhaid derbyn fod  
rhyw ddirgelwch yn perthyn i hyn. Jyst 
credwch a byddwch yn barod meddai 
Iesu. Cofiwn fod llawer o gyfeiriadau at 
ail ddyfodiad Iesu yn y Beibl a bod Iesu 
wedi dweud, ‘Bydd yr awyr a'r ddaear yn 
diflannu, ond mae beth dw i'n ddweud yn 
aros am byth’ (Marc 13:31). Felly bydd-
wch wyliadwrus gan ddyfalbarhau mewn 
ffydd heb bryder nac ofn. 

hwn. Nid pawb sy’n ei werthfawrogi 
fodd bynnag gan nad pawb o bell 
ffordd sy’n gweld yr angen amdano. 
Mentrwn ddweud er hynny mai’r lle 
mwyaf diogel o ddigon, yng Nghymru 
fel pob gwlad arall, yw ‘yng Nghrist’. 
Nid yn ysgafn nac yn ddifeddwl y 
mynnaf ddweud fod y diogelwch a 
gawn ‘yng Nghrist’ yn fwy gwerthfawr 
na phob diogelwch arall.  

Gwn y bydd llawer yn anghydweld â 
mi ac yn methu’n glir â deall sut y gall 
neb awgrymu bod yna ddiogelwch 
mwy na hwnnw rhag rhyfel a newyn a 
pheryglon eraill sy’n bygwth pobl 
mewn gwahanol rannau o’r byd. Nid 
bychanu nac anwybyddu’r peryglon 
hynny a wnawn wrth ddweud bod Iesu 
Grist yn cynnig i ni ddiogelwch mwy 
fyth. A dim ond ‘yng Nghrist’ y ceir 
hwnnw.  Dim ond trwy ffydd yn Iesu 
Grist y byddwn yn ddiogel yn wyneb 
barn Duw am ein pechodau; yn ddiogel 
yn wyneb y temtasiynau i droi cefn ar 
Dduw a’i ffyrdd; yn ddiogel yn wyneb 
ein methiant i fyw fel y dylem, er i ni 
gredu yn y Gwaredwr; ac yn ddiogel 
yn wyneb y gelyn angau. 

Cyn y bydd neb yn gwerthfawrogi’r 
diogelwch hwn, rhaid gweld y perygl: 
y perygl o wynebu Duw i roi cyfrif am 
ein bywydau heb Grist i ateb trosom, 
a’r perygl o wynebu marwolaeth heb y 
Crist atgyfodedig i roi i ni’r gobaith y 
down ninnau hefyd trwy farwolaeth i’r 
bywyd tragwyddol. ‘Yng Nghrist’ 
mewn gwirionedd y mae’r diogelwch 
pennaf. Mynnwn ei gael.  
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Ydi o’n waeth na phapurau newydd 
eraill deudwch? Anodd ydi darllen y 
Daily Post neu edrych ar wefan y pap-
ur hwn heb weld cyfeiriad at ryw ar-
olwg neu’i gilydd sy’n rhestru’r ‘10 
peth hwn’ a’r ‘10 peth arall’.   

Wyddech chi ein bod ni sy’n byw yng 
Ngwynedd, yn ôl yr arolwg a gafodd 
sylw’r papur yr wythnos ddiwethaf, yn 
byw yn un o rannau mwyaf diogel y 
wlad?  Seiliwyd yr arolwg ar ddata a 
gafwyd gan yr heddlu am niferoedd y 
byrgleriaethau mewn gwahanol rannau 
o’r wlad. Gwynedd, yn ôl yr arolwg, 
ydi’r rhan fwyaf diogel yng Ngogledd 
Cymru, ond mae yna bedair ardal arall 
yng ngweddill y wlad sy’n ‘fwy diogel’ 
na ni.  Os oes gennych berthnasau ym 
Mhowys neu yn Sir Benfro, cofiwch 
ddeud wrthynt mai nhw sy’n byw lle 
yn y rhannau mwyaf diogel yng 
Nghymru! Wedi deud hynny, go brin y 
byddai canlyniadau’r arolwg o gysur i 
unrhyw un a ddioddefodd fyrgleriaeth 
yn yr ardaloedd ‘mwyaf diogel’.  

Arolwg neu beidio, mae’n debyg y 
byddai’r mwyafrif ohonom yn derbyn 
ein bod yn byw mewn ardal gymharol 
ddiogel, ac yn ddiolchgar am hynny. 
Mae diogelwch rhag lladron neu ryfel 
neu newyn neu fygythiad o unrhyw 
fath yn amhrisiadwy ac i’w drysori. Ac 
o ganol ein diogelwch y cofiwn ac y 
gweddïwn ni dros eraill sydd mewn 
amgylchiadau tra gwahanol i ni. 

Ond mae yna le mwy diogel o lawer 
na’r mannau a restrwyd yn yr arolwg 

Yn ddiogel 
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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.  
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 Mr Eur fryn Davies.   
 

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 Parchg Hywel 
Meredydd Davies, Llangefni. 
 
 

 

A hefyd ... 
Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Ariadne van 
den Hof, Shooter’s Hill, Llundain. 
 

  Ebeneser 

Cynhelir Pwyllgor Capel Ebeneser yn Nhŷ 
Elidir am 7.00 o’r gloch nos yfory, nos Lun, 
Mai 23 i drafod y Tŷ Capel.  Mae Mrs 
Buddug Jones wedi ymadael â’r Tŷ Capel 
yn ddiweddar wedi blynyddoedd o fyw yno, 
ac anfonwn ein cofion a’n dymuniadau   
gorau ati hi. . 
 

Cymorth Cristnogol 
Os oes rhywun yn Neiniolen neu Llanberis 
eisiau cyfrannu at gasgliad Wythnos     
Cymorth Cristnogol gellir anfon y rhodd at y 
Gweinidog erbyn dydd olaf mis Mai. 

Genesis 
 
‘Ar doriad gwawr, bu'r angylion yn erfyn ar 
Lot, gan ddweud, “Cod, cymer dy wraig a'r 
ddwy ferch sydd gyda thi, rhag dy ddifa 
pan gosbir y ddinas.” Yr oedd yntau'n oedi, 
ond gan fod yr ARGLWYDD yn tosturio 
wrtho, cydiodd y gwŷr yn ei law ac yn llaw 
ei wraig a'i ddwy ferch, a'u harwain a'u 
gosod y tu allan i'r ddinas. Wedi iddynt eu 
dwyn allan, dywedodd un, “Dianc am dy 
einioes; paid ag edrych yn ôl, na sefyllian 
yn y gwastadedd; dianc i'r mynydd rhag dy 
ddifa.” Ac meddai Lot, “Na! Nid felly, f'ar-
glwydd; dyma dy was wedi cael ffafr yn 
d'olwg, a gwnaethost drugaredd fawr â mi 
yn arbed fy einioes; ond ni allaf ddianc i'r 
mynydd, rhag i'r niwed hwn fy ngoddiw-
eddyd ac imi farw. Dacw ddinas agos i ffoi 
iddi, ac un fechan ydyw. Gad imi ddianc 
yno, imi gael byw; onid un fach yw 
hi?” Atebodd yntau, “o'r gorau, caniatâf y 
dymuniad hwn hefyd, ac ni ddinistriaf y 
ddinas a grybwyllaist. Dianc yno ar frys; 
oherwydd ni allaf wneud dim nes i ti gyr-
raedd yno.” Am hynny, galwyd y ddinas 
Soar’ (Genesis 19:15-22). 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mrs Betsy Lloyd 
Jones, Bryn Eglwys, Llanberis  a fu farw 
gartref ddydd Gwener, Mai 6 yn 88 
mlwydd oed, yn Capel Coch a Mynwent 
Nant Peris fore ddoe, dydd Sadwrn, Mai 
21 dan arweiniad y Gweinidog.   
 
Cydymdeimlwn â’i meibion Emrys, 
Gwyn a Hefin a’r holl deulu yn eu colled. 
Yn 35 mlwydd oed, gadawyd Betsy yn 
weddw gyda thri o feibion wedi iddi golli 
ei gŵr Evan, a thros y blynyddoedd ers 
hynny gwnaeth bopeth o fewn ei gallu i 
sicrhau’r gorau i’w phlant a’u plant 
hwythau.  Bu’n arbennig o gefnogol i’w 
meibion wrth iddynt sefydlu a datblygu’r 
busnes teuluol, a gweithiodd gyda hwy 
am flynyddoedd ym Methesda.   
 

Carmel 
Sylwch os gwelwch yn dda y bydd amser 
yr oedfa yng Nghapel Carmel bythefnos i 
heddiw (ddydd Sul, Mehefin 5) am 2.00 
o’r gloch (yn hytrach na’r 5.00 o’r 
gloch arferol).  Y Gweinidog fydd yn 
gwasanaethu. 
 

Carmel 
Dwylo Prysur 

Cynhelir Dwylo Prysur am 6.30 o’r gloch 
nos Wener, Mai 27.   

 
 
 
 

Oedfa Youtube  
 
Y Parchg Hywel Meredydd Davies 
sy’n arwain yr oedfa ar  sianel 
Youtube 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 29 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Oedfa yng ngofal  
 Colin Jones, Gareth Jones  
   a Bethan Holding 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Mr Dafydd Iwan 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Mr Richard Ll Jones 
Carmel:  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa o Ganu Mawl  
           yng ngofal Mrs Helen Williams 
 

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 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Mehefin 12 

 

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 Reuben Roberts 
Carmel:  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Alan Spencer 
 

Oedfa YouTube:  
Mr Gerallt Jones 


