
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: “Tyrd ,Ysbryd Glân, i’n c’lon-
nau ni a dod d’oleuni nefol…” 

Emyn: 486 “Does neb ond ef,  

Darllen: Marc 14:1-11 

Ddydd Mercher yr Wythnos Fawr, wrth 
i’r tyrfaoedd baratoi i ddathlu llawenydd 
y Pasg, roedd Iesu’n paratoi at ymosodiad 
y gelyn a’i groeshoeliad, yn benderfynol o 
wneud ewyllys y Tad. ‘Pan gyrhaeddwn 
ni Jerwsalem,” medda Iesu, “Bydda i, 
Mab y Dyn, yn cael fy mradychu i'r prif 
offeiriaid a'r arbenigwyr yn y Gyfraith. 
Byddan nhw'n rhoi dedfryd marwolaeth 
arna i, ac yna'n fy rhoi yn nwylo'r Rhuf-
einiaid’ (Marc 10:33). Dyma wythnos 
emosiynol iawn, a cheir awgrym o hynny 
yn y bennod hon. Mae’r awdurdodau’n 
llawn dicter ac am ddal a lladd Iesu, ond 
yn ofni’r dyrfa. Mae Jwdas yn fodlon ei 
fradychu. Ond gan un wraig, cafwyd 
mynegiant o’i chariad wrth iddi eneinio 
Iesu ag ennaint gwerthfawr, oedd werth 
cyflog blwyddyn i weithiwr cyffredin. 
Mynnai Mair, chwaer Lasarus a Martha, 
ddatgan ei chariad. O  bosib iddi hefyd 
fynegi ei dealltwriaeth o’r hyn oedd ar 
ddigwydd i Iesu. Cofiwn iddi eistedd wrth 
ei draed cyn hyn i wrando arno, ac iddi 
brofi trugaredd wrth iddo atgyfodi ei 
brawd. I Iesu, gweithred a ragwelai ei far-
wolaeth oedd ei haberth. Dangosodd hon 
gariad ato tra oedd ef gyda hi; gweithred a 
barodd anghydfod a chasineb at Mair o du 
Jwdas a’r gweddill a’i chyhuddodd o 
wastraffu ac esgeuluso angen y tlodion 
am gymorth. Roedd ymosodiad Jwdas yn 
gyfrwys am ei fod ef yn euog o ddwyn 
arian y pwrs cyffredin yr oedd yn gyfrifol 
amdano ar ran Iesu a’r disgyblion. Ei 
weld ei hun yn colli allan a wnâi Jwdas 
(gweler Ioan 12:4-6 ) tra bo eraill o bosib 
yn gweld yma wastraff o wir gonsyrn am 
y bobl tlawd.  Ceryddodd Iesu bob un gan 

ddatgan fod ei gweithred yn brydferth a 
derbyniol. Dylem gofio’r tlodion o hyd, 
ond rhaid cofio hefyd bod gwir ffydd yn 
ennyn cariad at Iesu Grist ac at y Tad 
Nefol a bod angen mynegi hynny. Trwy’r 
eneinio llanwyd y tŷ â’r persawr drud; a  
gweithred debyg i ledaenu’r persawr 
fyddai cyhoeddi Efengyl Iesu Grist ar 
draws y byd.  Cofiwn fod ein ffydd yn 
ein harwain i ddatgan cariad Duw atom 
ni a’n cariad ninnau ato ef, yn ogystal â’n 
cymell i fyw bywyd o weithredoedd da. 
Meddai Paul wrth eglwys Corinth: ‘Ond 
diolch i Dduw, mae'r gwaith yn dal i fynd 
yn ei flaen. Dŷn ni'n cerdded ym mhro-
sesiwn buddugoliaeth y Meseia, ac mae 
arogl y persawr o gael nabod Duw yn 
lledu drwy'r byd i gyd! Ydyn, dŷn ni fel 
arogl hyfryd yn cael ei offrymu i Dduw 
gan y Meseia ei hun. Mae pawb yn ei ar-
ogli – y rhai sy'n cael eu hachub a'r rhai 
sydd ar eu ffordd i ddistryw. Mae fel 
mwg gwenwynig i'r ail grŵp, ond i'r lleill 
yn bersawr hyfryd sy'n arwain i fywyd’ (2 
Corinthiaid 2:14-16). Gwrthwynebu a 
gwrthod â rhoi addoliad wnaeth Jwdas, 
ac arwain eraill ar gyfeiliorn trwy gy-
huddo Mair.  Arogl annerbyniol iddo 
oedd yr ennaint drud. Mae rhai o hyd yn 
datgan fod addoliad a mawl yn wastraff 
amser, ond gweithred brydferth ydyw 
yng ngolwg Duw. Mae Iesu’n adnabod 
calon dyner Mair a chalon galed Jwdas 
ac yn amddiffyn Mair am roi o’i gorau i’r 
Arglwydd, mewn ffydd. Yn Jwdas 
gwelwn waethaf dyn a’i anghrediniaeth 
a’i gasineb a’i wrthwynebiad i’r rhai 
sydd am anrhydeddu Crist. Dangosodd 
Jwdas ei liwiau’r diwrnod hwnnw trwy 
gyhuddo Mair a chydsynio i fradychu 
Iesu i’r awdurdodau. Cofiwn gall pawb 
sy’n caru Iesu ac sydd am ddangos hynny 
ddweud, ‘Felly pwy sy'n mynd i'n con-
demnio ni? Wnaiff y Meseia Iesu ddim! 
Fo ydy'r un gafodd ei ladd a'i godi yn ôl 
yn fyw! A bellach mae'n eistedd yn y sedd 
anrhydedd ar ochr dde Duw, yn pledio ar 
ein rhan ni. Oes yna rywbeth sy'n gallu'n 
gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? 
Nac oes, dim byd!’ (Rhuf. 8:33-35). 

Ond o droi nôl at y Testament Newydd 
mae dau beth arall sydd werth sylwi 
arnynt: ymateb y disgyblion a neges y 
ddau angel. Mae Iesu wedi paratoi ei 
ddisgyblion ar gyfer y dydd hwn, a 
hwythau felly’n gwybod mai dyma’r 
tro olaf y byddant yn ei weld. Ond lle 
byddai disgwyl iddynt fod yn drist 
wedi iddo fynd a’u gadael, maent yn 
‘ei addoli ar eu gliniau’ a dychwelyd i 
Jerwsalem ‘yn llawen iawn’ (Luc 
24:52). Roedd Iesu wedi eu sicrhau y 
byddai, wedi iddo eu gadael, yn anfon 
yr Ysbryd Glân atynt i’w nerthu i fod 
yn dystion iddo (Luc 24:46-49). Ond o 
gofio mor araf fu’r disgyblion i gredu a 
chofleidio geiriau Iesu, mae’n debyg 
mai geiriau’r ddau angel (y ‘ddau ŵr ... 
mewn dillad gwyn’, Actau 1:10) sy’n 
egluro’u haddoliad a’u llawenydd yma.  

A’r disgyblion yn sefyll ac yn ‘syllu 
tua’r nef’ daeth yr angylion atynt i’w 
sicrhau o ddau beth. Yn gyntaf, rhag 
bod unrhyw amheuaeth ynghylch yr 
hyn a ddigwyddodd, cânt wybod mai 
wedi ei ddyrchafu i’r nefoedd yr oedd 
Iesu.  Ac yn ail, er mwyn cynnau eu 
gobaith a’u disgwyl cânt eu sicrhau y 
bydd yr Iesu hwn yn dychwelyd rhyw 
ddydd ‘yn yr un modd ag y gwelsoch 
ef yn mynd i’r nef’ (Actau 1:10-11). 
Does ryfedd iddynt ei addoli, a does 
ryfedd chwaith eu bod yn llawenhau. 

Addolwn ninnau’r Iesu dyrchafedig; 
ein Gwaredwr yn y nef, ar ei orsedd yn 
eiriol trosom; ein Harglwydd byw a 
fydd yn dychwelyd rhyw ddydd yn 
Farnwr y byw a’r meirw. 
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Dydd Iau diwethaf oedd un o 
‘ddyddiau coll’ yr Eglwys Gristnogol: 
un o ddyddiau arwyddocaol bywyd a 
gweinidogaeth yr Arglwydd Iesu Grist. 
Ychydig o sylw a roddir i’r diwrnod 
hwn, yn arbennig o’i gymharu â’r 
dyddiau y cofiwn arnynt enedigaeth a 
marwolaeth ac atgyfodiad y Gwaredwr. 
Ac eto, mae Dydd Iau Dyrchafael o 
bwys am ei fod yn coffau ymadawiad 
yr Arglwydd Iesu o’r byd hwn, ac felly 
oddi wrth ei ddisgyblion. Cofnodir y 
digwyddiad rhyfeddol yn niweddglo 
Efengyl Luc ac agoriad Llyfr yr Actau, 
lle gwelwn Iesu’n cael ei godi oddi ar y 
ddaear yng ngŵydd ei ddisgyblion cyn 
iddo ddiflannu o’u golwg mewn 
cwmwl.  

Mae’r Dyrchafael, neu esgyniad Iesu 
Grist, yn ein sicrhau o fwy nag un 
gwirionedd. Esgyn i’r nefoedd a 
wnaeth y diwrnod hwnnw wrth gwrs, 
ac mae’r ffaith iddo gael ei dderbyn yn 
ôl i’r nefoedd yn dangos ei fod wedi 
cyflawni’n llawn y gwaith y daethai i’r 
byd i’w wneud wrth farw ac atgyfodi. 
Mae’r Esgyniad yn ein sicrhau wedyn 
mai Arglwydd a Gwaredwr byw yw 
Iesu gan iddo ddychwelyd i’r nefoedd, 
lle nad oes marwolaeth o gwbl. Mae 
hefyd yn ein hatgoffa fod y Crist a 
ddyrchafwyd i’r nefoedd nid yn unig 
yn teyrnasu ac yn cael ei addoli gan 
holl breswylwyr y nef ond hefyd yn 
eiriol dros ei bobl ar y ddaear. Ydy, 
mae Iesu Grist yn gweddïo drosom, ar i 
ni brofi nerth a gras i lynu wrth y ffydd 
a byw bob dydd er clod i Dduw. 

Dydd Iau Dyrchafael 
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Heddiw 
Capel Coch 

Bydd yr oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch yng ngofal Colin Jones, Gareth 
Jones a Bethan Holding.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan Mr Dafydd Iwan. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan Mr Richard Lloyd Jones.   
 

Carmel 
Bydd Oedfa o Ganu Mawl yng Ngharmel 
am 5.00 o’r gloch yng ngofal Mrs Helen 
Williams. Bydd yr Ysgol Sul am 10.30 
o’r gloch. 

 
A hefyd ... 

Yn yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch heddiw ceir Gwasanaeth i nodi 
dechrau wythnos Eisteddfod yr Urdd yn 
Ninbych.   

 
   

Carmel 
Sylwch mai am 2.00 o’r gloch (yn hytrach 
na’r 5.00 o’r gloch arferol) y cynhelir yr 
oedfa yng Nghapel Carmel ddydd Sul nesaf, 
Mehefin 5) yng ngofal y Gweinidog.  
 

Dwylo Prysur 
Cynhelir Dwylo Prysur am 6.30 o’r gloch 
nos Wener, Mehefin 3.   
 

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. 
 

Ebeneser 

Cyfarfu Pwyllgor eglwys Ebeneser nos Lun, 
Mai 23 a phenderfynwyd yn unfrydol i 
werthu’r Tŷ Capel.    

Genesis 
 
‘Ymdeithiodd Abraham oddi yno i ardal y 
Negef, a byw rhwng Cades a Sur. Arhosodd 
dros dro yn Gerar, ac yno dywedodd   
Abraham am ei wraig Sara, “Fy chwaer yw 
hi”; ac anfonodd Abimelech brenin Gerar 
am Sara, a'i chymryd. Ond daeth Duw at 
Abimelech mewn breuddwyd nos, a dweud 
wrtho, “Fe fyddi farw o achos y wraig a 
gymeraist, oherwydd gwraig briod yw 
hi.” Ond nid oedd Abimelech wedi nesáu 
ati; a dywedodd, “ARGLWYDD, a leddi di 
bobl ddiniwed? Oni ddywedodd ef wrthyf, 
‘Fy chwaer yw hi’, a hithau, ‘Fy mrawd yw 
ef’? Gwneuthum hyn â chydwybod dawel a 
dwylo glân.” Yna dywedodd Duw wrtho yn 
y freuddwyd, “Mi wn iti wneud hyn â  
chydwybod dawel; cedwais innau di rhag 
pechu yn f'erbyn, a dyna pam na adewais iti 
ei chyffwrdd. Yn awr, rho'r wraig yn ôl i'w 
gŵr, oherwydd proffwyd yw ac fe weddïa 
trosot, fel y byddi fyw. Ond os na roi hi'n 
ôl, deall di y byddi'n siŵr o farw, ti a'th 
dylwyth”’ (Genesis 20:1-7). 

Angladd 
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Mrs 
Megan Williams, Ffordd yr Orsaf,  Llan-
rug a fu farw yn Ysbyty Gwynedd ar Fai 
16 yn 94 mlwydd oed. Aelod a blaenor 
yng Nghapel y Rhos oedd Mrs Williams, 
ond cawsom ei chwmni’n gyson yn ein 
hoedfaon Gofalaeth ni ar Zoom gydol y 
Cyfnod Clo.  Roedd yn un o’r ffyddlonaf 
yn yr oedfaon hynny bob nos Sul, a gwn 
fod amryw ohonoch wedi dod i werth-
fawrogi ei hanwyldeb a’i ffydd a’i gofal 
dros waith yr Efengyl.  Roedd yn fraint i 
mi gael cymryd rhan yn ei hangladd a 
gynhaliwyd ddydd Mawrth diwethaf ym 
Mynwent Penisarwaun a  Chapel y Rhos 
dan arweiniad ei mab, y Parchg Bryn 
Williams a’i mab yng nghyfraith, y 
Parchg Dei Rees Roberts. 
 

Cymanfa Ganu 
Gofynnwyd i ni roi sylw i Gymanfa 
Ganu sydd i’w chynnal fel rhan o Wyl 
Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llŷn 
ac Eifionydd 2023. Cynhelir y Gymanfa 
yng Nghapel Salem, Caernarfon am 7.30 
o’r gloch, nos Sul, Mehefin 26, 2022.   
 
Arweinydd y Gân fydd Mrs Pat Jones, 
Chwilog. Mynediad trwy raglen sydd i’w 
chael am £5 o siopau Palas Print a 
NaNôg yng Nghaernarfon.   
 
Caiff y Gymanfa ei ffilmio ar gyfer 
Dechrau Canu Dechrau Canmol.  

 
 
 
 

Dim Oedfa Youtube  
 
Nid oes Oedfa ar  sianel Youtube  
Capel Tanycoed heddiw.   
 
Mae 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 
 

 

Y Sulgwyn, Mehefin 5 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Mr John Roberts, Waunfawr  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Alan Spencer 
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:  
I’w gyhoeddi 
 

Dydd Sul, Mehefin 19 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Parchg Gwenda Richards 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Lloyd Evans 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel: 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Sarah Roberts 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 


