
Oedfa’r Sul  
gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi:  Helpa fi i agor fy nghalon a’m 
bywyd yn llwyr i ti, Dad Nefol. 

Emyn:  164 “Un fendith dyro im…” 

Darlleniad: Mar c:14:27-50 

Yng Ngethsemane gwelir perthynas onest 
a pherffaith Iesu â’i Dad. Dyma awr 
dyngedfennol ei gerddediad ufudd i 
Dduw. Gwyddai ddyfod ei awr i fynd i’r 
groes. Ar ei ffordd i’r ardd, rhannodd â’i 
ddisgyblion eiriau’r proffwyd: ‘Trawaf y 
bugail a gwasgerir y defaid’ (Sech. 13:7), 
a’u paratoi ar gyfer digwyddiadau’r 
tridiau dilynol: colli ei gwmni, ansic-
rwydd, ofn, galar a dryswch meddwl o’i 
gymryd oddi wrthynt a’i groeshoelio. 
Gwyddai beth a’i wynebai a beth ddeuai 
o’i ddisgyblion – dyddiau dyrys hyd nes 
cyfarfod ag ef eto wedi ei atgyfodiad. 
Byddai raid iddo gerdded ffordd unig y 
groes a chyflawni ewyllys Duw. Ni allai 
neb, nid hyd yn oed  Pedr, sefyll gydag ef. 
Roedd wedi esbonio fwy nag unwaith 
‘fod rhaid iddo fe, Mab y Dyn, ddioddef 
yn ofnadwy. Byddai'r arweinwyr Iddew-
ig ... yn ei wrthod. Byddai'n cael ei ladd, 
ond yna'n dod yn ôl yn fyw’ (Mc 8:31). 
Gwyddai mor dywyll ac erchyll oedd yr 
hyn a’i wynebai. Gwelwn yn ei weddi ei 
onestrwydd ynghylch ei deimladau, ei 
wewyr a’i boen. O’i flaen, erchylltra’r 
poenydio corfforol hyd at farw ar groes, 
gwewyr y poenau emosiynol, y celwydd, 
gwawd y gelyn a’r unigrwydd wedi i 
bawb ei adael. Gwaeth na dim,  y gwae o 
gael Duw yn ei adael: ‘Am dri o'r gloch 
gwaeddodd Iesu'n uchel, “Eloi! Eloi! 
L'ma shfachtâni?”  sy'n golygu, “Fy Nuw, 
fy Nuw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arna 
i?”’ (Mc 15: 34). Er ei wendid, roedd ei 
weddi’n berffaith.  Mewn unigrwydd ac 
ing, rhannodd y gwewyr â’i Dad Nefol: 
‘Abba Dad’; h.y. Dadi, y Tad y gwyddai 
fod popeth yn bosibl iddo. Dengys y 

weddi frwydr ysbrydol y dyn perffaith 
sydd am osgoi’r cwpan chwerw oedd ar 
ei gyfer ond eto eisiau cyflawni ewyllys 
Duw a gyhoeddwyd trwy‘r proffwydi: 
‘Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi 
gwrthryfela, cafodd ei sathru am ein bod 
ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud peth-
au'n iawn i ni; ac am iddo fe gael ei guro 
cawson ni ein hiacháu. Dŷn ni i gyd wedi 
crwydro fel defaid – pob un wedi mynd ei 
ffordd ei hun; ond mae'r ARGLWYDD 
wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno 
fe’ (Es. 53:5-6). Dioddefodd er mwyn i ni 
gael perthynas gyflawn â‘r Tad nefol 
trwy faddeuant ar sail aberth Crist; per-
thynas onest, agos lle cawn ddod â’r 
cwbl at ein Tad nefol.  Dyma’r newydd-
ion da: ‘Wnaeth Iesu ddim pechu, ond 
dyma Duw yn ei wneud e'n offrwm dros 
bechod ar ein rhan ni. Dŷn ni'n gallu 
byw mewn perthynas iawn gyda Duw 
drwy ein perthynas gydag o’ (2 Cor. 
5:21). Bu Iesu’n effro i’w angen ei hun 
a’i ddisgyblion. Bu’n effro i angen y byd 
am waredwr. Gwyliwn rhag cysgu fel y 
disgyblion, a cholli golwg ar ein hang-
henion ni ac anghenion ein gilydd. Ceis-
iwn yn gyson wybod ewyllys y Tad. 
Gwyliwn golli golwg ar allu a nerth 
Duw. Adwaenai Iesu wendid ac angen y 
disgyblion: ‘Cadwch yn effro, a gwedd-
ïwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan 
gewch chi'ch profi. Mae'r ysbryd yn frwd, 
ond y corff yn wan’, meddai. Pan dan 
ni’n ymladd á’n methiant, diolchwn fod 
Iesu’n ystyried ein gwendid ac yn gweld 
bwriad a dyhead ein calon.  Mae’r ysbryd 
yn barod ond y cnawd yn wan. Yn 
Gethsemane a Chalfaria, mae Iesu’n caru 
i’r eithaf; caru ei Dad a’i ewyllys, caru ei 
gyd-ddyn, ein caru ni. Erchylltra’r groes 
sy’n dangos aberth cariad Duw, a chusan 
arwynebol Jwdas a’i eiriau gwag wrth 
alw Iesu’n athro yn ddim ond arwydd 
nad oedd ei galon yn eiddo i Iesu. Mae 
Duw’r nefoedd yn edrych ar ein calon: 
‘Credu yn y galon sy'n dy wneud di'n 
iawn gyda Duw, a chei dy achub wrth 
gyffesu hynny’n agored’ (Rhuf 10:10).  

 

Gymru ar lwyfan mwyaf y byd pêl 
droed yn nes ymlaen eleni, gwyddom 
mai dim ond gém yw’r cyfan. O weld 
pethau yn eu gwir oleuni, deallwn mai 
dibwys oedd y gém yn erbyn Wcráin, 
fel pob gém arall. O’r herwydd, daliwn 
Wcráin a’i phobl yn ein meddyliau a’n 
gweddïau heddiw eto wrth i’r rhyfel 
yno barhau a dwysau. 

Mor rhwydd yw gwneud yr eilradd yn 
flaenoriaeth a’r pwysig yn ddibwys. 
Dyna’n sicr a ddigwydd pan rydd pobl 
le i bopeth ond i Dduw gan ddiystyru’r 
cyfan y mae Efengyl Iesu Grist yn ei 
gynnig iddynt. Ond nid eraill yn unig. 
Gallaf finnau ymserchu mewn pethau 
nad oes na gwerth na pharhad iddynt 
ac anghofio cyfoeth y Ffydd. Gallaf 
ymboeni am bethau nad oes gennyf 
reolaeth drostynt, fel pe byddai popeth 
yng ngwaith yr Arglwydd yn dibynnu 
arnom ni.  

Oes, mae arnaf finnau angen gras i 
weld pethau yn eu gwir oleuni. Gras i 
weld nad yw cyfoeth mwya’r byd yn 
ddim o’i gymharu á thrysor mawr yr 
Efengyl? Gras i sylweddoli mai yn 
llaw’r Arglwydd Dduw y mae ei waith 
heddiw fel erioed, ac nad ein galluoedd 
na’n gwendidau ni sy’n penderfynu 
beth ddaw o’r dystiolaeth Gristnogol 
yn ein gwlad ond bwriadau grasol a 
rhagluniaethol Duw. A gras hefyd i 
weld ein beiau a’n methiannau yn eu 
gwir oleuni rhag i ni ymdroi’n barhaus 
mewn môr o euogrwydd ac anghofio’r 
maddeuant llawn am bob bai sydd i ni 
yn enw Iesu Grist. 
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Wel, am siom! Gôl i’r gwrthwynebwyr 
yn y funud olaf i roi caead ar biser torf 
oedd yn dal i ddathlu’r gôl a oedd yn 
ein tyb ni wedi sicrhau gêm gyfartal i 
ni. Boddi wrth ymyl y lan unwaith eto, 
fel y digwyddodd mor fynych i dîm pêl 
droed Cymru dros y blynyddoedd. Lôn 
ddiflas iawn am adra ydi’r A470 yn 
hwyr y nos wedi i Gymru golli gêm. 

Ond doedd hi ddim felly nos Fercher er 
gwaetha’r golled. Doedd y siom ddim 
mor arw. A doedd colli dwy gêm o 
fewn wythnos i’w gilydd o bwys mawr 
chwaith. Oherwydd rhwng y gemau yn 
erbyn Gwlad Pwyl a’r Iseldiroedd 
roedd ein tîm cenedlaethol wedi hawlio 
lle yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd.  
O fewn pythefnos ar ddechrau’r mis 
hwn bydd Cymru wedi cael pum gêm, 
a phe buasem wedi colli’r pedair arall 
ni fyddai o bwys gan mai’r gêm yn   
erbyn Wcráin oedd y bwysicaf o gofio 
mai’r wobr oedd ‘mynd i Gwpan y 
Byd’. Fel y digwyddodd, cipiodd gôl 
hwyr i Gymru neithiwr gêm gyfartal i 
sicrhau na chollwn ni’r pedair.  

Mor bwysig yw gweld pethau yn eu 
gwir oleuni. Mi garwn weld Cymru’n 
ennill pob gém, ond am y tro byddai un 
fuddugoliaeth yn ddigon. Oherwydd  
o’u cymharu á’r ‘gém fawr’, eilradd 
yw’r ddwy gêm yn erbyn yr Iseldiroedd 
a’r gemau yn erbyn Gwlad Pwyl a 
Gwlad Belg. Heb os y mis hwn, byddai 
un fuddugoliaeth yn well na phedair. 

Ond er cymaint y gorfoledd a’r dathlu 
ac er cymaint y cyffro o feddwl am 

Yn eu gwir oleuni 



Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 
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Heddiw 
Capel Coch 

Bydd yr oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch yng ngofal 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 3.30 o’r 
gloch gan y Parchg Reuben Rober ts.   
 

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Alan   
Spencer, Llanrwst.  Bydd yr Ysgol Sul 
am 10.30 o’r gloch. 

 
A hefyd ... 

Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Pamela 
Cram.   
 
   
 

Carmel 
Dwylo Prysur 

Cynhelir clwb Dwylo Prysur yng nghapel 
Carmel am 6.30 o’r gloch nos Wener,     
Mehefin 10 
 

Gwasanaeth arbennig 
Cynhelir Gwasanaeth diwedd tymor yr  
Ysgol Sul a’r gweithgareddau eraill yng 
Nghapel Carmel am 10.30 o’r gloch fore Sul 
nesaf, Mehefin 19.  Croeso cynnes i bawb.  
 

Henaduriaeth  
Bydd Henaduriaeth Arfon yn cyfarfod yn 
Capel Coch nos Fawrth, Gorffennaf 12. 
Dyma’r hen ’Gyfarfod Misol’ a gynhelir er-
byn hyn bob tri mis.  

Genesis 
 
‘Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf 
ar Abraham. “Abraham,” meddai wrtho, ac 
atebodd yntau, “Dyma fi.” Yna dywedodd, 
“Cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n an-
nwyl gennyt, a dos i wlad Moreia, ac     
offryma ef yno yn boethoffrwm ar y     
mynydd a ddangosaf iti.” Felly cododd 
Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn, a 
chymryd dau lanc gydag ef, a'i fab Isaac; a 
holltodd goed i'r poethoffrwm, a chychwyn-
nodd i'r lle y dywedodd Duw wrtho. Ar y 
trydydd dydd cododd Abraham ei olwg, a 
gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd 
Abraham wrth ei lanciau, “Arhoswch chwi 
yma gyda'r asyn; mi af finnau a'r bachgen 
draw ac addoli, ac yna dychwelwn         
atoch.” Cymerodd goed y poethoffrwm a'u 
gosod ar ei fab Isaac; a chymerodd y tân a'r 
gyllell yn ei law ei hun. Ac felly yr aethant 
ill dau ynghyd. Yna dywedodd Isaac wrth 
ei dad Abraham, “Fy nhad.” Atebodd    
yntau, “Ie, fy mab?” Ac meddai Isaac, 
“Dyma'r tân a'r coed; ond ble mae oen y 
poethoffrwm?” Dywedodd Abraham, “Duw 
ei hun fydd yn darparu oen y poethoffrwm, 
fy mab.” Ac felly aethant ill dau gyda'i  
gilydd’ (Genesis 22:1-8). 

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.  

 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb 
Annibynwyr Gogledd Arfon yng nghapel 
Salem, Caernarfon am 7.00 o’r gloch, 
nos Fercher, Gorffennaf 13.  Hwn fydd y 
cyfarfod cyntaf wyneb yn wyneb ers 
dechrau 2020. 
 
Cafodd y Parchg Dylan Rhys Parry, a 
fu’n weinidog yn Llandudno, ei sefydlu’n 
weinidog yn ei ofalaeth newydd ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl nos 
Iau diwethaf. Mae wedi bod yno ers 
blwyddyn erbyn hyn ond ni lwyddwyd i 
gynnal oedfa sefydlu cyn hyn. Braf oedd 
cael ymuno á’r oedfa trwy gyfrwng 
Zoom, a dymuwn yn dda i Dylan a’r 
ddwy eglwys.  

 

Oedfa Youtube 
Capel Tanycoed  

Gan fod yr oedfaon wedi ail gychwyn 
yng Nghapel Tanycoed erbyn hyn ni fydd 
modd recordio oedfa ar gyfer Y ouTube 
bob Sul o hyn allan.   

Gobeithio er hynny y bydd modd gosod 
rhai oedfaon dan arweiniad y Gweinidog 
ar Y ouTube.  Bwriedir o leiaf osod 
gweddill y gyfres o bregethau ar Ail Lyfr 

y Brenhinoedd ar Youtube dros yr wyth-
nosau nesaf.  Byddant i’w gweld hefyd ar 
wefan yr Ofalaeth. 

 

Y Suliau nesaf 
 

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. - Oedfa Ddathlu’r Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Y Parchg Sarah Roberts 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Mehefin 26 
 

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

 

Dydd Sul, Gorffennaf 3 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Parchg Gwyndaf Jones 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Coetmor 
Williams 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 


