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

Gweddi:  Helpa ni gerdded gyda thi 
heddiw, Dad annwyl. 

Emyn: 489 “Does neb ond ef ...” 

Darllen: Marc 14:53-72 

Dyma ddod at ddigwyddiadau tywyll y 
nos y bradychwyd Iesu. Mae yma sefyllfa 
lawn tensiwn. Mae’r sefydliad crefyddol 
Iddewig yn ymgynnull yn hwyr y nos i 
ddedfrydu Iesu i’w groeshoelio. Nid oedd 
hawl cyfreithiol i gyfarfod yn hwyr y nos 
nac i bennu dedfryd o farwolaeth ar 
ddydd yr achos. Pobl â bwriad penodol 
oeddynt, wedi trefnu gyda Judas i ddal 
Iesu’r noson honno, a chael tystiolaeth 
ffug yn erbyn Iesu. Dyma lywodraethwyr 
a gollodd olwg ar wirionedd a thegwch. 
Peth dychrynllyd yw llywodraeth lygredig 
sy’n anwybyddu’r gwir ac yn pedlera 
celwydd. Eu priod waith oedd amddiffyn 
y ffydd Iddewig a gweini barn yn deg. 
Gwyddent nad oedd tystiolaeth ddigonol i 
ddedfrydu Iesu i farwolaeth, ac felly 
roedd rhaid dibynnu ar dystion celwyddog 
neu rai a fyddai’n lled ddyfynnu’r hyn 
ddywedodd Iesu. Gwelwn fod tystion 
celwyddog yn gwrthddweud ei gilydd ac 
felly’n methu dod â chyhuddiad cyfiawn 
yn erbyn yr Iesu. Trwy’r cwbl mae Iesu’n 
dawel a hunan-feddiannol a hollol fud, 
gan gyflawni gair y proffwyd: ’Cafodd ei 
gam-drin a'i boenydio, wnaeth o ddweud 
dim, fel oen yn cael ei arwain i'r lladd-dy. 
Yn union fel mae dafad yn dawel pan 
mae'n cael ei chneifio, wnaeth o ddweud 
dim. Cafodd ei gymryd i ffwrdd heb achos 
llys teg’ (Eseia 53:7-8). Doeth ydy bod yn 
dawedog yn wyneb rhagfarn rhai pen-
galed na fynnant wrando ar reswm. 
Gwyliwn rhag pobl sydd heddiw’n 
gwyrdroi geiriau Iesu er cyfiawnhau eu 
gweithredoedd a’u ffordd o fyw. Pan   
holwyd Iesu gan y Prif Offeiriad, ‘Ai ti 
ydy'r Meseia, Mab yr Un Bendigedig?’ 

atebodd yn glir, ‘Ia, fi ydy o. A byddwch 
chi'n fy ngweld i, Mab y Dyn, yn          
llywodraethu gyda'r Un Grymus ac yn 
dod yn ôl ar gymylau'r awyr’ (ad. 62). 
Trwy ei ddatganiad mae’n troi’r byrddau 
ar y Sanhedrin ac yn eu gorfodi i wneud 
penderfyniad amdano: penderfyniad y 
mae’n rhaid i bob un ohonom ei wneud. 
Gallant ei dderbyn yn Feseia, neu ei 
wrthod gan gyhoeddi eu hunain yn euog 
o groeshoelio’r Meseia, Mab Duw. Yr 
Un fyddai’n dod yn ôl ryw ddydd yn   
llywodraethwr a barnwr y byd; yr Un y 
mae’n rhaid i bob un sefyll o’i flaen ryw 
ddydd i roi cyfri. Mor galed yw eu calon-
nau anghrediniol wrth i bob un 
ddedfrydu Iesu i farwolaeth a throi i’w 
boenydio a’i wawdio.  

Yma hefyd oedd Pedr, y disgybl oedd 
wedi dilyn o hirbell; yr un oedd chwe 
mis ynghynt yn Cesarea Philipi wedi 
cyffesu mai Iesu oedd y Meseia. Ond 
yma, gadawodd i ofn reoli ei eiriau a’i 
ymddygiad nes gwadu deirgwaith ei fod 
yn adnabod Iesu, a hynny dan regi a 
thyngu. Dyma ydi methu ag arddel Iesu’r 
gwaredwr, profiad cyfarwydd i ddilyn-
wyr Iesu.  Er i Iesu rybuddio Pedr yn yr 
oruwchystafell, mynnodd Pedr na fyddai 
yn ei adael er i bawb arall wneud hynny. 
‘“Wir i ti,” meddai Iesu wrtho, “heno, 
cyn i'r ceiliog ganu ddwywaith, byddi di 
wedi gwadu dair gwaith dy fod yn fy nab-
od i!”’ (ad.29-30). Beth barodd iddo ofni 
a gwadu? Mae’n bosib iddo fentro i le 
nad oedd i fod; bod hyderu ynddo’i hun 
yn ormodol wedi achosi iddo fentro i 
ganol y gelyn. Dywedodd gelwydd ar 
ben celwydd er ei amddifyn ei hun. Ond 
nid dyna ddiwedd yr hanes. Mae Pedr yn 
torri ei galon yma’n edifeiriol am iddo 
ddisgyn mor isel. Mae pechod a methiant 
yr anghredadun fel dwr ar gefn hwyaden 
yn llifo drosto. Ond mae methiant y cred-
adun yn treiddio i’w feddwl a’i galon a’i 
gydwybod ac yn ymddangos yn ei ddag-
rau. Ond dagrau ydynt sy’n arwain un i 
dderbyn maddeuant a dechrau newydd. 
Dagrau i adfer cariad ydi dagrau edifeir-
wch. 

ran ei neges sylfaenol a chanolog. 
Does yna ddim byd diduedd ynglŷn ag 
Eglwys Iesu Grist: mae hi o blaid y 
Ffydd, o blaid yr Efengyl, o blaid ei 
Harglwydd. A chyhoeddi’r newyddion 
da am Grist a ffordd iachawdwriaeth 
yw ei galwad a’i chyfrifoldeb. Sut  
bynnag a thrwy ba gyfrwng bynnag y 
gwna hi hynny, yr un yw ei neges. O 
oes i oes, bu’r Eglwys yn cyhoeddi 
bywyd a marwolaeth ac atgyfodiad 
Crist ac yn galw ar bobl i gredu ynddo 
a derbyn trwyddo fywyd newydd a 
gobaith sicr. Ac oes, mae gan bobl 
hawl i ddisgwyl mai’r gwirionedd am 
Grist y bydd yr Eglwys yn ei gyhoeddi 
o hyd.  

Ar bob cyfrif, ceisiwn ffyrdd newydd a 
gwahanol o gyflwyno’r neges honno. 
Trwy bob cyfrwng hen a newydd, yn 
nerth yr Ysbryd Glân awn â’r Efengyl i 
sylw pobl ein hoes. A maddeued Duw i 
ni am bob esgeulustod yn y gwaith 
hwn. Ond beth bynnag y cyfrwng a’r 
negesydd a’r amrywiol faterion y mae 
Eglwys Crist yn ymgodymu â hwy ar 
wahanol adegau, gwyddom beth i’w 
ddisgwyl oddi wrthi. ‘Y gair am y 
groes’ (1 Cor. 1:18) yw pob dim i’r 
Eglwys. Dyma galon y Ffydd, ac nid 
yw’r Eglwys yn ymddiheuro i neb am 
dynnu sylw pobl drachefn a thrachefn 
at yr hyn a gyflawnodd Crist trwy ei 
farwolaeth a’i atgyfodiad. Ac fel pobl 
y Ffydd honno, gwyddom beth i’w 
ddisgwyl bob tro y daw neb atom yn 
enw Crist: gair a fydd dyrchafu ein 
hannwyl Waredwr a’i arw groes.  
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Cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban yr 
wythnos ddiwethaf y cyntaf o gyfres o 
‘bapurau’ a fydd yn cyflwyno’r achos 
dros alw refferendwm arall ynghylch 
annibyniaeth.  Ac ar unwaith, yr hyn 
a’m trawodd o wylio News at Ten y 
BBC a gwrando ar Radio 5 Live oedd y 
duedd i orffen pob adroddiad ynglŷn â 
hyn ar nodyn ‘negyddol’. Bwletin 5 
Live er enghraifft yn cyfeirio at yr hyn 
a ddywedodd Nicola Sturgeon yn ei 
chynhadledd newyddion, ond yn  cloi’r 
adroddiad trwy ddarlledu ymateb  
beirniadol Boris Johnson. A News at 
Ten yn rhoi sylw i ffermwr pleidiol i 
annibyniaeth ond yn cloi efo bragwr a 
bleidleisiodd o blaid annibyniaeth yn 
Refferendwm 2014 ond sydd bellach 
yn ei erbyn.  

Rhaid cyflwyno dwy ochr y ddadl, ond 
rwy’n ofni mai ernes a welwn yma o’r 
hyn a gawn ni dros y misoedd nesaf: 
rhoi llais i’r ddwy ochr, ond cloi yn 
amlach na heb (os nad yn ddieithriad) 
efo’r gwrthwynebiad i annibyniaeth.  A 
thrwy hynny, am ein bod yn tueddu i 
ddal gwell sylw ar yr hyn a glywn ar 
ddiwedd adroddiad, hyrwyddo’r farn 
wrthwynebus i annibyniaeth (gan roi’r 
argraff o fod yn ddiduedd). Byddai’n 
dda gen i fod yn anghywir yn hyn o 
beth, ond rwy’n ofni mai dyma fydd y 
patrwm. Gwyddom beth i’w ddisgwyl. 

Yn wahanol i’r BBC, does dim angen 
i’r Eglwys Gristnogol fod yn ddiduedd. 
Rwy’n gobeithio o’r herwydd fod pobl 
yn gwybod beth i’w ddisgwyl oddi   
wrthi, nid o ran gwleidyddiaeth ond o 

Gwybod beth i’w ddisgwyl 
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Heddiw 
Capel Coch 

Bydd yr oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Gwenda 
Richards.   
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gerallt Lloyd Evans. 
 

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

Carmel 
Cynhelir oedfa diwedd tymor yr Ysgol 
Sul a Dwylo Prysur yng nghapel Carmel 
am 10.30 o’r gloch.  Gwasanaethir am 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Sarah      
Roberts.   

 
A hefyd ... 

Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Miriam Watling, 
Llundain.   
 
   

Cymorth Cristnogol 
Mi gofiwch i ni wneud apêl trwy Gronyn yn 
lle’r casgliad arferol yn ystod Wythnos 
Cymorth Cristnogol ym mis Mai.  Erbyn i’r 
arian gael ei anfon i Gymorth Cristnogol 
roedd cyfanswm o £810 wedi ei dderbyn 
oddi wrth aelodau’r eglwysi yn Llanberis  
Deiniolen.  Diolch yn fawr iawn i bawb a 
gyfrannodd am eu cefnogaeth i’r apêl a’u 
haelioni.   

Genesis 
 
‘Bu Sara fyw am gant dau ddeg a saith o 
flynyddoedd; dyna hyd ei hoes. Bu farw 
Sara yn Ciriath-arba, hynny yw Hebron, 
yng ngwlad Canaan; ac aeth Abraham i 
alaru am Sara, ac wylodd amdani. Wedi 
hynny cododd Abraham o ŵydd y marw, a 
dywedodd wrth yr Hethiaid, “Dieithryn ac 
ymdeithydd wyf yn eich mysg; rhowch i mi 
hawl ar fedd yn eich plith, er mwyn imi 
gael claddu fy marw.” Atebodd yr Hethiaid 
Abraham, a dweud wrtho, “Clyw ni,      
f'arglwydd; tywysog nerthol wyt ti yn ein 
plith. Cladda dy farw yn y gorau o'n bedd-
au; ni wrthyd neb ohonom ei fedd iti i 
gladdu dy farw.” Yna cododd Abraham ac 
ymgrymu i'r Hethiaid, pobl y wlad, a 
dweud wrthynt, “Os ydych yn fodlon imi 
gladdu fy marw, gwrandewch arnaf, a   
deisyfwch trosof ar Effron fab Sohar iddo 
roi imi ogof Machpela, sy'n eiddo iddo ac 
yng nghwr ei faes. Rhodded hi i mi am y 
pris llawn, imi gael hawl ar fedd yn eich 
plith.” Yr oedd Effron yn eistedd gyda'r 
Hethiaid, a dywedodd wrth Abraham yng 
nghlyw'r Hethiaid a phawb oedd yn dod i 
mewn trwy borth ei ddinas, “Na,            
f'arglwydd, gwrando arnaf; rhof y maes i ti 
yn ogystal â'r ogof sydd ynddo; yr wyf yn 
ei rhoi i ti yng ngŵydd fy mhobl; cladda dy 
farw.” Yna ymgrymodd Abraham o flaen 
pobl y wlad, a dywedodd wrth Effron yn eu 
clyw, “Os felly, gwrando arnaf; yr wyf am 
roi i ti bris y maes; cymer hyn gennyf, er 
mwyn imi gael claddu fy marw 
yno.”  ’ (Genesis 23:1-13). 

Cofion  
Anfonwn ein cofion at ein haelodau sydd 
heb fod yn dda neu yn yr ysbyty ar hyn o 
bryd.  Boed i chi brofi adferiad iechyd 
buan.   
 

Diolch 
Ceir hysbysiad isod am Gymanfa Ganu 
Gŵyl Gyhoeddi’r Eisteddfod. 
 
Bydd gweithgareddau’r Ŵyl Gyhoeddi 
yn cychwyn ganol yr wythnos hon, ac 
wrth weld gweithgareddau o’r fath yn 
dychwelyd o dipyn i beth dros y misoedd 
diwethaf gallwn ddiolch i Dduw fod 
pethau yn dechrau dod i drefn eto wedi 
cyfnod hir y cyfyngiadau y buom yn byw 
danynt oherwydd Covid-19. 
 
Wrth i dyrfaoedd o gannoedd a miloedd 
ymgynnull unwaith eto gweddïwn y bydd 
pobl yn parhau i gael eu diogelu rhag yr 
haint nad yw eto wedi cilio. Daliwn i 
weddïo hefyd dros bawb sy’n parhau yn 
bryderus a phawb sy’n dal i ddioddef  
effeithiau hir dymor Covid. 
 

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 nesaf, Mehefin 26.    
 
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.  
 

Henaduriaeth  
Bydd Henaduriaeth Arfon yn cyfarfod yn 
Capel Coch nos Fawrth, Gorffennaf 12. 
Dyma’r hen ’Gyfarfod Misol’.  

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. 
 

Y Suliau nesaf 
 

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 
 

Dydd Sul, Gorffennaf 10 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
11.15 a.m. - Ysgol Sul 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
Y Parchg Gerallt Lloyd Evans 
Carmel: 
5.00 p.m. - Oedfa  


