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

Gweddi: Gad i ni Dad Nefol gael golwg 
newydd ar waith Iesu drosom ar y groes. 

Emyn: 482 “Ai am fy meiau i ...” 

Darllen: Marc 15:16-47 

Mewn geiriau syml a moel y ceir hanes y 
Croeshoelio gan Marc. Tynged yr euog 
oedd cario’i groes ei hun, ond caiff yr 
Iesu cyfiawn ei dywys i Galfaria ag un 
arall yn cario’i groes. Ni cheir disgrifiad 
manwl o erchylltra’r croeshoelio. Byddai 
darllenwyr cyntaf yr efengyl o bosibl yn 
gyfarwydd â’r weithred farbaraidd. 
Gallwn ddirnad ychydig bach o’r hyn a 
ddioddefodd Iesu: gwelwn fod y boen 
gorfforol yn arteithiol ond dioddefai 
boenau mwy na’r corfforol yn unig. Mae 
yma hefyd boen emosiynol sy’n medru 
bod yn waeth na’r boen gorfforol: poen 
cyfeillion yn troi cefn a neb i sefyll gydag 
ef; poen gorfod gwrando ar gelwydd y 
cyhuddwyr; poen dedfryd anghyfiawn yr 
awdurdodau; poen y floedd, “Croeshoelia 
ef”; poen gwawd milwyr ac awdurdodau 
rhyfygus pan oedd ar y groes. Gadawyd 
ef yn unig a di-gefn. Ond roedd gwaeth i 
ddod: y boen ysbrydol o gael Duw ei Dad 
yn ei adael. ‘Yna 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?”’ (ad 34). Aeth Iesu i’r groes yn gwbl 
ymwybodol o’r hyn oedd yn digwydd. 
Gwrthododd yfed y myrr a fyddai wedi 
dylu ei synhwyrau a lleddfu ychydig ar ei 
boenau. Dioddefodd y boen i’r eithaf. 
Profodd waethaf pechod y ddynoliaeth. 
Ac er nad oeddem ni yno, cofiwn ein bod, 
trwy anwybyddu Iesu a gwrthod gwrando 
arno na phlygu iddo, yn cyfrannu at ei 
groeshoelio. Trwy rannu ei ddillad a’i 
groeshoelio rhwng y lladron yr oedd ei 
elynion, yn anymwybodol, yn cyfawni’r 
proffwydoliaethau. “Maen nhw'n rhannu 

fy nillad rhyngddyn nhw, ac yn gamblo 
am fy nghrys” (Salm 22:18). “Bydd fy 
ngwas cyfiawn yn gwneud llawer o bobl 
yn gyfiawn, ac yn cario baich eu beiau ar 
ei ysgwyddau … Cymerodd bechodau 
llawer o bobl arno'i hun ac ymyrryd ar 
ran gwrthryfelwyr” (Eseia 53:11-12). Y 
mae i’r chwe awr ar groes a’r farwolaeth 
unigryw le allweddol yn ein hanes, ac y 
mae i’r digwyddiad ystyr ysbrydol trag-
wyddol. Cofiwn ein bod yn edrych ar 
aberth Iesu Grist, Mab Duw. Nid Duw 
sy’n marw; nid yw hynny’n bosibl. Ni 
ellir gwahanu’r Tad, y Mab a’r Ysbryd 
Glân. Ond mae Iesu’r Mab a wisgodd 
gnawd yn gweiddi,  “Fy Nuw, fy Nuw, 
pam wyt ti wedi troi dy gefn arna i?” 
Doedd o ddim wedi troseddu, ond dengys 
ei waedd iddo gymryd troseddau eraill  
arno’i hun. Mae’r cyfiawn yn marw dros 
yr anghyfiawn gan agor ffordd i’w gyf-
iawnhau a’i ddwyn i gymod heddychlon 
â Duw. “Felly, gan ein bod ni wedi'n 
derbyn i berthynas iawn gyda Duw, drwy 
gredu, mae gynnon ni heddwch gyda 
Duw o achos beth wnaeth ein Harglwydd 
ni, Iesu y Meseia. Wrth gredu dŷn ni 
eisoes wedi dod i brofi haelioni Duw, a 
gallwn edrych ymlaen yn llawen i gael 
rhannu yn ei  ysblander” (Rhufeiniaid 
5:1). Does ryfedd iddi dywyllu wrth i‘r 
Arglwydd a greodd bopeth fod ar groes. 
Does ryfedd iddo roi llef uchel wrth 
farw: llef fuddugoliaethus am iddo orffen 
y gwaith o gymryd cosb ein pechod. 
Roedd hon yn farwolaeth wirfoddol., ac 
mae Duw’r Nefoedd yn cydnabod fod y 
gwaith yn ddigonol. Rhwygwyd llen y 
Deml, yn arwydd  gweladwy fod y ffordd 
at Dduw wedi ei hagor a bod ei aberth yn 
ddigonol. Hon oedd y llen na châi neb 
ond yr offeiriad, wrth roi aberth, fynd 
heibio iddi i’r Cysegr Sanctaidd. Bellach 
nid oes angen nac aberth nac offeiriad er 
mwyn bod efo Duw. Y mae i’r edifeiriol 
le, boed leidr a groeshoeliwyd gyda’r 
Iesu neu filwr a gymerodd ran yn y 
croeshoelio. Mae pawb sy’n galw arno 
mewn edifeirwch a ffydd yn cael dechrau 
newydd. Diolch iddo. 

ei wddf. Mae’n bosibl nad oedd ond 
addurn, ond tybed a oedd yn arwydd o 
ffydd?  Wn i ddim. Ond mi wn fod y 
pethau lleiaf yn medru bod yn arwydd 
o ffydd y Cristion, ac mai trwy bethau 
bychain y bydd eraill yn sylwi ar y 
ffydd honno. 

Dweud diolch; dweud ‘sori’; holi am 
hynt a helynt; bod yn gwmni; cadw 
cefn; gwneud neges; torri’r ardd; anfon 
neges ffôn neu lythyr neu ebost: gall 
cant a mil o bethau bychain ddangos 
cariad a gofal y Cristion am eraill. Yn 
aml, y pethau bychain yw’r pethau 
pwysicaf gan mai dyna sy’n gwneud 
argraff ar bobl. Gweld parodrwydd 
Cristnogion i wneud y pethau bychain 
sy’n peri i rai gymryd eu tystiolaeth i’r 
Arglwydd Iesu Grist a’u ffydd ynddo o 
ddifrif. Ar brydiau, nid ein geiriau o 
dystiolaeth i Grist a’i waith – er mor 
bwysig yw’r rheiny – sy’n siarad orau 
ond y gweithredoedd syml o gariad a 
thosturi sy’n deillio o waith grasol 
Crist ynom.  A gall prinder y fath 
weithredoedd ddweud cyfrolau am  
natur a dilysrwydd ein ffydd. Dyma a 
ddywed Iesu wrthym: ‘Felly boed i’ch 
goleuni chwithau lewyrchu gerbron 
eraill, er mwyn iddynt weld eich 
gweithredoedd da chwi a gogoneddu 
eich Tad, yr hwn sydd yn y nef-
oedd’ (Mathew 5:16).  

Peidiwn byth â blino ar wneud daioni 
nac ar wneud y gweithredoedd lleiaf 
gan fod y weithred leiaf un yn medru 
llefaru’n eglur am gariad Duw sy’n ein 
cymell ninnau i garu a gwasanaethu. 
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Mr Johnson druan. Maen nhw’n deud 
ei fod mor glên. Ac eto roedd bron 
pawb yn ei erbyn.  Doedd ryfedd bod 
golwg flinedig arno’r noson o’r blaen. 
At y diwedd, roedd o’n amlwg wedi 
cael mwy na digon ac yn falch o gael 
dianc o olwg y camerâu.  

Mae ambell un yn awgrymu bod ei 
ddyddiau gorau drosodd a’i bod yn 
bosibl na welwn lawer o Mr Johnson 
eto ar y llwyfan mawr. Gobeithio na 
ddigwydd hynny. Yn ôl a glywais, mae 
o’n gwrtais a charedig, a byddai’n biti 
mawr colli rhywun felly sy’n esiampl 
dda i’w gydweithwyr a’r genhedlaeth 
sy’n codi. 

Yn aml iawn, y pethau bychain sy’n 
bwysig ac yn dweud cyfrolau. Nos 
Wener, enillodd Cameron Norrie ei 
gêm ar y Cwrt Canol yn Wimbledon. 
Yn Seland Newydd y magwyd ef, ond 
Cymraes yw ei fam ac Albanwr yw ei 
dad. Ond rhywbeth a ddywedwyd am 
ei wrthwynebwr nos Wener a dynnodd 
fy sylw: ‘Ar ddechrau pob gêm ar ei 
“serf” ei hun, mae o’n diolch i’r hogia 
neu’r genod sy’n taflu’r peli ato’. 
Mae’r ffaith fod y sylwebydd wedi 
crybwyll hyn yn amlwg yn dangos ei 
fod yn anghyffredin. Mae pethau bach 
felly yn werth eu clywed ac yn ennyn 
parch. Chwarae teg iddo, a hir y parhao 
Steve Johnson yn esiampl yn hyn o 
beth i’w gyd-chwaraewyr.  

Byddai’n ddifyr iawn gwybod a oedd 
unrhyw arwyddocâd i’r groes a wisgai 
Steve Johnson ar y gadwyn o amgylch 

Cwrteisi Johnson 
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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 Parchg Gwyndaf 
Jones.   
 

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

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

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 gan y Gweinidog. 

 
A hefyd ... 

Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal Cas Meurig, Y Bala.  
   

Henaduriaeth  
Bydd Henaduriaeth Arfon yn cyfarfod yn 
Capel Coch nos Fawrth, Gorffennaf 12.  

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb An-
nibynwyr Gogledd Arfon yng nghapel Sal-
em, Caernarfon am 7.00 o’r gloch, nos 
Fercher, Gorffennaf 13.   
 

Ysgol Sul ola’r tymor 
Mae diwedd tymor yr ysgolion yn dod yn 
nes ac felly daw tymor Ysgol Sul Capel 
Coch  i ben ddydd Sul nesaf, Gorffennaf 10. 
Edrychwn ymlaen at weld cymaint â phosib 
yno y Sul nesaf cyn y gwyliau. 

Genesis 
 
‘Yr oedd oes gyfan Abraham yn gant saith 
deg a phump o flynyddoedd. Anadlodd 
Abraham ei anadl olaf, a bu farw wedi oes 
hir, yn hen ac oedrannus; a chladdwyd ef 
gyda'i dylwyth. Claddwyd ef gan ei feibion 
Isaac ac Ismael yn ogof Machpela, ym 
maes Effron fab Sohar yr Hethiad, i'r dwy-
rain o Mamre, y maes yr oedd Abraham 
wedi ei brynu gan yr Hethiaid. Yno y 
claddwyd Abraham gyda'i wraig 
Sara. Wedi marw Abraham bendithiodd 
Duw ei fab Isaac, ac arhosodd Isaac ger 
Beer-lahai-roi. ’  
 
Dyma genedlaethau Isaac fab Abraham: tad 
Isaac oedd Abraham, ac yr oedd Isaac yn 
ddeugain mlwydd oed pan gymerodd yn 
wraig Rebeca ferch Bethuel yr Aramead o 
Padan Aram, chwaer Laban yr Aramead. A 
gweddïodd Isaac ar yr ARGLWYDD dros 
ei wraig, am ei bod heb eni plentyn. Ateb-
odd yr ARGLWYDD ei weddi, a beichiog-
odd ei wraig Rebeca. Aflonyddodd y plant 
ar ei gilydd yn ei chroth, a dywedodd    
hithau, “Pam y mae fel hyn arnaf?” Aeth i 
ymofyn â'r ARGLWYDD, a dywedodd 
yr ARGLWYDD wrthi, 
 
“Dwy genedl sydd yn dy groth, 
a gwahenir dau lwyth o'th fru, 
bydd y naill yn gryfach na'r llall, 
a'r hynaf yn gwasanaethu'r ieuengaf”’ 
(Genesis 25:7-11, 19-23). 

Te Mefus 
Cynhaliwyd ‘Te Mefus’ Capel Bethle-
hem yn y festri nos Fercher diwethaf, 
Mehefin 29 a gwnaed elw o £665 at 
Gronfa’r Capel.   
 
Diolch yn fawr i bawb a weithiodd yn 
galed i baratoi ar gyfer y noson ac a ofal-
odd am bopeth ar y noson.  Cafwyd cefn-
ogaeth dda iawn, a diolch i‘r holl aelodau 
a chymdogion a ddaeth yno i gefnogi’r 
ymdrech.  
 

.Carmel 
Ar ddiwedd tymor yr Ysgol Sul yng 
nghapel Carmel y Sul diwethaf cafwyd 
cyfle i ddiolch i fwy nag un o’r athrawon 
am eu gwasanaeth hir i’r Ysgol Sul.   
 
Yn ystod y bore o hwyl, y bu raid ei   
gynnal yn y Capel yn hytrach nag ar y 
Cae Chwarae oherwydd y tywydd drwg, 
cyflwynwyd rhodd i Mrs Helen Roberts a 
Mrs Wendy Jones am eu gwasanaeth am 
30 o flynyddoedd a mwy.   
 
Yn ystod yr oedfa nos Sul cyflwynwyd 
rhodd i Mr Godfrey Northam i gydnabod 
ei wasanaeth ffyddlon i’r Ysgol Sul am 
50 o flynyddoedd!  Bydd rhodd yn cael ei 
chyflwyno hefyd i Mrs Margaret Bryn 
sydd wedi bod yn athrawes Ysgol Sul am 
yn agos i 40 o flynyddoedd. 
 
Gwerthfawrogir eu hymroddiad arbennig 
hwy a phob un arall a fu’n arwain yr 
Ysgol Sul dros y blynyddoedd ac sy’n 
parhau i wneud hynny. 
 

Mabolgampau 
Daeth y glaw bnawn Gwener i’n gorfodi 
i ohirio noson Mabolgampau Cynllun Efe 
a oedd i’w chynnal yn Llanrug.  Trueni 
mawr am hynny wedi’r holl baratoadau 
gan Susan.  Gobeithio bydd modd cynnal 
y Mabolgampau wythnos i nos yfory, nos 
Lun, Gorffennaf 11.    
 

 
 
 
 

Y Suliau nesaf 
 
 

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: 
5.00 p.m. - Y Parchg Gerallt Lloyd Evans 
Carmel: 
5.00 p.m. - y Canon Idris Thomas  
 

Dydd Sul, Gorffennaf 17 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts  
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel:  
5.00 p.m. - Ceri Dart a Minnie Lewis  
 

Dydd Sul, Gorffennaf 24 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
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 31 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - I’w gadarnhau   
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Iwan Llywelyn Jones 
Ebeneser a Chefnywaun: 
DIM OEDFA  
Carmel:  
5.00 p.m. - I’w gadarnhau 
 
 
 

 


