
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi:   O Dad nefol, dyro i ni weld a 
deall mwy o wirioneddau dy newyddion 
da yn Iesu Grist. 

Emyn: 276 “O’r nef y daeth, Fab di-nam” 

Darlleniad: Mar c 11:1-19 

Cawn yma hanes Iesu’n marchogaeth i 
Jerwsalem er mwyn cerdded ffordd y 
Groes drosom. Fel y dywed Philipiaid 2, 
‘Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd 
fod cydraddoldeb â Duw yn beth i ddal 
gafael ynddo ond fe'i gwacaodd ei hun, 
gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar 
wedd ddynol.  O'i gael ar ddull dyn, fe'i 
darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd 
hyd angau, ie, angau ar groes.’ Yma 
rhoddir benthyg ebol i’r disgyblion er 
mwyn i’r Iesu farchogaeth i Jerwsalem 
arno. Gwelwn y gall gweithred fechan 
gyffredin gyfrannu at wireddu addewid 
Duw am y Meseia, achubydd y byd.  
Gweithred fechan oedd hon a agorodd 
ffordd i Iesu allu cyhoeddi mai ef oedd y 
Meseia y soniodd Sechareia amdano: 
‘Dathlwch bobl Seion! Gwaeddwch yn 
llawen, bobl Jerwsalem! Edrych! Mae dy 
frenin yn dod. Mae o'n gyfiawn ac yn 
achub; mae'n addfwyn ac yn marchogaeth 
ar asyn, ie, ar ebol asen’ (Sechareia 9:9) 
Cofiwn mai trwy ein geiriau a’n 
gweithredoedd cyffredin, mewn ymateb i 
ewyllys yr Arglwydd, y mae Ef yn dewis 
rhannu ei neges â’r byd. Ni ddaeth Iesu 
fel llywodraethwr daearol i orfodi pobl i 
blygu iddo. Dod a wnaeth ar ebol asyn 
mewn gostyngeiddrwydd a heddwch, 
gyda thyrfa’n cario palmwydd yn hytrach 
nag arfau. Cynhyrfwyd ei ddilynwyr pan 
aeth i Jerwsalem ar Sul y Palmwydd. 
Cyflawnir proffwydoliaeth y Salmydd 
wrth i’r dyrfa floeddio, ‘O ARGLWYDD, 
plîs achub ni! O ARGLWYDD, gwna i ni 
lwyddo!  Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r 
ARGLWYDD wedi ei fendithio'n fawr. 

Bendith arnoch chi i gyd o deml yr     
ARGLWYDD! Yr   ARGLWYDD ydy'r 
Duw go iawn, ac mae wedi rhoi ei olau i 
ni. Gadewch i ni ddathlu! Ewch at yr  
allor gyda changhennau coed 
palmwydd’ (Salm 118:25-27). I ba      
raddau y mae clywed a gweld Iesu’n ein 
cynhyrfu ni ac yn ein llenwi â gobaith a 
mawl?  Galwai’r dyrfa arno i ‘achub yn 
awr’. Y peth cyntaf a wnaeth yn y ddinas 
oedd mynd i’r Deml a dysgu gwersi 
pwysig i’w ddilynwyr.  Cyhoeddodd mai 
tý gweddi oedd y Deml, gan ei hadfer 
felly i’w gwir bwrpas. Roedd  arweinwyr 
crefyddol ei ddydd wedi colli golwg ar y 
gwirionedd hwnnw.  Tý i gadw deddfau 
ynddo oedd y Deml iddynt hwy; lle i 
guddio o olwg Duw; ‘ogof lladron’ yn 
hytrach na lle i gadw perthynas â Duw.  
Mae Iesu’r Brenin yn adfer ein perthynas 
â’n Tad nefol. Cawn drwyddo lwybr 
rhydd at Dduw mewn gweddi. Gofalwn 
ninnau heddiw fod ein calonnau’n 
aelwydydd sy’n agored i’r berthynas.  
Boed ein cartrefi a’n heglwys yn fan 
gweddi drosom ein hunain, ein teulu, ein 
cyd-aelodau, ein cymuned, ein gwlad a’n 
byd. Dangosodd Iesu hefyd ei fod yn 
Frenin trugarog sy’n derbyn pwy bynnag 
sy’n troi ato. Agorodd y Deml i bawb 
ddod i mewn. Cymryd mantais o bobl  a 
wnai’r awdurdodau crefyddol, a chau’r 
cenhedloedd a’r tlodion a’r anghenus  
allan. Dangosodd Iesu  dosturi ac awydd 
Duw i achub pobl o bob cenedl. Diolch y 
cawn, trwy Iesu, ddod at y Tad fel yr 
ydym a gosod ein hanghenion o’i flaen; 
dod gan wybod ei fod Ef yn barod i’n 
derbyn ac i ddelio’n llawn â’n poenau a’n 
pryderon, ein pechodau a’n gwendidau. 
Dywedwn gyda’r emynydd, ‘Cymer Iesu 
fi fel ’rydwyf’. Mae’r Iesu hefyd yn adfer 
y Deml yn fan o fawl i Dduw.  Wrth 
brofi haelioni gras Duw yn Iesu Grist, 
rhoddodd y bobl fawl i Dduw. Wrth brofi 
a chyfri bendithion Duw heddiw 
ymunwn ninnau yn y mawl. Curwn  
ddwylo mewn gwerthfawrogiad o’n Tad 
Nefol a’r holl fendithion yr ydym yn eu 
derbyn trwy Iesu Grist, ein Brenin.  

Wrth drafod agwedd Iesu at amser 
nodwyd y deg peth a ganlyn mewn un 
erthygl a ddarllenais. Roedd ganddo 
amser i weddi ac i’r ysgrythurau. Ni 
wastraffodd amser trwy bechu am na 
phechodd erioed. Nid oedd yn cael ei 
reoli gan ddisgwyliadau pobl.  Roedd 
ei fwriadau’n gwbl glir. Roedd ei 
flaenoriaethau’n gywir. Roedd ganddo 
amser i bob unigolyn oedd angen ei 
sylw. Rhoes amser i baratoi eraill ar 
gyfer eu cenhadaeth. Roedd yn dewis 
ei gwmni’n ofalus. Gofalodd am amser 
i orffwys. Nid oedd yn diogi o gwbl. 

Nodi’n unig y pethau hyn a wnaf yma. 
Cewch enghreifftiau o bob un ohonynt 
yn yr efengylau. Mwy na thebyg y 
gellid ychwanegu sawl peth arall atynt 
o ddilyn hanes Iesu o’r crud i’r bedd. 
Ond â’r Pasg wrth law, gwelwn fod 
hyn oll yn wir amdano yn ystod yr 
Wythnos Fawr. Mae’n amlwg fod ei 
fryd ar gyflawni’r gwaith a osodwyd ar 
ei gyfer, ac ni chaiff neb na dim ei 
rwystro rhag mynd i’r groes. Gofalodd 
baratoi ei ddisgyblion ar gyfer bod 
hebddo a pharhau eu gweinidogaeth. 
Mynnodd encilio i Fethania i orffwyso 
ac i weddïo er mwyn bod yn barod ar 
gyfer ei ddioddefaint. Ac er i’r groes 
fwrw ei chysgod drosto – a hyd yn oed 
ar y groes – dangosodd ei gariad trwy 
roi sylw i anghenion pobl eraill.  

Roedd gan Iesu amser i bopeth ac i 
bawb, ac roedd pob eiliad wedi ei 
chysegru i’w Dad nefol ac i’r dasg a 
osodwyd iddo, i fod yn Waredwr trwy 
ei farwolaeth a’i atgyfodiad.  
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Beth sydd orau gennych?  Troi’r cloc 
yn ôl yn yr hydref ynteu ymlaen yn y 
gwanwyn? Ar y cyfan, gwell gennym, 
mae’n debyg, droi’r cloc ymlaen gan 
wybod y bydd y dydd yn ymestyn wrth 
i ni wynebu’r gwanwyn a’r haf.  O ran 
y weithred ei hun, gwell gan rai droi’r 
cloc yn ôl gan fod hynny’n golygu awr 
ychwanegol yn y gwely’r bore wedyn. 
Ond er colli awr o gwsg mae’n haws 
gen i droi’r cloc ymlaen, fel y gwnaed 
neithiwr, gan fy mod yn gam neu’n 
gymwys yn dal yn amharod i droi   
bysedd na chloc nac oriawr o chwith 
rhag gwneud niwed iddynt.  

Mewn ystyr arall, gallwn droi’r cloc 
ymlaen a cholli amser trwy ei afradu a 
pheidio á gwneud yn fawr o bob awr a 
phob munud. Mae amser yn werthfawr, 
ond mor rhwydd yw ei wastraffu a 
cholli cyfle i wneud a dweud rhyw 
bethau neu’i gilydd. Ac nid mor 
rhwydd y gall neb ohonom droi’r cloc 
yn ôl. Mewn gwirionedd y mae, yn aml 
iawn, yn amhosibl gwneud hynny a’r 
cyfle wedi mynd am byth. Lawer 
gwaith, gwaetha’r modd, y bu i mi 
beidio á gwneud rhywbeth a difaru 
wedyn o weld na chafwyd cyfle arall i  
godi’r ffôn, sgwennu’r llythyr, gwneud 
yr ymweliad neu beth bynnag. Ac er 
dymuno hynny, amhosibl oedd troi’r 
cloc yn ôl i gael cyfle arall i wneud 
pethau’n wahanol. 

Yr un person nad afradodd eiliad erioed  
yw’r Arglwydd Iesu Grist, a gallwn 
ninnau felly ddysgu llawer oddi wrtho. 

Troi’r cloc ymlaen 
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Heddiw 
 

Capel Coch 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog.  Bydd modd 
ymuno á’r oedfa hon trwy gyfrwng 
Zoom.   Cynhelir 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  
Bydd Oedfa yn Nhŷ Elidir am 3.30 o’r 
gloch yng ngofal y Parchg Eric Jones.  
 

Carmel 
Bydd aelodau capel Carmel yn cynnal 
oedfa ar thema ‘Heddwch’ am 5.00 o’r 
gloch. 

 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal   
Emyr James, Caerdydd.  
 

A hefyd ... 
Yn Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r gloch 
ceir gwasanaeth Sul y Mamau yng ngofal 
Laura Karadog, Pontyberem, merch Ifan a  
Barbara Jones, capel Bethlehem, Talybont.      
 

  Oedfaon wythnosol yn 
Llanberis a Llanllechid 
Byddwn yn ail afael yr oedfaon wythnosol 
yn Llanberis a Llanllechid y Sul nesaf,     
Ebrill 3 gydag oedfaon yng ngofal y  
Gweinidog yn Capel Coch am 10.00 o’r 
gloch ac yng nghapel Carmel am 5.00 o’r 
gloch.   
 

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    
 
‘Un iaith ac un ymadrodd oedd i'r holl 
fyd. Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd 
y bobl wastadedd yng ngwlad Sinar a thrigo 
yno. A dywedasant wrth ei gilydd, “Dewch, 
gwnawn briddfeini a'u crasu'n galed.” 
Priddfeini oedd ganddynt yn lle cerrig, a 
phyg yn lle calch. Yna dywedasant, 
“Dewch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr a'i 
ben yn y nefoedd, a gwnawn inni enw, rhag 
ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddae-
ar.” Disgynnodd yr ARGLWYDD i weld y 
ddinas a'r tŵr yr oedd y bobl wedi eu     
hadeiladu, a dywedodd, “Y maent yn un 
bobl a chanddynt un iaith; y maent wedi 
dechrau gwneud hyn, a bellach ni rwystrir 
hwy mewn dim y bwriadant ei 
wneud. Dewch, disgynnwn, a chymysgu eu 
hiaith hwy yno, rhag iddynt ddeall ei gilydd 
yn siarad.” Felly gwasgarodd 
yr ARGLWYDD hwy oddi yno dros wyneb 
yr holl ddaear, a pheidiasant ag adeiladu'r 
ddinas. Am hynny gelwir ei henw Babel, 
oherwydd yno y cymysgodd yr              
ARGLWYDD iaith yr holl fyd, a        
gwasgarodd yr ARGLWYDD hwy oddi 
yno dros wyneb yr holl ddaear’  
(Genesis 11:1-9). 

Cawn felly groesawu atom weinidogion a 
phregethwyr nad ydym wedi medru eu 
croesawu ers dwy flynedd. Edrychwn 
ymlaen at gael gwneud hynny, ond ar yr 
un pryd sylweddolwn fod mwy nag un a 
fu’n dod atom dros y blynyddoedd wedi 
penderfynu neu wedi gorfod rhoi’r gorau 
i deithio i bregethu o Sul i Sul.  Heb enwi 
neb, diolchwn iddynt am eu gwasanaeth 
ffyddlon i eglwysi’r Ofalaeth ar hyd y 
blynyddoedd.    
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb ohonoch a fu 
yn yr ysbyty’n ddiweddar neu sydd yno 
ar hyn o bryd.  Dymunwn i chi adferiad 
buan.  Anfonwn ein cofion cynhesaf at 
bawb sydd mewn cartref preswyl neu 
gartref nyrsio ac yn parhau i weld eisiau 
deulu a ffrindiau.  

Bethlehem 
Cynhelir Noson Goffi yn festri capel 
Bethlehem, Talybont am 6.30 o’r gloch 
nos Fawrth, Mawrth 29 er budd Apêl  
Ddyngarol Pwyllgor Argyfyngau Cymru 
(DEC) y mae Cymorth Cristnogol yn 
rhan ohono.  Y Tâ mynediad fydd £1.   
Gwerthfawrogir pob cefnogaeth i’r     
ymdrech hon gan aelodau Bethlehem i 
gefnogi’r miliynau (ie, milynau ac nid 
miloedd) sydd wedi dioddef cymaint yn y 
rhyfel enbyd sy’n parhau.   

Oedfa Youtube  
 
Emyr James, Caerdydd sy’n arwain yr 
oedfa ar  sianel Y outube 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, Mawrth 20 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel / Zoom:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Mawrth 27 

Capel Coch / Zoom:  
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 Parchg Eric Jones 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg Emyr James, Caerdydd 
 

Dydd Sul,  Ebrill 3 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Megan Williams 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 

Gwisgo mwgwd 
Er nad oes reidrwydd cyfreithiol i wisgo 
mwgwd mewn rhai mannau cyhoeddus 
yng Nghymru, yn cynnwys capeli ac 
eglwysi, awgrymwn ein bod yn parhau i 
wisgo mwgwd yn ein hoedfaon am y 
tro.  
 
Mae’n amlwg nad yw Covid-19 wedi 
diflannu. Os rhywbeth, mae ar gynnydd 
unwaith eto yn ein hardaloedd.  


