
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Arglwydd da, boed fy meddwl 
a’m calon a’m hewyllys yn eiddo i ti. 

Emyn: 291 “N’ad im fodloni …” 

Darllen: Marc 11:12-26 

Mae’r Iesu’n dangos ei awdurdod a’i allu, 
a’i ddisgwyliadau a’i hawl i farnu. Gwelir 
ei awdurdod dros yr holl greadigaeth wrth 
iddo felltithio’r ffigysbren. Ar ei ffordd i 
Jerwsalem aeth at y goeden ddeiliog i 
geisio ffrwyth, ond ni chafodd ond dail.  
Felly mae’n ei melltithio: “Fydd neb yn 
bwyta dy ffrwyth di byth eto!” Cofiwn fod 
‘coeden ffigys ddiffrwyth’ yn yr Hen 
Destament yn symbol o anffyddlondeb 
Israel (pobl Dduw): “Pan oeddwn i eisiau 
casglu'r cynhaeaf,” meddai'r ARGLWYDD, 
“doedd dim grawnwin na ffigys yn tyfu ar 
y coed. Roedd hyd yn oed y dail ar y coed 
wedi gwywo. Roedden nhw wedi colli 
popeth rois i iddyn nhw” (Jeremeia 8:13). 
Darlun o Israel ydi’r ffigysbren felly. Ym-
Yma, mae’n ddarlun o’r hyn ddigwyddai 
yn y Deml pan welai Iesu nad oedd yno 
arwyddion o ffrwythau ysbrydol cyn troi’r 
byrddau yn arwydd o’i anfodlonrwydd. 
Rhith o grefydd oedd yno, heb gariad at 
Dduw na chyd-ddyn; y materol oedd yn 
bwysig i arweinwyr y Deml, gwneud   
arian ar draul y tlodion a’r bobl ddieithr. 
Mae ein cyflwr ysbrydol wrth addoli yn 
cyfri i Dduw, ac mae ein hagwedd at ein 
gilydd ac at bobl o genhedloedd eraill yn 
bwysig iddo. Nid sioe grefyddol y mae’r 
Arglwydd yn chwilio amdani ond gwir 
addoli mewn Ysbryd a gwirionedd. Tydi’r 
dail ddim yn plesio Iesu; rhaid wrth 
ffrwythau. Rhybuddiwyd Israel trwy Ioan 
Fedyddiwr bod ei dyfodol yn fregus heb 
i’r bobl edifarhau: “A pheidiwch meddwl 
eich bod chi'n saff drwy ddweud 
‘Abraham ydy'n tad ni.’ Gallai Duw 
droi'r cerrig yma sydd ar lawr yn blant i 
Abraham! Mae bwyell barn Duw yn    

barod i dorri'r gwreiddiau i ffwrdd! Bydd 
pob coeden sydd heb ffrwyth da yn tyfu 
arni yn cael ei thorri i lawr a'i thaflu i'r 
tân” (Math. 3:10) Gwywo’n llwyr 
wnaeth y ffigysbren. Chwilio am ffrwyth 
ysbrydol wna Iesu. Roedd cenedl Israel 
yn ddiffrwyth erbyn hyn, ac o fewn cen-
hedlaeth byddai proffwydoliaeth am 
ddinistr y Deml yn cael ei gwireddu a 
diwylliant y genedl yn cael ei chwalu yn 
70 OC. O hyn allan, yr Eglwys fyddai 
pobl Dduw. Gwyliwn rhag edrych yn dda 
a honni pethau mawr ond heb fod â 
ffrwyth yn ein bywydau. Mae coeden yn 
gwywo am nad yw ei gwreiddiau’n iawn. 
Gofalwn fod gwraidd ein ffydd yn Iesu 
Grist, ffynhonnell bywyd; neu gwywo 
fydd ein hanes. Dangosodd arweinwyr 
Israel eu diffyg ffydd wrth iddynt wrthod 
Iesu a mynnu gwared ag ef. Meddai Iesu: 
“Gwyliwch allan am broffwydi ffug. 
Bleiddiaid rheibus ydyn nhw go iawn, 
ond yn rhoi'r argraff i chi eu bod mor 
ddiniwed â defaid. Y ffordd i'w nabod 
nhw ydy drwy edrych ar y ffrwyth yn eu 
bywydau nhw. Dydy grawnwin ddim yn 
tyfu ar ddrain, na ffigys ar ysgall” (Math. 
7).  Ond gan yr Arglwydd mae’r gair olaf 
o hyd, a’r awdurdod i fendithio neu ger-
yddu a disgyblu ei bobl yn gyfiawn. Ond 
mae hanes y ffigysbren hefyd yn dysgu 
gwers am ffydd a sut y medrwn ddwyn 
ffrwyth. Cafodd Iesu wared o’r goeden 
ddiffrwyth trwy ei berthynas ffydd â’i 
Dad Nefol. Ffydd yn Iesu ddaw â ni i 
berthynas â’r Arglwydd. Trwy weddio 
mewn ffydd gall dilynwyr Crist symud 
mynyddoedd o anawsterau a ddaw i’w 
rhan, a byw trwy ffydd gan gynhyrchu 
ffrwythau’r Ysbryd Glân. Cofiwn y 
rhoddir buddugoliaeth a bendith i’r sawl 
sy’n gofyn mewn ffydd heb amau yn ei 
galon.  Ond rhaid gwylio nad oes dim yn 
ein calon all rwystro’r Arglwydd rhag ein 
bendithio.  Rhaid bod ar wyliadwriaeth 
rhag bod â chalon anghrediniol lle mae 
chwerwder a diffyg parodrwydd i faddau 
yn rhwystro bendith. Cofiwn mai bywyd 
o ffydd ddidwyll yn Iesu Grist, Mab Duw 
sy’n arwain i fywyd ffrwythlon. 

pethau gorau. Mi garwn er enghraifft 
fod â’m holl fryd ar fawrygu Duw ym 
mhob dim. Mi garwn fod â’m llygaid 
wedi eu hoelio ar Iesu a’i waith. Mi 
garwn fod ‘o ddifrif’ fy ngherddediad 
gyda Christ. Mi garwn i’m ffydd a’m 
bywyd defosiynol fod yn ddyfnach. Mi 
garwn i’m cariad at Dduw a’i bobl fod 
yn  bur a diragrith. Ac mi garwn i’m 
tystiolaeth a’m gwasanaeth i’r Iesu fod 
yn fwy ffyddlon; yn fwy ‘go iawn’.  

Bod yn unllygeidiog yn fy mywyd 
Cristnogol fyddai bod yn angerddol 
dros Dduw, dros Grist, dros yr Efengyl 
a thros yr Eglwys; bod o ddifri wrth ei 
addoli gyda’m cyd-gristnogion ac wrth 
ei geisio fy hunan; caru a gwasanaethu 
pobl, yn gymdogion a dieithriaid, ‘go 
iawn’ â’m holl nerth.  

Nid hobi yw’r Ffydd. Nid traddodiad 
yw Cristnogaeth. Nid diwylliant na 
ffordd o fyw ond bywyd ei hun. Dyw 
hobi na thraddodiad na diwylliant hyd 
yn oed yn hawlio unllygeidiogrwydd. 
Ond y mae’r Ffydd yn ei hawlio, ac y 
mae Duw o’i drugaredd yn ei roi i bwy 
bynnag sy’n ei geisio. Oherwydd Duw 
yn ei ras sydd yn ein bywhau ac yn ein 
gwneud yn bobl newydd trwy ffydd yn 
ei Fab. Duw yn unig fedr ein gwneud 
yn bobl a chennym yr un amcan o’i 
garu Ef â’n holl galon.  Duw yn unig 
fedr ein galluogi i gadw ein llygaid ar 
Iesu Grist a’i aberth ar Galfaria. A 
Duw yn unig a’n gwna ni’n ddigon  
unllygeidiog i geisio bob dydd yr     
Ysbryd Glân a’i nerth i’n galluogi i 
fyw er ei glod.  
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Un diog ydi o. Felly roedd o yn yr   
ysgol fach ers talwm. Ac felly bu fyth 
ers hynny. Ei fai mawr ydi nad ydi o’n 
tynnu’i bwysau. Byddai o’n gwadu 
hynny o bosib, ond mae gen i hawl i 
ddeud. Dwi’n gwybod ei hanes ac yn ei 
nabod yn iawn. Dydw i wedi byw efo’r 
llygad chwith yma erioed!  Ond nid y 
llygad diog sydd ar fai fy mod i’n 
greadur mor unllygeidiog: yn arbennig 
felly efo chwaraeon, ac efo pêl droed 
yn benodol. 

Trafod “y gêm” oeddwn i yn ystod yr 
wythnos. Mi wyddoch pa gêm. Cymru 
ac Awstria. Stadiwm orlawn. Dafydd 
Iwan. ‘Yma o Hyd.’ Goliau Gareth 
Bale. 2-1. A’r anthem! Roedd cyfaill i 
mi wedi dotio at y canu a’r chwarae ac 
yn holi am gyfrinach yr ‘awyrgylch’ 
rhyfeddol yn y gêm. Awgrymais fod a 
wnelo canu’r anthem yn ddigyfeiliant 
lawer â’r peth, ond mai’r wir gyfrinach 
yw bod pawb yn cymryd yr holl beth ‘o 
ddifri’. Nid achlysur cymdeithasol ond 
gêm ‘go iawn’. Nid penwisg wirion. 
Nid crwydro nôl a blaen i’r bar. Nid 
llwyfan i fwch gafr a band milwrol. 
Nid tocynnau can punt i bobl na welan 
nhw gêm arall trwy’r flwyddyn. Pawb 
yno am un rheswm syml: i weld y gêm. 
Mewn gair, y cyfan ‘go iawn’. Ac ydw, 
cyn i neb ohonoch ei ddweud, dwi’n 
gwybod fy mod i’n gwbl unllygeidiog 
yn hyn o beth!  

Fel arfer, nid da bod yn unllygeidiog. 
Ond ambell waith gellir ei gyfiawnhau 
yn yr ystyr o fod â’n holl olwg ar y 

Unllygeidiog 
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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 Parchg Megan Williams. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Bydd Oedfa yn Nhŷ Elidir am 3.30 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.  
 

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal   y 
Gweinidog.  
 

 

A hefyd ... 
Mae Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch yng ngofal Delyth Wilson, Bro  
Gwendraeth.      
 

  Oedfaon wythnosol yn 
Llanberis a Llanllechid 
Mae’r oedfaon wythnosol yn ail ddechrau 
yn Llanberis a Llanllechid heddiw.  Bydd 
oedfa yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch 
bob bore Sul ac yng Ngharmel am 5.00 o’r 
gloch bob nos Sul.    

Genesis 
 
Dywedodd yr ARGLWYDD wrth Abram, 
“Dos o'th wlad, ac oddi wrth dy dylwyth 
a'th deulu, i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf 
di yn genedl fawr a bendithiaf di; mawrygaf 
dy enw a byddi'n fendith. Bendithiaf y rhai 
sy'n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dy 
felltithio, ac ynot ti bendithir holl dylwyth-
au'r ddaear.” 
 
Aeth Abram fel y dywedodd 
yr ARGLWYDD wrtho, ac aeth Lot gydag 
ef. Saith deg a phump oedd oed Abram pan 
aeth allan o Haran. A chymerodd Abram ei 
wraig Sarai, a Lot mab ei frawd, a'r holl 
feddiannau a gasglwyd ganddynt, a'r     
tylwyth a gawsant yn Haran, a chychwyn i 
wlad Canaan. Wedi iddynt ddod i wlad 
Canaan, tramwyodd Abram trwy'r tir hyd 
safle Sichem, at dderwen More. Y 
Canaaneaid oedd yn y wlad y pryd 
hwnnw, ond ymddangosodd 
yr ARGLWYDD i Abram a dweud, “I'th 
ddisgynyddion di y rhoddaf y wlad hon.” 
Adeiladodd yntau allor yno 
i'r ARGLWYDD, a oedd wedi ymddangos 
iddo. Yna symudodd oddi yno i'r mynydd-
dir tua'r dwyrain o Fethel a gosod ei babell, 
gyda Bethel o'i ôl ac Ai o'i flaen; adeilad-
odd yno allor i'r ARGLWYDD, a galw ar 
enw'r ARGLWYDD. A pharhaodd Abram i 
symud yn raddol tua'r Negef. 
(Genesis 12:1-9). 

Bethlehem 
Cynhaliwyd Noson Goffi yn festri capel 
Bethlehem, Talybont nos Fawrth, 
Mawrth 29 er budd Apêl Ddyngarol  
Pwyllgor Argyfyngau Cymru (DEC) i 
gefnogi pobl Wcráin. Gwnaed elw o 
£2,070.  Diolch yn fawr iawn i bawb am 
eu cefnogaeth ac i bawb afu’n gweithio 
er sicrhau llwyddiant yr ymdrech. 
 

Swydd newydd 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i 
Andrew Settatree, ar ei benodiad i swydd 
Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol yng 
nghapel Berea Newydd ac eglwysi eraill 
gofalaeth Bangor. Ers gadael Cynllun Efe 
bum mlynedd yn ôl mae Andrew wedi 
gwasanaethu yn Llŷn ac Eifionydd.  Pob 
bendith iddo yn y swydd newydd. 

Cofion 
Dymunwn adferiad buan i bawb a fu yn 
wael yn ddiweddar ac anfonwn ein cofion 
cynhesaf yn arbennig atoch chi sydd yn 
yr ysbyty ar hyn o bryd. Gweddiwn dros 
ein gilydd, a thros gleifion a theuluoedd 
yn eu pryder. 

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog 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 
 

Sul y Blodau, Ebrill 10 
Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Mr Robert Morris 
Carmel:  
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg Gwilym Tudur, Aberystwyth 
 

Sul y Pasg,  Ebrill 17 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - I’w drefnu 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel:  
5.00 p.m. - Oedfa 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul,  Ebrill 24 
 

Capel Coch / Zoom:  
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 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg Gwyn Rhydderch, Tudweiliog 

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.  


