
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Dad nefol, agor fy llygaid i 
weled yr Iesu 

Emyn: 452 “Clywch lu’r Nef ...” 

Darllen: Marc 11:27-33,  

Bydd rhai’n gofyn cwestiynau er mwyn 
cael ateb ac eraill oherwydd eu hagwedd 
faleisus neu awydd i faglu rhywun.     
Gofynnai Iesu gwestiynau er mwyn 
gwneud i bobl feddwl yn ddyfnach. Yma 
gwelwn yr awdurdodau Iddewig yn gofyn 
cwestiwn i geisio rhwydo Iesu a dwyn 
cyhuddiad yn ei erbyn: ‘Pan oedd Iesu'n 
cerdded o gwmpas y deml, dyma'r prif 
offeiriaid, yr arbenigwyr yn y Gyfraith a'r 
arweinwyr Iddewig eraill yn dod ato, a 
gofyn iddo, “Pa hawl sydd gen ti i wneud 
beth wnest ti? Pwy roddodd yr awdurdod 
i ti?”’ Roedd digwyddiadau’r diwrnod 
cynt – Iesu’n troi byrddau’r cyfnewidwyr 
arian, a chyhoeddi gwir bwrpas y Deml – 
wedi eu cynhyrfu. Yn eu tyb hwy, ni ellid 
anwybyddu’r hyn a wnaeth wrth lanhau’r 
Deml gan ei fod yn herio eu hawdurdod 
ac yn condemnio’u gweithredoedd a’u 
ffordd o fyw. Eto, ni allent wadu gallu 
Iesu gan fod ei weithredoedd yn tystio i’w 
awdurdod. Bu awdurdod Iesu’n broblem i 
bobl ym mhob oes, ac mae’n parhau felly. 
Mae cwestiwn yr ysgrifenyddion a’r    
offeiriaid yn ymddangos yn ddiniwed, 
ond ceisio ei ddal oeddent. Pe byddai’n 
ateb, ‘oddi wrth Dduw’, byddent yn ei 
gyhuddo o gablu. Pe byddai’n honni mai 
ei awdurdod ei hun ydoedd byddent yn ei 
gyhuddo o derfysg. Cofiwn na ddaw pob 
cwestiwn ynglŷn â’r Iesu o gymhelliad 
cywir. Nid yw Iesu am ddisgyn i’w 
rhwyd, ac felly dyma roi eu hawdurdod 
hwy ar brawf gerbron tyrfa’r Deml. 
Meddai, ‘Gadewch i mi ofyn cwestiwn i 
chi. Atebwch chi hwn, ac ateba i'ch  
cwestiwn chi.  Dwedwch wrtho i – Ai Duw 
anfonodd Ioan i fedyddio neu ddim?’ 

Dyma gwestiwn sy’n dangos eu hanallu i 
ddirnad yr hyn sydd o Dduw, a hefyd eu 
diffyg awdurdod. Wedi’r cwbl, eu gwaith 
hwy oedd rhoi arweiniad a dirnad yr hyn 
oedd o Dduw.  Gwyddai Iesu mai o’r nef 
y deuai awdurdod Ioan. Roedd cydnabod 
awdurdod Ioan yn golygu hefyd gydnab-
od awdurdod Iesu. Mae Iesu’n eu gosod 
hwy yn yr union sefyllfa yr oeddynt hwy 
wedi ei osod o. Byddai derbyn Ioan fel 
proffwyd yn achosi iddynt gael eu herio 
am beidio â’i gredu. A byddai dweud fel 
arall yn golygu colli cefnogaeth y bobl 
oedd wedi derbyn Ioan yn broffwyd oddi 
wrth Dduw. Ateb gwleidyddol saff oedd 
ganddynt, ateb pobl heb awdurdod, pobl 
ddi-asgwrn cefn. Gwrthodent wynebu 
ffeithiau gyda’u hateb, ‘Dŷn ni ddim yn 
gwybod’. Dyma ateb llawer ynglŷn â Iesu 
Grist heddiw. O ystyried y ffeithiau, mi 
ddylai’r arweinwyr fod wedi gallu ateb 
yn hawdd pwy oedd Iesu. Dyma’r Brenin 
a farchogodd i Jerwsalem gan gyflawni 
geiriau’r proffwydi. O olrhain bywyd 
Iesu, o’i eni i’w eiriau a’i weithredoedd, 
ei farw, ei atgyfodiad a’i esgyniad i’r nef, 
fe’i gwelwn yn cyflawni proffwydol-
iaethau’r Hen Destament.  

O edrych ar ffeithiau’r Ysgrythur, nid oes 
amheuaeth ynglŷn â phwy yw Iesu na 
beth yw ei awdurdod. Ond mae cwestiwn 
sylfaenol i’w ateb. Ydym ni’n fodlon 
plygu i’r awdurdod hwn? Ydym ni’n   
ystyried ein bywydau yng ngoleuni’r 
ffaith mai gan Iesu y mae pob awdurdod 
yn y nef a’r ddaear? Ydym ni’n ceisio 
gweithio allan oblygiadau hynny yn ein 
bywyd personol ac yn ein perthynas ag 
eraill? Geiriau olaf Iesu cyn esgyn i’r nef 
oedd, ‘Dw i wedi cael awdurdod llwyr i 
reoli popeth yn y nefoedd ac ar y     
ddaear. Felly ewch i wneud pobl o bob 
gwlad yn ddisgyblion i mi, a'u bedyddio 
nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i 
berthynas â'r Tad, a'r Mab a'r Ysbryd 
Glân.  A dysgwch nhw i wneud popeth 
dw i wedi'i ddweud wrthoch chi. Gallwch 
chi fod yn siŵr y bydda i gyda chi bob 
amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod.’ 
Sut ddisgyblion ydym ni? 

tebyg yn enwau rhy gyfarwydd am y 
rhesymau anghywir. Mor wahanol 
oedd hi yn 1941, ac Ambrose Bebb yn 
ysgrifennu ym Mangor ar Chwefror 
21, wedi dwy noson o fomio: ‘Clywed 
sibrwd – dim ond sibrwd,  erchyll    
sibrwd – am ymosodiad cïaidd ar 
Abertawe. Neithiwr ac echnos, meddir, 
a sôn am alanas fawr. Gwae ni!’      
Drannoeth noson olaf y bomio, meddai 
Bebb ar Chwefror 22, ‘Clywed eto, – 
clywed, nid darllen, am ladd mil a 
hanner o bobl yn yr ymosod ar      
Abertawe’. Diolch am hynny, nid oedd 
y sibrydion yn gwbl gywir gan mai 
230 a laddwyd, gyda bron i 400 wedi 
eu hanafu.  Ond dyna 230 yn   ormod, 
yn union fel mae’r miloedd a laddwyd 
yn Wcráin yn ormod. 

Canrif arall ond yr un byd, gyda’i   
anghyfiawnder a’i ryfela diddiwedd. 
Yr un drygioni, yr un beiau, yr un di-
frawder a’r un dibristod o fywyd. Yr 
un angen am edifeirwch a maddeuant a 
chymod â Duw ac â chyd-ddyn. A’r un 
angen am y waredigaeth rhag pechod 
a’i ganlyniadau y daeth y Brenin a 
farchogodd ar asyn i Jerwsalem ar Sul 
y Blodau i’w sicrhau.   

Canrif arall, a thrwy drugaredd yr un 
Gwaredwr i fyd euog a dolurus gan fod 
cydymdeimlad Crist nid yn unig â   
ffoaduriaid pob cyfnod ond hefyd â 
phechaduriaid pob oes. Mae’r Crist a 
wylodd dros anghrediniaeth Jerwsalem 
ar Sul y Blodau wedi’n caru ni ddigon 
i farw trosom, i’n gwared rhag tân a 
dinistr. A’n braint yw morol am eiriau  
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‘Pryderu ... am eiriau; a dynion mewn 
tân, a dinistr a ffoedigaethau!’ Nid fi 
pia’r frawddeg yna,  ond mentraf ei 
benthyg wrth ymgodymu â’r golofn 
hon eto heddiw. Pa werth pryderu am 
eiriau ac ymlafnio am rywbeth i’w 
ddweud gan wybod fod yna filoedd o 
bobl mewn perygl einioes? Darllenais y 
frawddeg gyntaf yna yng nghyfrol 
fechan Ambrose Bebb, Dyddlyfr 1941.  
Cyfeirio a wna’r dyddiadur at y bomio 
a fu ar ddinas Abertawe ym mis 
Chwefror y flwyddyn honno. ‘Ffoant i 
bentrefi’r Cymoedd, a’r rheini’n llawn 
gan ffoaduriaid o Loegr. Nid oes le   
iddynt roddi pen i lawr – yn eu gwlad 
eu hunain!  Myn Crist, oni wybuost 
Tithau ...?’  

Canrif arall, gwlad arall, a thros bedwar 
ugain mlynedd yn ddiweddarach mae’r 
Crist yr apeliai Ambrose Bebb ato, y 
Crist a ffodd rhag Herod yn blentyn 
bach ac nad  oedd ganddo do uwch ei 
ben am ran helaethaf ei weinidogaeth 
gyhoeddus, yn deall trueni ffoaduriaid 
Wcráin a phob gwlad arall heddiw. A  
chaiff ei gydymdeimlad â hwy a’i ofal 
amdanynt fynegiant trwy bopeth y mae 
ei bobl, ei Eglwys, yn ymdrechu i’w 
wneud er mwyn estyn cymorth iddynt 
hwy ac i bawb sy’n dioddef oherwydd 
y rhyfel.  

Canrif arall, a byd arall. Heddiw, daw’r 
teledu a’r cyfryngau cymdeithasol â’r 
rhyfel atom ddydd a nos. Daeth Kyiv, 
Mariupol, Chernihiv, Kharkiv, Bucha, 
Luhansk, Donestsk, Kramatorsk a’u 

Pryderu am eiriau Abertawe – Chwefror 1941 
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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 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 
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e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

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 5.00 o’r 
gloch yng ngofal Mr Robert Mor ris, 
Penygroes.  Sylwch ar yr amser  – 5.00 
o’r gloch. 
 

Carmel 
Bydd yr oedfa yng nghapel Carmel am 
5.00 o’r gloch yng ngofal yr aelodau.  

 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Parchg Gwilym Tudur, Aberystwyth.  
 

A hefyd ... 
Mae Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch yng ngofal Ieuan Wyn Jones.      
 

  Carmel 
Yr Ysgol Sul 

Bydd yr Ysgol Sul yn ail ddechrau yng 
nghapel Carmel ddydd Sul, Ebrill 24 am 
10.30 o’r gloch. Er na fu’n bosibl cynnal yr 
Ysgol Sul yn y capel ers dwy flynedd ni fu’r 

Genesis 
 
‘Dywedodd Abram wrth Lot, “Peidied â bod 
cynnen rhyngom, na rhwng fy mugeiliaid i 
a'th rai di, oherwydd perthnasau yd-
ym. Onid yw'r holl wlad o'th flaen? Ymwa-
hana oddi wrthyf. Os troi di i'r chwith, fe 
drof finnau i'r dde; ac os i'r dde, trof finnau 
i'r chwith.” Cododd Lot ei olwg, a gwelodd 
fod holl wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad 
Soar i gyd yn ddyfradwy, fel gardd 
yr ARGLWYDD, neu wlad yr Aifft. Yr 
oedd hyn cyn i'r ARGLWYDD ddinistrio 
Sodom a Gomorra. A dewisodd Lot iddo'i 
hun holl wastadedd yr Iorddonen, a theithio 
tua'r dwyrain; felly yr ymwahanodd y naill 
oddi wrth y llall. Yr oedd Abram yn byw 
yng ngwlad Canaan, a Lot yn ninasoedd y 
gwastadedd, gan symud ei babell hyd at 
Sodom. Yr oedd gwŷr Sodom yn ddrygion-
us, yn pechu'n fawr yn erbyn 
yr ARGLWYDD. 
 

Wedi i Lot ymwahanu oddi wrtho, dywed-
odd yr ARGLWYDD wrth Abram, “Cod dy 
olwg o'r lle'r wyt, ac edrych tua'r gogledd 
a'r de a'r dwyrain a'r gorllewin; oherwydd 
yr holl dir yr wyt yn ei weld, fe'i rhoddaf i ti 
ac i'th ddisgynyddion hyd byth. Gwnaf dy 
had fel llwch y ddaear; os dichon neb rifo 
llwch y ddaear, yna fe rifir dy had di. Cod, 
rhodia ar hyd a lled y wlad, oherwydd i ti yr 
wyf yn ei rhoi.” Yna symudodd Abram ei 
babell a mynd i fyw wrth dderw Mamre, 
sydd yn Hebron; ac adeiladodd allor yno 
i'r ARGLWYDD’ (Genesis 13:8-18). 

gwaith yn segur gan fod pecynnau gwaith 
wedi eu dosbarthu i’r plant yn fisol gan 
Mrs Helen Williams.  Diolch o galon iddi 
am ei gwaith caled. 
 

Te Bach 
Cynhelir Te Bach yn y festri rhwng 2.30 
a 4.00 o’r gloch, ddydd Llun, Ebrill 25 i 
godi arian at Apêl Cymorth Cristnogol 
Wcráin. Mae hyn yn rhan o ymdrech yr 
eglwys i gefnogi’r Apêl a phobl Wcráin.  
 

Cofion 
Dymunwn adferiad buan i bawb a fu yn 
wael yn ddiweddar. 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’r Groglith 
Cynhelir Oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch fore Gwener y Groglith, Ebrill 
15.  Bydd modd ymuno â’r oedfa trwy 
gyfrwng Zoom gan ddefnyddio’r cod 
neu’r ddolen arferol ar gyfer Oedfaon yr 
Ofalaeth,  Anfonir y ddolen trwy ebost 
cyn dydd Gwener. 

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 Pasg,  Ebrill 17 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Mr D Glyn Williams 
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 
 

Dydd Sul, Mai 1 
Capel Coch:  
10.00 a.m. -  Dr Huw Tegid Roberts  
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Y Parchg Dafydd Job 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Parchg Gerallt Ll Evans 
Carmel:  
5.00 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.  


