
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Dad Nefol, O na allwn garu’r 
Iesu yn fwy ffyddlon a’i wasnaethu…” 

Emyn: 304 “Henffych i enw Iesu ...” 

Darllen: Marc 12:1-12  

Pobl a wrthodai awdurdod Iesu oedd y 
prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion. Wedi’r 
drafodaeth a fu ynghylch ei awdurdod, 
mae Iesu’n adrodd dameg y winllan a’r 
tenantiaid. Dyma ddarlun y byddai pawb 
oedd yn gwrando yn ei ddeall yn iawn am 
fod  yr Hen Destament yn  disgrifio Israel 
fel ‘gwinllan yr Arglwydd’: ‘Gad i mi 
ganu cân i'm cariad annwyl – cân fy 
nghariad am ei winllan. Roedd gan fy 
nghariad winllan ar fryn oedd yn ffrwyth-
lon iawn. Palodd y tir a chlirio'r cerrig, a 
phlannu gwinwydden arbennig ynddi.  
Adeiladodd dŵr gwylio yn ei chanol, a 
naddu gwinwasg ynddi. Roedd yn disgwyl 
cael grawnwin da, ond gafodd e ddim ond 
rhai drwg (Eseia 5:1-2). Gweler hefyd 
Jeremeia 2:21 a Eseciel 15. Dyma winllan 
a dderbyniasai ofal cyson Duw, ond  
gwinllan â’i thenantiaid wedi gwrthryfela 
yn erbyn y perchennog, sef yr Arglwydd. 
Gwrthodwyd â gwrando ar weision Duw, 
sef y proffwydi a anfonwyd atynt. Yn y 
diwedd, troesant yn erbyn ei unig anedig 
Fab a’i ladd. Gwyddai’r arweinyddion 
mai amdanynt hwy y sonai Iesu yn y 
ddameg. Hwy oedd yn gyfrifol am ofalu 
am winllan yr Arglwydd a rhoi i Dduw ei 
haeddiant o fawl a gogoniant. Gwelwn 
fod y rhain am ddisodli Duw. Nid ydynt 
am adael iddo fod yn rhan o’u bywyd. 
Trwy fod eisiau i’r winllan a’i ffrwythau 
fod yn eiddo iddynt hwy maent fel Herod 
amser geni Iesu. Cymryd mantais o’r   
sefyllfa wnaethant a gweithredu’n hunan-
ol er mwyn eu cyfoethogi eu hunain gan 
hybu eu statws a’u safle yn y byd. Gwrth-
odwyd pob rhybudd a ddaeth trwy’r 
proffwydi, a chyn diwedd yr wythnos 

byddai Mab Duw ar groes ganddynt. Mae 
yna ganlyniadau erchyll i ddiystyru Gair 
Duw a gwrthod ei Fab. Cofiwn nad oes 
sylfaen arall  Colli eu bywyd fu eu hanes. 
Yn y diwedd, rydym oll yn atebol i 
Dduw am yr hyn a wnawn â Mab Duw, a 
anfonwyd atom. Gwrthododd Israel Iesu, 
a rhoddwyd y winllan i arall. A thrwy 
ddyfynnu o Salm118 mae Iesu’n datgan 
hefyd nad y groes fydd ei ddiwedd: 
‘Mae'r garreg wrthododd yr adeiladwyr 
wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen; 
yr Arglwydd wnaeth hyn, ac mae'r peth 
yn rhyfeddol yn ein golwg’ Gwrthodir a 
chroeshoelir y Mab ond fe’i gosodir eto 
yn garreg sylfaen bywyd. Yn rhyfeddol, 
fe’i hatgyfodir ar y trydydd dydd. Gwaith 
Duw fydd hyn, Trwy ei awdurdod ef y 
gosodwyd Iesu yn unig sylfaen bywyd ac 
yn berchennog neu Arglwydd ei eglwys, 
ei winllan: gwinllan ac ynddi groeso i 
bawb sy’n derbyn a chroesawu Iesu, Fab 
Duw, yn Waredwr ac Arglwydd. Mae 
Duw am i ni dderbyn ei fendithion a 
byw. Cofiwn nad oes sylfaen arall sy’n 
ddigonol. “Ond rhaid bod yn ofalus wrth 
adeiladu, am mai dim ond un sylfaen sy'n 
gwneud y tro i adeiladu arni, sef Iesu y 
Meseia” (1 Cor. 3:11)  Gwyliwn rhag y 
galon galed. Cofiwn fod rhybuddion y 
Gair i aelodau Eglwys Iesu Grist yn glir. 
“Felly, frodyr a chwiorydd, gwnewch yn 
siŵr eich bod chi ddim yn anufudd ac yn 
troi cefn ar y Duw byw. Helpwch eich 
gilydd bob dydd, a gwnewch hynny tra 
mae hi'n ‘heddiw‛. Peidiwch gadael i 
bechod eich twyllo a'ch gwneud yn      
ystyfnig. Os daliwn ein gafael i'r diwedd 
a dal i gredu fel ar y dechrau, cawn   
rannu'r cwbl sydd gan y Meseia” (Heb. 
3:12-14)  Peth dychrynllyd yw gweld   
eglwys yn gwrthryfela yn erbyn yr      
Arglwydd a’i Air. Cofiwn hanes y saith 
eglwys yn Llyfr y Datguddiad. Cofiwn 
mai gwinllan Duw ydi’r eglwys yr ydym 
yn rhan ohoni. Tenantiaid /gweision    
ydym ni, wedi ein breintio â chyfrifoldeb 
i ddwyn ffrwyth i Dduw ar ein haelwyd-
ydd, yn ein heglwysi ac yn ein cymuned. 
 

go iawn a wna awduron yr efengylau, 
nid cyflwyno darluniau. Daw gwir 
ddedwyddwch o’r hyn a wnaeth Iesu 
Grist ar groes Calfaria yn hytrach nag 
o unrhyw symbolaeth y medr neb ei 
weld yn yr hanes. 

‘Pasg dedwydd’ fydd sylweddoli bod a 
wnelo’r digwyddiadau a gaiff ein sylw 
ar yr Ŵyl â ni ein hunain. Trosom ni – 
er ein mwyn ni – yn ein lle ni yr aeth 
Iesu i’r groes. Er bod deall hynny’n 
gwneud i ni gywilyddio, y mae hefyd 
yn ein rhyfeddu am fod ei ddioddefaint 
a’i farwolaeth yn dangos cariad Duw 
tuag atom. Gymaint oedd ei gariad fel 
ei fod yn barod i roi ei Fab am mai 
trwy farwolaeth ddirprwyol ei Fab yn 
unig y gallai rhai gwael fel ni fod yn 
dderbyniol iddo. 

A ‘Phasg dedwydd’ fydd sylweddoli’r 
hyn a ddigwyddodd ar fore Sul y Pasg 
a’r hyn a ddethlir gan Gristnogion ein 
byd heddiw. Yn y ffaith fod Iesu Grist 
wedi dod o’r bedd yn fyw y mae ein 
dedwyddwch. Oherwydd yn union fel 
ei groeshoeliad, digwyddiad go iawn 
oedd ei atgyfodiad. Nid symbol oedd y 
bedd gwag; nid awgrym fod y da yn 
trechu’r drwg neu fod bywyd rywsut 
yn para. Daeth Iesu, a fu farw ac a 
gladdwyd, yn ôl yn fyw go iawn a 
choncro marwolaeth. Dedwyddwch y 
Pasg yw’r sicrwydd fod marwolaeth 
wedi ei drechu a bod pawb ohonom 
sy’n ymddiried yn Iesu Grist a’i waith 
achubol yn ddiogel am byth gyda 
Duw. Nid oes gan farwolaeth afael ar 
bobl Crist, sef pobl y Pasg.  
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Ymhlith y cardiau cyfarch yn nrôr y 
ddesg mae cerdyn pen-blwydd i ferch 8 
oed. Mae yno ers blynyddoedd, a’r 
flwyddyn nesaf, os byw ac iach, mi gaf 
o’r diwedd ei ddefnyddio (os na fyddaf 
wedi anghofio amdano ac wedi prynu 
cerdyn arall). Mae yno hefyd gardiau 
pen-blwydd eraill a chardiau Nadolig, a 
chardiau llongyfarch am briodas a geni 
babi a phasio arholiad ac ati. Mae’r 
ddau neu dri cherdyn Pasg sydd yn y 
drôr efo nhw’n debygol o fod dal yno’r 
wythnos nesaf am nad ydw i’n anfon 
cardiau Pasg. A dweud y gwir, anaml 
os o gwbl y bydda i hyd yn oed yn 
dymuno ‘Pasg Dedwydd’ neu ‘Basg 
Hapus’ i neb, er mor braf yw derbyn 
cerdyn neu glywed ffrindiau a theulu’n 
cyfarch ei gilydd felly.  

Gan mor anodd yw newid arfer oes, 
dowch i mi yma o leiaf ddymuno i chi 
fendithion yr Ŵyl. Ond be’ fydd ‘Pasg 
Hapus’ eleni? Mae’r Pasg yn llawer llai 
materol a masnachol na’r Nadolig wrth 
gwrs, ond mae gwyliau ysgol, ac wyau 
siocled a hetiau lliwgar a chig oen a 
byns y Grog yn draddodiadol yn rhan 
o’r arlwy. Nid bod neb ohonom yn 
meddwl am eiliad mai dyna sy’n rhoi 
i’r Ŵyl ei harwyddocâd na’i gwerth. 
Gwyddom yn iawn mai’r hyn sydd 
wrth wraidd y Pasg yw’r stori am groes 
a bedd gwag Iesu Grist.  

‘Pasg Dedwydd’ yn un peth fydd gweld 
nad ffuglen na chwedl ond stori wir yw 
stori’r Pasg. Nid dychmygol mohoni 
ond dogfennol. Cofnodi digwyddiadau 

Pasg Dedwydd 



Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

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 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

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 Mr Robert Morris,         
Penygroes.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan Mr D Glyn Williams. 
 

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

Carmel 
Gwasanaethir yng Ngharmel am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gwyndaf Jones. 

 
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 Archesgob yr Eglwys 
yng Nghymru, y Parchedig Andy John.   

  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 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. 

Genesis 
 
‘Aeth ef a'i weision yn finteioedd yn eu her-
byn liw nos, a'u taro a'u hymlid hyd Hoba, 
i'r gogledd o Ddamascus. A daeth â'r holl 
eiddo yn ôl, a dwyn yn ôl hefyd ei frawd 
Lot a'i eiddo, a'r gwragedd a'r bobl.  
 

Wedi i Abram ddychwelyd o daro Cedor-
laomer a'r brenhinoedd oedd gydag ef, aeth 
brenin Sodom allan i'w gyfarfod i ddyffryn 
Safe, sef Dyffryn y Brenin. A daeth 
Melchisedec brenin Salem â bara a gwin 
iddo; yr oedd ef yn offeiriad i'r Duw      
Goruchaf, a bendithiodd ef a dweud: 
 
“Bendigedig fyddo Abram gan y Duw 

Goruchaf, 
perchen nef a daear; 
a bendigedig fyddo'r Duw Goruchaf, 
a roes dy elynion yn dy law.” 
 
A rhoddodd Abram iddo ddegwm o'r cwbl. 
Dywedodd brenin Sodom wrth Abram, 
“Rho'r bobl i mi, a chymer di'r eiddo.” Ond 
dywedodd Abram wrth frenin Sodom, 
“Tyngais i'r ARGLWYDD Dduw Goruch-
af, perchen nef a daear, na chymerwn nac 
edau na charrai esgid, na dim oll sy'n eiddo 
i ti, rhag i ti ddweud, ‘Yr wyf wedi cyfoeth-
ogi Abram.’ Ni chymeraf ond yr hyn a 
fwytaodd y llanciau, a chyfran y gwŷr a 
ddaeth gyda mi, sef Aner, Escol a Mamre; 
cânt hwy gymryd eu cyfran” (Genesis 
14:15-24). 

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 
Diolch i bawb a ymunodd â’r Oedfa fore 
Groglith un ai yn Capel Coch neu trwy 
gyfrwng Zoom.    

“Nid yw ef yma, oherwydd y 
mae wedi ei gyfodi, fel y dywed-
odd y byddai” (Mathew 28:6) 

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 
 

Dydd Sul,  Ebrill 24 
 

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 Gweinidog 
Carmel: 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
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 
 

Dydd Sul, Mai 8 

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 Parchg Huw Pritchard 
Carmel:  
5.00 p.m. - Oedfa Cymorth Cristnogol yng 
nghapel Jerwsalem, Bethesda 
 

Oedfa YouTube:  
Mr Eifion Jones 

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.  


