
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Ar wain ein meddyliau a’n cal-
onnau i dy garu di a dy ffordd, Arglwydd. 

Emyn: 323: “Mawr oedd Crist …” 

Darlleniad: Mar c 12:13-17 

Dyma ddiwrnod arall o’r wythnos fawr 
sy’n arwain at y Croeshoeliad, wythnos 
sy’n gweld gelynion Iesu’n uno â’i gilydd 
i geisio’i faglu er mwyn cael cyhuddiad 
yn ei erbyn. Yma gwelwn ddwy blaid, 
oedd fel arfer yn elynion, yn uno yn y 
cynllwyn. Plaid grefyddol a chenedlaeth-
olwyr gwrthwynebus i Rufain oedd y 
Phariseaid, a’r Herodiniaid yn blaid 
wleidyddol gefnogol i lywodraethwr oedd 
yn gwasanaethu Rhufain. Nid holi gonest 
sydd yma ond ymgais i demtio Iesu i ateb 
cwestiwn peryglus, ‘Ydy'n iawn i ni dalu 
trethi i lywodraeth Rhufain?’ – cwestiwn 
y byddai llawer yn awyddus i glywed yr 
ateb iddo. Roedd yr Iddewon yn byw yn 
eu gwlad eu hunain ond dan lywodraeth 
Rhufain. Sut felly oedd hi’n bosibl cadw 
eu cyfraith eu hunain heb droseddu yn 
erbyn Rhufain? Sylwch ar glyfrwch a 
rhagrith gelynion Iesu.  Rhagrith oedd eu 
canmoliaeth fod Iesu’n ddiffuant yn 
dysgu ffordd Duw: geiriau gwag gelynion 
cwbl wrthwynebus i Iesu. Bwriad eu 
cwestiwn oedd cael Iesu i gymryd ochr. 
Os atebai ‘na’ byddai’n elyn i Rufain ac 
os dywedai ‘ydy’ byddai’n fradwr i’w 
genedl ei hun. Mae’n eich atgoffa o’r 
dywediad ‘heads we win, tails you lose’. 
Mae yna rai tebyg o hyd sydd eisiau 
rhwydo pobl Dduw yn hytrach na gwybod 
y gwir: felly, byddwn ar ein gwyliadwr-
iaeth. Mae Iesu’n eu hateb gan eu tynnu 
i’w rhwyd eu hunain. Mae’n gofyn am 
weld ceiniog, pishyn arian oedd â delw 
Cesar (Tiberias) arni a’r union arian a 
ddefnyddiwyd i dalu trethi i Gesar.  
Meddai Iesu, ‘Talwch i Gesar yr hyn sy’n 
eiddo Cesar’, sef y llywodraethwr daearol 

ar y pryd. Ond nid yw o am ei gydnabod 
yn dduw. Sylwch ei fod hefyd am i bobl 
dalu i Dduw yr hyn sy’n eiddo iddo fo. 
Mae Iesu’n datgan fod lle i gyfundrefn 
lywodraethol. Eto rhaid cofio fod y wlad-
wriaeth honno’n atebol i Dduw   hefyd. 
‘Dylai pawb fod yn atebol i awdurdod y 
llywodraeth. Duw sy'n rhoi awdurdod i 
lywodraethau, ac mae'r awdurdodau 
presennol wedi'u rhoi yn eu lle gan 
Dduw’ (Rhuf. 13:1). Heb lywodraethau a 
chyfraith gwlad, ni fyddai ein gwlad a’n 
cymdeithas yn ddiogel. Gellir edrych ar 
wladwriaeth fel ffordd Duw o gadw trefn 
mewn byd pechadurus. Ond os yw’r   
awdurdodau hynny’n camddefnyddio’u 
hawdurdod a gweithredu’n anghyfiawn, 
rhaid gwneud safiad a gwrthwynebu. O 
weithredu’n anghyfiawn, gall llywod-
raeth golli ufudd-dod ei dinasyddion. 
Mae yna awdurdod uwch, sef awdurdod 
Duw ei hun ac mae gan Dduw awdurdod 
dros bawb a phopeth. Mae ei awdurdod 
yn ein cymell i barchu ei ddymuniad ym 
mhob agwedd o fywyd. Rhoddwyd i 
Gesar ei geiniog am fod ei ddelw arni. 
Cofiwn fod delw Duw wedi ei gosod ar 
bawb ohonom ni, a bod ganddo felly 
hawl ar fywyd pob un ohonom. Mae ei 
orchmynion ef i gael blaenoriaeth bob 
amser. Mae ei awdurdod cyfiawn i gael 
ei le yn ein bywydau personol, ar ein 
haelwydydd, yn yr eglwys a’r gymuned 
ac yn ein gwlad a’n byd. Pan ddygwyd yr 
apostolion gerbron yr awdurdodau am 
bregethu’r Efengyl, cawsant orchymyn i 
beidio â chyhoeddi ffordd Iesu Grist 
mwyach. Ateb Pedr oedd: ‘Mae'n rhaid i 
ni ufuddhau i Dduw, dim i ddynion  
meidrol fel chi! Duw ein cyndeidiau ni 
ddaeth â Iesu yn ôl yn fyw ar ôl i chi ei 
ladd drwy ei hoelio ar bren! Ac mae Duw 
wedi'i osod i eistedd yn y sedd anrhydedd 
yn y nefoedd. Iesu ydy'r Tywysog a'r  
Achubwr sy'n rhoi cyfle i Israel droi'n ôl 
at Dduw a chael eu pechodau wedi'u 
maddau’ (Actau 5:29-31). Dyma’r      
Arglwydd sy’n rhoi cyfle newydd i ni a’n 
gwlad a phob awdurdod meidrol i  
ddechrau eto gydag o. 

Roedd yn gwestiwn heriol, yn arbennig 
gan aelod o blaid Mr Johnson. Roedd 
hefyd yn gwestiwn teg a roddai gyfle i 
Mr Johnson ategu’r ymddiheuriad trwy 
addo na ddigwyddai dim tebyg eto. Ac 
roedd yn gwestiwn annisgwyl yn 
Nhŷ’r Cyffredin erbyn hyn gan fod  
egwyddorion yr Efengyl wrth ei 
wraidd: maddeuant i droseddwyr, ond 
maddeuant sy’n anhepgorol ynghlwm 
wrth edifeirwch. Mae Efengyl Iesu 
Grist yn cyhoeddi maddeuant i bawb 
sy’n edifarhau am eu pechodau. Mae 
maddeuant llawn Duw’n amodol ar 
edifeirwch: heb edifeirwch nid oes 
faddeuant. Ond mae maddeuant hefyd 
yn esgor ar edifeirwch: mae’r ffaith 
fod Duw’n maddau yn cymell pobl i 
ymdrechu i beidio â phechu mwyach. 
I’r Cristion, mae edifeirwch yn amod 
ac yn ffrwyth maddeuant yr un pryd. 
Ym mywydau pobl sy’n credu yn Iesu 
Grist y mae’r gwirioneddau hyn yn 
realiti. Ond ar ryw wedd, y maent yn 
egwyddor lywodraethol gyffredin: o 
dderbyn maddeuant gan eraill, mae’n 
ofynnol i ni wneud pob ymdrech i fod 
yn well ac i beidio â phechu mwyach.    

Ni chafwyd gan Mr Johnson sicrwydd 
na ddigwyddai’r un peth eto; ddim hyd 
yn oed addewid i geisio bod yn well. 
Pe byddai ganddo fwriad i gadw’r 
rheolau a dweud y gwir, oni fyddai 
wedi dweud hynny? Ond ddywedodd o 
ddim byd. Tybed ai’r ‘gonestrwydd’ 
hwn – mudandod llwyr sy’n awgrymu 
nad oes ganddo fwriad i newid ei 
ffyrdd – a wnaeth i Mr Baker, ddydd 
Iau, ddatgan ei bod yn bryd i’r Prif 
Weinidog adael ei swydd?  
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Mae gen i frith gof i mi ganmol Mr 
Johnson yn un o’r colofnau hyn.  Dyma 
gyfle arall i wneud hynny; a’r tro hwn 
– coeliwch neu beidio – ei ganmol am 
ei onestrwydd. Ddydd Mawrth, daeth y 
Prif Weinidog i Dŷ’r Cyffredin i roi ei 
fersiwn unigryw ei hun o 
‘ymddiheuriad’ wedi’r ddirwy a gafodd 
am dorri deddf ei Lywodraeth wrth 
ddathlu ei ben-blwydd gyda chriw o 
bobl yn Stryd Downing yng nghanol y 
Cyfnod Clo ym mis Mai 2020. ‘Sori,’ 
meddai, ‘ond ar y pryd doeddwn i ddim 
yn credu mod i’n gwneud dim o’i le. A 
dwi dal o’r un farn!’ I unrhyw brif 
weinidog arall, byddai’r awr a hanner o 
ddadlau a chyhuddo a ddilynodd yn  
wewyr cydwybod difrifol. Ond fel y 
gŵyr pawb, nid prif weinidog cyffredin 
mo hwn. 

Yn wyneb yr alwad iddo ymddiswyddo 
roedd mwyafrif yr Aelodau Ceidwadol 
a siaradodd yn amddiffyn Mr Johnson. 
Un ohonynt oedd Aelod Seneddol 
Wycombe, Steve Baker, a ddywedodd 
na allasai’r Prif Weinidog fod wedi 
cyflwyno ymddiheuriad mwy gwylaidd 
nag a wnaeth. Nid syndod i mi fu deall 
ers hynny am ddaliadau Cristnogol Mr 
Baker: roedd ei eirfa’n ei fradychu.  
Meddai, ‘Mae cyfiawnder a thrugaredd 
a gostyngeiddrwydd yn mynd law yn 
llaw, ac mae cyfiawnder sy’n arwain at 
faddeuant yn dibynnu ar syniad hen 
ffasiwn iawn – edifeirwch’. Ac yna    
gofynnodd, ‘Pa sicrwydd y gall y Prif 
Weinidog ei roi na ddigwydd peth fel 
hyn byth eto?’  

Prif Weinidog gonest 
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Heddiw 
Capel Coch 

Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch gan y Gweinidog. Bydd modd 
ymuno â’r oedfa trwy gyfrwng Zoom.  
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 3.30 o’r 
gloch gan y Parchg Huw Pritchard.   
 

Carmel 
Gwasanaethir yng Ngharmel 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 
Parchg Gwyn Rhydderch, Tudweiliog. 
 

A hefyd ... 
Mae Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch yng ngofal Beth Davies, Bro    
Aeron.    

  Carmel 
Yr Ysgol Sul 

Dymunwn yn dda i’r Ysgol Sul sy’n ail 
ddechrau yng nghapel Carmel  am 10.30 o’r 
gloch heddiw.  
 

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.  

Genesis 
 
‘Wedi'r pethau hyn, daeth gair 
yr ARGLWYDD at Abram mewn gweledig-
aeth, a dweud, “Nac ofna, Abram, myfi yw 
dy darian; bydd dy wobr yn fawr 
iawn.” Ond dywedodd Abram, “O Ar-
glwydd DDUW, beth a roddi i mi, ohe-
rwydd rwy'n para'n ddi-blant, ac etifedd fy 
nhŷ yw Eleasar o Ddamascus?” Dywedodd 
Abram hefyd, “Edrych, nid wyt wedi rhoi 
epil i mi; a chaethwas o'm tŷ yw f'etif-
edd.” Yna daeth gair yr ARGLWYDD ato a 
dweud, “Nid hwn fydd d'etifedd; o'th 
gnawd dy hun y daw d'etifedd.” Aeth ag ef 
allan a dywedodd, “Edrych tua'r nefoedd, a 
rhifa'r sêr os gelli.” Yna dywedodd wrtho, 
“Felly y bydd dy ddisgynyddion.” 6Credodd 
Abram yn yr ARGLWYDD, a chyfrifodd ynt-
au hyn yn gyfiawnder iddo. Yna dywedodd 
wrtho, “Myfi yw'r ARGLWYDD, a ddaeth â 
thi o Ur y Caldeaid, i roi'r wlad hon i ti i'w 
hetifeddu.” Ond dywedodd ef, “O          
Arglwydd DDUW, sut y caf wybod yr    
etifeddaf hi?”  ... 
  

Y dydd hwnnw, gwnaeth 
yr ARGLWYDD gyfamod ag Abram a dweud: 
 
“I'th ddisgynyddion di y rhoddaf y wlad 

hon, 
o afon yr Aifft hyd yr afon fawr, afon 

Ewffrates”’  
(Genesis 15:1-8, 18). 

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.  
 

Dathliad Cenhadol 
Cynhelir Dathliad Cenhadol Merched y 
Gogledd (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) 
yng nghapel Disgwylfa, Gaerwen ddydd 
Mercher, Mai 4, am 2.00 o’r gloch.  Y 
siaradwraig wâdd fydd Dr Rhiannon   
Ifans, Aberystwyth.  
 
Testun ei hanerchiad fydd ‘Gobaith yn 
Iesu Y r Alffa a’r Omega’. Mae croeso 
cynnes i bawb i’r cyfarfod hwn. 

Deiniolen 
Yn wahanol i’r hyn a gyhoeddwyd 
bnawn Sul dwytha, mi fydd y Gweinidog 
yn arwain yr oedfa am 3.30 o’r gloch 
bnawn Sul nesaf, Mai 1. 

Oedfa Youtube  
 
Y Parchg Gwyn Rhydderch 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, 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 Gweinidog 
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:  
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa Cymorth Cristnogol yng 
nghapel Jerwsalem, Bethesda 
 

Oedfa YouTube:  
Mr Eifion Jones 

 
Dydd Sul, Mai 15 

 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Oedfa 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel: 
10.30 a.m. - Ysgol Sul 
5.00 p.m. - Oedfa 
 

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.  


