
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Dad nefol bendithia ni wrth i 
ni fyfyrio yn dy air heddiw. 

Emyn: 274  ‘Ceisiwch yn gyntaf …’ 

Darllen: Marc 10:17-31 

Dyma  ŵr ifanc oedd Iesu’n ei hoffi’n dod 
ato mewn parch a brwdfrydedd er mwyn 
canfod y ffordd i’r bywyd tragwyddol. 
Mae’n rhedeg at Iesu ac yn syrthio o’i 
flaen a’i gyfarch â’r geiriau, ‘Athro da’. 
Gŵr ifanc â photensial mawr a chanddo 
swydd lywodraethol yn Israel (gw. Luc 
18:18), a gŵr cymeradwy gan eraill.  
Ceisiodd fyw’n lân trwy barchu cyfraith 
Duw ac ymddwyn yn dda, yn bersonol ac 
yn ei ymwneud â’i gyd-ddyn, ac eto nid 
gŵr perffaith. Dechreuodd ei berthynas â 
Iesu’n addawol ond ni ddeallai ffordd y 
bywyd tragwyddol. Credai iddo wneud 
popeth o fewn ei allu i feddiannu bywyd 
tragwyddol ond gwyddai ynddo’i hun nad 
oedd yn ddigon. Felly dyma ofyn, ‘Beth 
sydd rhaid i mi ei wneud i gael bywyd 
tragwyddol?’ sy’n dangos ei fod yn credu 
mai trwy gyflawni gweithredoedd yr oedd 
meddiannu’r bywyd hwnnw. Gwelwn 
hefyd, erbyn y diwedd, fod ganddo eilun 
yn ei fywyd sef ei gyfoeth. Mae Iesu’n 
ymwybodol o hynny, a bod y dyn yn brin 
o gadw rhannau cyntaf y deg gorchymyn 
sy’n ymwneud â’n perthynas â Duw. Yr 
hyn oedd ar goll yn ei fywyd oedd ffydd 
fyw yn Nuw a fyddai’n cadw perthynas 
rhyngddo â Iesu Grist. Ei gyfoeth oedd ar 
orsedd ei fywyd yn hytrach na Duw, a 
chollodd y trysor mawr tragwyddol yn y 
nefoedd. Nid ennill bywyd tragwyddol a 
wnawn ond derbyn y bywyd yn rhodd.  
‘Haelioni (Gras) Duw ydy'r unig beth sy'n 
eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi 
wedi gwneud dim i haeddu'r peth. Anrheg 
Duw ydy o! Dych chi'n gallu gwneud dim 
i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un 
frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth 

ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthyn-
as â'r Meseia Iesu, i ni wneud yr holl 
bethau da mae o wedi'u trefnu ymlaen 
llaw i ni eu gwneud’ (Eff. 2:8-10). Wrth i 
Iesu ymwneud â’r gŵr hwn a’i herio i 
wneud penderfyniad, mae’n datguddio’i 
dduwdod.  Ef ydi’r Duw llawn daioni y 
mae’n rhaid ei ddilyn i dderbyn bywyd 
tragwyddol. ‘Edrychodd (Iesu) arno, a 
dweud, “Mae yna un peth arall ar ôl. 
Dos, a gwertha dy eiddo i gyd a rho'r ar-
ian i bobl dlawd. Wedyn cei di drysor yn 
y nefoedd. Yna tyrd, dilyn fi.”’ Yn   
siomedig ac anfodlon, cerddodd y dyn i 
ffwrdd. Daethai mor agos, ac eto roedd 
mor bell o deyrnas Dduw. Eglurodd Iesu 
fod yn well gan y gŵr  ymddiried yn ei 
gyfoeth nag ynddo ef. Iddo fo, ei gyfoeth 
oedd ei dduw. Nid yw Iesu’n condemnio 
cyfoeth ond yn egluro bod pawb sy’n 
rhoi unrhyw beth o’i flaen ef yn colli’r 
bywyd tragwyddol: ‘dwedodd Iesu eto, 
“Mae'n haws i gamel wthio drwy grau 
nodwydd nag i bobl gyfoethog adael i 
Dduw deyrnasu yn eu bywydau”’. Mae’r 
disgyblion yn dychryn wrth sylweddoli ei 
bod mor anodd os nad yn amhosib mynd 
i mewn i deyrnas Nefoedd. Ond dengys 
Iesu fod popeth yn bosibl os caiff Duw 
ymyrryd yn ein bywydau. Cyfoeth oedd 
eilun y gŵr ifanc ond gallwn yn hawdd 
wneud eilun o bethau eraill.  Gwyliwn 
rhag i neb na dim gael y flaenoriaeth ar 
Iesu yn ein bywyd. Awgrymodd Pedr 
iddo ef a’i gyd-ddisgyblion adael popeth 
i’w ddilyn. Mae Iesu’n pwysleisio fod 
gwobr dragwyddol i’r rhai sy’n aberthu 
popeth er mwyn ei ddilyn. ‘Bydd pwy 
bynnag sydd wedi mynd oddi cartref a 
gadael brodyr a chwiorydd, mam neu 
dad, neu blant neu diroedd er fy mwyn i 
a'r newyddion da yn derbyn can gwaith 
cymaint yn y bywyd yma ... Ond yn yr oes 
sydd i ddod byddan nhw'n derbyn bywyd 
tragwyddol!’ Pwysleisiodd hefyd nad ein 
safle a’n statws yn y byd hwn fydd yn 
pennu ein lle yn nheyrnas Dduw. “Ond 
bydd llawer o'r rhai sydd ar y blaen yn 
cael eu hunain yn y cefn, a'r rhai sydd yn 
y cefn yn cael bod ar y blaen.” 

Yn naturiol ddigon, bydd y sensoriaeth 
ormesol ar y wasg yn Rwsia yn 
gwneud i lawer ymffrostio yn y wasg 
rydd dydd gennym yng ngwledydd 
Prydain a gwledydd y Gorllewin. Ac er 
gwaetha’r ffaith fod rhan helaeth o’r 
wasg brif lif honno yn nwylo ychydig 
o bobl o un perswâd gwleidyddol, y 
mae gennym le i ddiolch am y rhyddid 
sydd gennym i fynegi barn ac am y 
gwahanol gyfryngau y mae modd cael 
newyddion trwyddynt. Mor beryg yw 
hi pan fo’r gwir yn cael ei gelu rhag 
pobl, ac felly gweddïwn y bydd modd i 
bobl Rwsia rywsut ddal i gael gwybod 
am y rhyfel hwn a’r colledion enbyd 
sy’n dod i’w milwyr hwy eu hunain yn 
ogystal ag i bobl Wcráin.  Po fwyaf 
anwybodaeth ei bobl, rhwyddaf fydd hi 
i Putin barhau’r rhyfel. 

Mae hanes yr Eglwys Gristnogol yn 
dangos i ni’r budd a ddaw o gael 
gwybodaeth yn llaw pobl. Meddyliwch 
am y bendithion a ddaeth i Gymru a 
gwledydd eraill o gyfieithu’r Beibl i 
iaith y bobl. O fedru darllen y Beibl eu 
hunain daeth pobl i weld a chlywed 
neges a oedd cyn hynny’n guddiedig 
oddi wrthynt. Mae’r gwir yn holl 
bwysig mewn byd a betws. Hebddo, 
mae Eglwys a byd mewn peryg. Mae 
ar bobl Wcráin angen pob cefnogaeth, 
ac mae’r ymateb hael a gafwyd yng 
ngwledydd Prydain i apêl ariannol 
Pwyllgor DEC yn ardderchog. Mae ar 
bobl Rwsia angen ein cymorth hefyd. 
Gweddïwn am bob ymgeledd posibl a 
phob gwybodaeth wir, a diwedd buan 
i’r rhyfel hwn. 
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Mae’r rhyfel yn Wcráin dros ddeng 
niwrnod oed erbyn hyn, a gwaethygu 
mae pethau. Ac er gweld y lluniau a 
chlywed yr adroddiadau o awr i awr, 
mae’n anodd amgyffred y dioddefaint 
ac yn anos fyth ddeall meddylfryd yr 
Arlywydd Putin sy’n fodlon achosi’r 
fath ddioddefaint ar unrhyw wlad, heb 
sôn am wlad y mae o’n honni sy’n un 
â’i Rwsia ef ei hun.  

Yn Rwsia heddiw, byddai brawddeg 
gyntaf yr erthygl hon yn beryglus gan 
fod geiriau fel ‘rhyfel’ ac ‘ymosodiad’ 
a ‘goresgyniad’ wedi eu gwahardd yng 
nghyd-destun yr hyn sy’n digwydd yn 
Wcráin. Mae’r rhyfel yn amlwg i bawb 
sydd â llygaid i weld a chlust i glywed, 
ond mae Mr Putin yn benderfynol o 
gelu’r hyn sy’n digwydd rhag pobl ei 
wlad ei hun. Ac mae’r bygythiadau’n 
amlwg yn llwyddo gan y gorfodwyd i 
fwy nag un gwasanaeth newyddion  
roi’r gorau i ddarlledu neu gyhoeddi. 
Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaeth 
teledu Dozhd (neu TV Rain), Radio 
Echo a gwefan Znak.com. Yr unig beth 
a welir ar y wefan honno erbyn hyn 
yw’r geiriau hyn: ‘Rydym ni, staff   
golygyddol fersiwn ar lein Znak.com 
yn cyhoeddi’r cau. Rydym yn dirwyn 
ein gwaith i ben oherwydd y nifer fawr 
o gyfyngiadau sydd wedi eu gosod yn 
ddiweddar ar waith y wasg yn Rwsia.’ 
Mae hyd yn oed bapur fel y Novaya 
Gazeta, a berchir am safon a dewrder 
ei newyddiaduraeth ymchwiliol, wedi 
ei orfodi i fod yn dawel am y rhyfel ac i 
ddileu pob erthygl sy’n sôn amdano. 

Celu’r gwir 



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 
 

Ar y we 
Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Gweinidog. Bydd i’w gweld o 8.30 o’r 
gloch y bore ymlaen.  
 

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch yng ngofal y Gweinidog.  
 

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

 
OEDFA’R OFALAETH 

ZOOM - HENO 
 
Daw Oedfa’r Ofalaeth heno o gapel 
Carmel am 5.00 o’r gloch. 
 

A hefyd ... 
Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r gloch 
yng ngofal yr Archesgob Rowan Will-
iams.   
 

  Oedfa Gŵyl Ddewi 
Cynhaliwyd oedfa Gŵyl Ddewi gan blant ac 
ieuenctid Ysgol Sul a Chlwb Dwylo Prysur 
Capel Carmel fore Sul diwethaf, Chwefror 
27.  Diolch i bawb a ddaeth yno ac i bawb a 
gymerodd ran, a diolch yn fawr i Mrs Helen 
Williams am drefnu’r cyfan. 
 

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    
 
‘Yn y flwyddyn chwe chant ac un o oed 
Noa, yn y mis cyntaf, ar y dydd cyntaf o'r 
mis, sychodd y dyfroedd oddi ar y ddaear; a 
symudodd Noa gaead yr arch, a phan     
edrychodd allan, gwelodd wyneb y tir yn 
sychu. Erbyn yr ail fis, ar y seithfed dydd ar 
hugain o'r mis, yr oedd y ddaear wedi 
sychu. Yna llefarodd Duw wrth Noa, a 
dweud, “Dos allan o'r arch, ti a'th wraig a'th 
feibion a gwragedd dy feibion gyda thi; a 
dwg allan gyda thi bob creadur byw o bob 
cnawd, yn adar ac anifeiliaid a phopeth sy'n 
ymlusgo ar y ddaear, er mwyn iddynt epilio 
ar y ddaear, a ffrwytho ac amlhau          
ynddi.” Felly aeth Noa allan gyda'i feibion 
a'i wraig a gwragedd ei feibion; hefyd aeth 
allan o'r arch bob bwystfil, pob ymlusgiad, 
pob aderyn a phob peth sy'n ymlusgo ar y 
ddaear, yn ôl eu rhywogaeth. 
 
Yna adeiladodd Noa allor i'r ARGLWYDD, 
a chymryd rhai o bob math o'r anifeiliaid 
glân ac o'r adar glân, ac offrymu poethoff-
rymau ar yr allor. A phan glywodd 
yr ARGLWYDD yr arogl hyfryd,          
dywedodd yr ARGLWYDD ynddo'i hun, 
“Ni felltithiaf y ddaear mwyach o achos 
dyn, er bod gogwydd ei feddwl yn ddrwg 
o'i ieuenctid; ni ddifethaf eto bopeth byw fel 
y gwneuthum. 
 
“Tra pery'r ddaear, ni pheidia pryd hau a 

medi, oerni a gwres, haf a gaeaf, 
dydd a nos”’ (Genesis 8:13-22). 

Bwrlwm 
Ail ddechreuwyd cynnal Bwrlwm yn 
festri Bethlehem ddydd Iau, Mawrth 3.  
Roedd yn bnawn arbennig iawn gan iddo 
fod yn gyfle i rannu cacen ben blwydd â 
Mrs Jean Hughes a oedd yn 90 oed y di-
wrnod hwnnw.  Dymuniadau gorau i chi, 
Jean, a llongyfarchiadau.   
 

Ailddechrau 
Oedfaon Deiniolen 

Heddiw 
Wedi dwy flynedd o fethu â chynnal  
oedfa yn Neiniolen byddwn yn cyfarfod 
yn Nhŷ Elidir am 3.30 o’r gloch heddiw, 
yn yr hen lyfrgell. 
 
Gwn fod cryn edrych ymlaen wedi bod at 
ail ddechrau’r oedfaon a gobeithio erbyn 

hyn y medrwn wneud hynny’n ddiogel.  
Mae maint yr ystafell wedi ei gwneud yn 
amhosibl i ni gyfarfod yno cyn hyn. 
Cawn drafod heddiw pa mor aml y bydd 
yr oedfa’n cael ei chynnal ar y dechrau. 
 

Cofion 
Dymunwn yn dda i bawb sydd heb fod yn 
dda o blith ein haelodau. Mae rhai wedi 
bod yn yr ysbyty yn ddiweddar ac eraill 
yno ar hyn o bryd.  Dymunwn adferiad 
buan i chi i gyd.  Anfonwn ein cofion o’r 
newydd at bawb sydd mewn cartref pres-
wyl ac yn gweld colli wynebau cyfa-
rwydd cyfeillion a theulu. 

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, Mawrth 6 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul,  Mawrth 13 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg Dafydd Prothoroe Morris 
 

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 

Gwisgo mwgwd 
Ers dechrau’r wythnos ddiwethaf  nid 
oes reidrwydd cyfreithiol i wisgo 
mwgwd mewn rhai mannau cyhoeddus 
yng Nghymru, yn cynnwys capeli ac 
eglwysi  Ond gan nad yw’r feirws wedi 
diflannu awgrymwn ein bod yn parhau i 
wisgo mwgwd yn ein hoedfaon am y 
tro, yn sicr nes y byddwn wedi cael  
amser i adolygu yr asesiad risg ar gyfer 
ein hadeiladau.    


