
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Arglwydd gad i ni glywed a 
gwrando dy air heddiw. 

Emyn: 201 “Mawl i Dduw am air …” 

Darllen: Marc 10:1-16 

Nid awydd i wrando a dysgu sydd wrth 
wraidd pob cwestiwn.  Ceisio baglu Iesu 
wna’r Phariseiad wrth holi am ysgariad. 
Eu bwriad yw codi pwnc llosg, testun 
dadl rhwng gwahanol garfannau Iddewig, 
gan dybio y gallent gael achos yn erbyn 
Iesu. Mae rhai ym mhob oes yn gwneud 
peth tebyg wrth godi cwestiwn i greu dadl 
neu rwyg, yn lle ceisio’r gwirionedd. Nid 
yw Iesu am ymuno â’r dadlau ond yn 
hytrach, fel gyda phob cwestiwn, mae’n 
ateb o’r ysgrythurau. Cyngor da i ninnau 
hefyd ydi cofio mai yn y Gair y cawn yr 
arweiniad cadarnaf. Bwriad Iesu o hyd yw 
addysgu ac adeiladu rhai yn y ffydd. 
Mae’n dewis trafod priodas yn hytrach 
nag ysgariad; ac yn hytrach na beirniadu 
methiant priodasau mae’n awyddus i 
bwysleisio natur priodas. Dangosodd mai 
bwriad priodas oedd uno dau yn un yng 
ngolwg Duw: ‘Felly dyma Duw yn creu 
pobl ar ei ddelw ei hun. Yn ddelw ohono'i 
hun y creodd nhw. Creodd nhw  yn wryw 
ac yn fenyw’ (Genesis 1:27). ‘Mae dyn yn 
gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei uno â'i 
wraig. Byddan nhw'n dod yn uned deuluol 
newydd’ (Genesis 2:24).  Mae’r naill i roi 
ei hunan yn gyfan gwbwl i’r llall. Uniad 
dau gyfartal ydyw. Mae’n berthynas sydd 
angen ei meithrin yn gyson trwy ras a 
chariad. Eto heddiw, gwelwn lawer yn 
colli’r berthynas ac yn cael eu hunain ar 
lwybr poenus ysgariad.  Mae Iesu bob 
amser yn sensitif i dreialon a methiannau 
pobl. Cofiwn ei fod yn cynnig ffordd 
iachad a maddeuant ac ailddechrau. Yng 
ngolwg yr Iddewon, dim ond y gŵr allai 
derfynu priodas drwy roi llythyr ysgariad 
i’w wraig. Sylwch fod Iesu’n cyfeirio at 

hawliau’r wraig yn ogystal â’r gŵr wrth 
sôn am ysgariad. ‘Dwedodd wrthyn nhw: 
“Mae unrhyw un sy'n ysgaru ei wraig er 
mwyn priodi gwraig arall yn godinebu. 
Ac os ydy gwraig yn ysgaru ei gŵr er 
mwyn priodi dyn arall, mae hithau'n god-
inebu”’ (ad. 11). Adfer statws y wraig a 
wna Iesu yma trwy roi’r un hawliau iddi. 
Cymer Iesu bob amser blaid y rhai sy’n 
cael cam.  Yn yr hanes sy’n dilyn mae’n 
parhau i wneud hynny wrth ochri gyda’r 
gwragedd  geisiai ei fendith i’w plant. 
Mae’n ceryddu ei ddisgyblion am eu 
rhwystro rhai dod â’u plant ato.  Tybed ai 
ceisio cadw urddas Iesu oedd eu bwriad o 
gofio y cyfrifid plant a gwragedd yn is-
raddol yn y cyfnod hwnnw? Gwelwn nad 
yw’r rhai agosaf at Iesu bob amser yn 
cerdded na gwneud yn unôl â’i ewyllys. 
Gall sêl disgyblion didwyll beri iddynt 
weithiau weithredu’n groes i ddymuniad 
Duw, ein Tad nefol. Rhaid felly geisio ei 
ewyllys yn ofalus ymhob sefyllfa. Yma, 
dangosodd Iesu fod y gwragedd yn nes 
ato o ran meddwl wrth geisio bendith ar 
eu plant, ac mae’n dangos ei ddymuniad 
i’w croesawu ato. Dymuniad Iesu ydi ein 
bod ni’n hwyluso’r ffordd ato. Felly 
mae’n cymryd y plant yn ei freichiau ac 
yn eu bendithio.  Ond dysgodd Iesu    
hefyd y gall plant ddysgu llawer i ni am y 
ffordd i dderbyn teyrnas Dduw. Er nad 
oes yna’r un plentyn perffaith, y mae i 
blant rinweddau fel diniweidrwydd a 
gostyngeiddrwydd a’r parodrwydd i 
ddysgu a derbyn, ynghyd â’r parodrwydd 
i lawenhau a chwerthin. Cymharwch hyn 
oll â’r Phariseiad hunangyfiawn oedd yn 
cau pobl allan ac yn gwrthod gwrando na 
derbyn yr hyn oedd gan Iesu i’w ddweud. 
Anogaeth sydd yma i ni wylio rhag i ni 
fod â chalon galed wrthwynebus fel y 
Phariseaid. Mae yma hefyd anogaeth i ni 
amlygu nodweddion plant yn y ffordd y 
maent yn barod i ddysgu a derbyn wrth 
ystyried Teyrnas Dduw. Cofiwn fod 
rhodd Duw o fywyd cyflawn a thrag-
wyddol yn rhywbeth i’w derbyn trwy 
ffydd, yn llawen a diolchgar gyda      
gostyngeiddrwydd ac addfwynder. 

hwnnw â’r dryswch a’r anghrediniaeth 
presennol.  

Ond heddiw, yn ein hanghrediniaeth 
a’n dryswch, ac yn ein hanwybodaeth 
hefyd, mi fedrwn weddïo. Ac am beth 
y gweddïwn? Am heddwch yn sicr; am 
ddiwedd i’r ymladd; am ddoethineb i 
arweinwyr gwleidyddol yr Wcráin a 
Rwsia a phob gwlad arall sydd mewn 
unrhyw fodd yn ymwneud â hyn oll, 
iddynt allu gweithredu mewn parch a 
chyfiawnder, a chyda gonestrwydd  ac 
urddas. Gweddïo dros deuluoedd yn yr 
Wcráin a Rwsia sydd eisoes wedi colli 
anwyliaid yn y brwydro; dros y rhai a 
anafwyd, yn bobl a phlant; dros bawb 
sy’n byw mewn ofn yn eu cartrefi ar 
hyn o bryd, a phawb sydd wedi ffoi o’r 
cartrefi hynny.  

Gweddïwn am gymod a chyfaddawd a 
chyfiawnder ym mhob rhan o’r Wcráin 
ac ym mhob gwlad arall. Gweddïwn 
am lonyddwch a hawl i bobl i fyw yn 
rhydd gan arfer eu ffydd a’u diwylliant 
heb ofn nac erledigaeth o unrhyw fath. 
Gweddïwn am ddiwedd i ryfeloedd 
eraill ein hoes a thros holl ffoaduriaid 
y blynyddoedd diwethaf hyn, o ba 
wlad bynnag. 

Ac yng nghanol holl boen a dryswch a 
thristwch ein byd gweddïwn y bydd 
Efengyl Crist a’i goleuni a’i chariad a’i 
nerth yn dwyn ffrwyth ym mywydau 
mwy a mwy o bobl ac yn dod yn rym 
achubol er daioni ymhlith cenhedloedd 
daear.  Boed i’r byd wybod am gariad 
Crist a chymod ei groes.  
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Anodd iawn fu gweld yr argyfwng yn 
yr Wcráin yn dwysau dros y dyddiau 
diwethaf. Heb wybod beth fydd wedi 
digwydd rhwng nos Sadwrn a bore Sul, 
y gobaith heno beth bynnag yw y daw 
diwedd buan i’r ymladd a’r lladd.  

Unwaith eto, gwelsom ynfydrwydd 
rhyfel. Ac o gael bod, trwy luniau ac 
adroddiadau, yn llygad dyst i’r hyn 
sy’n digwydd ar hyn o bryd, mae pob 
math o emosiynau’n corddi. Tristwch 
yn sicr, o weld pobl yn ffoi mewn ofn 
o’u cartrefi a’u gwlad. Anghrediniaeth 
hyd yn oed, o sylweddoli bod pethau 
wedi dod i hyn. Ofn wedyn, o feddwl 
beth all ddigwydd. A dicter. Dicter at 
yr Arlywydd Putin yn sicr; ac eto, er y 
temtasiwn amlwg i anelu’r cyfan ato, 
nid ato ef yn unig. 

Dicter hefyd ataf fy hun. Ie, dicter a 
dryswch a chywilydd. Cywilydd yn un 
peth wrth synhwyro y gall y difrod a’r 
lladd a’r rhyfela ymddangos yn fwy o 
drychineb am ei fod yn digwydd yn un 
o wledydd Ewrop yn hytrach na mewn 
rhan arall o’r byd.  Dryswch, o fethu â 
deall na gwneud synnwyr o’r hyn sy’n 
digwydd. A dicter hefyd o weld na 
lwyddodd gwladweinwyr a sefydliadau 
rhyngwladol i osgoi’r llanast hwn. A 
gwaeth hyd yn oed, euogrwydd o gofio 
i mi beth bynnag anghofio’n llwyr am 
yr Wcráin a’i phobl a’i rhyfela mewnol 
dros yr wyth mlynedd diwethaf ers i’r 
wlad a’i hargyfwng hawlio penawdau 
ein papurau a’n cyfryngau ddiwethaf.  
Yn sicr, mae a wnelo’r anghofio 

Cofio’r Wcráin a Rwsia 
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Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Ymddiheuriadau 
Ymddiheuriadau am osod y manylion 
anghywir yma a, oedfaon y Sul diwethaf 
(heb eu newid o’r Sul cynt). Ond fel y 
digwyddodd, bu raid o mi ohirio Oedfa’r 
Ofalaeth beth bynnag!   
 

Heddiw 
OEDFA’R OFALAETH 

ZOOM - HENO 
 
Nid oes oedfa yn Capel Coch heddiw, 
ond bydd Oedfa Zoom i’r Ofalaeth am 
5.00 o’r gloch. 
 
Mae’r cod Zoom ar gyfer yr oedfa yn 
yr ebost wythnosol.  

 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel Y ouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal John 
Robinson, Tennesee (fel bythefnos yn ôl) 
Ac unwaith eto, o America y bydd yn 
pregethu heddiw gan ei fod ar ymweliad 
â’i gartref a’i wlad enedigol. Bydd yr 
oedfa i’w gweld o 8.30 o’r gloch y bore 
ymlaen.  

Bethlehem  
Bydd Oedfa ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch.    
 

A hefyd ... 
Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r gloch yng 
ngofal y Parchg Jim Clarke, Llanfairpwll.    

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    

 
‘Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Noa, “Dos i mewn i'r arch, ti a'th holl deulu, 
oherwydd gwelais dy fod di yn gyfiawn ger 
fy mron yn y genhedlaeth hon. Cymer gyda 
thi saith bâr o'r holl anifeiliaid glân, y 
gwryw a'i gymar; a phâr o'r anifeiliaid nad 
ydynt lân, y gwryw a'i gymar; a phob yn 
saith bâr hefyd o adar yr awyr, y gwryw a'r 
fenyw, i gadw eu hil yn fyw ar wyneb yr 
holl ddaear. Oherwydd ymhen saith diwrn-
od paraf iddi lawio ar y ddaear am ddeugain 
diwrnod a deugain nos, a byddaf yn dileu 
oddi ar wyneb y ddaear bopeth byw a 
wneuthum.” Gwnaeth Noa bopeth fel y 
gorchmynnodd yr ARGLWYDD iddo. Chwe 
chant oed oedd Noa pan ddaeth dyfroedd y 
dilyw ar y ddaear. 
 
Aeth Noa i mewn i'r arch, a'i feibion a'i 
wraig a gwragedd ei feibion gydag ef, rhag 
dyfroedd y dilyw. Cymerodd o'r anifeiliaid 
glân a'r anifeiliaid nad oeddent lân, o'r adar 
a phopeth oedd yn ymlusgo ar y tir, a  
daethant i mewn ato i'r arch bob yn ddau, 
yn wryw a benyw, fel y gorchmynnodd 
Duw i Noa. Ymhen saith diwrnod daeth 
dyfroedd y dilyw ar y ddaear ... 
 
Dilewyd popeth byw oedd ar wyneb y tir, 
yn ddyn ac anifail, yn ymlusgiaid ac adar yr 
awyr; fe'u dilewyd o'r ddaear. Noa yn unig 
a adawyd, a'r rhai oedd gydag ef yn yr 
arch. Parhaodd y dyfroedd ar y ddaear am 
gant a hanner o ddyddiau’ (Genesis 7:1-10, 
23-24). 
 

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 ad-
feriad buan i chi i gyd.  Anfonwn ein cof-
ion o’r newydd at bawb sydd mewn car-
tref preswyl ac yn gweld colli wynebau 
cyfarwydd cyfeillion a theulu. 

 

Oedfaon Deiniolen 
Y Sul nesaf 

Wedi dwy flynedd o fethu â chynnal  
oedfa yn Neiniolen bwriedir ail ddechrau 
oedfaon ym mis Mawrth.   
 
Cynhelir yr oedfa gyntaf yn Nhŷ Elidir 
(yn yr hen lyfrgell fel arfer) am 3.30 o’r 
gloch bnawn Sul nesaf, Mawrth 6.   
 
Cawn drafod bryd hynny pa mor aml y 
bydd yr oedfa’n cael ei chynnal ar y 
dechrau. 
 
Cofiwch fod angen gwisgo mwgwd, ac 
fe wnawn bob ymdrech i gadw pellter 
diogel. 
 
Rydym yn ddiolchgar i reolwyr Menter 
Fachwen am bob cydweithrediad a 
chefnogaeth, ac am ein croesawu yn ôl i 
Dŷ Elidir. 

Oedfa Gŵyl Ddewi 
Bydd oedfa Gŵyl Ddewi ar gyfer yr Ysg-
ol Sul yng nghapel Carmel fore heddiw, 
Chwefror 27 am 10.30 o’r gloch. Dymun-
iadau gorau i bawb a diolch i Mrs Helen 
Williams am drefnu’r cyfan. 
 

Bwrlwm 
Bydd Bwrlwm yn ail ddechrau yng 
nghapel Bethlehem bnawn Iau, Mawrth 
3.  Cofiwch fod angen gwisgo mwgwd a 
bod angen parhau i gadw gofal wrth   
gyfarfod â’n gilydd dan do ar hyn o bryd.   
  
 

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, Chwefror 27 
 

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

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Robinson 
 

Dydd Sul, Mawrth 6 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Mr Alun Williams 
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 
 


