
Oedfa’r Sul  

gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: “Agor ein llygaid i weled yr 
Iesu.’  

Emyn:  590 “Ysbryd Sanctaidd ...” 

Darllen: Marc 10:46–52 

Ar y daith tua Jerwsalem mae Iesu’n 
mynd trwy Jericho, rhyw ddeunaw milltir 
o Jerwsalem. Daethai tyrfa fawr i’w weld 
a’i glywed y diwrnod hwnnw. Yn y dref 
cyfarfu â Saceus, ac ar ei ffordd allan 
mae’n ymwneud â dyn dall, Bartimeus. 
Dyma ddau ddyn gwahanol i’w gilydd, ac 
eto mae Iesu’n ymateb i’w hangen. Roedd 
Bartimeus wedi arfer ag eistedd ar ochor 
y ffordd a chardota. Iddo ef felly, dyma 
ddiwrnod fel pob diwrnod arall, nes iddo 
glywed sŵn y dyrfa a deall fod Iesu’n 
mynd heibio. Mae Bartimeus yn dal ar y 
cyfle i geisio Iesu. Cofiwn ninnau wneud 
yn fawr o’n cyfle i geisio’r Arglwydd Iesu 
bob dydd. Cofiwn ei fod ar gael i’n 
gwrando bob amser.  

Sylwn ar agwedd Bartimeus. Yn gyntaf, 
gwelwn ei fod yn barod i floeddio am  
sylw’r Iesu a chyhoeddi ei angen gerbron 
pawb, yn arbennig gerbron Iesu. Os am 
brofi gras hael Duw yn Iesu Grist, rhaid 
cyffesu ein cyflwr. Roedd hwn yn ddall a 
thlawd ac anghenus. Ni anwybyddodd 
Iesu ei floeddiadau. Un sy’n clywed a 
gweld ydi’r Arglwydd Iesu; un sy’n    
tosturio a chysuro; un sy’n iachau ac    
adfer; un sy’n maddau a bywhau. Ac 
felly, anogwn ein gilydd â’r newydd da 
yma, fel y bu i rai annog Bartimeus i godi 
ei galon a sefyll pan alwodd Iesu arno. 
Ond rhaid ceisio Iesu’n ddidwyll a gonest, 
heb ofni neb. Yn ein dallineb ysbrydol, yn 
ein diffyg deall, yn ein gwewyr a’n poen, 
yn ein methiant ac mewn euogrwydd, 
cyffeswn ein hangen yn onest. Mae’r Iesu 
am glywed dy gyffes o angen. Mae’n  

gofyn i Bartimeus beth yn benodol oedd 
ei angen.  

Yn ail, gwelwn hefyd hyder penderfynol 
Bartimeus wrth ymroi i geisio Iesu. Nid 
oedd y dyrfa’n mynd i’w dewi na’i 
rwystro rhag profi trugaredd. Gwyliwn 
rhag y lleisiau a’r pwysau a ddaw oddi o 
du’r byd anghrediniol i beidio â cheisio 
Iesu. Rhown amser yn ddyddiol i fyfyrio 
yn y Gair ac i geisio Duw mewn gweddi. 
Fel Bartimeus, brysiwn at yr Iesu gan 
luchio o’r neilltu unrhyw beth sy’n 
rhwystr, fel y gwnaeth hwn â’i fantell. 
Cofia ein bod oll yn cyfri yng ngolwg 
Duw. Fel eglwys, ceisiwn frwdfrydedd 
Bartimeus i gyffesu angen a galw am 
gymorth yr Arglwydd Iesu.   

Yn drydydd, sylwn fod yna ragor i gri 
Bartimeus na chyffesu angen gan ei fod 
yr un pryd yn cyffesu ei ffydd yn Iesu. 
Daethai i benderfyniad ynglŷn â Iesu. 
Nid Iesu o Nasareth yn unig a geisiai ond 
Iesu Fab Dafydd. Daethai i gredu mai 
Iesu o Nasareth oedd y Meseia, o deulu’r 
Brenin Dafydd, y bu’r proffwydi yn ei 
gyhoeddi. Hwn oedd y Meseia oedd i 
ddod i’r byd. Mae hefyd yn ei alw yn 
Rabbwni (fy Meistr), sy’n fynegiant o 
ffydd bersonol yn Iesu. Ni siomwyd 
Bartimeus. Cafodd ei olwg gan Iesu. 
Dyma ein Harglwydd, yn llawn cariad a 
thosturi a gras, a chanddo amser i ym-
wneud â ni’n bersonol. Yn Bartimeus 
hefyd, cawn esiampl o un sy’n ymroi i 
ddilyn yr Iesu gyda brwdfrydedd.  O 
ddydd i ddydd deuai i weld mwy o ryf-
eddod Iesu a’r gwasanaeth y daethai i’w 
gyflawni yn Jerwsalem ar y groes. Boed i 
ni geisio’r Arglwydd yn ein hangen 
heddiw, a boed i ni gyffesu ein ffydd yn 
ddi-ofn.  Boed i Dduw drugarhau wrthym 
ac agor ein llygaid i weld a deall mwy 
am yr Arglwydd a ddaeth i’n gwaredu. Y 
wyrth olaf a nodir gan Marc cyn y groes 
yw’r weithred hon o drugaredd at un 
mewn angen.  Ar y groes byddai Iesu’n 
gwasanaethu trwy ddelio ag angen y byd 
a darparu ffordd i’n cymodi â Duw. 

wedi gwrthod ei thalu. Yn sgil yr 
anghydfod rhwng llywodraethau   
Llundain a Tehran y cafodd Nazanin ei 
charcharu yn anghyfiawn yn Iran.  

Un o ‘amodau’ ad-dalu’r ddyled o 
£400miliwn i lywodraeth Iran oedd 
mai at ddibenion dyngarol yn hytrach 
na milwrol y caiff ddefnyddio’r arian. 
Da o beth yw hynny; ac eto, ni allaf  
lai na rhyfeddu at eironi a rhagrith y 
cyfan. Mae Llywodraeth San Steffan 
am sicrhau na fydd Iran yn halogi’r 
£400miliwn trwy ei wario ar arfau. 
Dyna fwriad digon clodwiw, ond o 
gofio cefndir y ddyled mae’n llawn 
rhagrith hefyd. Ym 1974 archebodd 
Shah Iran 1,750 o danciau Chieftain a 
cherbydau milwrol, a thalu am y cyfan 
ymlaen llaw. Dim ond 185 a anfonwyd 
ato cyn iddo gael ei ddisodli gan y 
Chwyldro Islamaidd ym 1978 ac i’r 
llywodraeth newydd ganslo’r archeb a 
hawlio ad-daliad am y tanciau di-
angen. O gofio hanes cythryblus  Iran 
ers hynny gellir deall yr awydd i      
sicrhau na werir ceiniog o’r arian ar 
arfau. Ond y fath ragrith ar ran Llyw-
odraeth San Steffan o gofio mai arian a 
gafwyd am danciau oedd hwn yn 
wreiddiol. Roedd yn iawn i Iran wario 
ei harian ar arfau Prydeinig ym 1974, 
fel y mae’n iawn mae’n debyg i wa-
hanol lywodraethau wario eu harian ar 
arfau Prydeinig yn 2022!  O bosib y 
daw’r dydd y bydd llywodraeth Iran yn 
eu plith eto. Trasiedi pethau yw bod un 
olwg ar Wcráin heddiw’n ein hatgoffa 
o wir bwrpas y fath danciau o hyd.  
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Daeth Anoosheh Ashoori adref o Iran 
yn hwyr nos Fercher, a rhyddhawyd 
Morad Tahbaz o’r carchar yno er nad 
yw eto wedi cael gadael y wlad. Ond a 
hithau’n fam i ferch fach 7 mlwydd oed 
mae’n debyg nad oedd hyd yn oed Mr 
Ashoori a’i deulu’n gwarafun i’r prif 
sylw gael ei roi’r wythnos ddiwethaf i 
ddychweliad Nazanin Zaghari-Ratcliffe 
at ei theulu wedi chwe blynedd. Achos 
llawenydd mawr i bawb a fu’n cefnogi 
ymgyrch ei gŵr Richard a’i theulu i’w 
rhyddhau o’i chaethiwed oedd ei gweld 
o’r diwedd yn ôl gartref yn ddiogel. Yn 
hwylus iawn, roedd Mr Johnson oddi 
cartref, yn closio at Lywodraeth Saudi 
Arabia i geisio ganddi ragor o olew yn 
lle’r olew na fydd yn ei brynu o Rwsia; 
ac ar wahân i un cyfweliad, cymharol 
dawel fu’r Prif Weinidog ynghylch 
rhyddhau Nazanin. Nid syndod hynny 
gan y byddai’n anodd iddo ef hyd yn 
oed beidio â gweld mai anweddus 
fyddai iddo ddweud llawer o gofio bod 
sylwadau anghywir a wnaeth ef fel 
Ysgrifennydd Tramor yn 2017 heb os 
wedi gwaethygu pethau iddi. Pe na 
fyddai felly, gallwn fentro y byddai’r 
Prif Weinidog  wedi hawlio iddo’i hun 
beth o’r clod a roddwyd i Liz Truss, yr 
Ysgrifennydd Tramor presennol.   

Yn gyfnewid am ryddhau’r tri (neu yn 
ôl y Llywodraeth, ‘yn gyfochrog’ â 
hynny) mae Llywodraeth San Steffan  
wedi ad-dalu i Iran hen ddyled o 70au’r 
ganrif ddiwethaf. Dyfarnodd llys 
rhyngwladol yn 2009 ei bod yn ddyled 
ddilys ond ers hynny mae San Steffan 

Nazanin a’r ddyled 
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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 
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Heddiw 
 

OEDFA’R OFALAETH 
ZOOM  

Yr oedfa o gapel Carmel am 5.00 o’r 
gloch fydd yn cael ei darlledu ar Zoom 
heddiw.  Gwasanaethir gan y Gweinidog.     
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Parchg Geraint Roberts. 
 

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

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.  
 

 A hefyd ... 
Oedfa Radio Cymru am 12.00 o’r gloch 
yng ngofal Sharon Rees, Pen-rhys.   
 

  Cofion 
Gobeithio’n fawr eich bod yn osgoi’r feirws, 
ond os buoch yn dioddef ohono eich bod yn 
gwella a heb fod yn rhy wael.  Yn amlwg, 
mae’r ystadegau diweddaraf yn nodi bod 
llawer wedi dal y feirws yn ein hardaloedd y 
dyddiau diwethaf hyn. 
 
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 preswyl ac yn gweld colli 
wynebau cyfarwydd cyfeillion a theulu. 
 

Angladd 
Cynhaliwyd angladd Mr Dafydd Morris, 
Fferm Cefn Coch, Deiniolen, a fu farw yn 
Ysbyty Gwynedd yn 84 mlwydd oed ddydd  
Mercher, Mawrth 9 yng Nghapel y Rhos, 
Llanrug fore ddoe, Mawrth 19. Roedd yr 
oedfa yng ngofal y Gweinidog a’r Canon 
Idris Thomas. Roedd gwasanaeth yn dilyn ar 
lan y bedd ar dir Cefn Coch. 

Genesis 
O lyfr cyntaf y Beibl y daw’r darlleniadau 
dros yr wythnosau nesaf.    
 
‘Dyma genedlaethau meibion Noa, sef 
Sem, Cham a Jaffeth. Ganwyd iddynt feib-
ion wedi'r dilyw. Meibion Jaffeth oedd 
Gomer, Magog, Madai, Jafan, Tubal, Mes-
ech, a Tiras. Meibion Gomer: Ascenas, 
Riffath, a Togarma. Meibion Jafan: Elisa, 
Tarsis, Cittim, a Dodanim; o'r rhain yr   
ymrannodd pobl yr ynysoedd. Dyna feibion 
Jaffeth yn eu gwledydd, pob un yn ôl ei 
iaith a'i lwyth, ac yn eu cenhedloedd. ’ 
 
Dyma lwythau meibion Noa, yn ôl eu  
hachau, yn eu cenhedloedd; ac o'r rhain yr 
ymrannodd y cenhedloedd dros y ddaear 
wedi'r dilyw’ (Genesis 9:1-5, 32). 

Cydymdeimlwn yn ddwys â’i blant, Wil, 
John, Alwena Dylan a’r holl deulu yn eu 
colled.  Roedd y capel yn llawn a hyn-
ny’n amlwg yn wahanol iawn i’r hyn a 
gafwyd ddwy flynedd yn ôl, yn union 
wedi i’r    Cyfnod Clo cyntaf ddod i rym, 
pan nad oedd yn bosibl i neb ond y teulu 
agosaf fod yn y gwasanaeth byr a gafwyd 
ar lan bedd eu mam, Heulwen.   
 

Bethlehem 
Cynhelir Noson Goffi yn festri capel 
Bethlehem, Talybont am 6.30 o’r gloch 
nos Fawrth, Mawrth 29 i godi arian at 
A;pêl Wcráin Cymorth Cristnogol.  
 
Gwerthfawrogir pob cefnogaeth i’r     
ymdrech hon gan aelodau Bethlehem i 
gefnogi’r bobl a ddioddefodd oherwydd 
y Rhyfel.   

Capel Coch  

Gan ddechrau bythefnos i heddiw, y Sul 
cyntaf ym mis Ebrill, bydd oedfa yn  
Capel Coch bob bore Sul am 10.00 o’r 
gloch, yn hytrach na bob pythefnos fel a 
gafwyd ers i ni ail gychwyn yr oedfaon 
wedi cyfnodau clo’r pandemig. 
 
Felly, i gadarnhau, bydd oedfa yn Capel 
Coch fore Sul nesaf, Mawrth 27 a’r Sul 
canlynol, Ebrill 3.  Gwasanaethir yn y 
ddwy oedfa gan y Gweinidog.  

Oedfa Youtube  
 
Y Parchg Dafydd Prothoroe Morris, 
Caerfyrddin 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 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 
 

Dydd Sul, Mawrth 27 

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 Parchg Eric Jones 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg Emyr James, Caerdydd 
 

Dydd Sul,  Ebrill 3 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Megan Williams 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 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.    


