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Cyflwyniad i’r Llyfryn

Yn dilyn y derbyniad da a gafodd ein thema ‘Myfi yw 
Goleuni’r Byd’ llynedd, a’r gweithgareddau oedd yn 

y llyfryn, penderfynwyd cael thema newydd eleni. Roedd 
hyn yn golygu cryn lawer o waith ond teimlwyd ei fod yn 
werth yr ymdrech. Mewn cydweithrediad â’r Is-bwyllgor 
Plant ac Ieuenctid dewiswyd y thema ‘Myfi yw Bara’r 
Bywyd’. Teimlwyd bod yma gyfle i ddod â’r plant a’r bobl 
ifanc i mewn i weithgaredd a allai bontio’r cenedlaethau fel 
mae coginio@capel wedi  ei wneud. Unwaith eto cafwyd 
myfyrdodau ac astudiaethau Beiblaidd. Rhoddwyd sylw 
i’r prosiectau cenhadol rydym yn eu cefnogi ac mae yna 
grefftau amrywiol a diddorol  i’n cadw’n brysur. Diolch i 
bawb a fu’n cyfrannu i’r llyfryn.

Mae pob un ohonom yn gwybod am bwysigrwydd bara  
beunyddiol a’r effaith dinistriol a gaiff newyn a phrinder 
ar ein cyrff. Ond nid hynny yn unig - mae ceisio byw heb 
yr Arglwydd Iesu yn andwyol i’n hiechyd a’n twf ysbrydol. 
Mae ef wedi darparu gwledd o gariad i ni drwy ei fywyd 
a’i weinidogaeth, ei farwolaeth a’i atgyfodiad. Braint i ni 
wedyn yw cael estyn y bara bywiol hwn i eraill.

Mae yna hefyd  elfen arall bwysig. Wrth fwrdd y Cymun 
down wyneb yn wyneb â ‘bara’r bywyd’ mewn ffurf naturiol 
- ein bara beunyddiol. Ond down hefyd i bresenoldeb 
ysbrydol aberth ein Harglwydd. Dyna pam yr awgrymir y 
gellir cynnwys yr Ordinhad o Swper yr Arglwydd fel rhan 
o’r Gwasanaeth.

Credwn fod cynnwys y llyfryn hwn yn cyfuno ein hangen 
am weithgareddau ymarferol, ein twf ysbrydol personol a’n 
hawydd i dystio i’n Gwaredwr a hynny mewn llawenydd a 
goleuni. Gobeithio y bydd ein thema newydd yn cael croeso 
cynnes gennych ac y byddwn oll yn elwa o’r wledd. Dewch - 
mae popeth yn barod!

Eirlys Gruffydd-Evans
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CROESO 

GWEDDI
Down o’th flaen ar ddechrau’r gwasanaeth hwn, O 
Dad, gan ddiolch i ti am dy ofal trosom. Diolch am 
nerth ac iechyd i weithio yn dy eglwys. Diolch am 
gwmni’n gilydd wrth i ni geisio tystio i dy gariad 
mawr tuag atom yn dy Fab, Iesu. Diolch i ti am y bara 
beunyddiol sy’n rhoi nerth ac iechyd i ni, ond diolch 
mwy am fara’r bywyd sy’n rhoi i ni obaith a bywyd  
ysbrydol newydd. Yn enw Iesu, Amen.

EMYN: Gweler tudalen 29

CYFLWYNIAD
“Bydd rhaid i mi gael torth heddiw neu fydd hi ddim 
yn dda yma!” Lawer gwaith rydym yn ein hatgoffa’n 
hunain bod arnom angen bara. Ers talwm roedd 
rhaid cael bara ’menyn gyda phob dim, a hyn yn help 
i lanw’r bol pan fyddai bwydydd eraill yn brin. Ond 
heddiw mae pob mathau o fwydydd ac o fara ar gael 
yn ein siopau a digon o ddewis. Mae’n bosib prynu 
nifer o dorthau a’u rhewi a chael stôr o fara wrth law 
pan fydd ei angen. Mae rhai pobl yn pobi eu bara 
eu hunain a does dim byd tebyg i fara cartref. Pan 
ddysgodd Iesu i’w ddisgyblion ddiolch am eu bara 
beunyddiol - bara ffres bob dydd - roedd o’n sôn am 
waith cyson Mair a merched Nasareth a phentrefi 
eraill ei wlad yn pobi.

CYFLWYNIAD I’R DARLLENIAD
‘Tu ôl i’r dorth mae’r blawd’ meddai’r hen bennill 
ond byddai’n rhaid i ferched Nasareth falu eu 
blawd eu hunain. Gwnaent hyn drwy rwbio’r grawn 
haidd neu wenith rhwng dwy garreg fawr a thwll 
yn yr uchaf i’r grawn fynd drwyddo ac aros i gael ei 
falu rhwng y ddwy garreg. Yn y garreg uchaf hefyd 
byddai dolen bren er mwyn troi’r ddwy garreg yn 

erbyn ei gilydd. Cesglid y blawd o ymylon y garreg 
waelod mewn lliain. Yna cymysgid y blawd â dŵr a 
lefain. Toes ddoe oedd y lefain ac o’i rwbio i’r blawd  
byddai’n gweithio fel burum a gwneud i’r bara godi. 
Rhoddid carreg wastad ar ben dwy garreg arall a 
chynnau tân oddi tani. Yna, taflai’r merched ddarn o 
does o un llaw i’r llall nes ei fod yn denau ac yna ni 
chymerai ond ychydig amser i’w grasu ar y garreg. Yn 
aml byddai trigolion Galilea yn bwyta pysgod bychain 
wedi eu piclo gyda’r bara a byddai hyn yn gwneud 
pryd canol dydd digonol i weithwyr a theithwyr fel ei 
gilydd.

DARLLENIAD: Ioan 6:1-15

MYFYRDOD: YMATEB I’R 
DARLLENIAD 
SYLWEBYDD: Wedi i’r bachgen gyrraedd adre 
mae ei fam am wybod lle mae wedi bod a beth 
ddigwyddodd iddo yn ystod y dydd.

MAM: Dyma ti wedi dod adre o’r diwedd! Lle rwyt ti 
wedi bod yr holl oriau ’ma? Dwi wedi bod yn poeni 
amdanat ti!

BACHGEN: Doedd dim angen i ti boeni, Mam. Mae 
popeth yn iawn. Dwi wedi cael diwrnod ffantastig.

MAM: Wnes di fwyta dy fwyd i gyd?

BACHGEN: Do ac fe gafodd pawb arall beth ohono 
hefyd!

MAM: Beth wyt ti’n feddwl? Pawb?

BACHGEN: Wel, fe gafodd pawb beth o’r bara a’r 
pysgod.

MAM: Pawb? Rhaid i ti ddweud wrtha i yn union beth 
ddigwyddodd er mwyn i mi geisio deall.

BACHGEN: Roedden nhw’n sôn am fynd i brynu 
bwyd i bawb. Roedd gen i fwyd, felly dyma fi’n mynd 
i’m sach a thynnu’r bwyd allan. Y funud honno dyma 

GWASANAETH 

‘Myfi yw bara’r bywyd.’
Wedi ei baratoi gan Eirlys Gruffydd-Evans
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Andreas yn dod ata i a gofyn i mi ddangos y bwyd 
i Iesu. Mi wnaeth o weddïo a diolch am y bwyd a 
dechrau torri’r bara a’r pysgod ac fe aeth Andreas a 
Philip a’r lleill â bwyd i bawb.

MAM: Oedd yna beth ar ôl i ti?

BACHGEN: Oedd. Mi ges i a phawb arall ddigon i’w 
fwyta a mi oedd rhaid i mi helpu i gasglu’r briwsion 
oedd ar ôl - llond deuddeg basged.

MAM: Wel wir, fe ges di ddiwrnod i’w gofio.

BACHGEN: Ac wedyn roedd y bobl eisiau gwneud 
Iesu yn frenin ond fe ddihangodd i’r mynydd. Sgwn i 
ga’ i ei weld eto? Mi faswn i’n hoffi hynny er mwyn i 
mi gael diolch iddo am ddiwrnod mor fendigedig.

GWEDDI
Diolch i ti , O Dad am hanes y wyrth hon. Diolch 
fod plentyn yn gallu gwneud cymaint o wahaniaeth. 
Diolch i ti am siarad â ni drwy bethau cyffredin fel 
bara a physgod. Gad i ni fel y rhai a rannodd y wledd 
gael ein digoni gan yr haelioni a ddaw o ddwylo ein 
Gwaredwr. Gwna ninnau yn barod i rannu ein ffydd 
a’n tystiolaeth ag eraill a thrwy hynny fynd â bara’r 
bywyd i’r rhai sydd ei angen. Yn enw Iesu, Amen.

EMYN

CYFLWYNIAD I’R DARLLENIAD
Mae’r hanes am y wyrth o borthi’r miloedd wedi 
mynd ar led drwy Galilea a phobl yn ymateb yn 
wahanol iddi. Er bod y mwyafrif o bobl yn rhyfeddu 
at y wyrth mae eraill yn cwestiynu pwy yw Iesu. Yn 
ôl traddodiad yr hynafiaid, pan fyddai’r Meseia’n dod 
byddai’n rhoi bara i’r bobl yn union fel y gwnaeth 
Moses roi’r manna pan oedd y genedl yn byw yn yr 

anialwch. Problem fawr yr Iddewon felly oedd cael 
sicrwydd mai Iesu oedd y Meseia ac felly maent yn 
gofyn iddo am arwydd. Ond ef ei hun yw’r arwydd. Ef 
ei hun yw bara’r bywyd. Mae hwn yn gysyniad dieithr 
iddynt ac nid ydynt yn gallu ei ddirnad.

DARLLENIAD: Ioan 6:27-40;  6:41-58  
(Cyfle i gael dau ddarllenydd)

MYFYRDOD:  YMATEB I’R 
DARLLENIAD 
SYLWEBYDD: Roedd geiriau Iesu yn anodd i’w deall 
i lawer o’r rhai a’u clywodd. Yn aml byddai’r rhai fu’n 
gwrando yn cael trafodaeth i geisio cael barn eraill 
a dod i ddeall yn well yr hyn a glywyd. Dyma dri yn 
siarad â’i gilydd: Amos sy’n amau popeth, Esra sy’n 
barod i bwyso a mesur a Joshua sy’n bendant o blaid 
Iesu.

AMOS: Chlywais i erioed y fath beth. Pwy mae hwn 
yn feddwl ydi o? Mab Joseff, y saer o Nasareth, ydi 
hwn! Clywch arno’n siarad gydag awdurdod fel yr 
Archoffeiriad yn Jerwsalem!

ESRA: Ond nid geiriau’n unig, Amos, ond 
gweithredoedd hefyd! Yn bwydo’r holl bobl gydag 
ychydig o dorthau a physgod!

JOSHUA: Ond clyw, Esra, tybed ai hwn yw’r Meseia? 
Yn ôl traddodiad fe fydd y Meseia’n bwydo’r newynog 
pan ddaw o.

AMOS: Wel, mi fydd ganddo lawer o waith felly, 
Joshua! Mae cymaint yn y wlad sy’n ei chael hi’n 
anodd cael digon o fara i’w fwyta bob dydd.

ESRA: Glywsoch chi beth ddwedodd o pan soniwyd 
am y manna a roddodd Moses i’r bobl?
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AMOS: Do. Dweud nad Moses oedd wedi ei roi.

JOSHUA: Ie, a dweud mai Duw oedd yn rhoi’r gwir 
fara o’r nef.

ESRA : A dweud mai FO oedd y bara hwnnw - mai 
FO ydi bara’r bywyd! Mae hyn tu hwnt i mi! Fedra i 
ddim dirnad na deall y peth.

AMOS: Mae’r dyn yn siarad yn hollol hurt os 
gofynnwch chi i mi.

JOSHUA: Ond cofiwch beth ddwedodd o - “Myfi yw 
bara’r bywyd. Ni fydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n 
dod ataf fi...”

AMOS: Yn hollol! Mae pawb eisiau bwyd o hyd!

JOSHUA: Ond hwyrach nad am fara cyffredin mae 
o’n sôn ond am fara ysbrydol sy’n bwydo’r enaid.

ESRA: Fedra i ddim deall pethau dwfn fel yna!

AMOS: Nid ti ydi’r unig un!

JOSHUA: Mae’n sôn bod bwyta o’r bara hwnnw’n 
rhoi bywyd, nid yn unig heddiw  ym myd amser ond 
yn y byd tragwyddol - mewn bywyd ar ôl marwolaeth.

AMOS: Bara sy’n agor drws i’r nefoedd! Paid â siarad 
mor wirion!

ESRA: A beth feddyliwch chi am yr hyn ddwedodd 
am fwyta ei gnawd ac yfed ei waed? Beth ydi ystyr 
peth fel yna?

JOSHUA: Pan fydd oen yn cael ei aberthu yn y deml 
fe fydd yr offeiriaid a’r teulu sydd wedi aberthu’r oen 
yn cael bwyta o’r cig. Wrth wneud hyn rydyn ni’n 
credu fod yr aberth yn ein dwyn yn agosach at Dduw. 
Hwyrach mai wrth feddwl fel yna mae deall ystyr ei 
eiriau.

ESRA: Dwi ddim yn siwr y galla i ddeall eu hystyr pa 
esboniad bynnag sy’n cael ei gynnig.

AMOS: Na finna chwaith! Dewch wir, mae’r holl 
siarad yma am fara wedi codi chwant bwyd arna i! 

JOSHUA: Hwyrach y cawn ni esboniad ar ei eiriau 
cyn hir a hynny drwy ei weithredoedd ef ei hun.

GWEDDI 
Annwyl Arglwydd Iesu, maddeuaist i bobl dy oes a’th 
wlad am eu diffyg dealltwriaeth o’th eiriau. Gad i ni, 
sy’n gweld y darlun cyflawn, allu eu derbyn – a hynny 
heb lwyr ddeall eu harwyddocâd: eu derbyn mewn 
ffydd, gan wybod dy fod di’n cynnig bywyd i’r sawl 
sy’n credu yng ngrym dy gariad di. Boed i’r cariad 
yma ein clymu er mwyn i ni fod yn gynhaliaeth i 
eraill sy’n newynu yn gorfforol ac ysbrydol a chynnig 
iddynt fara’r bywyd yn ei enw Ef. Amen.

EMYN

CYFLWYNIAD I’R DARLLENIAD
Roedd Iesu’n gwybod fod ei amser gyda’i ddisgyblion 
yn dirwyn i ben. Tybed a oedd wedi llwyddo i’w 
hargyhoeddi mai ef oedd gwir fara’r bywyd - y bara 
a ddisgynnodd o’r nef ac sy’n rhoi bywyd i’r byd? 
Nawr, yn wythnos ac oriau olaf ei fywyd nid oedd 
geiriau’n ddigon. Roedd rhaid iddo ddangos drwy 
weithredoedd yr hyn y ceisiodd ei esbonio drwy 
eiriau. Gwelodd ei hun fel Oen y Pasg oedd yn cael 
ei aberthu er mwyn gwaredu y genedl o gaethiwed. 
Ond nid ei genedl ef yn unig ond holl bobloedd y byd 
a’u gwaredu o afael pechod a marwolaeth ysbrydol. 
Roedd yn gwbwl ymwybodol o’r ddrama fawr oedd ar 
fin cael ei llwyfannu a chyda gweithredoedd dramatig 
y cyrhaeddodd ei weinidogaeth ei uchafbwynt. 
Gadewch i ni eistedd, gyda’i ddisgyblion, yn ei gwmni 
ef wrth y bwrdd yn yr oruwchystafell. Rydym ni  yn 
dystion i’r wledd  o gariad.

DARLLENIAD: Luc 22: 14-23
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MYFYRDOD: YMATEB I’R 
DARLLENIAD
SYLWEBYDD: Nawr rydym yng ngardd Gethsemane. 
Mae Iesu wedi cymryd Pedr, Iago ac Ioan gydag ef i 
fan o’r neilltu ac mae Mathew, Philip ac Andreas yn 
siarad â’i gilydd.

PHILIP: Wnes i erioed deimlo mor anghysurus 
mewn gwledd y Pasg, naddo wir.

MATHEW: Na finna, Philip. Roedd Iesu o dan straen 
mawr o’r cychwyn wrth iddo sôn am ddiodde. At 
beth yn hollol mae o’n cyfeirio? 

ANDREAS: A pheidio bwyta’r wledd nag yfed o’r 
cwpan nes i’r deyrnas ddod?  Mae’r holl beth yn 
ddirgelwch i mi.

PHILIP: Ac i finna hefyd, Andreas. A beth am ei 
eiriau wrth dorri’r bara - yn cyfeirio at y dorth fel ei 
gorff ac yna’i thorri’n damediau mân? Mae’r holl beth 
yn codi arswyd arna i!

MATHEW:  Fel pe bai ei gnawd yn cael ei friwsioni 
a hynny er ein mwyn ni! Na, dydi’r peth ddim yn 
gwneud synnwyr!

ANDREAS: Ond beth am ei gyfeiriad at y gwin fel ei 
waed? “Gwaed y cyfamod newydd” a hwnnw wedi ei 
dywallt er ein mwyn ni? Mathew sut wyt ti’n dehongli 
hyn?

MATHEW: Bydd ei gorff fel bara wedi’i dorri - bara’r 
bywyd yn wir! Bywyd Iesu’n cael ei aberthu er mwyn i 
ni gael bywyd tragwyddol! Dydyn ni ddim yn haeddu 
hynny! 

PHILIP: Dim ond un peth all hyn ei olygu. Mae 
Iesu’n gwybod ei fod ar fin marw; ei fod yn wynebu 
marwolaeth ofnadwy a chreulon. Rhaid i ni beidio â 
gadael i hyn ddigwydd!

ANDREAS: Os yw Iesu wedi penderfynu mai dyma’r 
llwybr mae am ei gerdded – y corff briwedig a’r 
gwaed yn llifo – does fawr ddim allwn ni ei wneud i 
newid hynny.

PHILIP: Yn enwedig os yw Jwdas wedi mynd at yr 
Archoffeiriad! Mae ar ben arnon ni!

MATHEW: Mae hyn i gyd wedi ei drefnu gan Dduw - 
os mai dyna oedd ystyr ei eiriau, ei fod yn mynd yn ôl 

yr hyn oedd wedi ei drefnu. Rydym yn mynd i’w golli.

ANDREAS: Ond cofiwch ei eiriau - fod y sawl sy’n 
bwyta o’i gnawd ac yn yfed o’i waed yn aros ynddo ac 
yntau yn aros ynddo ef. 

PHILIP: Does dim byd all ein gwahanu ni oddi wrtho 
felly, am i ni fwyta o fara’r bywyd yn ei bresenoldeb 
ac yfed o’r gwin – y bara i’n cryfhau a’r gwin i’n 
glanhau.

MATHEW: Mae rhywun yn dod! Lle mae’r lleill?

ANDREAS: Yn cysgu’n braf o dan y coed olewydd!

PHILLIP: Dewch, mae’n amser i ni fynd. Daeth yr 
awr.

GWEDDI
Annwyl Arglwydd Iesu, fe wnes di wynebu’r groes 
er ein mwyn ni. Er ein mwyn ni fe wnest aberthu dy 
fywyd. Er ein mwyn ni fe ddaethost i lawr o’r nef. 
Gad i ni wrth fwyta’r bara ac yfed y gwin ddod yn un 
â’th ddioddefaint di ac â chariad y Tad a’th anfonodd 
di. Boed i’r cariad hwnnw orlifo drwom ni fel y 
gallwn ni droi yn fara’r bywyd i’r rhai sy’n dy geisio 
di. Amen.

EMYN
(Gellir gweinyddu Swper yr Arglwydd yma 
os yw hynny’n gyfleus.)

GWEDDI I GLOI
Arglwydd Iesu, wrth i ni ymadael o dan dy fendith 
di, “portha ni â’r bara sydd yn fwyd yn wir”. Rho i 
ni nerth a chryfder i fod yn dystion i ti ymhlith ein 
teuluoedd, ein heglwysi a’n cymunedau.  Gad i ni 
estyn dwylo cariad a chysur i bawb sy’n newynog am 
gwmni ac am faeth ysbrydol a thrwy hyn fod yn fara 
bywiol yn enw Iesu.

CYDADRODD Y FENDITH
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Cyflwyniad
Pan ddechreuodd cwmni blawd yng Ngogledd Lloegr 
gynhyrchu math arbennig o flawd ar ddiwedd y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg fe gyhoeddon nhw 
gystadleuaeth i roi enw ar y blawd unigryw hwnnw. 
Yr enw a enillodd oedd HOVIS, enw yn tarddu o’r 
ymadrodd Lladin ‘hominis vis’ sef ‘cryfder dyn’. Roedd 
ffurf y llythrennau wedi’u gosod yn ochrau’r tuniau 
pobi ac felly yn ymddangos ar bob torth. Dyna stamp 
y cwmni. Mae ystyr yr enw HOVIS yn rhoi syniad clir 
inni o werth a phwysigrwydd bara.

Pan oeddwn i’n blentyn roedd y dewis o fara yn 
gyfyngedig iawn – torth fach wen gyfan am ddwy 
geiniog a dimai yn yr hen arian; torth fawr wen gyfan 
am rôt (pedair ceiniog) a thair ffyrling, a’r dorth 
HOVIS na chofiaf ei phris. Roedd bara yn sicr yn un 
o’n prif fwydydd a’r frechdan jam amser te yn bwysig 
iawn.

Os trown ni at gyfnod y Beibl fe welwn fod bara yn 
fwyd sylfaenol bryd hynny hefyd.

Bara yn yr Hen Destament
Yn yr Hen Destament fe gawn sôn am amrywiaeth o 
fara. 

1. Y bara croyw, h.y., y bara heb furum neu lefain 
ynddo, y bara y gorchmynnodd Duw i’r Israeliaid ei 
baratoi yn gyflym a’i fwyta ar y noson cyn y ffoi o’r 
Aifft. 

Darllenwch 
Exodus 12:1-11    
Wedi gadael yr Aifft o dan arweiniad Moses ac Aaron, 
gorchmynnodd Duw i’r Israeliaid ddathlu Gwledd y 
Bara Croyw yn gyson. Yr oedd y wledd hon, ynghyd â 
gwledd y Pasg i’w hatgoffa am y cyfnod o gaethiwed 
yn yr Aifft, a’r modd y gwnaeth Duw, mewn ffordd 
wyrthiol, eu dwyn i ryddid.

Cwestiwn 1: Fyddwn ni yn cysylltu bwyd gyda 
digwyddiadau hanesyddol yn ein diwylliant? A 
dybiwch fod gwerth mewn defnyddio bwyd yn y 
ffordd yma?

Ceir rhai awgrymiadau o atebion ar ddiwedd yr 
astudiaeth.

2. Y manna yn yr anialwch nad oedd yn fara 
llythrennol ond a oedd fel coriander gwyn yn blasu yn 
debyg i waffer o fêl. 

Darllenwch 
Exodus 16:1-5, 31.
Cafodd Manna ei alw yn ‘fara’r nefoedd’ yn un o’r 
Salmau (Salm 105:40) a hefyd gan Iesu Grist yn Ioan 
6:32 am mai bwyd sylfaenol wedi’i ddarparu gan Dduw 

Meddai Iesu wrthynt, 

‘Myfi yw bara’r bywyd.
Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni 
bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof fi’. Ioan 6:35

ASTUDIAETH FEIBLAIDD  
Wedi ei baratoi gan Iola Alban
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i gynnal y genedl yn ystod eu taith yn yr anialwch o’r 
Aifft i Wlad yr Addewid ydoedd.

Cwestiwn 2: Pam aeth Duw â’r bobl drwy’r anialwch a 
gwneud iddyn nhw ddioddef newyn? 

Darllenwch Deuterenomiwm 
8:1-3.
3. Y bara gosod sef y deuddeg torth ffres a gyflwynid 
gan yr offeiriad bob Saboth yn offrwm i’r Arglwydd, yn 
y tabernacl i ddechrau ac wedyn yn y deml. 

Darllenwch Exodus 24:12,13, 23-
30; Lefiticus 24:5-9.
Yr oedd y bara gosod, a alwyd yn fara’r presenoldeb 
hefyd, yn un o’r rhoddion yr oedd yr offeiriaid i’w 
cyflwyno’n wythnosol. Yr oedd yn rhaid bod bara ar y 
bwrdd yn wastad. Roedd yr offeiriaid yn cael bwyta’r 
bara hwn ar ddiwedd pob saith diwrnod – roedd 
felly yn gynhaliaeth i’r corff ac yn cydnabod Duw, y 
cynhaliwr, yr un pryd.

Cwestiwn 3: Pa bethau sy’n ein hatgoffa o 
ddarpariaeth ddyddiol Duw?

Bara yn y Testament Newydd
1. O droi i’r Testament Newydd fe gofiwn i Iesu 
ddyfynnu adnod o’r Hen Destament i ateb y temtiwr 
a’i rybuddio nad ‘ar fara yn unig y bydd rhywun fyw 
ond ar bob gair sy’n dod allan o enau Duw’.  

Darllenwch Mathew 4:1-4;  

Deuterenomiwm 8:3
Cwestiwn 4: A fedrwch weld unrhyw debygrwydd 
rhwng profiad yr Israeliaid a phrofiad Iesu?

2. Datganiad Iesu: Fi yw bara’r bywyd

Y cefndir i’r datganiad yw gwyrth Porthi’r Pum Mil 
pan gafodd anghenion corfforol y dyrfa eu diwallu’n 
wyrthiol gan Iesu. 

Darllenwch 
Ioan 6:1-16
Wedi’r digwyddiad hwn yr oedd pobl yn dilyn Iesu yn 
y gobaith y bydden nhw yn cael eu cynnal yn gorfforol 
am byth. 

Sylwch:
a. Cyngor Iesu iddyn nhw oedd: ‘Gweithiwch, nid am 
y bwyd sy’n darfod, ond am y bwyd sy’n para i fywyd 
tragwyddol. Mab y dyn a rydd hwn i chwi...’. Y mae’n 
hawlio y gall roi bwyd iddyn nhw fyddai’n esgor ar 
fywyd tragwyddol.

b. Datganiad Iesu amdano ei hun, ‘Myfi yw bara’r 
bywyd.’ Mae Iesu’n honni mai ef ei hun yw’r bwyd 
fydd yn rhoi bywyd tragwyddol. 

Dyma syniad oedd yn anodd iawn i’r Iddewon ei 
ddeall ar y pryd a syniad sy’n parhau yn anodd, efallai, 
yn ein hoes ni.

I fedru dechrau deall rhaid i ni sylweddoli bod y 
geiriau ‘Myfi yw’ yn cyplysu Iesu gyda Duw ac yn 
cyhoeddi ei ddwyfoldeb. 

Thema Bara’r Bywyd 2019/2020 • Rhaglen DORCAS • 9 

Llyfr Thema Bara'r Bywyd 2019-20 Cy.indd   9 27/03/2019   09:20



Darllenwch 
Exodus 3:1-3, 13-14.
Dywedodd Duw wrth Moses mai ei enw yw ‘Ydwyf ’, 
neu ‘Myfi yw’. Byddai gwrandawyr Iesu yn sylweddoli, 
o ddefnyddio’r enw hwn, fod Iesu yn hawlio ei fod 
yn Dduw. Dyna pam y mae Iesu yn medru datgan ei 
fod yn abl i roi bywyd tragwyddol i’r rhai sy’n credu 
ynddo. Ioan 6:40

Cwestiwn 5: Meddyliwch yn ôl i’r defnydd o fara 
yn yr Hen Destament. Sut y gellir gweld Iesu ‘fel’ 
y bara gwahanol yma, neu yn cael ei ddangos yn y 
seremonïau / gwleddoedd? 

3. Y Swper Olaf

Darllenwch 
Luc 22: 7, 8, 17-20.
Mae Iesu’n defnyddio bara yn arwydd o’i gorff 
wrth iddo sefydlu Swper yr Arglwydd ac annog ei 
ddisgyblion ar y pryd, a’i ddisgyblion ymhob oes 
wedyn, i’w fwyta i gofio amdano. 

Dyma lle y gwelwn ni ystyr lawn y geiriau ‘Myfi yw 
bara’r bywyd’, oherwydd mae Iesu yn esbonio yn y 
fan hyn sut y gellir derbyn bywyd go iawn a bywyd 
tragwyddol.

Sylwch:
a. Y mae’r bara yn arwydd o’i gorff (ad 19)

b. Rhoddodd ei gorff drosom: hynny yw, yr oedd ei 
farwolaeth drosom ni (ad 19)

c. Tywalltwyd ei waed i sefydlu’r cyfamod newydd 
(ad 20), ac i sicrhau maddeuant pechodau (Mathew 
26:28).

Drwy ei aberth ar y groes, mae Iesu yn cymryd arno’i 
hun y dioddefaint erchyll, y gosb am ein pechod ni ac 
yn marw er mwyn i ni gael byw yn ystyr lawn y gair 
‘byw’ sef byw i fywyd tragwyddol. Wrth inni gredu hyn 
drwy ffydd, yr ydym yn ‘cymryd’ Iesu, bara’r bywyd, 
i ni ein hunain. Pryd hynny medrwn werthfawrogi’n 
llawn ystyr y geiriau ‘Myfi yw bara’r bywyd’. Drwyddo 
Ef yn unig y medrwn etifeddu bywyd tragwyddol, y 
bywyd y daeth ef i’w gynnig inni.

Cwestiwn 6: Sut y medrwn ‘gymryd’ Iesu, bara’r 
bywyd, yn eiddo i ni yn bersonol?

Casgliad
Mae amrywiaeth mawr o fara ar gael i ni heddiw, ond 
faint bynnag yr amrywiaeth yn y siop fara nid oes 
ond UN ‘bara’r bywyd’, a Iesu yw hwnnw - dyma ein 
HOVIS ysbrydol ni yn y byd hwn ac i dragwyddoldeb. 
Ymborthwn ar ei eiriau, addolwn ef, diolchwn iddo 
am ei aberth drosom ac ymddiriedwn ynddo fel ein 
Gwaredwr.

Atebion posibl
Cwestiwn 1: ‘Hot cross buns’ a chacen Simnel 
adeg y Pasg; pancws/crempog at ddydd Mawrth 
Ynyd.

Cwestiwn 2: i’w gwneud yn ostyngedig, eu profi 
a gweld beth oedd yn eu calon, gweld a oedden 
nhw am fod yn ufudd, i’w dysgu fod pobl yn byw 
ar air Duw, nid ar fara yn unig.

Cwestiwn 3: y Beibl, yr hyn a welwn yn y 
greadigaeth, perthynas â phobl, y bendithion a 
brofwn bob dydd gyda’n teulu, ffrindiau, bwyd, 
cartref, gwaith, ac ati. 

Cwestiwn 4: Yr oedd Iesu yn yr anialwch, yr 
oedd yr Israeliaid yn yr anialwch; yr oedd 
newyn arno ef, fel hwythau; aed â hwy i ddysgu 
gostyngeiddrwydd iddyn nhw ac i gael eu profi 
fel Iesu; yr oedd Iesu yno am ddeugain diwrnod, 
yr Israeliaid am ddeugain mlynedd.

Cwestiwn 5: Y Bara Croyw yn ein hatgoffa o 
gaethiwed a rhyddid, Iesu yn rhoi rhyddid o 
gaethiwed i bechod. Y Manna yn rhodd o’r 
nefoedd, Iesu’n ei ddisgrifio’i hun fel rhodd o’r 
nefoedd (Ioan 6:33).

Cwestiwn 6: Yr ydym yn dod at Iesu ac yn credu 
ynddo (Ioan 6:40).
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Fe fyddaf i wrth fy modd yn coginio. Yn aml iawn ar 
ôl diwrnod hir o waith, ac wedi taith hir i gyrraedd 
adref, y peth cyntaf a wnaf yw gwisgo ffedog a 
dechrau coginio. Ar Sadyrnau ac ar wyliau fe fyddaf 
i’n hoff iawn o gael cyfle i bobi bara. Pan oedd y plant 
yn fach gartref gyda ni roeddwn i’n pobi’r rhan fwyaf 
o’r bara yr oeddem yn ei fwyta fel teulu. Byddwn yn 
ddeddfol yn bwydo’r gymysgedd surdoes ac yn pobi 
ryw dair gwaith yr wythnos. 

Gwyddom fod ‘bara’ yn chwarae rhan llawer iawn 
mwy canolog mewn cynnal bywyd bryd hynny nag y 
mae heddiw. Bob tro y byddaf yn meddwl amdanom 
yn gweddïo’r geiriau ‘Dyro i ni heddiw ein bara 
beunyddiol’ ni allaf ond cofio am y modd y mae ein 
brodyr a’n chwiorydd annwyl yn Mizoram, Gogledd 
Ddwyrain yr India yn gweddïo ‘Dyro i ni heddiw 
ein reis beunyddiol’. Heb reis ar y bwrdd fyddai yna 
fawr o ddim byd arall wir i gynnal pobl y Mizo yn 
gorfforol, hyd yn oed heddiw. 

Beth mae Iesu yn ei olygu wrth ddweud wrthym ei 
fod yn ‘fara’r bywyd’? Roedd y torfeydd fyddai’n dilyn 
Iesu yn gorfod eu cynnal eu hunain mewn bwyd. Yn 
nechrau ei 6ed bennod mae Ioan yn sôn fel yr aeth 
Iesu ati i borthi torf o 5,000 o ddynion (6:10) yn 
wyrthiol mewn lle anial wrth rannu pum torth a dau 
bysgodyn a chael gweddill dros ben (12 basgedaid). 
Ond wedi croesi’r llyn a rhai o’r dorf yn ei ddilyn y 
bore wedyn, mae Iesu yn gwybod mai ceisio cael pryd 
bwyd arall am ddim oedd y bobl! 

 
“Credwch chi fi, dych chi’n edrych amdana i am eich 
bod wedi bwyta’r torthau a llenwi’ch boliau, dim am 
eich bod wedi deall arwyddocâd y wyrth. Peidiwch 
ymdrechu i gael y bwyd sy’n difetha, ond i gael y 
bwyd sy’n para i fywyd tragwyddol – fi, Mab y Dyn 
sy’n rhoi’r bwyd hwnnw i chi. Mae Duw y Tad wedi 
dangos fod sêl ei fendith arna i.”
Ioan 6:26-27 (beibl.net)

Mae’n dweud wrthynt nad llenwi eu boliau yw 
eu gwir angen, ond dod i’w adnabod Ef, yr un a 
anfonodd y Tad. 

  
“O Deuwch i’r dyfroedd, bob un y mae syched arno, 
ie, yr hwn nid oes  arian ganddo; deuwch, prynwch, 
a bwytewch; ie, deuwch, prynwch win a llaeth, heb 
arian, ac heb werth. Paham y gweriwch arian am 
yr hyn nid ydyw fara? a’ch llafur am yr hyn nid 
yw yn digoni? gan wrando gwrandewch arnaf fi, a 
bwytewch yr hyn sydd dda; ac ymhyfryded eich enaid 
mewn braster.”  Eseia 55:1-2 (BWM)

Dyma mae Eseia yn ei holi: Pam ydych chi’n 
trafferthu efo’r pethau hynny sy’n darfod? 

A allwn ni ganu gyda William Williams, Pantycelyn:

Iesu, Iesu, ‘rwyt ti’n ddigon,
‘rwyt ti’n llawer mwy na’r byd;

mwy trysorau sy’n dy enw
na thrysorau’r India i gyd:

oll yn gyfan 
ddaeth i’m meddiant gyda’m Duw.

Rydym angen profi newyn am Iesu Grist. Ac fel 
gyda bara, allwn ni ddim ein digoni ein hunain 
gydag un pryd anferthol yn achlysurol; rhaid dod yn 
rheolaidd i gael ein bwydo ar ei fara beunyddiol ef.

Cafodd yr Israeliaid eu bwydo yn yr anialwch ar 
fanna. Bu’r Arglwydd yn eu cynnal am ddeugain 
mlynedd ar y bwyd hwn. Digon hawdd ydy i ni 
chwerthin ar eu cwyno a’u grwgnach ac ar eu 
gorgasglu nes ei fod yn gynrhon ac yn drewi. Dyma’n 
union a wnawn ninnau wrth beidio ag  ymddiried 
yn yr Arglwydd i’n cynnal o ddydd i ddydd ac wrth 
i ni roi ein bryd, nid ar yr hyn sydd arhosol, ond 
ar yr hyn sy’n darfod mewn bywyd. Er eu bod yn 
grwgnach amdano ac yn diflasu arno, roedd y manna 
ei hun yn cynnwys y cyfan oedd ei angen arnyn nhw 

DEFOSIWN: BARA I’R NEWYNOG  
Nan Powell-Davies

‘Myfi yw bara’r bywyd.’
Ioan 6:35
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i fyw o ddydd i ddydd ac mae’n cael ei ddisgrifio fel 
rhywbeth oedd yn edrych yn debyg i hadau coriander 
gwyn, ac yn blasu fel bisgedi wedi’u gwneud â mêl. 

Ond sut awn ni ati i gael ein llenwi? Cynnwys digon 
o faeth i gynnal bywyd corfforol y genedl a wnâi’r 
manna yn yr anialwch. Ond mae Iesu, Bara’r bywyd, 
yn ein harwain at fywyd sydd yn fwy na chynnal y 
corff o ddydd i ddydd, bywyd sydd yn fywyd yn wir, 
yn fywyd yn ei holl gyflawnder a bywyd a bery byth, 
os down a gwledda arno.  Mae geiriau’r emyn

‘Rho i mi fanna, / fel na bwyf yn llwfrhau’ 

yn ein hatgoffa mai Iesu ei hun yw ffynhonnell 
bywyd. Mae’n dweud wrthym yn adnod 27:

“Peidiwch ymdrechu i gael y bwyd sy’n difetha, ond i 
gael y bwyd sy’n para i fywyd tragwyddol – fi, Mab y 
Dyn sy’n rhoi’r bwyd hwnnw i chi. Mae Duw y Tad 
wedi dangos fod sêl ei fendith arna i.” (beibl.net)

Beth sy’n eich cynnal chi? Mae yna lawer o bethau 
yn ein bywydau sy’n rhinweddol dda, ac yn llesol i’n 
hiechyd corfforol a meddyliol ni, ond dim ond un 
ffynhonnell o wir fodlonrwydd a llawenydd sydd ar 
ein cyfer, ac mae hynny’n dod i ni pan ydym yn ein 
bwydo ein hunain ar ‘Fara’r bywyd’.  

Gweddïwn felly am yr archwaeth ysbrydol a’r 
doethineb ysbrydol i wybod mai Iesu ei hun fydd yn 
bodloni ein newyn ysbrydol. Bydded inni gymryd ein 
bwydo ganddo nes ein llenwi fel na fyddwn yn dyheu 
na newynu am ddim arall ond ef ei hun. 

     
‘Y mae gwedd dy wyneb grasol

yn rhagori llawer iawn
ar bob peth a welodd llygad

ar hyd wyneb daear lawn:
Rhosyn Saron

ti yw tegwch nef y nef.’
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Ddwy flynedd yn ôl cefais ganser 
ac yna, wrth gwrs, fe ddaeth y 
canlyniad:

‘You have grade 3 cancer, you 
had two lumps, 64 cancerous lymph 
nodes were taken out and you have 
an 84% chance of it coming back’.                                                                             

Dwi’n cofio dweud wrth Penri, 
fy ngŵr ‘Wel, does dim gobaith 
imi nag oes?’ A’i ateb o oedd 
‘Creda di be wyt ti’n gredu.’

Roeddwn i wedi credu a darllen 
fy Meibl bron bob dydd ers fy 
arddegau ac, wrth droi iddo i 
chwilio am ryw obaith, sylwais ar 
adnod ar fy nod llyfr: 

 ‘Glory be to God, who by his 
almighty power within us, is able to 
accomplish infinitely more than we 
might ask or think.’ (Eff 3:20) 

Mi gydiais yn y geiriau yna 
a rhoi fy holl ymddiriedaeth 
ynddyn nhw.

Ond bu Llyfr y Salmau yn gysur 
mawr imi, ‘Yr Arglwydd sydd yn 
dy gadw di’n fyw...’ ac, yna, o Salm 
118, ‘Mae’n llawer gwell troi at yr 
Arglwydd am loches na thrystio pobl 
feidrol.’

Dro arall pan ges i newydd drwg 
mi ges faeth i’m heniad yn Salm 
27: 

‘Ond dwi’n gwybod yn iawn y 
bydda i’n profi daioni’r Arglwydd yn 
nhir y rhai byw.’

 ‘Tybed ydi hi wedi ymddiried 
yn y geiriau yma am mai dyna 
mae hi eisio’i gredu?’  fe’ch 
clywaf chi’n gofyn. Ond mae’r 
geiriau yma wedi ’nghynnal i ar 
gyfnod anodd iawn yn fy mywyd 
a dwi’n credu’n gryf ei bod hi’n 
bwysig inni gymryd Duw ar ei air.                                                    
Er bod y profiadau a gefais yn 
ystod fy salwch wedi bod yn 
anodd mae fy ffydd wedi cynyddu 
a’r gynhaliaeth a dderbyniais 
wedi bod yn falm i’m henaid a’m 
perthynas â Duw wedi tyfu.

Cysur a Bwyd i’r Enaid

RHANNU FFYDD  
Gyda Mair Penri
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Mae sawl blwyddyn wedi hedfan 
heibio ers i mi ddod yn Gristion 
yn 2006 gan brofi rhyfeddod yr 
Ysbryd Glân yn newid fy mywyd!  
Mae’r ôl byseddu ar fy Meibl a’r 
Llyfr Emynau yn dangos yr awydd 
sydd gennyf am Air Duw - Bara’r 
Bywyd!  Rwy’n aml yn teimlo’r 
angen i bwyso ar yr Arglwydd ac i 
gael gwybod mwy am Iesu Grist.  

Mewn bywyd bob dydd wrth i 
mi fynd trwy brofiadau da a rhai 
heriol mae bob amser adnod neu 
emyn yn dod i’m cof, un sy’n fy 
ngalluogi i ddiolch i Dduw, i’w 
glodfori, i dderbyn ei gysur ac i 
fedru ymddiried ynddo Ef.                                    

Ar adegau pan fydd mynd i 
gysgu’n anodd a meddyliau ffôl 
yn dod un ar ôl y llall i flaen fy 
meddwl, at y Salmau byddaf yn 
troi am arf i’w cadw draw. ‘Yr 
Arglwydd yw fy Mugail; ni bydd 
eisiau arnaf. Efe a wna i mi orwedd 
mewn porfeydd gwelltog: efe a’m 
tywys gerllaw y dyfroedd tawel. 
Efe a ddychwel fy enaid.’(Salm 
23) a  hefyd, ‘Dyrchafaf fy llygaid 
i’r mynyddoedd, o’r lle y daw fy 
nghymorth. Fy nghymorth a ddaw 
oddi wrth yr Arglwydd, yr hwn a 
wnaeth nefoedd a daear.’ (Salm 121)

Ar wahanol adegau a thrwy 
brofiadau bydd Duw yn siarad â 

mi trwy eiriau arbennig a byddaf 
yn myfyrio arnyn nhw am gyfnod 
go hir.  Adeg y Nadolig yr emyn 
‘Tydi a wnaeth y wyrth o Grist 
Fab Duw...’( Caneuon Ffydd 
791) wnaeth fy nghyffwrdd yn 
angerddol, a gallaf gyd-foli â 
chwpled olaf penillion y diweddar 
Barchedig W.Rhys Nicholas - 

‘Mae’r Haleliwia yn fy enaid i
a rhoddaf, Iesu, fy mawrhad i Ti.’

At ba adnod neu emyn y 
byddwch chi yn troi am faeth a 
chynhaliaeth ar daith amrywiol 
bywyd?

Bara’r Bywyd

RHANNU FFYDD  
Gyda Haf Evans
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1
Meddai Iesu wrthynt, “Myfi yw 

bara’r bywyd. Ni bydd eisiau 
bwyd byth ar y sawl sy’n dod ataf 

fi, ac ni bydd syched byth ar y 
sawl sy’n credu ynof fi.” 

Ioan 6:35

2
Myfi yw’r bara bywiol hwn a 

ddisgynnodd o’r nef. Caiff pwy 
bynnag sy’n bwyta o’r bara hwn 

fyw am byth. A’r bara sydd gennyf 
fi i’w roi yw fy nghnawd; a’i roi a 

wnaf dros fywyd y byd.” 

Ioan 6:51

3
Gweithiwch, nid am y bwyd sy’n 
darfod, ond am y bwyd sy’n para 
i fywyd tragwyddol. Mab y Dyn a 
rydd hwn ichwi, oherwydd arno 
ef y mae Duw y Tad wedi gosod 

sêl ei awdurdod.”

Ioan 6:27

4
Yr Ysbryd sy’n rhoi bywyd; nid 

yw’r cnawd yn tycio dim. Y mae’r 
geiriau yr wyf fi wedi eu llefaru 
wrthych yn ysbryd ac yn fywyd.

Ioan 6:63

5
Gwyn eu byd y rhai sy’n newynu 

a sychedu am gyfiawnder, 
oherwydd cânt hwy eu digon.

Mathew 5:6

6
Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Yn 
wir, yn wir, rwy’n dweud wrthych, 
oni fwytewch gnawd Mab y Dyn 
ac yfed ei waed, ni bydd gennych

fywyd ynoch.

Ioan 6:53

7
Oherwydd ewyllys fy Nhad yw 

hyn: fod pob un sy’n gweld y Mab 
ac yn credu ynddo i gael bywyd 

tragwyddol. A byddaf fi’n ei 
atgyfodi yn y dydd olaf.”

 Ioan 6:40

8
Dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses, “Byddaf yn glawio arnoch 
fara o’r nefoedd, a bydd y bobl yn 

mynd allan a chasglu bob dydd 
ddogn diwrnod, er mwyn i mi eu 

profi a gweld a ydynt am ddilyn fy 
nghyfraith ai peidio.

Exodus 16:4

9
Ond atebodd Iesu ef, “Y mae’n 

ysgrifenedig: ‘Nid ar fara yn unig 
y bydd rhywun fyw, ond ar bob 

gair sy’n dod allan o enau Duw.’” 
Mathew 4:4

10
Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd 
Iesu fara, ac wedi bendithio fe’i 

torrodd a’i roi i’r disgyblion, 
a dywedodd, “Cymerwch, 

bwytewch; hwn yw fy nghorff.” 

Mathew 26:26

11
“Yr wyf wedi clywed grwgnach 

yr Israeliaid; dywed wrthynt, ‘Yn 
y cyfnos cewch fwyta cig, ac yn 
y bore cewch eich gwala o fara; 

yna byddwch yn gwybod mai myfi 
yw’r ARGLWYDD eich Duw.’” 

Exodus 16:12

12
Yr oeddent yn dyfalbarhau yn 

nysgeidiaeth yr apostolion ac yn y 
gymdeithas, yn y torri bara ac yn 

y gweddïau.

Actau 2:42

13
“Am hynny ‘rwy’n dweud 

wrthych, peidiwch â phryderu 
am eich bywyd, beth i’w fwyta 

na’i yfed, nac am eich corff, beth 
i’w wisgo; onid oes mwy i fywyd 
rhywun na bwyd, a mwy i’w gorff 

na dillad? 

Mathew 6:25

14
Galwodd Iesu ei ddisgyblion ato, 

ac meddai, “Yr wyf yn tosturio 
wrth y dyrfa, oherwydd y maent 
wedi bod gyda mi dridiau erbyn 
hyn, ac nid oes ganddynt ddim 

i’w fwyta. Ac ni fynnaf eu hanfon 
ymaith ar eu cythlwng, rhag 
iddynt lewygu ar y ffordd.”

Mathew 15:32

CYNLLUN DARLLEN MISOL  
Llewyrch i’m Llwybr
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15
“Dewch i’r dyfroedd, bob un 
y mae syched arno; dewch, er 
eich bod heb arian; prynwch a 

bwytewch. Dewch, prynwch win a 
llaeth, heb arian a heb dâl.” 

Eseia 55:1

16
Pam y gwariwch arian am yr hyn 

nad yw’n fara, a llafurio am yr hyn 
nad yw’n digoni? Gwrandewch 

arnaf yn astud, a chewch fwyta’r 
hyn sydd dda, a mwynhau 

danteithion.

 Eseia 55:2

17
Gwrandewch arnaf, dewch ataf; 
clywch, a byddwch fyw. Gwnaf 
â chwi gyfamod tragwyddol, fy 

ffyddlondeb sicr i Ddafydd.

Eseia 55:3

18
Yn eu newyn rhoddaist iddynt 
fara o’r nefoedd, a thynnu dŵr 
o’r graig iddynt yn eu syched. 
Dywedaist wrthynt am fynd i 

feddiannu’r wlad y tyngaist ti i’w 
rhoi iddynt. 

Nehemeia 9:15

19
Cymerodd fara, ac wedi diolch 
fe’i torrodd a’i roi iddynt gan 

ddweud, “Hwn yw fy nghorff, sy’n 
cael ei roi er eich mwyn chwi; 

gwnewch hyn er cof amdanaf.”

 Luc 22:19

20
Bydd yr hwn sydd yn rhoi had 

i’r heuwr a bara iddo’n ymborth 
yn rhoi had i chwithau ac yn ei 
amlhau; bydd yn peri i ffrwyth 

eich haelioni gynyddu.

2 Cor. 9:10

21
Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw’r 
ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd. 
Nid yw neb yn dod at y Tad ond 

trwof fi.”

Ioan 14:6

22
Oherwydd rhoes eu digon i’r 

sychedig, a llenwi’r newynog â 
phethau daionus.

Salm 107:9

23
A dywedodd Duw, “Yr wyf yn 
rhoi i chwi bob llysieuyn sy’n 

dwyn had ar wyneb y ddaear, a 
phob coeden â had yn ei ffrwyth; 

byddant yn fwyd i chwi.” 

Gen 1:29

24
Felly, beth bynnag a wnewch, 
prun ai bwyta, neu yfed, neu 
unrhyw beth arall, gwnewch 
bopeth er gogoniant Duw. 

1 Cor. 10:31

25
Ef sy’n rhoi bwyd i bob creadur, 

oherwydd mae ei gariad hyd byth. 
Salm 136:25

26
Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws 
ac yn curo; os clyw rhywun fy llais 
ac agor y drws, dof i mewn ato, a 

bydd y ddau ohonom yn cydfwyta 
gyda’n gilydd.

Datguddiad 3:20

27
A chan ddyfalbarhau beunydd yn 

unfryd yn y deml, a thorri bara 
yn eu tai, yr oeddent yn cydfwyta 

mewn llawenydd a symledd 
calon…. 

Actau 2:46

28
Ym mhob rhyw amgylchiadau, 
yr wyf wedi dysgu’r gyfrinach 

sut i ddygymod, boed â llawnder 
neu newyn, â helaethrwydd neu 

brinder. 

Philipiaid 4:12

29
Oherwydd bara Duw yw’r hwn 
sy’n disgyn o’r nef ac yn rhoi 

bywyd i’r byd.” 

Ioan 6:33

30
Llwydda’r un a wasgar fendithion, 
a diwellir yr un a ddiwalla eraill.

Diarhebion 11:25

31
Dyro inni heddiw ein bara 

beunyddiol; 

Mathew 6:11
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Digwyddiad Arbennig 1

DATHLU’R PASG

Canllaw
Mae’r digwyddiad arbennig hwn yn addas ar gyfer 
amrywiaeth o sefyllfaoedd i fyfyrio ar Y Pasg a’i 
arwyddocâd i ni gyda:
• grŵpiau oedolion
• grŵp Ysgol Sul 
• teuluoedd - i fynd gam ymhellach na 

gweithgarwch arferol Llan Llanast.

1. Sul y Blodau: Cân Hosanna
Creu awyrgylch: Gwneud defnydd o’r cyntedd 
neu’r festri. Wrth i bawb gyrraedd chwaraewch 
ganeuon addolgar llawen a buddugoliaethus yn y 
cefndir ar y piano/CD/lawrlwythiad o’r we. 

Dweud Salm 122: 1-4 gyda’ch gilydd, neu un 
person i’w chyflwyno’n fywiog a brwdfrydig!                                           

Salm 122
1 Ro’n i wrth fy modd pan ddwedon nhw wrtho i,
“Gadewch i ni fynd i deml yr ARGLWYDD.”
2 Dyma ni yn sefyll y tu mewn i dy giatiau,
O Jerwsalem!

3 Mae Jerwsalem yn ddinas wedi ei hadeiladu,
i bobl ddod at ei gilydd ynddi.
4 Mae’r llwythau yn mynd ar bererindod iddi,
ie, llwythau’r ARGLWYDD.
Mae’n ddyletswydd ar bobl Israel
i roi diolch i’r ARGLWYDD.   (beibl.net)

Cyflwyno’r hanes: Cymeriad o Jerwsalem fydd 
yn cyflwyno’r hanes o’r Beibl. (Gweler Sgript Sul 
y Blodau) Gall y cymeriad wisgo i fyny ar gyfer y 
cyflwyniad, yn enwedig os ydych yn gwahodd plant 
a’u teuluoedd. Os am ddod â’r profiad yn fyw, beth 
am brynu/gwneud dail palmwydd mawr. 

Sgript Sul y Blodau
Cymeriad: Un o drigolion Jerwsalem
Croeso cynnes i chi i Jerwsalem! Gobeithio eich 
bod wedi cael siwrne braf yma, a digon o hwyl ar y 
ffordd.

Mae hi’n brysur yma’n barod, a llawer wedi 
cyrraedd ar gyfer dathliadau Gŵyl y Bara Croyw. 
Gobeithio eich bod wedi cofio dod ag oen ar gyfer 
yr offrwm. Ond peidiwch â phoeni gormod, mae 
digon ar werth yn y ddinas.

Nia Wyn Williams
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Biti na fuasech wedi cyrraedd ychydig yn 
gynharach, fe gawsom ni dipyn o ddigwyddiad 
yma. Sôn am sŵn a chynnwrf! Dod i lawr y lôn o 
Fynydd yr Olewydd oedden nhw – pererinion yr un 
fath â chi. Yna, daeth un ar gefn asyn yn eu canol, 
a dechreuodd y bobl gynhyrfu. Aeth rhai i dynnu 
dail oddi ar y coed palmwydd a’u chwifio, a rhai 
yn rhoi dail ar lawr o flaen carnau’r asyn. Tynnodd 
rhai eraill eu cotiau a’u taflu ar lawr o’i flaen nes 
oedd carped o gotiau o dail ar y ffordd i mewn i 
Jerwsalem. 

Ac roedd yna weiddi: “ Hosanna! Bendigedig 
yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd, yn Frenin 
Israel.” 

Roedd pawb wedi gwirioni! Wel, pawb bron. 
Doedd y Phariseaid (pobl bwysig grefyddol) ddim 
yn hapus o gwbl.

‘Athro,’ medden nhw wrtho, ‘ cerydda dy 
ddisgyblion am ddweud y fath bethau!’

Atebodd nhw, ‘Petaen nhw’n stopio, byddai’r 
cerrig yn dechrau gweiddi.’

Roeddwn i wedi meddwl y buasai’r dyn wedi dod 
oddi ar gefn yr asyn cyn mynd i mewn i ddinas 
Jerwsalem, ond i mewn ag e drwy giât y ddinas ar 
gefn yr asyn. Ac fe ges f ’atgoffa am beth ddwedodd 
Sechareia, y proffwyd o’r oes a fu: 

‘Dathlwch bobl Seion! Gwaeddwch yn llawen, 
bobl Jerwsalem! Edrych! Mae dy frenin yn dod. 
Mae e’n gyfiawn ac yn achub. Mae’n addfwyn ac yn 
marchogaeth ar asyn, ie, ar ebol asen.’

Pan holais y bobl pwy oedd y dyn fe ddwedson 
nhw mai Iesu oedd ei enw, Iesu o Nasareth. Roedd 
yn amlwg i mi, ac i bawb oedd yno, fod yr Iesu yma 
o Nasareth yn arbennig, yn arbennig iawn. 

Ia wir, biti nad oeddech chi yno i’w weld.

Ymateb: Canwch emyn neu gân gyda’ch gilydd, fel 
un o’r canlynol:
• Canu Clod 215 + Caneuon Ffydd 273:’ Hosanna’
• Canu Clod 52: ‘Cân ‘Hosanna!’  
• Canu Clod 8 + Caneuon Ffydd 52: ‘Af i mewn i 

byrth fy Nuw’
• Caneuon Ffydd 397: ‘Dyro gân dan fy mron’. 

                                                                                                      

2. Swper Olaf: swper i’w gofio
Creu awyrgylch: Gosodwch gadeiriau mewn 
hanner cylch o gwmpas bwrdd. Gallwch roi cwpan 
o sudd grawnwin a phlât a bara pitta arni gyda 
phowliaid o rawnwin, ffigys ffres, datys ac olewydd 
ar y bwrdd. Gosodwch fwced neu bowlen o ddŵr 
a lliain ar un ochr. Gwahoddwch bawb i ddod i 
eistedd o gwmpas y bwrdd.

Cyflwyno’r hanes. Rhan 1: Pedr fydd yn 
cyflwyno’r hanes. (Gweler Sgript Y Swper Olaf)

Sgript Y Swper Olaf
Cymeriad: Pedr
Ga’i gyflwyno fy hun? Simon ydi’r enw, neu Simon 
Pedr fel y galwodd Iesu fi.                                                                                   

Roedden ni wedi anghofio!                                                                                                                                       
Feddyliodd yr un ohonon ni am y peth!
Y fath gywilydd!
Hyd yn oed pan glymodd o’r tywel am ei ganol ac 

estyn y bowlen, doedden ni ddim yn siŵr iawn beth 
oedd o’n ei wneud.

Yna pan ddisgynnodd y geiniog ... ‘Na, Arglwydd, 
chei di ddim golchi fy nhraed i!’ gwaeddais wedi 
dychryn.

Ond doedd yna ddim newid meddwl Iesu. 
Meddyliwch! Iesu yn golchi ein traed budr ni!

Ar ôl iddo orffen golchi ein traed ni i gyd – ac 
roedd yna dipyn o waith golchi ar ôl i ni fod yn 
cerdded ar hyd strydoedd Jerwsalem – aeth Iesu’n 
ôl i eistedd wrth y bwrdd.

 “Ydych chi’n deall beth dw i wedi’i wneud i chi?” 
meddai. “Dych chi’n fy ngalw i yn ‘Athro’ neu’n 
‘Arglwydd’, ac mae hynny’n iawn, am mai dyna 
ydw i. Felly, am fy mod i, eich Arglwydd a’ch Athro 
wedi golchi’ch traed chi, dylech chi olchi traed eich 
gilydd. Dw i wedi rhoi esiampl i chi er mwyn i chi 
wneud yr un peth i’ch gilydd.”
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Paned a chacen: 
Cymerir y thema ac ystyr y golchi traed a’i gyfeirio 
at y rhai sydd wedi gwasanaethu trwy baratoi paned 
a chacen ar gyfer y gweithgaredd (gweler rysáit 
sgons datys). Os ydych eisiau bod yn fwy mentrus, 
beth am baratoi cig oen a bara pitta gyda ‘llysiau 
chwerw’ (‘horseradish sauce’) a ‘haroseth’ (stiwio 
afal, ffigys a datys sych mewn ychydig o ddŵr a’u 
stwnshio mewn ‘blender’) fel cyfeiriad at y math o 
bethau fyddai wedi eu bwyta yn y Swper Olaf.

Arweinydd: Nid golchi traed yw’r gwasanaethu 
yma, ond mae rhai wedi bod wrthi’n brysur yn 
paratoi ar ein cyfer.

Gweini’r lluniaeth     
 
Cyflwyno’r hanes. Rhan 2: Pedr yn cyflwyno’r 
hanes.    

Mae swper y Pasg yn amser arbennig o ddathlu i ni 
bob blwyddyn, ond roedd y tro yma yn wahanol. 
Wedi i ni atgoffa’n hunain o’r hen, hen hanes am 
Dduw yn achub ein pobl o’r Aifft, am Moses, am 
y deg pla, ac am agor y Môr Coch, gwnaeth Iesu 
rywbeth gwahanol.

Cymerodd Iesu gwpan o win, dwedodd weddi o 
ddiolch, ac yna meddai wrthyn ni, ei ddisgyblion, 
“Cymerwch hwn a’i rannu rhyngoch. Dw i’n dweud 
wrthoch chi, fydda i ddim yn yfed gwin eto nes i 
Dduw ddod i deyrnasu.”

Yna cymerodd Iesu dorth o fara, ac ar ôl dweud 
y weddi o ddiolch, ei thorri a’i rhannu hefo ni, ei 
ddisgyblion. “Dyma fy nghorff i, sy’n cael ei roi 
drosoch chi. Gwnewch hyn i gofio amdana i.”

Doedden ni ddim yn deall beth oedd Iesu’n feddwl 
ar y pryd, ond dros y dyddiau nesa fe ddaethon ni i 
ddeall llawer mwy. Roedd Iesu yn cyflwyno swper 
newydd i ni, ffordd o’i gofio, a phopeth yr oedd am 
ei wneud droson ni.

Ymateb: Gweddïau 

Gweddïwn
(Gweddi 1)
Arglwydd, allwn ni ddim dychmygu beth oedd yn ei 
olygu i ti ddod i’n byd i fod yn un ohonom ni.

Rysáit sgons datys
                                                                                                                                                      
Cynheswch y popty (ffan) i 220˚C neu 425˚F              
Irwch dun pobi                                                                                                                                             

Cynhwysion
• ½ pwys (225g) o flawd codi
• 1½ owns (40g) o siwgr brown mân
• Pinsiad o halen
• 3 owns (75g) o fenyn ar dymheredd yr 

ystafell
• 2 owns (50g) o datys wedi eu torri’n fân 

(maint resin)
• 1 ŵy wedi ei guro
• 3  llond llwy fwrdd o iogwrt plaen neu laeth 

enwyn
• Ychydig o flawd i’w daenu ar ben y sgons cyn 

mynd i’r popty                                                                                       
 
Dull
• Ychwanegu’r siwgr a’r halen yn ysgafn i’r 

blawd.
• Rhwbio’r menyn i fewn i’r blawd yn ysgafn 

nes y bydd yn friwsionllyd.
• Gwasgarwch y datys ac arllwys yr ŵy i’r 

gymysgfa.
• Ychwanegu’r iogwrt a’i gymysgu â chyllell.
• Defnyddiwch eich dwylo i ddod â’r gymysgfa 

at ei gilydd i greu toes.
• Rholiwch y toes yn ddim llai na modfedd 

(2.5cm) o drwch.
• Torri’r sgons gyda thorrwr a’u gosod ar dun 

wedi ei iro.
• Hidlo ychydig o flawd ar ben y sgons.
• Rhoi yn y popty am 10 i 12 munud.
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Allwn ni ddim dychmygu sut oedd hi i ti gerdded 
ar y ddaear, yng nghanol pobl oedd yn dy wrthod.

Allwn ni ddim dychmygu fod Mab Duw ei hun 
wedi dod a golchi traed y disgyblion – gwaith y 
caethwas isaf un.

Allwn ni ddim ond rhyfeddu dy fod ti eisiau ein 
gwasanaethu ni.

(Gweddi 2)
“Bydd wrth ein bwrdd , O Frenin ne’,
Boed i Ti fawredd ymhob lle:
Bendithia nawr ein hymborth ni,
A gad in wledda gyda Thi.”                                                                                                                                            
                               
Tybed, Arglwydd, sut oedd y disgyblion yn teimlo 
pan oedden nhw yn eistedd wrth y bwrdd gyda 
Thi?

Oedden nhw yn deall dy fawredd Di, Frenin ne’?
Wrth i ni ddod at fwrdd sy’n ein hatgoffa o’r 

noson arbennig honno, wnei Di ein helpu i 
werthfawrogi dy fawredd Di?

Wnei Di ddod yn agos atom ni a’n bendithio, os 
gweli’n dda?

(Gweddi 3)
O Dduw, diolch i Ti dy fod Ti wedi gyrru dy Fab dy 
hun fel gwas i’r byd, er ei fod yn frenin.

Diolch i Ti fod Iesu wedi dangos yn glir i ni sut i 
wasanaethu pan olchodd draed y disgyblion.

Diolch i Ti am bobl sy’n gwasanaethu yn debyg i 
Ti. 

Helpa ni i wasanaethu hefyd, ac i wneud hynny 
yn hapus a dirwgnach.

Amen

Darlleniad: Ioan 6: 35 – 40 

3. Gardd Gethsemane: Gweddi
Creu awyrgylch: Os yn bosib’, dewch â phlanhigyn 
deiliog neu ddau a’i osod ar un ochr i’r ystafell, 
neu ar fwrdd. Gosodwch Feiblau yn agored i hanes 
Gardd Gethsemane (Mathew 26:36 – 45; Marc 14:32 
– 42; Luc 22: 39 – 46), neu agorwch Feibl Plant (e.e. 
Beibl Bach i Blant, Beibl Bach Stori Duw) yn yr 
hanes.

Gweithgaredd gweddi: 
Gosodwch ddarnau o 
bapur gwyrdd, pensiliau 
neu binnau ffelt a 
sisyrnau ar y bwrdd 
a gwahoddwch bawb 
i wneud amlinelliad 
o’u llaw a’i dorri 
allan, gan feddwl am 
Iesu yn gweddïo yng 
Ngardd Gethsemane. 
Yna gofynnwch iddyn 
nhw gymryd amser i 
feddwl am yr hanes ac 
ysgrifennu gweddi ar y 
ddeilen.

Gellir creu deilen balmwydd fawr gyda’r dwylo 
papur ar ddiwedd y weithgaredd.

Gweddïau: 

Arglwydd, diolch i Ti dy fod Ti’n deall yn union 
sut ydyn ni’n teimlo pan fyddwn ni’n mynd trwy 
bethau anodd yn ein bywydau. Rwyt Ti wedi mynd 
trwy gymaint er ein mwyn ni. Diolch i Ti.

Ti’n gwybod pob dim amdanon ni. Ti’n gwybod 
am ein cryfderau a’n gwendidau. Ti’n gwybod am y 
pethau sy’n ein gwneud ni’n hapus, ac am y pethau 
sy’n ein gwneud yn drist ac yn ddigalon. Ti’n 
gwybod am ein llwyddiant ac am ein methiant. A 
thrwy popeth, rwyt Ti’n dal i’n caru.

Mae’n wir ddrwg gennym, Arglwydd, ein bod yn 
anghofio mor aml dy fod Ti hefo ni ym mhopeth. 

Mae’n ddrwg gennym ni ein bod yn gwneud 
gymaint o bethau sy’n brifo eraill, ac felly’n dy frifo 
Di.

Mae’n ddrwg gennym am y pethau cas yr ydym 
wedi eu dweud, a’r pethau gwael yr ydym wedi eu 
meddwl.

O Dduw, rydyn ni’n cyflwyno y rhai sy’n drist 
heno, y rhai sy’n unig, y rhai sydd mewn gwendid, 
y tlawd a’r newynog, y rhai sy’n byw lle mae rhyfel 
a thrais. Rydyn ni dy angen Di Arglwydd. Wnei 
Di’n helpu i wneud gwahaniaeth ym mhob man y 
gallwn?
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Cyd weddïo: Gweddïwch Weddi’r Arglwydd 
gyda’ch gilydd

4. Y Croeshoeliad a’r 
Atgyfodiad: Dathlu wedi 
tristwch
Creu awyrgylch: Bydd angen bwrdd i ddal 
cannwyll. Gellir gosod y bwrdd i un ochr, oddi wrth 
y bwrdd lle’r oedd y gweithgaredd gweddi.

Cyflwyno’r hanes: Ioan fydd yn cyflwyno’r hanes. 
(Gweler Sgript y Croeshoeliad a’r Atgyfodiad)

Neu os ydych am wahodd teuluoedd, beth 
am ddefnyddio adnodd ‘Syndod y Syndodau’ 
(Cymdeithas y Beibl), neu ffilmiau’r Pasg oddi ar 
wefan beibl.net

   

Sgript Y Croeshoeliad a’r 
Atgyfodiad
Cymeriad: Ioan
Props: cannwyll arferol, matsis, cannwyll sy’n 
aildanio (‘magic candle’) a chwpanaid o ddŵr i’w 
diffodd 

Rhan 1 
Helo, Ioan yw f ’enw, un o ddisgyblion Iesu.
[Ioan i gynnau’r gannwyll arferol]

Y dydd Gwener hwnnw oedd diwrnod tristaf fy 
mywyd.

Sut y gallen nhw fod wedi gwneud y fath beth? 
Roedd hyd yn oed Pontius Pilat, y Rhufeiniwr, yn 
gwybod fod Iesu yn ddieuog!

Roeddwn i gyda thair Mair: Mam Iesu, gwraig 
Cleopas a Mair Magdalen. Aethon ni i fyny i fryn 
Golgotha ar ôl Iesu a’r milwyr. Fe welson ni o’n 
baglu ac un o’r milwyr yn tynnu Simon o Gyrene 
o’r dyrfa i gario’r groes.

Fe glywson ni’r hoelion yn cael eu taro i’w 
ddwylo a’i draed.

Fe welson ni’r milwyr yn gosod yr arwydd ar y 
groes, ‘Brenin yr Iddewon’, ac wedyn yn gamblo 
am ei ddillad.

Gwelodd Iesu ni yn sefyll yno. ‘Mam annwyl, 

cymer e fel mab i ti,’  meddai wrth Mair, ac wedyn  
wrtha i, ‘Gofala amdani hi fel petai’n fam i ti.’ 

Yna, meddai Iesu, ‘Dw i’n sychedig.’ Roedd jwg 
o win sur rhad wrth ymyl, felly dyma nhw’n trochi 
ysbwng yn y gwin a’i rwymo ar goesyn isop i’w godi 
i fyny at ei wefusau. 

Ar ôl cael diod, dyma Iesu’n dweud, 
‘Gorffennwyd.’ Yna plygodd ei ben a marw.

Gan ei bod hi’n ddiwrnod paratoi ar gyfer y 
Pasg, a’r Saboth hwnnw’n arbennig iawn, roedd 
yr arweinwyr eisiau i Iesu gael ei dynnu oddi ar y 
groes cyn gynted â phosib’. Diolch i garedigrwydd 
Joseff o Arimathea, gawson ni roi corff Iesu  mewn 
bedd newydd mewn gardd heb fod ymhell i ffwrdd. 
Rholiwyd carreg fawr ar draws ceg y bedd. Roedd 
fel petai popeth wedi dod i ben.

[Pedr i ddiffodd y gannwyll trwy chwythu arni
**** Yn y distawrwydd, gwahoddwch bawb i wylio’r 
mwg yn codi o’r gannwyll a meddwl am yr hanes****]

Rhan 2
Os mai dydd Gwener oedd diwrnod tristaf fy 
mywyd, dydd Sul oedd y rhyfeddaf a’r gorau!

Mair Magdalen ddaeth â’r newydd. Roedd hi 
wedi mynd i’r ardd at y bedd ben bore, a phan 
gyrhaeddodd hi gwelodd fod y garreg fawr oedd 
wedi ei rholio ar draws ceg y bedd wedi symud.

Rhedodd Simon Pedr a minnau yno ar ein 
hunion. Fi gyrhaeddodd gyntaf. Plygais i edrych 
i mewn i’r bedd a gweld y stribedi o liain yn 
gorwedd yno, ond es i ddim i mewn. Yna 
cyrhaeddodd Simon Pedr ar fy ôl ac aeth yn syth i 
mewn i’r bedd. Gwelodd yntau’r stribedi o liain yn 
gorwedd yno.  Gwelodd hefyd y cadach oedd wedi 
bod am wyneb Iesu, ond roedd hwnnw wedi’i blygu 
a’i osod o’r neilltu ar wahân i’r stribedi lliain. 

Yna, yn y diwedd, es innau i mewn hefyd. Pan 
welais i’r cwbl, credais – roedd Iesu wedi atgyfodi!

[**** Ioan i gynnau’r gannwyll ‘hud’. Ei chwythu 
i’w diffodd, yna gwylio wrth iddi aildanio. Eto 
gwahoddwch bawb i feddwl am y rhyfeddod o 
atgyfodiad Iesu ****]
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Rhan 3
Rai dyddiau wedyn, roedden ni wrth Lyn Tiberias - 
Simon Pedr, Tomos, Nathanael, Iago a finnau a dau 
ddisgybl arall. 

‘Dw i’n mynd i bysgota,’ meddai Simon Pedr wrth 
y lleill. A dyma ninnau’n ateb, ‘Dŷn ni am ddod 
hefyd.’ Felly allan â ni mewn cwch, ond ddalion ni’r 
un pysgodyn drwy’r nos.

Pan oedd hi yn dechrau gwawrio dyma Iesu’n 
sefyll ar lan y llyn, ond doedden ni ddim yn 
gwybod mai Iesu oedd yno.

 ‘Oes gynnoch chi bysgod ffrindiau?’galwodd 
arnon ni.

‘Nac oes,’ medden ninnau.
 ‘Taflwch y rhwyd ar ochr dde’r cwch, a byddwch 

yn dal rhai,’ meddai wedyn.
Felly, dyna wnaethon ni, a chafodd cymaint o 

bysgod eu dal nes ein bod yn methu tynnu’r rhwyd 
yn ôl i’r cwch.

 Dyma fi’n dweud wrth Simon Pedr, ‘Yr Arglwydd 
ydy e!’ Doedd gen i ddim amheuaeth. Dim ond Iesu 
fyddai’n gallu gwneud y fath wyrth!

A dyma Simon Pedr yn rhwymo dilledyn am ei 
ganol a neidio i’r dŵr. Allai o ddim disgwyl i weld 
Iesu! Aethon ninnau ar ei ôl yn y cwch, gan lusgo’r 
rhwyd oedd yn llawn o bysgod ar ein holau.

 Ar y lan roedd tân golosg a physgod yn coginio 
arno, ac ychydig fara.’ Dewch â rhai o’r pysgod 
dych chi newydd eu dal,’ meddai Iesu wrthyn ni.

Ac yno, ar lan y llyn, fe gawson ni frecwast wedi 
ei baratoi gan Iesu – Iesu oedd wedi marw, ond 
oedd nawr yn fyw ... yn fyw iawn!

Ymateb:
Arweinydd: Amser i ddathlu yw’r Pasg! Amser, 
hefyd, i lonyddu a chael ein hatgoffa o’r hyn 
wnaeth Iesu drosom wrth farw ar y groes. Amser i 
ddathlu am ei fod wedi trechu marwolaeth a dod 
yn ôl yn fyw i’n hachub ni unwaith ac am byth. 
Dathlwn a diolchwn!

Dewch i ni ddymuno Pasg Hapus i’n gilydd!

[**** Dyma gyfle i rannu wyau Pasg i blant os ydych yn 
dymuno, neu gallwch fod wedi cuddio’r wyau i’r plant 
chwilio amdanyn nhw. ****]

Emyn: Canwch emyn neu gân gyda’ch gilydd, fel 
un o’r canlynol:
• Caneuon Ffydd: 555 ‘Heddiw cododd Crist yn 

fyw’; 563 ‘I Dduw bo’r gogoniant’
• Canu Clod: 1 ‘A yw Duw yn farw’; 304 ‘O dyma 

fore’; 335 ‘Pan rwy’n cofio’

Wrth adael: chwaraewch gerddoriaeth 
fuddugoliaethus ar y piano/organ, neu oddi ar CD/ 
lawrlwythiad o’r we.

ADNODDAU DEFNYDDIOL: 

1. “SYNDOD Y SYNDODAU” (CYMDEITHAS Y BEIBL): 
https://www.biblesociety.org.uk/get-involved/easter/welsh-easter-resources/
Ffilm: https://www.youtube.com/watch?v=zSPhdz4IY2Y 
Llyfr: https://www.biblesociety.org.uk/products/bib000373/ 
Trywydd Antur Syndod y Syndodau:      https://www.biblesociety.org.uk/content/get_involved/
easter/2018/welsh/adventure_trail_welsh.pdf gyda https://www.biblesociety.org.uk/content/get_
involved/easter/2018/welsh/trail_answer_sheet_welsh.pdf 

2. BEIBL.NET: FFILMIAU – Y PASG 
http://www.beibl.net/fideos 

3. CYNGOR YSGOLION SUL 
https://www.ysgolsul.com/ : Adnoddau Cenhadol y Pasg
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Math o ddigwyddiad:
•  Rhaglen hyblyg ar gyfer digwyddiad yn ymwneud 

â diolchgarwch ar thema Bara Bywyd yn rhoi 
ffocws ar y cynhaeaf a’r had yn egino

•  Defosiwn neu wasanaeth byr ac anffurfiol

•  Addas i gynulleidfa, grŵp neu fel rhan o swper 
Diolchgarwch

•  Ceir syniadau ar gyfer dau weithgaredd syml 
i’n hatgoffa o’n thema yn ogystal â haelioni’r 
Arglwydd tuag atom

•  Bydd angen byrddau a pharatoi o flaen llaw ar 
gyfer y gweithgareddau

•  Canu mawl: Ar gyfer addoliad ceir rhestr o 
emynau ar thema Bara’r Bywyd ar dudalen 29

Rhaglen:
•  Croesawu pawb ac egluro’r drefn ar gyfer y 

digwyddiad
•  Canu emyn 1 a 2: cyfle i addoli drwy ganu dau 

emyn

Cyflwyniad
Tymor arbennig ac amryliw yw’r hydref pryd y 
byddwn, gan amlaf, yn gallu mwynhau atgofion da am 
y gwyliau a chyfnod yr haf a’i fendithion.  Braf hefyd 
yw cael amser penodol i ddiolch i’r Arglwydd am 
ddarparu mor helaeth ar ein cyfer trwy’r flwyddyn, 
am y cynhaeaf a’r holl fwydydd da a maethlon sydd 
ar gael. Mae cael dathliad ar adeg Diolchgarwch yn 
gwneud i ni werthfawrogi’r gynhaliaeth sy’n dod i 
ni o ddydd i ddydd gan yr Arglwydd, yn dod â chlod 
i’w enw ac yn llesol i’n perthynas ni â’n Crëwr a’n 
Gwaredwr.                                                                                                                                       

Mae gennym fel unigolion, resymau amrywiol i fod 
yn ddiolchgar i’r Arglwydd am ei ofal tyner drosom, 
hyd yn oed wrth i ni wynebu sialensiau dwys bywyd.

Mae’n dda o beth i ni ddod at ein gilydd i ddatgan 
i’r Arglwydd ein gwerthfawrogiad o’i ras a’i gariad ag 
un llais wrth ddathlu Gŵyl Diolchgarwch.                                                           

Darllen: Salm 100 gyda’n gilydd. 
‘Bloeddiwch mewn gorfoledd i’r Arglwydd…’                                                                                     

Gadewch i ni ddal ar y cyfle, yn gyntaf i fyfyrio ar ein 
sefyllfa bresennol a gwerthfawrogi ein bod yn derbyn 
y cyfan sydd arnom ei angen o law yr Arglwydd a 
hynny yn ddyddiol ac yn ei bryd. 

Mae cariad ffyddlon yr Arglwydd tuag atom yn 
brofiad byw ac fel mae’r Salmau yn dweud wrthym 
yn aml, mae’n gariad ‘sy’n para am byth’. Mae 
Dafydd frenin yn dweud mewn Salm fod bendithion 
yr Arglwydd yn dod atom ‘fel dŵr yn llifo’. Roedd 
Dafydd yn un oedd wedi profi llawer o heriau yn 
ystod ei fywyd; ac roedd wedi profi gofal a thrugaredd 
Duw trwy’r cwbl. 

Cawn ein hatgoffa yn gyson am y pethau da 
a ddaw i ni yn ddiffael gan ein Tad nefol, yn 
faterol ac yn ysbrydol. Hawdd iawn yw i ni 
werthfawrogi’r pethau hyn gymaint yn fwy pan 
gymharwn ein safon byw ni â safon byw pobl yn y 
byd sy’n wynebu heriau dwys fel tlodi, argyfyngau 
a rhyfel, mewn gwledydd ar draws y byd.                                                                                                                                             
 Gadewch i ni gael munud i hel ein meddyliau ar 
y pethau da a gwerthfawr a dderbyniwn gan yr 
Arglwydd.  Beth yw’r rhain? Gadewch i ni eu cyflwyno 
gyda diolch bob yn un.    

Digwyddiad Arbennig 2

DATHLIAD

GŴYL DDIOLCHGARWCH
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Gweddi o ddiolch am ofal yr 
Arglwydd: 
Diolch i ti Arglwydd, creawdwr nef a daear a’r un sy’n 
cynnal y cyfan i gyd. Diolch dy fod yn rhoi yn helaeth 
i ni ein holl anghenion a hynny yn ôl cyfoeth dy ras.

Wrth i ni edrych yn ôl ar dy ddarpariaeth i ni dros 
y flwyddyn ddiwethaf gallwn hefyd edrych ymlaen yn 
hyderus mewn ffydd, yn gwybod y byddi di dy hun yn 
paratoi i ofalu trosom yn ôl cyfoeth y cariad sydd yn 
Iesu Grist.                                                                                                                         

Dymunwn dy foli di heddiw gyda’n gilydd ac ag 
un llais ac â’n holl galon. Ti yn wir yw’r Duw byw 
a sanctaidd ac fe ddown ger dy fron yn unig trwy 
haeddiant Iesu Grist, gan ofyn i ti faddau ein beiau i 
gyd yn enw Iesu ein Harglwydd a’n Gwaredwr. 
Amen.

Emyn 3

Darlleniad: Marc 4:26-34 
Dameg yr Had yn Tyfu a Dameg 
yr Hedyn Mwstard
Rydym yn gyfarwydd â chlywed damhegion gan Iesu 
lle mae’n sôn am hadau, cnydau, bwyd a’r cynhaeaf. 
Mae’n rhyfeddod ei fod yn cymharu’r broses naturiol 
o’r had yn egino â sut mae gwaith anhygoel teyrnas 
Dduw yn lledaenu. Mae Iesu yn disgrifio gwaith Gair 
Duw yn y galon fel rhywbeth graddol a sicr a gyda 
threigl y blynyddoedd mae’n ymestyn i gyffwrdd pobl 
a chenhedloedd ar draws y byd i gyd, fel cynhaeaf 
llawn erbyn ailddyfodiad Iesu Grist.

Os edrychwn yn fwy manwl ar beth mae Iesu yn 
ei ddweud, gwelwn yn syml wrth i air Duw gael ei 
le yn y galon ei fod fel hedyn bychan. Bydd yn cael 
ei fwydo gan ddylanwad ac anogaeth yr Ysbryd 
Glân ac yn blaguro a thyfu yn raddol. Daw i’r amlwg 
wrth iddo gael ei weld trwy ein sgwrs, ein ffydd, ein 
hymddygiad a’n bywyd hyd nes y bydd yn dywysen 
aeddfed ac yn barod i fywyd yn y nefoedd.                                                                                                                      

Mae dameg yr hedyn mwstard yn dilyn yr un 
trywydd lle mae Iesu yn egluro fod ei bregethu a’i 
waith, i bob pwrpas, yn gallu cael eu gweld, ar un 
wedd, mor ddi-nod a diffrwyth. Mae’n ei gymharu â’r 
darlun o ffermwr yn gwasgaru hadau yn y cae. Ond y 
gwir amdani yw mai dyma waith pwysicaf y ffermwr 
gan mai hyn sy’n arwain at y cynhaeaf, trwy’r grym 
anhygoel sydd yn yr hedyn bach i egino yn y pridd ac 
i ddwyn ffrwyth.                                                                          

Pa mor galonog oedd y neges syml a gobeithiol hon 
i ddisgyblion Iesu?                                                                     

Faint o anogaeth fedrwn ni ei gymryd o’r ffaith 
nad ydym yn aml yn gweld nac yn deall trefn yr 
Arglwydd? Ond, mi fedrwn fod yn hyderus fod Iesu 
yn hau yr had sy’n llawn pŵer ac sy’n gallu dwyn 
ffrwyth ohono’i hun.

‘Fel y mae’r glaw a’r eira yn disgyn o’r nefoedd,                                                                          
a heb ddychwelyd yno nes dyfrha’r ddaear …                                                                               
Felly y mae fy ngair sy’n dod o’m genau;                                                                                                        
ni ddychwel ataf yn ofer.’  Eseia 55:10,11                                                                                                                          

Gallwn fod yn sicr y daw cynhaeaf!
Ym myd amaeth pan mae’r ffarmwr yn hau’r 

hadau, mae’r adar i’w gweld yn heidio i’w bwyta.                                    
Yr un yw’r gymharaeth yn hanes teyrnas nefoedd pan 
mae llawer fel Saul o Darsus, fel adar yn trio ‘llyncu’r’ 
hadau i ddifa gwaith yr efengyl. Yn y diwedd, fel mae 
Iesu yn sôn yn y darn, cafodd Paul a llawer i Gristion 
tebyg iddo ers hynny, ddod o hyd i heddwch i’w enaid 
wrth gael cysgod o dan ganghennau’r goeden fwstard.                                                                               

Dyma obaith sy’n dod o’r ddameg fechan hon i’r 
rhai sy’n caru’r Arglwydd Iesu - ei ddilynwyr yw’r 
hadau mwstard a fydd yn tyfu ac yn dwyn ffrwyth yn 
ein byd ni heddiw. 

“Mae pethau mawrion, unwaith wedi dechrau’n 
fychan. Pob cawod yn ddim ond diferyn bach; pob tân 
yn ddim ond gwreichionen; pob cynhaeaf yn ddim 
ond hedyn; pob taith yn ddim ond cam oherwydd heb 
y cam does dim taith; heb y diferyn glaw does dim 
cawod; heb yr hedyn ni fydd cynhaeaf.” 

(Dyfyniad gan William Wilberforce - Cristion 
wnaeth gymaint o waith arwrol i ddileu 
caethwasanaeth yn yr G19.)

Gwaith Llaw                                                                                                                                 
Gweithgaredd 1: Pecyn o Roliau Bara       

Label i’r pecyn
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Gwneud pecyn o roliau bara a’i roi yn rhodd i rywun 
adeg Diolchgarwch. Byddwn trwy hyn yn rhannu’r 
newyddion da mai Iesu yw ‘Bara’r Bywyd’, yr un sydd 
trwy ei gariad yn ein cynnal ac yn rhoi i ni fywyd, 
heddwch a gobaith.                                                                                                                                        

Bydd adnod yn cael ei gosod ar y label er mwyn 
sôn am Iesu fel ‘Bara’r Bywyd’. Gallwn addasu’r 
weithgaredd i gyd-fynd â gwyliau eraill e.e. defnyddio 
byns y grog/croesdoesau adeg y Pasg. 

Adnoddau               

• Rholiau bara amrywiol (llawngrawn, gwyn, llawn 
hadau)             

• Lapiwr seloffen maint 45-50cm (15-18”)                                                                                                 
• Cerdyn A4: maint 16-20cm (6-8”) yn dibynnu ar 

faint pob rhôl
• Llinyn, rhuban neu raffia i glymu’r parsel                                                                                                                    
•  Label â’r adnod ‘Myfi yw Bara’r Bywyd’ arno.

Cam wrth gam: 

•  Torrwch allan y cerdyn a’r seloffen yn ôl maint y 
rholiau

•  Gosodwch y darn cerdyn ar ben y seloffen
•  Rhowch y bara ar y cerdyn
•  Lapiwch y rholiau bara fel parsel â’r seloffen
•  Clymwch y llinyn/rhuban/raffia amdano fel gydag 

anrheg
•  Tynnwch y label trwy’r llinyn a’i osod ar du blaen 

y parsel.

Lapiwch y rholiau bara 
yn y seloffen a rhoi 
label arno

Dewis gwneud pecyn o bedair rhôl.

Gweithgaredd 2: Gwneud Mat Diod Gweddi 
(Prayer Coaster)

Mae llawer ohonom yn cofio’r weddi hon o’n 
plentyndod a gobeithio ein bod yn parhau i’w dweud: 

‘Bydd wrth ein bwrdd, O Frenin ne’,                                                                                                        
Boed iti fawredd ymhob lle,                                                                                                          
Bendithia ’nawr ein hymborth ni                                                                                                                            
A gad i’n wledda gyda thi. Amen’ 

Y bwriad yw gwneud mat diod gweddi yn cynnwys y 
weddi i’n hatgoffa i weddïo ac i ofyn i’r Arglwydd ein 
bendithio.

Adnoddau:  

•  Mat diod gwag (e.e. Acrylic Coaster Blanks)  

•  Copi o’r weddi wedi’i ysgrifennu/brintio ar bapur 
ar gyfer tu blaen y mat diod

•  Copi o’r adnod, ‘Dywedodd Iesu, 
“Myfi yw Bara’r Bywyd”,’ wedi’i hysgrifennu/printio 
ar bapur maint y mat diod ar gyfer y cefn. Gall 
y papur fod yn blaen neu’n un â phatrwm arno.                                                                                                                                            
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Cam wrth gam:
•  Ysgrifennu/printio’r weddi ar bapur maint y mat 

diod a’i osod ar y tu blaen iddo
•  Ysgrifennu/printio’r adnod, ‘Dywedodd 

Iesu,”Myfi yw Bara’r Bywyd”,’ a’i gosod ar gefn y 
mat diod

•  Rhoi’r ddau ddarn papur o fewn y mat diod a’i 
gau’n ddiogel.

Y weddi ar du blaen i’r mat diod gweddi

   

Yr adnod tu cefn i’r mat diod gweddi

Emyn 4

Gweddi:                                                                                                                                         
Diolchwn i ti ein Tad nefol, Crëwr a chynhaliwr 
popeth sydd, am dy drugaredd mawr tuag atom yn 
rhoddi’r had i egino eto yn ei bryd a sicrhau bod 
bwyd da ar ein byrddau o ddydd i ddydd.                                                                                                                                          

Rydym yn erfyn arnat i drugarhau wrth y rhai sy’n 
gwynebu cynhaeaf gwael, amgylchiadau o dlodi a 
byrddau gwag. Troi atat Ti a wnawn, gan fod eu 
hamgylchiadau yn rhy ddifrifol i ni ond gwyddom mai 
Arglwydd dros yr holl fyd wyt ti. Codwn o’th flaen, 
felly, y gwledydd diffrwyth hyn a’u pobl er mwyn 
iddyn nhw ddod i weld dy ras a’th gariad di drwy’r 
heriau hyn a dwyn clod i’th enw. Galluoga ni i fod yn 
hael yn ein cyfraniadau ariannol tuag at yr anghenus. 

Dymunwn dy fendith yn helaeth ar ein gilydd 
fel bod yr had yn cael cyfle da i egino ac i ddwyn 
ffrwyth ymhlith ein teuluoedd a’n cymdogaeth fel 
ein bod gyda’n gilydd yn amlygu’r cwlwm cydiol sy’ 
rhyngddom ni a thi trwy gariad aberthol Iesu Grist. 
Amen.
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Cyflwyniad 
Gellir defnyddio’r sesiwn yma os ydych ar gychwyn 
coginio@capel o’r newydd, neu os ydych am gynnal 
digwyddiad arbennig yn eich capel. Os ydych am 
fod yn fentrus, beth am i’r ieuenctid baratoi bwffe a 
gwahodd eu ffrindiau, eu rhieni neu aelodau’r capel 
i’w fwynhau ar ddiwedd y sesiwn. 

Gellir cynnal y sesiwn mewn capel sydd ag 
adnoddau coginio bwyd poeth neu mewn capel lle 
mae adnoddau coginio’n brin.

Mae sesiwn coginio@capel angen digon o amser 
- caniatewch tua dwy awr yn uniongyrchol gyda’r 
ieuenctid, ac ychydig mwy os ydych am wahodd 
rhieni neu aelodau’r capel i’ch gwledd.

Thema’r sesiwn
Seilir y sesiwn ar Ddameg y Wledd Fawr o Luc 14:  15 
– 24 neu Mathew 22: 1 – 10.

O flaen llaw 
•  Gofalu bod yr offer coginio addas wrth law
•  Prynu’r cynhwysion
•  Copïau o’r risetiau a’r cyfarwyddiadau ar gael i 

bawb.

Y sesiwn
•  Croesawu, egluro’r fwydlen a rhannu’n grwpiau 
•  Rhoi gwaith i bob grŵp i baratoi rhan o’r fwydlen
•  Atgoffa pawb o reolau’r gegin
•  Pob grŵp i fynd ati i baratoi’r bwyd
•  Golchi llestri
• Paratoi a gosod y bwrdd
•  Amser i fwyta a sgwrsio
•  Amser Beibl
•  Amser gweddi
•  Clirio a golchi’r llestri

Y fwydlen
Gan ddilyn thema’r ‘Wledd Fawr’ gellid paratoi 
amrywiaeth o fwydydd bwffe gyda bara’n rhan o’r 
cynhwysion.

Opsiwn 1 
Cegin lle gellir paratoi bwyd poeth. Dyma rai 
syniadau:

• Pizza – paratoi’r gwaelod hefyd (a rhai di-glwten) 
• salad pasta, reis neu ‘couscous’
• ‘kebabs’ iachus gan ddefnyddio llysiau amrwd, 

caws, cig oer
• ‘dips’ gyda llysiau amrwd
• cacennau bach a’u haddurno

Opsiwn 2 
Lle nad oes offer paratoi bwyd poeth

• Brechdanau o lenwad amrywiol a’u torri yn 
ffurfiau diddorol neu eu rholio (bara di-glwten 
hefyd )

• salad amrywiol gyda dresin
• ‘kebabs’ iachus gan ddefnyddio llysiau amrwd, 

caws, cig oer
• ‘dips’ gyda llysiau amrwd
• ‘smoothies’ neu ysgytlaeth
• ‘kebabs’ ffrwythau gyda saws melys
• cacennau nad oes angen eu pobi 

** Mae digonedd o syniadau ar wefan goginio’r BBC

 https://www.bbcgoodfood.com/recipes  ac ar 
Pinterest https://www.pinterest.co.uk  **  

Gweithgaredd gweddi rhwng 
coginio 
•  Rhoi bara ar blât, a phapurau a phensiliau wrth 

ymyl
•  Gosod darn o bapur wrth ymyl y bara a’r geiriau 

o Ioan 6:35 arno: ‘Myfi yw bara’r bywyd. Ni bydd 

Digwyddiad Arbennig 3
coginio@capel ar y thema  

‘DEWCH I’R WLEDD’ 
coginio@capel Nia Wyn Williams
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Os mai dyma’r tro cyntaf i chi feddwl am gynnal coginio@capel, byddai’n dda i chi edrych ar y ffilm ar wefan 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru: www.ebcpcw.cymru/cym/ein-cenhadaeth/chwiorydd/thema 

neu https://vimeo.com/270067597 

Os ydych am gael taflen wybodaeth a chyngor am y cynllun cysylltwch â Sarah neu Carys. Os ydych am gael 
mwy o arweiniad gan y Tîm Plant ac Ieuenctid cysylltwch â Delyth Williams, Coleg y Bala 01678 520 565.

eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni 
bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof fi.’ 

•  Rhannu’r cyfarwyddiadau hyn ar bapur i bawb.

1.  Cymerwch ddarn o fara ac wrth i chi ei gnoi 
darllenwch yr adnod a meddyliwch am beth 
ddwedodd Iesu amdano ei hun.

2.  Ysgrifennwch weddi am yr hyn yr ydych wedi 
meddwl amdano tra oeddech yn bwyta’r bara. 
Gallwch weddïo trwy ddweud diolch, dweud ‘sori’ 
am rhywbeth, neu ofyn am rhywbeth i chi eich 
hun neu rywun arall gan yr Arglwydd.

3.  Rhowch eich gweddi yn y bowlen gymysgu. 
Byddwn yn darllen y gweddïau yn hwyrach.

Sgwrs fer + gweddi
Cyfle i ddarllen a gweddïo gyda’n gilydd y gweddïau a 
ysgrifennwyd yn ystod y gweithgaredd gweddi.

Darlleniad: Luc 14: 15 – 24 

Sgwrs
Mae’r ddameg mae Iesu yn ei dweud mewn ymateb i 
gwestiwn y dyn yn sôn am wahoddiad i wledd, nid am 
baned, nid am fyrbryd bach, ond i wledd, gwledd fawr 
iawn yn debyg i wledd briodas!

Tybed ydych chi wedi cael gwahoddiad am bryd o 
fwyd, neu i barti rywdro, ond fawr o awydd mynd?

Pa esgusodion wnaethoch chi eu rhoi i osgoi mynd?
Tybed a ydych chi wedi gwahodd rhywun i rywbeth 

yr ydych chi wedi ei drefnu a hwythau wedi derbyn?
Beth pe bai pobl yn rhoi esgusodion rhyfedd i chi 

am beidio â dod, a chithau wedi mynd i drafferth i          
baratoi, fel rydyn ni wedi bod yn paratoi heno? Sut 
fyddech chi’n teimlo?

 Pa esgusodion mae’r bobl yn y ddameg yn eu rhoi?
Mae’r dyn yn y ddameg yn gwylltio hefo’r bobl mae 

wedi eu gwahodd, ac yna’n gyrru ei weision i chwilio 
am bobl o bob man i ddod i’r wledd.

 Pwy mae Iesu’n feddwl amdano fel y dyn sydd yn 
paratoi’r wledd? 

Duw ydi’r dyn hwnnw. Mae Duw yn gwahodd pobl i 
ddod i fwynhau ‘gwledd’ hefo fo. 

 Os mai Duw ydi’r dyn sy’n trefnu’r wledd, beth 
ydi’r ‘wledd’?

Mae Duw, yr un sydd wedi creu popeth, ac sy’n 
cynnal popeth, ac sy’n gallu gwneud popeth, eisiau 
bod yn ein cwmni ni, ac eisiau i ni fwynhau popeth 
mae’n ei gynnig. Y wledd ydi cael bod mewn 
perthynas fyw gyda Duw ei hun.

 Beth amdanom ni? Ydyn ni’n gwneud esgusodion i 
beidio â derbyn gwahoddiad Duw i fwynhau ei gwmni 
a bod mewn perthynas ag o? Pa fath o bethau sy’n ein 
rhwystro, tybed?

 Meddyliwch am yr adnod, a geiriau Iesu amdano’i 
hun, ‘Myfi yw bara’r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth 
ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni bydd syched byth ar y 
sawl sy’n credu ynof fi.’

Daeth Iesu i’r byd i wneud yn siŵr ein bod yn cael 
y gwahoddiad at Dduw yn bersonol, ac fe dalodd bris 
uchel i wneud yn siŵr ein bod yn cael y gwahoddiad 
hwnnw. Trwy gredu yn Iesu rydyn ni’n cael dod i’r 
wledd a mwynhau popeth mae Duw wedi ei baratoi 
ar ein cyfer. Dyma yn syml yw telerau Duw i ni fedru 
dod i ddathlu gwledd fawr ei gariad.

Gweddi
O Dduw, diolch i ti am yr amser braf rydyn ni wedi 
ei gael yng nghwmni ein gilydd wrth i ni baratoi a 
mwynhau’r bwyd yn ein gwledd ni. Diolch i ti am yr 
hanes yma o’r Beibl, a’r gwahoddiad rydyn ni yn ei 
gael trwy Iesu i dy wledd Di. Helpa ni i sylweddoli 
mor rhyfeddol a gwych wyt Ti. Helpa ni i ddod i 
dy adnabod yn well a derbyn dy wahoddiad Di i dy 
wledd arbennig Di. Amen
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Emynau ar thema  

BARA’R BYWYD

Cofia’r newynog, nefol Dad, 
filiynau llesg a thrist eu stad 
sy’n llusgo byw yng nghysgod bedd, 
ac angau’n rhythu yn eu gwedd.
Caneuon Ffydd 816

Iesu ddywedodd, “Fi yw y bara,
bara bywyd, dynol-ryw wyf fi,”x3 
Iesu ddywedodd, “Fi yw y bara,
bara bywyd dynol-ryw wyf fi.”
Caneuon Ffydd 420

Mae dy air yn abl i’m harwain
drwy’r anialwch mawr ymlaen, 
mae e’n golofn olau, eglur, 
weithiau o niwl, ac weithiau o dân; 
mae’n ddi-ble ynddo fe, 
fwy na’r ddaear, fwy na’r ne’.
Caneuon Ffydd 185

Bara’r nefoedd, arnat ti, 
ar dy gnawd ymborthwn ni; 
bara gwir y bywyd yw, 
lluniaeth enaid, bara Duw; 
beunydd nerther ni bob un 
drwy ei fywyd ef ei hun.
Caneuon Ffydd 665
                                                                                             
Gras, O’r fath beraidd sain, 
i’m clust hyfrydlais yw: 
gwna hwn i’r nef ddatseinio byth, 
a’r ddaear oll a glyw.
Caneuon Ffydd 161

Iesu, difyrrwch f ’enaid drud 
yw edrych ar dy wedd, 
ac mae llythrennau d’enw pur 
yn fywyd ac yn hedd.
Caneuon Ffydd 294

Am air ein Duw rhown â’n holl fryd 
soniarus fawl drwy’r eang fyd; 
mae’n llusern bur i’n traed, 
heb goll, 
mae’n llewyrch ar ein llwybrau oll.
Caneuon Ffydd 172

Deui atom yn ein gwendid 
gan ein codi ar ein traed,
drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, 
sefyll yr wyt ti o’n plaid.
Caneuon Ffydd 849

Iôr anfeidrol, yn dy gwmni 
daw gorfoledd imi’n llawn, 
ymollyngaf yn dy gariad 
ac ymgollaf yn dy ddawn; 
Caneuon Ffydd 195

Mawl i Dduw am air y bywyd, 
gair y nef yn iaith y llawr, 
gair y cerydd a’r gorchymyn, 
gair yr addewidion mawr; 
Caneuon Ffydd 201

Dyma gyfarfod hyfryd iawn, 
myfi yn llwm, a’r Iesu’n llawn; 
myfi yn dlawd, heb feddu dim, 
ac yntau’n rhoddi popeth im.
Caneuon Ffydd 302

Iesu, ti yw ffynnon bywyd, 
bywyd dedwydd i barhau; 
pob rhyw gysur is y nefoedd 
ynot ti dy hun y mae:
ni all croes na gwae na chystudd
wneuthur niwed iddynt hwy
gafodd nerth i wneud eu noddfa                                              
yn dy ddwyfol, farwol glwy’.
Caneuon Ffydd 336

O rho dy bwys ar freichiau’r Iesu,         
fe’th gynnal ymlaen, 
fe’th gynnal ymlaen,    
dy galon wrth ymddiried 
ynddo,            
a leinw ef â chân.
Caneuon Ffydd 392

Awn, bechaduriaid, at y dŵr 
a darddodd ar y bryn;
ac ni gawn yfed byth heb drai 
o’r afon loyw hyn.
Caneuon Ffydd 487

Y mae syched ar fy nghalon
heddiw am gael gwir fwynhau
dyfroedd hyfryd ffynnon Bethlem –  
dyfroedd gloyw sy’n parhau;
pe cawn hynny
’mlaen mi gerddwn ar fy nhaith.
Caneuon Ffydd 708

Ni ddichon byd a’i holl deganau 
fodloni fy serchiadau nawr,
a enillwyd, a ehangwyd 
yn nydd nerth fy Iesu mawr;
Caneuon Ffydd 722

O am bara i uchel yfed
o ffrydiau’r iachawdwriaeth fawr 
nes fy nghwbwl ddisychedu
am ddarfodedig bethau’r llawr;
Caneuon Ffydd 723

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud,
“Tyrd ataf fi yn awr, 
flinderog un, cei ar fy mron
roi pwys dy ben i lawr.” 
Mi ddeuthum at yr Iesu cu
yn llwythog, dan fy nghlwyf; 
gorffwysfa gefais ynddo ef
a dedwydd, dedwydd wyf.
Caneuon Ffydd 774

Tydi, yr hwn a roddaist
y manna gwyrthiol gynt 
i gynnal pererinion
yr anial ar eu hynt, 
Caneuon Ffydd 834
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Fe wnaeth Iesu roi amser i fwyta gyda’i deulu a’i 
ffrindiau fel yn yr hanes yn Luc 10:38-42 a 22:14-38                                                                                                         
Gwelwn Iesu yn defnyddio prydau bwyd i 
ddyfnhau cyfeillgarwch trwy: 

•  fod yn agored a gonest gyda’i deulu a’i ffrindiau
•  dangos ei gariad mewn gair a gweithred
•  sgwrsio am yr heriau mawr oedd yn eu hwynebu
•  annog ac arfogi â gobaith i’r dyfodol
•  gweddïo drostyn nhw fel rhan o deulu Duw.

Pa mor llesol a bendithiol i bawb yw rhoi amser, fel 
Iesu, dros bryd o fwyd gydag eraill?

Fe wnaeth Iesu roi amser i ateb angen pobl trwy 
gynnig pryd o fwyd yn ôl Luc 9:9-17 a 14:1-24                                                                                                             
Gwelwn Iesu yn cynnig ei wasanaeth i griw 
enfawr o bobl i ddangos pa mor hael yw Duw. 
Cafodd pawb yr un croeso i aros a chael bwyd, 
dim un o’r pum mil wedi eu troi i ffwrdd. ‘Doedd 
Iesu Grist ddim am iddyn nhw droi am adref cyn 
gael bwyd. Gofynnodd Iesu gwestiynau yn ystod y 
pryd bwyd i helpu pobl i adnabod Duw yn well. 

Ydyn ni yn barod i gynnig pryd bwyd:
•  yn ôl angen eraill
•  ar adeg annisgwyl 
•  ar amser anghyfleus 
•  â chroeso - tŷ twt neu beidio!
•  heb ragfarn
•  i eraill yn eu cartrefi  

•  yn siriol
•  yn barod i sôn am yr Arglwydd
•  a rhoi ein bwrdd bwyd at wasanaeth yr 

Iesu?

Mae llawer o negeseuon gan Iesu am fwyd a 
phrydau yn rhoi cysur a gobaith i ni yn ein bywyd 
bob dydd.  Wrth rannu â ni am y gwirioneddau a’r 
addewidion fe ddywed Iesu:  

•  ei fod ef ei hun, fel y bwyd, yn hanfodol i fywyd
•  fel y mae’r bwyd yn rhoi maeth ac egni i’r corff, 

mae ffydd a gobaith yn cynnal yr ysbryd
•  fel mae bwyd iach yn rhoi iechyd da, felly mae 

Gair Duw a’i addewidion yn cadw ein gobaith yn 
fyw 

•  mae bara’r bywyd yn rhad ac am ddim i bawb
•  mae y Beibl yn storfa sy’n llawn maeth a bwyd 

bywiol i’r enaid, yn orlawn o addewidion Duw i ni
•  mae gwahoddiad i ni i ddod at Iesu a chawn 

‘fwyta’r hyn sydd dda a mwynhau danteithion’ 
Eseia 55:1

•  pan ddaw ei bobl at ei gilydd, mae’n adlewyrchu 
dymuniad Duw ar eu cyfer.

Mae Duw pob gobaith am i ni wledda ar ei 
addewidion sydd yn ei Air a chael ein, ‘llenwi â phob 
llawenydd a thangnefedd wrth i chi arfer eich ffydd, 
nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn gorlifo â 
gobaith’.  Rhuf 15:13.

‘DEWCH AT Y BWRDD’
Hanes Iesu a phrydau bwyd                                        
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Mae Anthony wedi dychwelyd yn 
ôl i’r ysgol ac mae newydd gwblhau 
ei flwyddyn gyntaf o lefel A. Mae 
Cornerstone wedi talu ffïoedd 
yr ysgol ond mae ei fodryb wedi 
llwyddo i ddarparu ei wisg ysgol 
a hithau gyda 3 o blant ei hun i’w 
cael drwy’r ysgol! Gyda hi mae’n 
byw. Mae’n gwneud yn dda ac mae 
Anthony yn fyfyriwr da! 

Roedd Brian yn byw gyda’i 
nain ond oherwydd newid 
yn amgylchiadau’r cartref, 
fe’i gwelodd ei hun yn ôl ar y 
strydoedd eto. Roedd Brian yn 
creu a gwerthu byrbrydau bwyd 
bach fel ffordd o godi arian ar 

gyfer prynu bwyd iddo’i hun. 
Ymunodd â Cornerstone yn 
gynharach yn y flwyddyn ac mae 
wedi cwblhau cwrs pobi. Ar ôl 
gwneud mor dda yn cwblhau ei 
brentisiaeth, cafodd swydd yno! 
Cynorthwyodd Cornerstone iddo 
gael hyd i “gartref” iddo’i hun 
ac mae’n dod adref yn rheolaidd 
i roi diweddariad i Anti (ein 
gweithiwr Cymdeithasol ) ar sut 
mae pethau’n mynd. Rydym mewn 
cysylltiad rheolaidd â’i reolwr sy’n 
adrodd fod Brian yn gweithio’n 
galed ac yn ddyn ifanc onest!

Mae Grace a’i 3 bachgen yn 
gwneud yn dda iawn. Mae Alex, 
yr un canol, hefyd wedi cwblhau 
ei flwyddyn gyntaf o lefel A gyda 
chanlyniadau ardderchog! Yn y 
cyfamser, mae Cornerstone wedi 
talu ffïoedd cwrs teilwra i Grace. 
Roedd hi’n mynd allan a phrynu 
dillad i’w gwerthu er mwyn ceisio 
darparu ar gyfer ei theulu. Fodd 
bynnag, sylweddolodd y byddai’n 
gwneud mwy o elw petai hi’n 
gwneud y dillad ei hun ac yna’n eu 
gwerthu. Felly, mae hi’n gweithio 
drwy’r dydd ac yn mynychu 

dosbarth nos heb fod yn bell o’i 
chartref. Mae Grace yn gobeithio 
y bydd hyn yn caniatáu iddi hi 
fod gartref - ar hyn o bryd mae’n 
treulio llawer o amser yn ceisio dod 
o hyd i stoc i’w werthu, weithiau’n 
teithio pellteroedd mawr.

Mae Sylvia yn fam ifanc, sy’n HIV 
positif, gyda 2 set o dripledi. Roedd 
hi’n byw gyda’r plant ar dir yr 
eglwys pan ofynnwyd i ni a fedrem 
helpu. Roedd Sylvia yn awyddus i 
gadw ei theulu gyda’i gilydd ond 
nid oedd ganddi’r modd i wneud 
hynny. Drwy eich cefnogaeth, 
rydym wedi sicrhau lle diogel 
i’r teulu fyw, wedi helpu Sylvia i 
ddod o hyd i waith ac wedi helpu 
i gael y plant yn ôl yn yr ysgol. Ar 
ein hymweliad yn gynharach yn 
y flwyddyn, aethom â rhoddion 
o ddillad iddi hi a’r plant - rwy’n 
credu y byddwch yn cytuno bod ei 
gwên yn dweud y cwbl!

Diolch yn fawr iawn am eich 
rhodd hael o £2000 - medrwch 
weld y gwahaniaeth mae’r rhodd 
wedi ei wneud ym mywydau teulu 
Cornerstone.

Dyma ddiweddariad ar ddau o’r dynion ifanc a dwy o’r mamau ifanc 
rydym wedi eu cefnogi dros y flwyddyn ddiwethaf.

Lluniau: Anthony (top), Grace, Bernard, Alex, Robert (chwith) a Sylvia a’i theulu (dde).

Adroddiad

CORNERSTONE UGANDA

Thema Bara’r Bywyd 2019/2020 • Rhaglen DORCAS • 31 

Llyfr Thema Bara'r Bywyd 2019-20 Cy.indd   31 27/03/2019   09:20



Bu’r Dr Graham Thomas yn ymweld â’r prosiectau 
a’r partneriaid, ac yn aros yn Ysbyty Tebellong gyda’r 
staff. Aeth ar gefn ceffyl gyda’r timau i ymweld 
â’r pentrefi anghysbell i wrando ar grwpiau plant 
amddifad ac ieuenctid y pentrefi. Mae yn Ysbyty 
Tebellong dîm cryf o nyrsys a chwnselwyr HIV a TB. 
Maent yn cyrraedd y pentrefi pell gyda phrofion, 
triniaeth, brechiadau a chyngor. Mae’r pentrefwyr 
yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth yn fawr. Hefyd mae 
Llywodraeth Lesotho yn ei werthfawrogi ac yn 
bwriadu mabwysiadu’r gwaith arloesol gan Ysbyty 
bach mynyddig wedi ei gefnogi gan HIV Lesotho, 
elusen fach Gymreig o’r Bala mewn partneriaeth â 
Chenhadaeth Chwiorydd EBC. Mae HIV yn heintio 
mwy o ferched na dynion (2:1) ac mae plant felly o 
hyd mewn perygl o gael eu geni gyda’r firws. Mae 
triniaeth yn erbyn HIV yn lleihau’r risg at bron ddim 
ac yn cadw pobl yn iach - tra bo’r cyflenwad cyffuriau 
ar gael.

Dyma hanes gwasanaethau iacháu Cristnogol dros 
y canrifoedd. Mae Cristnogion yn blaenoriaethu 
ardaloedd tlota’r byd. Yn hwyr neu’n hwyrach mae 
llywodraethau yn dal i fyny gyda’r angen ac yn 
mabwysiadu’r gwasanaethau. Dyma beth sydd yn 
rhyddhau cenhadon i gyrraedd pobl a chymunedau 
anghenus newydd. Yn barod mae Ysbyty Tebellong 
yn cynllunio i hyfforddi 20 Gweithiwr Iechyd Pentref 

newydd mewn dau leoliad sydd heb wasanaethau 
rheolaidd. Mae’r Lesotho Flying Doctor Service (gan 
Lywodraeth Lesotho ar awyrenau Mission Aviation 
Fellowship) yn disgwyl cymryd Canolfannau Iechyd 
Qabane drosodd wrth i Ysbyty Tebellong geisio 
ymestyn ei chenhadaeth i sicrhau cenhedlaeth 
newydd iach, yn rhydd o HIV a TB.

Yn Ionawr neu Chwefror bydd i fyny at 20 
o Weithwyr Iechyd Pentref yn teithio i Ysbyty 
Tebellong er mwyn cael eu hyfforddi am 4 diwrnod 
mewn gweithdy HIV a TB. Maent yn dod o 
gymunedau ble sylweddolir fod nifer cyson o bobl 
yn dioddef o HIV a TB yn dod i Ysbyty Tebellong. 
Y bwriad yw ail-greu gwasanaeth Qabane. Bellach 
does bron neb o Qabane yn gorfod dod i’r Ysbyty am 
driniaeth. Mae pobl yn byw yn iach gartref.

Mae Canolfanau Iechyd Ha Rapase a Moleleki o 
fewn cyrraedd cerbydau 4x4. Byddant yn haws i’w 
cyrraedd ac yn hwylusach i’w gwasanaethu nag ardal 
anghysbell Qabane. Bydd yr hyfforddiant yn helpu’r 
Gweithwyr Iechyd Pentref i gynnig cwnsela, profi a 
chadw llygad ar yr 20% yn eu cymunedau sydd yn 
byw gyda HIV. O dan berswâd “Gwybod eich Statws”, 
byddant yn cynnig profion gwirfoddol HIV yn ogystal 
â phrofi poer rhai sydd mewn cyswllt â TB.

Maent bellach yn arwain y gad yn erbyn HIV a TB 

Uchod gwelir Nyrsys Mynydd Ysbyty Tebellong yn ymadael yn blygeiniol 
iawn tuag at Ddyffryn Qabane er mwyn canfod, profi a thrin HIV a 
TB, brechu a chynghori. Mae’n daith 6 awr tros fynyddoedd 10,000 o 
droedfeddi. Byddant yn aros yn y canolfannau iechyd bach dros dro cyn 
teithio ymlaen at y nesaf.

DIWEDDARIAD O YSBYTY, EGLWYS A 
CHYMUNED TEBELLONG, LESOTHO 
Noddwyd gan Y Chwiorydd ac HIV Lesotho 2018
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wrth geisio sicrhau cenhedlaeth o’r Basotho sydd yn 
rhydd ac yn iach o HIV a TB.

Dyma deulu 
amddifad: mamgu 
sydd yn gofalu am ei 
hwyres a 3 phlentyn 
teulu estynedig. Does 
ganddi ddim dillad 
ar eu cyfer ac maent 
yn bwyta uwd a dail 
gwyrdd yn unig.

Daeth y famgu i’n 
cyfarfod ar gyfer 
plant amddifad a’n 
gwahodd i weld ei 
sefyllfa. Aethom 
gyda’r gweinidog 
lleol i’w thŷ tlawd. 
Cofrestrwyd hi 
a’i theulu ar gyfer 
lwfans misol a 
rhoddwyd dillad 
newydd i’r plant—
wedi eu gwneud 
gan aelodau Eglwys 
Bresbyteraidd  Y 
Watton, Aberhonddu. 
Roedd y teulu wrth eu 
boddau! Rhoddwyd 
hefyd hamper bwyd 
am fis iddyn nhw: olew blodau’r haul, siwgr, bresych, 
sebon, canhwyllau, sebon, tuniau cig a.y.y.b.

Daeth 20 o blant amddifad sydd yn byw heb 
oedolion, trwy wahoddiad, i brynhawn yn adeilad 
newydd yr Eglwys . Gwnaethpwyd cynlluniau i 
fagu ieir ar gyfer cael wyau i’w gwerthu yn ogystal â 
phrynu pecynnau bwyd a nwyddau i bob teulu (isod). 

Mae rhai o’r plant hyn wedi eu noddi trwy’r ysgol 
uwchradd ac mae un newydd gymhwyso yn athrawes 
ysgol. Roedd hi’n diolch yn fawr am y cyfle i ddilyn 
gyrfa ac yn ceisio am swydd. Prynwyd 100 o gywion a 
sach fawr o stwnsh iddynt—ac erbyn hyn maen nhw 
wedi cyrraedd y teuluoedd. Pob hwyl iddyn nhw!

Mae hi bob amser yn gyffrous ffitio sbectol lle 
does neb wedi gwneud o’r blaen. Byddaf yn aros i 
glywed rhywun yn gweiddi “Kea Bona!” sef “Rwyf yn 
gweld!”. Daeth dros 300 o bobl dros 4 diwrnod i 4 
canolfan iechyd pentrefol gwahanol—a derbyniodd 
bron pawb sbectol addas yn rhad ac am ddim, diolch 
i bobl Penllyn, Corwen ac Aberhonddu. Roeddem 100 
milltir oddi wrth yr optegwr preifat agosaf a hynny 
mewn ardal fynyddig.

Mae gan y ferch yn y wisg ysgol las un llygad da ond 
doedd hi ddim yn gweld yn ddigon da i weld unrhyw 
lythyren ar y siart profi golwg – hyd nes i lenses –9 ei 
galluogi i ddarllen bron popeth o 3 medr.

Mae sbectol yn newid bywyd!

Cyn ymweld, rhagdybiais y byddai’r plant eisiau 
tir da i ffermio. Ond mae’r tywydd, yr hinsawdd a’r 
economi yn newid.  Mae amaethu’r mynydd-dir yn 
anoddach nag erioed oherwydd cyfnodau hir heb law. 
Mae pobl yn arallgyfeirio. Mae Lesotho yn datblygu 
fel gwlad ac yn adeiladu isadeiledd  y wlad a thai. 
Mae ieuenctid Tebellong ar hyn o bryd eisiau magu 
cywion a chynhyrchu brisblociau (breeze blocks) er 
mwyn eu gwerthu i adeiladwyr lleol. Mae un grŵp 
cymunedol yn gobeithio potelu dŵr o ffynnon 
ddibynadwy a’i werthu. Maen nhw’n chwilio am 
bartner ar gyfer y fenter ac wedi codi hanner y gost o 
£4,000. Maen nhw’n gobeithio codi gweddill y swm 
gan noddwyr—fel ni! Tybed a fedran nhw ganfod 
cynllun cynaliadwy trwy ailgylchu poteli plastig?
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Roedd hi’n bleser 
ymweld â’n 
Gweinidogaethau yn 
Rwmania ym mis Medi 
ac eto ym mis Rhagfyr. 
Daeth ffrind da, a 
chefnogwr ffyddlon i’r 
elusen, Wendy Pope, 
gyda mi ar y ddwy daith.  

Prif bwrpas ein taith 
ym mis Medi oedd trefnu 
prosiect addysgol sy’n 
darparu bagiau ysgol 
newydd yn cynnwys 
deunydd ysgrifennu, esgidiau a chotiau i blant o 
deuluoedd tlawd i’w galluogi i gofrestru yn yr ysgol ar 
gyfer Tymor yr Hydref.  

Bob blwyddyn ym mis Rhagfyr, rydym yn hedfan 
i Rwmania i dderbyn ein llwyth enfawr o flychau 
esgidiau anrhegion Nadolig i blant a’r henoed, 
ynghyd ag anrhegion ar gyfer lloches i’r digartref 
ac eitemau eraill sydd eu hangen. Dosbarthwyd 
755 o focsys esgidiau – a phrynwyd pecynnau bwyd 
i deuluoedd tlawd ac i’r henoed tra oedden ni yn 
Rwmania. Fe gawson ni eira trwm yn ystod y deg 
diwrnod diwethaf o’n taith ond gyda chymorth Duw, 
fe lwyddon ni i gyrraedd ein holl gyrchfannau.

Prosiect Widow’s Mite:  
Yn ystod y ddwy daith genhadol fe gawson ni fendith 
wrth dreulio amser gwerthfawr gyda’r henoed sy’n 
cael eu cefnogi drwy’r prosiect hwn. Mae’r mwyafrif 
ohonyn nhw’n unig ac rwyf i wrth fy modd yn eistedd 

i lawr i sgwrsio â phob 
un am eu bywydau 
- eu gorffennol, eu 
hamgylchiadau presennol 
a’u hanghenion mwyaf 
- fel y gallwn asesu sut 
orau i’w helpu. Mae yna 
hefyd gyfle i weddïo 
gyda nhw.  Diolchaf fod fy sgiliau iaith Rwmaneg yn 
ddigonol i sgwrsio â nhw ac rwyf wrth fy modd yn eu 
gweld yn chwerthin pan fyddaf yn defnyddio’r gair 
anghywir! Maen nhw’n gwneud i mi wenu hefyd - 
mae Parashiva bob amser yn dweud wrthyf fy mod yn 
dew ac mae Ileana yn f ’atgoffa o un o’m hymweliadau 
flynyddoedd yn ôl yn ystod noson oer o eira. Roedd y 
tŷ yn gynnes braf a syrthiais i gysgu yn y gadair wrth 
sgwrsio – a wnes i ddim deffro am awr! Mor bwysig 
yw calon gariadus a hiwmor mewn amgylchiadau 
anodd.  Mae’r bobl i gyd mor werthfawr.  

Mae’n fendith i mi 
fy mod yn adnabod 
yn bersonol bob gŵr 
gweddw a phob gwraig 
weddw sy’n cael 
eu cefnogi, ac felly 
rwy’n ymwybodol o’u 
hanghenion unigol pan 
fyddaf yn gwneud eu rhodd blwch esgidiau at y 
Nadolig. Rwy’n chwilio am fargeinion yn y siopau, 
ond rwy’n diolch hefyd am yr holl bobl hael hynny 
sy’n rhoi eitemau ‘llenwi bwlch’; y rheiny sydd 
mor garedig yn gwau sliperi ‘Modryb Magi’, hetiau, 
sgarffiau, menig, blancedi, ac ati; i ferched Eglwys 
Aberhonddu a oedd hefyd yn gwneud ffedogau ac i 

DIWEDDARIAD REACHING ROMANIA: 
IRENE PHILLIPS, ABERHONDDU
Teithiau Cenhadol Mis Medi a Mis Rhagfyr 2018
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bawb am y rhoddion caredig tuag at gostau cludiant. 
Bob Nadolig mae pob un hefyd yn derbyn pâr o 
sliperi newydd sy’n dod â llawer o lawenydd.

Gyda’u pecyn bwyd Nadolig, maen nhw hefyd yn 
derbyn siocledi a chacen draddodiadol Cozonac 
ac maen nhw mor werthfawrogol o’r cyfan. Trwy’r 
grant gan Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
derbyniodd pob un eu tanwydd neu lwfans gwresogi. 
Roedd angen coed tân ychwanegol ar rai, ac roedden 
ni’n gallu gadael arian ychwanegol i dalu am brosiect 
Arad.   Ar hyn o bryd mae 36 o ddynion a gwragedd 
gweddwon yn cael eu cefnogi gan y rhaglen. Yn y 
misoedd diwethaf, yn anffodus, rydyn ni wedi colli 
dwy o’n merched annwyl ac mae pedair arall wedi 
cael eu cynnwys ar y rhaglen. Ychwanegir y rhai 
mewn angen mewn ffydd y bydd yr Arglwydd yn 
darparu’r cymorth ariannol ychwanegol.     

Diweddariad ar y dynion 
a’r gwragedd gweddwon o 
adroddiad mis Awst 2018: 
Lena: bu farw Lena 
ym mis Medi. Roedd 
yn un o’r bobl hynaf 
ar y prosiect ac roedd 
hi wedi bod yn stryglo 
ers peth amser. Roedd 
hi’n berson gwerthfawr 
iawn a bydd ei chariad 
a’i chynhesrwydd yn 
aros gyda mi am byth. 
Collodd ei gŵr a’i mab 
pan oedden nhw’n ifanc 
a dywedodd wrthyf droeon mai ei ffydd oedd yn ei 
chynnal. Ar nodyn hapusach, rwy’n cofio un achlysur 
pan roddodd i mi geiliog drwg i fynd yn ôl i Arad ac 
awgrymodd fy mod yn ei gael i ginio!

Anna: roedd Anna, sy’n 
caru pwytho a darllen ei 
Beibl, yn wael yn ystod 
ein hymweliad ym mis 
Rhagfyr, ac mae bellach 
yn treulio llawer o amser 
yn gorffwys ar ei gwely. 
Mae hi’n barod i fynd at 
ei Gwaredwr – a gweddïwn am i ewyllys Duw gael ei 
wneud. 

Carl: Nid yw Carl, sy’n byw ym mhentref Vinga, yn 
gwneud yn dda, chwaith. Fe wnes i gyfarfod ag ef yn 
2009 pan es i weddïo dros ei wraig a oedd yn marw 
mewn ystafell fach oedd yn gartref iddyn nhw yn y 
fynwent leol. Nid yw wedi ymdopi’n dda ers iddi farw 
ac mae’n tueddu i yfed cwrw cartref enwog Rwmania 
o’r enw ‘tuica’. Mae ganddo galon enfawr ac rydyn 
ni’n ei garu yn ddiamod. Mae’n byw mewn sied - 
ac yn anffodus mae ei ferch a’i theulu, a fu’n byw 
gyferbyn, wedi gadael yr ardal. Yn ddiweddar, rydyn 
ni wedi darparu arian ar gyfer stôf llosgi coed ail law 
iddo. Gyda’n cysylltiadau yn y pentref rydyn ni’n 
sicrhau bod rhywun yn galw’n rheolaidd i’w weld.

Cati: Tŷ brics mwd a lloriau pridd iddo yw ei 
chartref ac mae’r amodau byw yn wael iawn. Yn yr 
hydref, darparwyd arian hanfodol i adnewyddu’r to 
a gosod simnai newydd. Gall ymddygiad Cati fod yn 
wirioneddol heriol ond rydyn ni’n diolch am wraig 
hyfryd o’r enw Mihaela sy’n byw gyferbyn â hi. Mae’n 
cadw llygaid ar y tân ac mae’n paratoi prydau i Cati 
gan ddefnyddio’r parseli bwyd misol a ddarperir – 
gweddïwn am fendith Duw arni hi a’r teulu.

“Ond am yr un sy’n weddw mewn gwirionedd, yr un 
sydd wedi ei gadael ar ei phen ei hun, y mae hon a’i 
gobaith wedi ei sefydlu ar Dduw, ac yn parhau nos 
a dydd mewn ymbiliau a gweddïau.” 1Timotheus 5:5 
(Cyfieithiad o fersiwn Saesneg NIV).

Diolchwn eu bod yn dibynnu ar Dduw am eu 
hanghenion. Rydyn ni i gyd yn derbyn bendith o fod 
yn rhan o’r ddarpariaeth honno.  

Rydym yn gwerthfawrogi eich gweddïau 
parhaus dros y Weinidogaeth hon ac yn diolch 
am eich rhodd hael o £2,000 yn 2018.
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Roedd hi’n ddiwrnod braf o haf 
ym mis Mehefin pan aeth merched 
Henaduriaeth Morgannwg-
Llundain – ac ychydig o ddynion 
dewr - i Bort Talbot ar gyfer Encil 
Llwybr Mari. Roedd y cyfarfod hwn 
yn ychydig o arbrawf: cyfarfod dros 
ginio mewn Canolfan Gymunedol. 
A allai weithio? A fyddai pobl yn 
dod?

Roedd y swyddogion wedi cwrdd 
nifer o weithiau dros gacen a 
choffi i drafod yr Encil gyda Sarah 
(Cydlynydd Dorcas De Cymru) a’n 
sicrhaodd ni nad oedd yn bwysig 
faint fyddai yn dod, y bydden ni’n 
sicr o gael bendith wrth ddysgu 
mwy am Mari Jones ac y bydden 
ni’n cael ein hysbrydoli gan ei stori 
o ffydd fawr yng nghanol tlodi 
mawr. Felly ychydig yn nerfus, 
cytunodd y swyddogion i ddod 
o hyd i leoliad addas ac anfon 
gwahoddiadau i’r eglwysi yn yr 
Henaduriaeth.

Mae Canolfan Sant Paul, ym 
Mhort Talbot, sy’n perthyn i’r 
Eglwys yng Nghymru, wedi ei 
hadnewyddu a’i throi’n Ganolfan 
Gymunedol yn ddiweddar. Mae yno 
neuadd fodern fawr, sy’n addas ar 
gyfer cyfarfodydd, a chaffi prysur. 
Roedd hwn yn lleoliad delfrydol, 
yn eithaf canolog i bawb yn yr 

Henaduriaeth a phryd blasus ar 
gael yno.

Mynychodd grŵp hyfryd ar y 
diwrnod, gyda cynrychiolwyr o 
bob rhan o’r Henaduriaeth. Yn 
dilyn paned a chroeso cawsom 
glywed beth fyddai’r diwrnod yn 
ei gynnwys a dechreuwyd gyda 
cwis ar enwogion Cymru. Mae’n 
anhygoel cofio bod Mari Jones, y 
ferch werinol o Ogledd Cymru, 
a anwyd 250 mlynedd yn ôl, yn 
Gymraes enwog, a bod ei stori yn 
cael ei rhannu ar draws y byd fel 
un o’r ffactorau allweddol yn hanes 
sefydlu Cymdeithas y Beibl.

Prif amcan Encil Llwybr Mari ydi 
edrych tu hwnt i’r stori gyfarwydd 
ac ystyried bywyd Mari ar ôl iddi 
dderbyn ei Beibl, a sut y dylanwodd 
ar ei bywyd wrth ddarganfod y 
trysor o fewn y tudalennau. Roedd 
ei bywyd yn nodweddiadol o lawer 
yn y cyfnod hwnnw, collodd 4 o’i 6 
phlentyn yn ystod eu blynyddoedd 
cynnar ac roedd yn weddw yn 65 
oed. Roedd y teulu’n wehyddion 
tlawd a Methodistiaid ffyddlon. 
Ond o’r ychydig a ysgrifennwyd 
am fywyd Mari Jones yn oedolyn, 
rydym yn cael llun o fenyw a oedd 
yn trysori’r Beibl oherwydd ei bod 
yn trysori’r Un a gyfarfu wrth iddi 
ei ddarllen. Dywedir iddi ddod 
i ffydd bersonol yng Nghrist fel 

plentyn, a bod yr ymddiriedaeth 
a’r cariad hwn at ei Gwaredwr yn 
ei harwain i fod yn ffyddlon yn y 
Gwasanaethau Sul a’r seiadau drwy 
gydol ei bywyd. 

Wrth i ni glywed stori Mari, fe 
wnaethon ni ystyried amryw o 
gyfeiriadau o’r Beibl a allai fod wedi 
darparu cysur, gobaith a chryfder i 
Mari a chawsom ein herio i ystyried 
pa rôl y mae’r Beibl yn ei gael yn 
ein bywyd bob dydd ni. 

Er engrhaifft, un o’r adnodau o 
dan ystyriaeth oedd Salm 62:

“Yn wir, yn Nuw yr ymdawela 
fy enaid; oddi wrtho ef y daw fy 
ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy 
nghraig a’m gwaredigaeth, fy 
amddiffynfa, fel na’m symudir.”

Roedd yn amlwg i ni y byddai’r 
adnodau yma wedi bod yn 
gysur mawr i Mari yn ystod ei 
phrofedigaethau ond gall nifer 
ohonom dystio i brofi presenoldeb 
a chymorth Duw drwy’r un 
adnodau. 

Felly, bu inni holi ein hunain, “A 
yw’r Beibl yn llyfr ar y silff yr ydym 
yn tynnu’r llwch oddi arno o bryd 
i’w gilydd neu a yw’n llyfr agored 
yn ein cartrefi, llyfr y mae Duw yn 
siarad â ni trwyddo?”

Daeth y prynhawn i ben gyda 
chrefft syml, yn paratoi llyfryn 
i gofnodi penillion, emynau a 
phregethau ac felly’n ein helpu i 
drysori gair Duw o ddydd i ddydd. 
Diolch i Dduw am Mari Jones, 
am ei bywyd o ffydd syml, am ei 
chariad at y Beibl a’i hesiampl fel 
menyw a osododd ei llygaid ar Iesu.

Os hoffech gynnal Encil Llwybr 
Mari yn eich capel, gofalaeth neu 
Henaduriaeth cysylltwch â Sarah 
neu Carys.

Henaduriaeth Morgannwg-Llundain

ENCIL LLWYBR MARI
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Rydyn ni wedi cynnal dwy sesiwn 
Saib a Sgwrs eleni, un yr haf ac un 
cyn y Nadolig ac er bod y ddwy yn 
hollol wahanol fe gawson ni gyfle i 
ddod i adnabod ffrindiau newydd 
a chael bendith yng nghwmni ein 
gilydd.

Cafodd ein cyfarfod cyntaf ei gynnal mewn ystafell 
gymunedol yn y pentref, ystafell olau braf lle 
roedd soffas a chadeiriau esmwyth. Roedd rhai o’r 
merched angen rhoi’r plant yn eu gwlâu cyn dod, 
felly yn lle cael pryd o fwyd fe gawson ni ddiodydd 
oer, ffrwythau a chacennau wrth gyrraedd. Roedd 
tair ohonon ni o’r capel, dwy ffrind o gapeli eraill y 
pentref ac un ffrind arall. Gan fy mod newydd symud 
i’r ardal gofynnais i’r merched sôn am lefydd da yn yr 
ardal i fynd am dro. Fe soniodd un am lwybr hawdd 
drwy goedwig i ben y bryn sy’n sefyll i’r gogledd o’r 
pentref, un arall am hoff daith y teulu wrth afon Teifi 
ac un arall am lwybr yr arfordir sy’n cynnig teithiau 
o bob lefel o anhawster. Fe gawson ni amser difyr 
a doniol yn rhannu atgofion am deithiau cerdded , 
rhai da a rhai heb fod cystal, gyda sawl un yn adrodd 
am ŵr sy’n rhy uchelgeisiol! Yr adnodau roeddwn 
wedi dewis eu rhannu oedd Salm 121 – profiad pobl 
yr Arglwydd ar daith i Jerwsalem ar gyfer gŵyl 
grefyddol. Wrth deithio fe fydden nhw yn profi 
sawl anhawster, gan gynnwys gwres y dydd, oerfel 
y nos, lladron, llethrau serth a blinder. Trwy’r cwbl 
mae’r salmydd yn eu hannog i gadw eu llygaid ar yr 
Arglwydd, yr un sy’n gofalu ac amddiffyn ei bobl, yn y 
byd yma ac am byth. Cawsom gyfle i rannu sut rydyn 
ni wedi profi gofal yr Arglwydd. Fe orffennon ni trwy 
gofio’r geiriau o Hebreaid 12:2, a’r anogaeth i gadw 
ein llygaid ar Iesu, yr un a roddodd ei fywyd ar ben 
mynydd arall er ein mwyn.

Paratoi ar gyfer ein gwasanaeth carolau oedd nod 
ein cyfarfod cyn y Nadolig. Y tro hwn aethon ni i 
dŷ un o’r merched i lunio addurniadau Nadolig. 
Cawsom wahanol bwdinau Nadoligaidd, gan gynnwys 
cacen gaws euraidd M&S! Roedden ni am wneud 
dalwyr canhwyllau a fyddai’n addurno’r neuadd yn 
ystod y Gwasanaeth Carolau. Felly, daeth y potiau, 

y glud, y rhubanau a’r paent ‘eira’ allan a thra oedd 
pawb yn brysur fe wnaethon ni sôn am y gwahanol 
draddodiadau Nadoligaidd sydd gennym a’r hoff 
rannau o hanes yr Adfent. Roedden ni wedi llunio 
gwahoddiadau arbennig ar gyfer y gwasanaeth i’w 
rhannu yn y pentref ac fe gawson ni gyfle i drafod 
pwy oedden ni’n bwriadu eu gwahodd. Roedd gweld 
y canhwyllau’n disgleirio yn y potiau hardd yn amlwg 
yn ein hatgoffa o eiriau Iesu, ‘Myfi yw goleuni’r byd’ 
ac hefyd am yr her a roddodd i’w ddisgyblion, ac i 
ninnau, ‘Chwi yw goleuni’r byd.’ Ein gweddi y noson 
honno oedd i lawer dderbyn y gwahoddiad a dod i 
weld, nid yn unig ein goleuadau hardd ni, ond gwir 
oleuni’r byd - goleuni Mab Duw.

SAIB A SGWRS
Llandysul
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Tybed beth sy’n dod i’ch meddwl wrth glywed y 
gair dementia? Dryswch, pobl hŷn, colli cof? Gall y 
geiriau hyn i gyd greu tipyn o bryder i lawer o bobl a 
hefyd gwneud inni deimlo’n eitha anghyffyrddus. Y 
gwir yw fod gormod o bobl sy’n byw gyda dementia 
yn wynebu’r cyflwr mewn unigrwydd ac heb fawr o 
gefnogaeth.                                                                                                                                     

Beth yw dementia? Mae’r term dementia yn 
cynnwys ystod eang o symptomau. Mae’n effeithio ar 
bobl mewn ffyrdd gwahanol. Nid colli cof yw’r unig 
arwydd o ddementia, ceir hefyd anhawster i ddilyn 
sgwrs ac i weithio pethau allan.

Cyflwr yw dementia sy’n gynyddol yn effeithio 
ar fwy a mwy o bobl o fewn ein cymunedau. Dyma 
pam mae’n bwysig inni ddeall y cyflwr yn well, deall 
sut i fyw yn dilyn diagnosis o dementia neu fel gŵr, 
gwraig, partner, aelod o deulu neu fel ffrind i rywun 
sy’n byw â dementia.

Y newyddion da yw y gallwn wneud pethau bychain 
er mwyn cefnogi unigolion sy’n byw â dementia ac 
yn pethyn i gymuned y capel. Gyda’n gilydd, wrth 
gymryd camau bychain, gallwn gynnal eglwys sy’n 
hybu agweddau cynhwysol a chefnogol. Bydd hyn o 
gymorth i’r unigolion sy’n byw â dementia er mwyn 
iddo/i barhau i addoli, i wasanaethu ac i ddilyn eu 
ffydd.

Mae gweithredoedd bychain yn gallu cael dylanwad 
mawr!

Beth am drefnu Sesiwn Wybodaeth Ffrindiau 
Dementia ac annog pobl i fynychu’r cyfarfod? Mae’r 
sesiynau yn gyfle i ni ddechrau sgwrsio am ddementia, 
i ni ddysgu mwy am y cyflwr ac yn help i ni feddwl am 
y geiriau a’r iaith rydym yn eu defnyddio wrth sôn am 
ddementia.

Cysylltwch â Lindsay Jones, Swyddog Ffrindiau 
Dementia, trwy ebost
Lindsay.Jones@alzheimers.org.uk

Mae’n waith sydd ar y gweill, yn waith sy’n datblygu 
ac yn parhau i dyfu. Mae cael gwell dealltwriaeth o 
ddementia yn golygu ein bod yn cychwyn ar y gwaith 
ac yn cefnogi pobl i barhau i gymryd rhan weithgar 
yn ein cymuned ac yn yr eglwys.

Os am fwy o wybodaeth ewch i wefan: 
dementiafriends.org.uk                                           

FFYDD AC EGLWYS 
DEMENTIA-GYFEILLGAR

Dyma’r pum prif neges i’n helpu i ddeall 
dementia:
•  Dydy dementia ddim yn rhan naturiol o 

heneiddio
•  Clefydau sy’n effeithio ar yr ymennydd 

sy’n achosi dementia
•  Dydy dementia ddim yn golygu colli cof yn 

unig – gall effeithio ar y ffordd mae rhywun 
yn meddwl, yn cyfathrebu ac yn gwneud 
pethau bob dydd

•  Mae’n bosib byw’n dda gyda dementia
•  Mae mwy i berson na dementia.
(rhan allan o sesiwn Ffrindiau Dementia)
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Mae dau adnodd wedi eu cynhyrchu eleni, 
yn Saesneg, fel rhan o’r Cynllun Pontio 
er mwyn estyn allan at unigolion sy’n 
methu mynychu oedfaon ar y Sul, ond er 
hynny, yn dymuno parhau i glywed Gair 
Duw, gweddïo a chanu mawl i’r Arglwydd. 
Ein gweddi yw y bydd y rhain yn cael eu 
defnyddio i ddod â chysur a gobaith wrth 
gyfeirio pobl at Air Duw ac emynau cyfarwydd.

Help from The Lord
Llyfryn sy’n cynnwys detholiad o ddarlleniadau Beiblaidd 
ac emynau i ennyn ein ffydd a’n gobaith yn Iesu wrth i ni 
wynebu heriau amrywiol bywyd. Mae’n cynnwys saith thema 
sy’n ein helpu i ganolbwyntio ar yr Arglwydd fel ein Bugail a’n 
Gwaredwr.

Nearer to Jesus
CDd o recordiadau o emynau cyfarwydd, salmau, darlleniadau 
o’r Beibl a gweddïau i ysgogi myfyrdod a mawl yn ein bywydau 
o ddydd i ddydd fel unigolion a grwpiau.

Bydd yr adnoddau ar gael yn lleol trwy’r Cynrychiolwyr 
ac o Swyddfa EBC, Caerdydd.

ADNODDAU CYNLLUN PONTIO
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You will need:
Knitting needles – see ball band for suggested 
needle size and number of stitches for 10 cm/4inch 
of knitting                                                                                                                                        

Use any yarn, washable at 30˚C                                                                                                                                            

The squares can be plain or patterned, with or 
without items such as buttons, tassles, ribbons and 
other trimmings.

Instructions for diagonal square:                                                                                                                                         
1. Using any yarn, cast on 1 stitch

2. Knit one in front, one in back, 
and another in front of the single 
stitch (you have made 2 additional 
stitches)

3. K1, M1, K to end of row

4. Repeat row 3 until the diagonal edge measures 
10 cm/4inch

5. K1, K2tog, K to end of row  

6. Repeat row 5 until you have 2 stitches 
remaining and cast off.

Instructions for basic square:                                                                                                                                         
1. Using any yarn, cast on the 

number of stitches recommended 
for 10cm/4inch                                                               

2. Knit in stocking stitch, or your favourite lace/
cable pattern, until work measures 10cm/4inch                                      

3. Cast off.

Instructions for Forget-me-Not 
(N’ad fi’n angof/Blodyn cof)                                                                                                                                   
1. Cast on 40 stitches in blue yarn                                                                                                                                     

2. K to end of row                                                                                                                                             

3. *K1, CO6* to end of row (10 stitches remaining)                                                                                                           

4. Cut yarn leaving a 20cm/18inch tail                                                                                                                         
Thread the tail through the remaining stitches 
and draw it tight and secure it to form the 
flower                              

5. Embroider a yellow center to the flower, as 
shown in picture.                                                                                           

Instructions for finishing blanket:                                                                                                                                       
1. Sew or crochet squares together into a blanket 

no more than 60cm/24inch square.                                                 

2. Add a Forget-me-Not flower, the symbol of 
dementia awareness.

‘The blanket will benefit people with dementia as they 
often have restless hands and like to have something to 
keep their hands occupied. So a Twiddle Blanket is a 
great source of visual, tactile and sensory stimulation, 
keeping laps warm and hands occupied!’ (uhbristol.
nhs.uk)

Patrwm ar gyfer gweu planced gof trwy 
ddefnyddio sgwariau bychain (Twiddle Squares).  

Os ydych yn fentrus, byddwch yn siŵr o 
fwynhau dilyn y patrwm i wneud planced gof. Mi 
fedrwch hefyd rannu sgwariau gyda’ch gilydd a 
gwneud plancedi fel grŵp.  Mae’r patrwm yn un 
addas i’r rhifyn yma gan ein bod wedi cynnwys 
gwybodaeth i chi am sesiwn Ffrindiau Dementia.                                                                                                  
Pan fyddwch wedi gorffen y plancedi gellir eu rhoi 
i unigolion sy’n byw hefo dementia, wardiau a 
chartrefi gofal.

GWAITH LLAW:

GWEU PLANCED GOF 
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Men’s Ribbed Beanie Hat Pattern
Materials
• Super bulky yarn or two strands of DK 

knit together.                                                                           

• Any yarn suitable for 8mm 
(US 11) needles will be ok                                                                                                                            
or if you are using 2 strands of DK (for 4mm 
needles (US size 6) yarn knit together.                                

• Gauge - 4 stitches = 1”

Tools
• Circular knitting needles 8 mm (US 11) 16” 

circulars                                                                                                             

• Pom maker                                                                                                                                            

• Scissors                                                                                                                                             

• Darning needle                                                                                                                                          

• Tape measure 

Instructions
• With 8 mm (US 11) circular needles 

and grey yarn cast on 64 sts                                                            
Join in the round and place marker.

• Knit 2, Purl 2 – work in 2×2 Rib until piece 
measures 9 inches

• Next Row: K2TOG / P2TOG – decrease in rib

• Next Row: Knit

• Next Row: K2TOG

• Cut a long tail of yarn and thread through 
remaining stitches. Pull tight together and 
secure. Make a large pom with the pom maker 
out of yarn and stitch to the top of the hat.  

Easy Slouchy Women’s Beanie 
Pattern for beginners
Knit with simple ribbing, knit and purl 
stitches, plus some shaping including 
K2tog. 

Gwnewch ddefnydd da o’ch sgiliau gweu trwy weu’r capiau cynnes hyn ar gyfer y rhai sy’n ddigartref. Mae modd i 
chi hefyd ddysgu eraill i wau gan fod y ddau batrwm yn syml i’w dilyn ac yn tyfu’n sydyn. Pan fydd y capiau yn barod, 
cysylltwch â’ch cyngor lleol i’w rhoi i’r adran sy’n delio gyda phobl sy’n ddigartref ac yn byw ar y stryd. 

(Video clip instructions: https ://www.handylittleme.com/2016-11-12-free-mens-hat-knitting-pattern/) Simple to make in an 
easy ribbed stitch, these two patterns will knit up a hat in a couple of hours and are suitable for beginners.)

GWAITH LLAW:

GWEU CAPIAU 
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Materials
• Super bulky yarn or two strands of DK knit 

together.    

Tools
• Circular knitting needles 10 mm (US 15) 16”                                                                                     

• Large Clover Pom Maker (3 – 3/8in)                                                                                                       

• Scissors                                                                                                                                          

• Darning needle                                                                                                                                          

• Tape measure 

Instructions
1.  With 10mm circular needles and grey chunky 

yarn cast on 40 sts

2.  Join in the round and place marker.

3.  Knit 2, Purl 2 – work in 2×2 Rib until piece 
measures 2 inches

4.  Cut yarn and join the mustard colour, then 
continue in knit 2, Purl 2 –2×2 Rib until piece 
measures 10.5 inches from the start of grey 
edge.

5.  Next Row: K2TOG

6.  Next Row: K2TOG

7.  The total length should be 10 inches.

8.  Cut a long tail of yarn and thread through 
remaining stitches. Pull tight together and 
secure.

9.  Make a large pom with the clover pom maker (3 
– 3/8in) out of white/grey yarn and stitch to the 
top of the hat.

Mae Teams4U yn ddiolchgar i bawb fu’n gweu dillad ar gyfer apêl y 
Bocsys Sgidiau. Mae’r tîm yn gweithio ar hyn o bryd yn Uganda ac yn 
gofyn am gapiau i blant. Unrhyw batrwm ac wedi eu gweu yn lliwiau 

Uganda – coch, melyn a du. 

Os ydych yn gallu helpu anfonwch/ewch â’r capiau i:
Uned 8, Stad Ddiwydiannol Llay, Wrexham LL12 0TU

Rhif cyswllt: 01978 310110

Diolch yn fawr.
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www.ebcpcw.cymru/cym/ein-cenhadaeth/chwiorydd/bwletin-cenhadol

BWLETIN CENHADOL
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CASGLIADAU ARBENNIG 
SASIYNAU 2018

SASIWN GYMRAEG                    
Y GOGLEDD          

£17,750

SASIWN SAESNEG                     
Y GOGLEDD

£3,000

SASIWN 
GYMRAEG Y DE

£10,200

£33,800

Tynnu allan:
½ cyflog Trefnydd Gwaith Chwiorydd yn Y Bala:  £6,500       
Costau’r Bwletin Cenhadol:     £3,000
Swyddfa’r Chwiorydd yn y Bala:    £3,000
       £12,500

 EIN PARTNER 
DRAMOR

Carys Humphreys - 
Taiwan
£2,000

REACHING ROMANIA
£2,000

CORNERSTONE 
UGANDA

£2,000

YSBYTY TEBELLONG, 
LESOTHO HIV/TB

£3,000

Y GRONFA GROESO                                                
I gynorthwyo myfyrwyr 

ac arweinyddion              
Eglwysig o dramor 
i ymweld â Chymru 

ac i ieuenctid Cymru 
deithio dramor

COLEG Y BALA
Gwaith plant 
ac Ieuenctid                      

£1,500

COLEG Y BALA
Disglair

(penwythnos merched)
£500

SAMANTHA HODGINS
Stad Sandfields

£1,500

EGLWYS NODDFA                     
Gweithiwr Cymunedol 

£520

CAPEL 
WAENGOLEUGOED 

Gofal Dydd
£1,500

EGLWYS NODDFA                     
Gweithiwr Ieuenctid

£595

COLEG Y BALA
Cwrs Ieuenctid

£3,000

GRŴP ECIWMENAIDD 
CORWEN

Llan Llanast
£250

CANOLFAN 
GRISTNOGOL SILOH 

YSTRADMYNACH
£450

CRONFA ARGYFWNG                                             
£2,485

O’r Gronfa Gwaith Gartref:
£835     

                       
O’r Gronfa Gwaith Dramor:

£1,650

GWAITH GARTREF  
£10,650

Derbynwyd y ceisiadau canlynol am gymorth ariannol. 
Rhestrir yma y swm anfonwyd at bob un wnaeth gais: 

GWAITH DRAMOR
£10,650 

SASIWN 
SAESNEG Y DE                    

£2,850

CYFANSWM I’W RANNU:  £21,300
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CAIS AM GRANT 
ODDI WRTH IS-BWYLLGOR Y CHWIORYDD

Mae modd i Unigolyn, Cynulleidfa, Gofalaeth neu Henaduriaeth wneud cais am 
grant ar gyfer digwyddiad/gweithgarwch Cenhadol. Gweler esiampl o’r ffurflen gais.  
Cysylltwch â Swyddfa’r Chwiorydd am fwy o fanylion: 01678 520 065

SAMPL
EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU 
CAIS AM GRANT ODDI WRTH                                                                            

IS-BWYLLGOR Y CHWIORYDD, ADRAN GWEINIDOGAETHAU 

Grant yw hwn ar gyfer digwyddiad/gweithgarwch penodol.  
BYDD YR ARIAN Y BYDDWCH YN EI DERBYN YN DIBYNNU AR GYFANSWM Y 
CASGLIAD CENHADOL YN Y FLWYDDYN 2019, AC AR NATUR Y CEISIADAU ERAILL Y 
BYDDWN YN EU DERBYN.  
  

1: ENW A MANYLION CYSWLLT YR UNIGOLYN SY’N CYFLWYNO’R CAIS AM GRANT: 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
  
2.       AR RAN PWY Y CYFLWYNIR Y CAIS? (Unigolyn, Cynulleidfa, Gofalaeth, 
Henaduriaeth) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________ 

HENADURIAETH: 
 
________________________________________________________________________ 

3: MANYLION Y CAIS AM GRANT:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________ 

3a: GOFYNNWN AM Y SWM O £ __________ 
           
3b: BETH YW NATUR EICH CAIS? 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

  !  1

SAMPL
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

  

3ch: BETH YW COST Y CYNLLUN CYFAN? 
 
________________________________________________________________________ 

3d: A OES CYFRANIAD LLEOL? FAINT? 

 
________________________________________________________________________ 

3dd: A DDISGWYLIR CYFRANIAD O FFYNHONNELL ARALL?* 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3e: OS NA DDERBYNNIR Y CAIS, A FYDD EICH CYNLLUNIAU YN CAEL EU CYFLAWNI? 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

4: UNRHYW FANYLION PELLACH: 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
       

I'W DYCHWELYD I 
 Mrs Eirian Roberts, Trefnydd Gwaith Chwiorydd (Rhan amser),  

  !  2
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PROSIECTAU NEWYDD 
RHYNGWLADOL 2019

1. Cynghorydd 
(counsellor) ar gyfer K 
Ward Ysbyty’r Synod, 
Durtlang, Mizoram.
Yn dilyn anerchiad y Parch. Aneurin Owen yn 
Sasiwn Genhadol y Gogledd 2018, derbyniwyd 
awgrym o bwyllgor Sasiwn Genhadol y Gogledd ein 
bod yn cefnogi nyrs yng Ngogledd Ddwyrain India. 
Cysylltodd Aneurin ag Ysbyty Synod Durtlang, a 
dyma’r ymateb a gafodd gan Dr Channa a Dr Sanga:

“Pu Zolawma (Aneurin) - as you saw, the need in K 
WARD for a counsellor is immense. Dr Sanga and I 
cannot do everything, now with our palliative work/
HIV and the countless advocacy/awareness work we 
do in the community.”

Ymddengys fod y sefyllfa yn Mizoram yn 
gwaethygu yn anffodus a’r lefelau o HIV yno gyda’r 
uchaf yn India ar hyn o bryd. Maent yn ymdrechu i 
godi safon y gwasanaeth ac yn cynnig gwasanaethau 
dwys i’r rhai sydd o risg uchel - sef defnyddwyr 
cyffuriau sy’n cael triniaeth ar K Ward yn Ysbyty’r 
Synod yn Durtlang.

Yr angen pennaf yw am gynghorydd ar y ward yn 
hytrach na nyrs. Mae ganddynt nifer addas o nyrsys 
erbyn hyn, ac maent yn diolch i’r Arglwydd am 
hynny.

Ar hyn o bryd felly mae’r tîm yn cynnwys dau 
feddyg (Sanga a Channa), chwe nyrs a phedwar 
o ddynion ifanc i ofalu am y ward. Byddai cael 
cynghorydd yn rhyddhau amser y meddygon ac yn 
rhoi gwell ystod o ofal personol i’r cleifion. Mae’r 
caplaniaid yn ymweld â’r ward yn achlysurol i gynnal 
cyfarfodydd gweddi ac astudiaethau.

Mae nifer y bobl sy’n byw hefo HIV ac sy’n dod i 
gael triniaeth yn yr Ysbyty yn 1290 (2018) ynghyd 
â 485 o gleifion allanol. Cafodd 457 o unigolion eu 
dadwenwyno ar K Ward yn 2018 ac fe dderbyniodd 65 
lawdriniaeth i ddelio hefo absis a briwiau o ganlyniad 
i’r niwed o chwistrellu cyffuriau. Mae dros 80% o’r 
cleifion hyn  rhwng 20 a 40 oed a chyda chanran 
uchel yn HIV - dros 12% - mae’n hawdd deall pam 
mae cynnig triniaeth i’r grŵp yma mor eithriadol o 
bwysig.

Byddai’r gost o gyflogi cynghorydd yn Rs 25,000 y 
mis sef Rs. 300,000 y flwyddyn.  Ar hyn o bryd mae 
hyn yn £3,250 y flwyddyn yn ôl y raddfa gyfnewid 
bresennol.

Bydd y cynghorwr fel arfer yn MSW (Master Social 
Work) neu yn MA mewn Seicoleg gyda phrofiad o 
gynghori mewn dibyniaeth.

Mae Aneurin yn awgrymu ein bod yn ymrwymo i 
gefnogi’r gwaith am dair blynedd i ddechrau. Bydd 
hyn yn golygu y medrant recriwtio person cymwys  
ymroddedig. Yna cynnal adolygiad ar ôl tair blynedd 
er mwyn cael syniad o’r gwaith a’r angen erbyn 
hynny, hefo’r posibilrwydd o estyniad am dair/pedair 
blynedd arall.
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2. Cenhadaeth Japan 
English Presbytery 
Church, Singapore

Eglwys English Presbytery yw eglwys gartref Charles a 
Molly Chua, cenhadon yn Abertawe. Rydym wedi cael 
y fraint o’u cwmni yng Nghymru ers sawl blwyddyn 
bellach, ac wedi llawenhau gyda nhw wrth i lawer o 
fyfyrwyr rhyngwladol ddod i ffydd yn yr Arglwydd 
Iesu trwy eu gweinidogaeth.

Mae Charles a Molly wedi anfon y wybodaeth hon 
atom, ac edrychwn ymlaen at dderbyn diweddariadau 
rheolaidd o Genhadaeth Japan.

Mae Eglwys English Presbytery, Singapore wedi 
bod yn mynd i Japan ers trychineb Great East 
Japan i gynorthwyo ein brodyr a’n chwiorydd yno 
i weinidogaethu i’r nifer mawr o bobl a gafodd eu 
heffeithio gan y Tsunami yn 2011. Cafodd 124,000 o 
gartrefi eu dinistrio a dadleolwyd 470,000 o bobl, yn 
enwedig  Japaneaid oedrannus.

Mae English Presbytery Missions yn anfon timau 
yno i weinidogaethu i’r Japaneaid oedrannus 
dadleoledig a’u cymunedau. Rydym yn gweithio i 

gefnogi’r gweinidogion a’r cenhadon lleol i wneud 
gwaith cenhadol yn eu cymunedau.

Japan yw’r genedl fwyaf heb yr Efengyl sydd yn 
gwbl agored i genhadon. Eto, oherwydd anawsterau 
ysbrydol, cymdeithasol-ddiwylliannol, ieithyddol ac 
ariannol, mae bod yn weinidog effeithiol i’r efengyl 
yn broses o addasu hir a chaled.

Mae Charles yn dweud, “Wrth i ni gofio poen a 
dioddefaint y trychineb, rydym hefyd yn cofio’r 
cyfleoedd sydd wedi dod i wasanaethu a gweithio 
gyda’r bobl yn Siapan am y saith mlynedd ddiwethaf. 
Achosodd y trychineb hwnnw lawer o dristwch 
a phoen. Ond, mae hefyd wedi ein gwneud yn 
ymwybodol o lawer o bethau: y cwlwm sydd 
rhyngom; y cyfleoedd sydd gennym i wasanaethu ein 
cymunedau a’r cyfleoedd i wasanaethu ein  gilydd. ”

Mae caffi Saesneg yn estyn allan i Japaneaid ifanc 
sy’n awyddus iawn i wella eu Saesneg.

Mae Timau Singapore yno hefyd i annog y nifer 
fach o gredinwyr sy’n ymgynnull ar gyfer addoli ar 
ddydd Sul.

Os gwelwch yn dda, gweddïwch dros deithiau 
English Presbytery Church a chwiliwch am y 
diweddariadau yn Y Bwletin Cenhadol a’r Goleuad. 

Mae caffi Saesneg yn estyn allan i Siapaneaid ifanc sy’n awyddus iawn i wella eu Saesneg.
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Meddai Iesu wrthynt, 

‘Myfi yw bara’r bywyd.
Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy’n dod ataf fi, ac ni 
bydd syched byth ar y sawl sy’n credu ynof fi’. Ioan 6:35

Cyhoeddwyd gan:
Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Capel Tabernacle
81 Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 1DD

Ffôn: 029 2062 7465
E-bost: swyddfa.office@ebcpcw.org.uk
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