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Dewch am dro i Nasareth a Chapernaum. 

 

1. Gweddi agoriadol. 
 
2. Emyn: 363. 
 
3. Darlleniad o’r Beibl:  

• Gofynnwch i un o’r gynulleidfa i ddarllen yr adnodau. 

• Gellir lawr lwytho lluniau safonol i gyd fynd â’r darlleniad.  
http://freebibleimages.org/photos/jesus-nazareth/ 
 

4. Gweddi. (Gweler Atodiad 1.) 
 
5. Gwyliwch ffilm o’r gyfres ‘Holi Hwn a Holi’r Llall’ neu ‘Ffydd yn y Gwaith’: 

• https://vimeo.com/showcase/6567761 

• https://vimeo.com/showcase/6567745 

6. Emyn: 385. 
 
7. Gwylio a gwrando ar y Bregeth. 
 
8. Trafod y cwestiynau. (Gweler Atodiad 2.) 
 
9. Emyn: 190. 
 
10. Y Fendith. 
 
Emynau o ‘Caneuon Ffydd.’ 
  

http://freebibleimages.org/photos/jesus-nazareth/
https://vimeo.com/showcase/6567761
https://vimeo.com/showcase/6567745


 
 

 
 

ATODIAD 1 
 
 
Gweddïwn, 
Yr wyt ti, Arglwydd, yn ein croesawu 
Pan ydym yn llon, 
Pan yw’n calonnau’n ysgafn 
Ac yn llawn hwyl a chwerthin: 
Yr wyt ti’n ein croesawu. 
 
Pan ydym yn drist, ein gobeithion yn deilchion 
A phobl wedi cefnu arnom: 
Yr wyt ti’n ein croesawu. 
 
Pan ydym yn flinedig, 
Ein pryderon yn ein llethu 
Ac angen heddwch a gorffwys arnom: 
Yr wyt ti’n ein croesawu. 
 
Pan deimlwn gywilydd, 
Ein beiau’n staen ar ein bywydau 
Ac euogrwydd yn bwrw’i gysgod trosom: 
Yr wyt ti’n ein croesawu. 
 
Dduw croesawgar, 
Mae dy ddrws di bob amser ar agor led y pen 
Ac yr wyt yn ein gwahodd atat. 
 
Cyfarfyddwn gyda thi yn awr, 
Diolchwn am dy groeso 
A llawenychwn yn dy bresenoldeb. 
 
   (Llyfr gwasanaethau Eglwys Bresbyteraidd Cymru) 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Diolch i ti, Arglwydd, dy fod yn ein croesawu i’th bresenoldeb trwy dy Air. 
Diolch am gael darllen am yr hyn ddigwyddodd pan aeth Iesu i siarad yn 
synagog Nasareth, a’i weld, yn gwahodd pobl i gredu ynddo fel y Meseia. 
 
Gweddïwn dros yr holl waith mae dy Eglwys yn ei wneud heddiw, i gyflwyno’r 
gwahoddiad hwn i bobl o bob oed.  Dyw’r gwaith ddim yn hawdd, ac mae’r Un 
Drwg yn mynnu ceisio torri ar draws y gwaith.  Ond dy waith Di ydyw, a 
gwyddom mai dy ewyllys, fel Tad, yw i bob un o dy blant ddod i’th adnabod yn 
a thrwy’r Arglwydd Iesu Grist. Anfon dy Ysbryd ar bob un o dy weithwyr, boed 
yn weithwyr cyflogedig neu’n weithwyr tawel, gwirfoddol mewn eglwysi mawr 
a bach, neu mewn sefydliadau sydd yn gweithio i ddyrchafu Dy enw a rhannu’r 
Newyddion Da, a hynny ar hyd a lled y byd.   
 
Calonoga ni, Arglwydd, wrth i ni ddarllen yr hyn ddigwyddodd yn Nasareth.  Er 
y gwrthwynebiad a’r elyniaeth, er y bwriad i roi stop ar genhadaeth Iesu, 
dywedir… “ond llwyddodd i fynd drwy ganol y dyrfa ac aeth ymlaen ar ei 
daith.”  
 
Dyna yw’n gweddi ar ran Cymru heddiw, ar i Iesu fynd ymlaen ar ei daith – i 
alw pobl ato, i iacháu, i roi bywyd, i drawsnewid bywydau, i roi llawenydd a 
gobaith, i oleuo, i faddau a sathru’r drwg dan ei draed, i adfer.  Mae cymaint o 
angen Ei law iachusol ac adferol yn ein plith.  Diolch am gyfle yn ystod yr oedfa 
hon, yn ystod y weddi hon, i gofio am grwpiau o bobl neu am unigolion yr 
ydym am eu cyflwyno’n arbennig i ti…(gellir cyflwyno sefyllfaoedd penodol 
yma) 
 
Diolch am gael profi dy groeso a’th gariad. Yn dy drugaredd, clyw ein gweddi 
wrth i ni uno i weddïo’r weddi a ddysgodd Iesu i’w ddisgyblion, 
 
Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd…  
  



 
 

 
 

 ATODIAD 2 
 
 
CWESTIYNAU I’W TRAFOD 
 

1. Mae rhai yn cael cynnal defosiwn personol dyddiol yn anodd (closio at 
Dduw ac Iesu a datblygu perthynas fwyfwy agos). Ydych chi’n barod i 
rannu’r hyn wnewch chi wrth gadw defosiwn personol, a pha adnoddau 
(llyfrau / podlediadau / cryno ddisgiau / clipiau fideo) sy’n cael eu 
defnyddio gennych? 
 

2. Beth mae eich eglwys yn ei wneud i geisio help gan Iesu i eraill?  Oes 
modd gwneud mwy? Sut?  
e.e. bydd rhai eglwysi yn mynd allan ar y stryd gyda chadair ac yn 
gwahodd pobl i eistedd er mwyn ceisio gweinidogaeth gweddi mewn 
sefyllfa anodd – beth ydych chi’n ei feddwl o’r syniad yna?  

 
3. Mae rhai pobl yn gweld bai ar yr eglwys am bwysleisio pechod a’r angen 

am faddeuant. ‘Gormod o gondemnio!’ medden nhw. Ond o ddarllen yr 
Ysgrythur, anfonwyd y Meseia Iesu, fel Iachawdwr i’r byd ac mae 
cydnabod ein beiau a’n hangen am faddeuant yn rhan o’r iacháu. 
Ceisiwch feddwl am gynifer a phosib o gymeriadau’r Testament Newydd 
aeth trwy’r profiad o gydnabod eu beiau a derbyn maddeuant. 
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