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B

raint o’r newydd i mi yw cael eich cyfarch wrth
gyflwyno’r llyfryn Myfi Yw’r Bugail Da i’ch sylw. Dyma’r
drydedd flwyddyn o’r bron i ni, fel aelodau o Is -Bwyllgor y
Chwiorydd, fynd ati i greu deunydd addoliad a myfyrdod yn
ogystal â rhannu profiadau a gweithgareddau amrywiol ar
eich cyfer.
Mae cychwyn ar thema newydd yn her ac yn antur.
Gwelsom yn fuan, fod hon yn thema gyfoethog iawn sy’n
gallu apelio at bob oed. Sylweddolwn erbyn hyn – wedi
profiadau’r flwyddyn a aeth heibio – ei bod yn thema
berthnasol iawn a bod pob un ohonom angen ein bugeilio
ar yr adegau anodd a heriol hyn. Cofiwn orchymyn Iesu i
Pedr (Ioan 21:17) i borthi’r defaid. Dyma rhan o’n gwaith
ni, bob un ohonom. Rydym i gyd yn fugeiliaid i’n gilydd ac i
fod yn borthiant ac yn gymorth y naill i’r llall.
Gwelwn ein bod yn cael ein cymell, gan ein Gwaredwr, i
gynorthwyo diadelloedd lleol yn ogystal â defaid nad ydynt
o’r gorlan hon. Mae ein prosiectau yn gymorth i fudiadau a
chynlluniau yng Nghymru ond mae ein cenhadaeth fugeiliol
hefyd yn ymestyn i wledydd tramor lle mae’r anghenion am
borthiant materol ac ysbrydol yn ddirfawr. Dyma’r her a’r
sialens mae’r Bugail yn ei osod arnom wrth i ni ei ddilyn.
Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sy wedi cyfrannu
mewn unrhyw fodd at gynnwys y llyfryn ac sy wrthi’n
gweithio’n ymarferol i fugeilio a gofalu am eraill yn ein
heglwysi a’n cymunedau. Hyderwn y bydd yr hyn a roddir
yma o fudd i chi. Gweddïwn y clywn lais y Bugail da yn
galw arnom i’w ddilyn, y cawn brofi o’i ofal drosom - y
porfeydd gwelltog a’r dyfroedd tawel. Gwyddom i’w gariad
aberthol gostio’n ddrud iddo ac iddo roi ei fywyd dros y
defaid. Os ydym am ei ddilyn, yna mae’n rhaid i ninnau
hefyd fod yn barod i wneud yr un peth. Yng nghanol glyn
y cysgodion bydd y Bugail gyda ni a chawn brofi o rym ei
gysur. Yna cawn weld ei wedd yn anghenion ein gilydd a
phrofi o falm hedd y Bugail Da yn ddwfn yn ein heneidiau.
Boed i’w fendith fod arnom ac ar ein gwaith.

Eirlys Gruffydd-Evans
Cadeirydd Is-bwyllgor y Chwiorydd
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GWASANAETH

‘Myfi yw’r bugail da.’
Wedi ei baratoi gan Eirlys Gruffydd-Evans
CROESO
GWEDDÏWN:
Dad trugarog a graslawn, bugeilia ein meddyliau
yn ystod y gwasanaeth hwn. Rwyt ti’n gwybod mai
defaid crwydrol ydym a’n meddyliau’n gwibio yma
ac acw at yr holl bethau sy’n rhaid i ni eu cyflawni
mewn amser byr. Annwyl Arglwydd Iesu, bugail mawr
dy braidd, fe wnes di gyflawni cymaint mewn tai
blynedd fer. Rho nerth i ninnau i gyflawni yr hyn rwyt
ti am i ni ei wneud, sef porthi dy ddefaid di. Dyma
oedd dy orchymyn cyn i ti ffarwelio â dy ddisgyblion.
Fel dy ddisgyblion di heddiw, gad i ni glywed dy lais
yn ein hannog i fod o gymorth i eraill i ddod i dy
adnabod di ac i’th dderbyn fel bugail ar eu bywydau.
Bendithia ein hoedfa, yn enw Iesu, y Bugail Da ei hun.
AMEN.

EMYN
CYFLWYNIAD - SYLWEBYDD:
Ychydig ohonom heddiw sy wedi cael y profiad o fod yn
fugeilaid a gofalu am braidd o ddefaid ar fynydd-dir
agored. Hawdd yw rhamantu’r bywyd syml yn yr awyr
iach ond mae’n fywyd anodd, unig a pheryglus, hyd yn
oed heddiw. Yng ngwlad yr Iesu, yng nghyfnod yr Hen
Destament ac yn ei amser ef, roedd hynny’n wir bob gair.
Gadewch i ni wrando ar eiriau Dafydd yn esbonio i’r
brenin Saul beth oedd gwaith bugail wrth iddo baratoi i
wynebu Goliath. Yna’r salm sy’n sôn am Dduw fel bugail.

DARLLENIADAU :

1 Samuel 17: 32- 37 ; SALM 23

MYFYRDOD: YMATEB I’R
DARLLENIADAU
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SYLWEBYDD: Mae Gareth wedi dod adre o’r ysgol ac
mewn hwyl ddrwg ac yn esbonio i’w fam pam ei fod mor
flin.
GARETH: Dydi o ddim yn deg - nad ydy wir! Mae
Gwion wedi cael ei ddewis i fod yn Frenin Herod.
Mae’n cael gwisgo coron a chario cleddyf a dweud
wrth bawb beth i’w wneud. A dw i’n FUGAIL ETO!
Pwy sy eisiau bod yn un o griw mawr o fugeiliaid, yn
cario hen ffon bren a gwisgo lliain sychu llestri am ei
ben!!
MAM: Paid a phoeni, Gareth bach! Hen frenin cas
a chreulon oedd Herod yn ôl y sôn. Cofia di hefyd
fod pobl bwysig wedi bod yn fugeiliaid yn eu tro,
arweinwyr fel Moses a Dafydd.
GARETH: Ie, ond roedd Moses yn ddyn pwysig iawn
a daeth Dafydd yn frenin. Dydy hynny ddim yn mynd
i ddigwydd i fugail tlawd fel fi - ddim yn Nrama’r
Nadolig y flwyddyn yma beth bynnag!
MAM: Faint wyt ti’n ei wybod am waith bugail amser
y Nadolig cyntaf, Gareth?
GARETH: Roedden nhw allan yn yr awyr agored ac
yn gofalu am y defaid?
MAM: Oedden, ac roedd hynny’n waith caled a
pheryglus iawn. Ar y mynyddoedd roedd anifeiliaid
gwylltion fel llewod, eirth a blediddiaid yn ymosod ar
y defaid.
GARETH: Dyna pam roedden nhw angen gwialen a
ffon?
MAM: Ie. Byddai’r ffon fugail a’r bwa ar ei phen
yn bwysig i dynnu’r ddafad at y bugail neu yn ôl
oddi wrth ymyl dibyn. Ond roedd math arall o ffon
ganddynt hefyd - ffon dafl.
GARETH: Fel sling wyt ti’n ei feddwl? Mae hwnnw’n
gallu bod yn beryglus iawn.
MAM: Ydy, ond roedd pob bugail yn fedrus iawn
yn ei defnyddio. Roeddent yn dewis cerrig bychan
miniog o’r nant ac yn eu cario mewn sgrepan neu

fag lledr ar felt o gwmpas eu canol. Roedden nhw’n
gallu taro’r blaidd â charreg a’i yrru i ffwrdd cyn iddo
fynd yn agos at y defaid. Os oedd dafad yn crwydro,
byddai’r bugail yn anelu carreg i ddisgyn y tu ôl i’r
ddafad. Byddai’r sŵn yn ei dychryn a byddai’n mynd
yn ôl at weddill y praidd.
GARETH: Fel ci defaid, wyt ti’n feddwl?
MAM: Ie, yn hollol. Ond roedd ganddynt wialen
hefyd. Pastwn oedd hwn. Darn o bren trwm a lwmp
mawr ar ei ben - yr un siâp a lolipop! Os oedd blaidd
wedi cymryd dafad byddai’r bugail yn ei daro â’r
pastwn nes iddo ollwng y ddafad. Roedd angen
dewrder i fod yn fugail a llygad craff i wylio’r defaid
rhag i unrhyw ddrwg ddigwydd iddynt.
GARETH: Roedd angen gofalu llawer amdanynt,
on’d oedd?
MAM: Oedd. Rhaid oedd galw ar y defaid. Roedd
pob dafad yn adnabod llais ei bugail. Yna roedd rhaid
eu harwain at borfa dda a dŵr oedd yn llifo’n dawel.
Wrth i’r defaid fynd i’r gorlan gyda’r nos, byddai’r
bugail yn edrych ar bob un ohonynt yn ofalus. Os
oedd angen trin briwiau, yna byddai ganddo ffiol o
olew yn ei fag yn barod at hynny.
GARETH: Diolch Mam. Dwi’n falch mai bugail ydw
i – un sy’n gofalu am y defaid. Mi fydd rhaid i mi
ddweud wrth y bugeiliaid eraill fod ein gwaith ni
wedi bod yn bwysig iawn yn amser Iesu a’i fod yn
gwybod llawer am beth oedd ei angen i fod yn fugail
da.

GWEDDI: Y BUGAIL YN GALW
Arglwydd Iesu, daethost, yn ôl y proffwyd, i fugeilio
dy bobl dy hun. Diolch i ti dy fod wedi gweld fod
gen ti ddefaid eraill a dy fod yn awyddus i gael un
gorlan ac un bugail. Drwy’r canrifoedd mae pobl wedi
clywed dy lais yn eu galw i dy ddilyn di. Diolch i ti fod
pobl yn dal i glywed dy lais di o hyd, yn ymddiried
yn llwyr ynot ac yn barod i dy ddilyn. Gwyddom y
byddi gyda ni bob amser, gerllaw y dyfroedd tawel
neu yng nglyn y cysgodion. Fel bugail da rwyt yn
gallu diwallu ein hanghenion i gyd. Dyna pam y
gallwn ymateb yn gadarnhaol i’r llais sy’n ein galw i
wasanaethu ymhlith ein teuluoedd, yn ein heglwysi
a’n cymunedau. Gad i ni gael clywed dy lais yn galw
arnom yng nghri’r unig a’r amddifad, y ffoadur a’r
ceisiwr lloches. Paid a gadael i ni ofni gwrando ar dy

lais ac ymateb a dy ddilyn di. Gofynnwn hyn yn enw’r
Bugail da, ein Harglwydd Iesu, Amen.

EMYN
CYFLWYNIAD – SYLWEBYDD
Gwaith unig oedd bugeilio. Rhaid oedd i’r bugail fod
ar ei ben ei hun gyda’i ddefaid er mwyn eu harwain i
borfeydd da. Byddai’n adnabod pob un ohonynt wrth eu
henwau. Ond pan ddeuai’r nos byddai angen lle diogel
i fod yn gysgod drostynt. Byddai’r bugail hefyd angen
cwmni bugeiliaid eraill er mwyn rhannu profiadau a
chlywed newyddion am eu teuluoedd oedd yn byw yn
y pentrefi. Un gorlan fawr fyddai’n cael ei hadeiladu a
nifer o fugeiliaid yn cyrchu ati wrth i’r dydd ddarfod.
Byddai’r defaid i gyd yn cael lloches ynddi. Yno byddent
yn ddiogel rhag anifeiliaid rheibus a lladron. Waliau
sychion fyddai i’r corlannau - yn debyg i’r rhai a geir ar
fynyddoedd Cymru. Adeiladau sgwar a’r muriau o gerrig
cadarn oeddynt, eu seiliau’n llydan a’r muriau’n codi i
tua chwe troedfedd o uchder. Oddi fewn iddynt gallai’r
bugeiliaid orffwys a chysgu gan wybod fod un ohonynt
yn aros yn effro ac yn gywlio. Byddent yn cymryd eu tro i
gysgu ac felly yn rhannu’r cyfrifoldeb o ofalu am y defaid.
Yn y bore byddai pob bugail yn cychwyn allan o’r gorlan
ac yn galw ar ei ddefaid i’w ddilyn. Byddai pob dafad yn
adnabod llais ei bugail a dim ond yn ymateb i’r alwad
honno.

DARLLENIADAU:
Luc 15: 1-7

Ioan 10: 1-5

MYFYRDOD: YMATEB I’R
DARLLENIAD
SYLWEBYDD: Mae nifer o fugeiliaid wedi dod at ei
gilydd i un gorlan ar y bryniau gerllaw Bethlehem ac yn
mwynhau sgwrsio cyn noswylio. Mae ASA yn hŷn na’r
lleill a JACOB, ESRA ac AMOS yn hoffi tynnu ei goes.
ASA: Mae’n noson fendigedig heno, fechgyn.
JACOB: Ydi a’r sêr mor ddisglair ac mor agos atom.
ESRA: Mae yna awel fwyn yn dod atom o’r
diffeithwch.
ASA: Mae’n fy atgoffa i o’r noson honno y clywson
ni’r canu peraidd ac aeth y criw i Fethlehem i chwilio
am y baban oedd i fod yn frenin.
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ESRA: O dyma ni eto - yn gorfod gwrando ar yr un
hen stori!
JACOB: Ie, ‘da ni’n ei gwybod hi air am air bron!
AMOS: Asa yn hogyn bach a’i daid Ruben wedi
gorfod aros ar ôl i warchod y defaid a’r lleill yn mynd
i Fethlehem dan ganu!
ASA: Ond roedd Duw yn gwarchod droson ni y
noson honno, fechgyn. Dwi’n hollol siŵr o hynny!
Roedd y lleill wedi mynd a fy nhaid, Reuben, yn
eistedd yn nrws y gorlan. Yn sydyn gwelsom ddau
ddyn yn cerdded tuag atom o’r tywyllwch. Roedd un
yn gwisgo gwasgod o groen dafad a’r llall o groen gafr
ac roeddent yn cario ffyn bugeilio. Galwodd Taid i mi
sefyll y tu ôl iddo a gosododd ei ffon fugail ar draws
drws y gorlan.
ESRA: Do ac wedyn gwthiodd un ohonynt Reuben
o’r neilltu...
JACOB: Ac wedyn dyma nhw’n ceisio galw’r defaid
i’w dilyn...
AMOS: Ond gwrthododd y defaid symud am nad
oedden nhw’n adnabod lleisiau’r dieithriaid yma.
ASA: Dyna chi. Wyt ti’n cofio’r stori’n dda, Amos. …
mi wnes i gymryd carreg o’m sgrepan a’i gosod yn fy
ffon dafl ac anelu at gefnau’r dynion wrth iddi nhw
fynd oddi wrthom ni ac fe wnaeth Taid yr un fath!
Mi ddylsech fod wedi eu clywed yn gweiddi mewn
poen wrth i’r cerrig eu taro!! Yna fe glywson ni’r
lleill yn dod yn ôl o Fethlehem yn canu “Gogoniant
yn y goruchaf...” ac fe glywodd y lladron nhw hefyd a
dianc am eu bywyd! Roedd Duw – y Bugail Da - wedi
gwarchod drosom ni y noson honno.
AMOS: Da iawn Asa! Mae’r stori yn gorffen yr un
fath bob tro.
ESRA: Ddaru ni glywed mwy o hanes y brenin yna
gafodd i eni ym Methlehem wedyn, fechgyn?
JACOB: Naddo, dim gair. Teulu Herod sy wedi bod
yn frenhinoedd arnom ni ers hynny.
AMOS: Mae bywyd brenin a bywyd bugail tlawd yn
wahanol iawn i’w gilydd, ond mae angen i ni gofio fod
posib i fugail newid i fod yn frenin.
ASA: Dyna ti yn union Amos – Dafydd fab Jesse - ac
yn ninas Dafydd - ym Methlehem - y cafodd y baban
ei eni.
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ESRA: Wel, chawn ni ddim goleuni pellach ar y
cwestiwn yna heno. Gwell i ni gael ychydig oriau o
gwsg bob un cyn i’r wawr dorri. Mi wna i eistedd yn
nrws y gorlan a gwylio am yr oriau nesaf rhag ofn i
leidr neu anifail rheibus geisio ymosod ar y defaid.
ASA: Diolch, Esra. Ti fydd ein bugail da cyntaf
ni heno ond bydd rhaid i ni gyd gymryd ein tro i
warchod y defaid a’r gorlan. “Ie, pe rhodiwn ar hyd
glyn cysgod angau nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti
gyda mi...”

GWEDDI: Y BUGAIL YN
GWARCHOD
Diolch i ti, o Arglwydd Iesu ein bod ni’n gallu troi
atat ti pan fod pethau’n anodd. Rwyt ti’n gwybod
beth sydd arnom ei angen. Pan fyddwn mewn
gwewyr meddwl ac yn ansicr o’r hyn sy’n ein wynebu,
mae gwybod dy fod ti’n gwarchod drosom yn
gymorth ac yn gysur. Wrth gerdded trwy ddyffryn y
cysgodion, gallwn droi atat a theimlo agosatrwydd
dy bresenoldeb gyda ni. Tawela ein hofnau a gad i ni
ymddiried yn llwyr yn dy ofal a’th gariad di. Ti yw’r
Bugail Da. Amen.

EMYN
DARLLENIAD:
IOAN 10 :7- 21

MYFYRDOD: YMATEB I’R
DARLLENIAD
CYFLWYNIAD – SYLWEBYDD
Roedd yr awdurdodau Iddewig- aelodau o’r Sanhedrin,
offeiriaid a phariseaid - wedi bod yn gwrando ar eiriau
Iesu a chododd dadl fawr rhynddynt. Roedd rhai o’i
blaid, gan gredu mai ef oedd y Meseia. Roedd eraill am ei
labyddio â cherrig gan ei fod yn cablu gan wneud ei hun
yn gyfuwch â Dduw. Clywch y sgwrs rhwng aelodau o’r
Sanhedrin wrth iddi nhw gerdded drwy Gloestr Solomon
yn y deml. Mae Joseph a Nicodemus o blaid Iesu ond
Abner ac Annas yn ei erbyn.
ABNER: Pwy mae hwn yn feddwl ydi o?
ANNAS: Saer o Nasareth – ac rwyt ti’n gwybod nad
oes dim byd da byth yn dod o Nasareth!

ABNER: Mae’n rhaid ei fod yn wallgo!
ANNAS: Mae ei deulu’n meddwl hynny!
ABNER: Neu hwyrach fod cythraul ynddo!
JOSEPH: All cythraul ddim rhoi golwg i’r dall!
NICODEMUS: Cythraul! Na! Chlywsoch chi neb
erioed yn siarad fel hwn. Mae ei berthynas â Duw
mor agos - bron fel perthynas tad a mab.
JOSEPH: Ein Duw ni sy’n ein bugeilio ac mae Iesu’n
parhau â’r gwaith hwnnw.
NICODEMUS: Ie, ni yw defaid ei borfa. Mae’n ein
galw i’w ddilyn, yn ein gwarchod a’n gwaredu.
ABNER: Rwyt ti’n iawn, Joseph. Mae‘r Iesu yma yn
gwneud ei hun yn Fugail Da, fel Duw. Mae’n honni ei
fod yn Fab Duw. Dydi hynny ddim yn bosib!
ANNAS: Na, a dydi hynny ddim yn iawn yn ôl y
gyfraith. Cabledd yw peth felly...
ABNER: ...A’r gosb am gabledd yw marwolaeth trwy
labyddio â cherrig.
ANNAS: Ond mae’r bobl yn ei ddilyn wrth y miloedd.
Byddai’n anodd iawn ei labyddio’n gyfrinachol a
byddai gwrthdaro a therfysg yn y ddinas.
ABNER: Byddai’n llawer haws i’r Rhufeiniaid
ei groeshoelio. Nid arnom ni fyddai’r bai am ei
farwolaeth wedyn.
JOSEPH: Ond beth os mai hwn yw’r Meseia y
soniodd y proffwydi amdano a ninnau yn ei wrthod
a’i ladd?
NICODEMUS: Mae’n paratoi i farw, yn sôn am rhoi
ei einioes dros y defaid – dros bobl Israel.
JOSEPH: Ond nid bugail yn unig ydyw ond brenin
hefyd.
ABNER: Brenin! Dyna ni! Mae’n ceisio codi’r bobl yn
erbyn awdurdod Herod.

JOSEPH: Mae’r proffwyd Daniel yn dweud fod y
Meseia i farw dros ei bobl - y Bugail Da yn rhoi ei
fywyd dros ei ddefaid.
NICODEMUS: Ac yna i ddod eilwaith i sefydlu ei
deyrnas a dod â’r defaid eraill i’r gorlan o dan ei ofal.
ABNER: Dewch wir, mae Joseph yma yn dechrau
proffwydo!
ANNAS: Ydi, ac mae’n hen bryd i ni fynd i weld beth
sy’n cael ei drafod gan y Sanhedrin.

GWEDDI: Y BUGAIL YN
GWAREDU
GWEDDÏWN: Annwyl Iesu, ti yw’r Bugail Da ym
mhob oes a gwlad, rwyt ti’n barod i roi dy fywyd dros
dy ddefaid, drosom ni. Rydym yn adnabod dy lais,
yn clywed dy hyfryd eiriau.Trwy’r blynddoedd rwyt
wedi’n gwarchod a bod gyda ni wrth i ni gerdded
trwy’r glyn tywyll. Drosom ni yr es di i’r groes a
rhoi dy einioes dros dy ddefaid crwydrol. Gad i ni
sylweddoli maint a gwerth dy aberth a chysegru
ein bywydau i dy ddilyn di ac i dystiolaethu am
rym achubol dy gariad. Gofynnwn am nerth ac
argyhoeddiad i wneud hyn yn enw Iesu, Amen.

EMYN
Y FENDITH:
Diolch i ti ein Tad nefol am ein creu a’n cadw drwy
farwolaeth aberthol ein Harglwydd Iesu Grist.
Diolch am gael bod yn ddefaid yn ei gorlan a phrofi
o agosrwydd ei ofal tyner drosom. Gad i ni gario nod
ei gariad arnom a gad i’n bywydau ninnau rannu’r
cariad a’r gobaith hwnnw gydag eraill. Cadw ni yn dy
law a bendithia ni.

CYDADRODD Y FENDITH
APOSTOLAIDD

ANNAS: Ac yn erbyn Cesar. Os gallwn ni brofi hynny
gallwn gael gwared arno. Wnaiff Peilat ddim dioddef
peth felly.
JOSEPH: Bydd Iesu’n sicr o ddewis ei amser ei hun
NICODEMUS: Bydd, ac nid gan Peilat fydd y gair
olaf, fe gewch chi weld.
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EMYN

Y Bugail Da

Ar y dôn Paid a’m gadael dirion Iesu
Fugail mwyn dy ddefaid crwydrol
Sy’n dy geisio di.
Clwyn dy lais yn galw arnom
A’th aberthol gri.
Iesu, Iesu, galw arnom ni,
Clywn dy lais yn galw arnom
A’th aberthol gri.
Draw ar fin y dibyn erchyll
Safwn oll mewn braw.
Gwarchod ni, o dyner Fugail,
Cadw ni’n dy law.
Iesu, Iesu gwarchod ni rhag braw,
Gwarchod ni, o dyner Fugail,
Cadw ni’n dy law.
Pan fo cysgod glyn anobaith
Yn tywyllu’n byd,
Gwared ni rhag colli golwg
Ar dy gorlan glyd.
Iesu, Iesu gwared ni o hyd.
Gwared ni rhag colli golwg
Ar dy gorlan glyd.
Cawn, gerllaw y dyfroedd tawel,
Orffwys yn dy hedd.
Balm i enaid llesg blinedig
Yw cael gweld dy wedd.
Iesu, Iesu, gorffwys yn dy hedd,
Balm i enaid llesg blinedig
Yw cael gweld dy wedd.
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Eirlys Gruffydd-Evans

ASTUDIAETH FEIBLAIDD
Salm 23

Yr ARGLWYDD yw fy mugail
Salm Dafydd

Yr ARGLWYDD yw fy mugail, ni bydd eisiau arnaf.
Gwna imi orwedd mewn porfeydd breision,
A thywys fi gerllaw dyfroedd tawel,
Ac y mae ef yn fy adfywio.
Fe’m harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.
Er imi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed,
Oherwydd yr wyt ti gyda mi,
A’th wialen a’th ffon yn fy nghysuro.
Yr wyt yn arlwyo bwrdd o’m blaen yng ngŵydd fy ngelynion;
Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew;
Y mae fy nghwpan yn llawn.
Yn sicr, bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn bob dydd o’m bywyd,
A byddaf yn byw yn nhŷ’r Arglwydd weddill fy nyddiau.

ASTUDIAETH 1:
YR ARGLWYDD YW FY MUGAIL, NI BYDD EISIAU ARNAF
Darllenwch y Salm yn uchel o ba bynnag fersiwn o’r
Beibl sydd orau gennych.

Efallai fod y salm hon yn cyfleu atgofion arbennig,
neu emosiynau neu deimladau i chi.

Mae’n debyg mai Salm 23 yw’r salm fwyaf
adnabyddus o’r cyfan. Mae’n aml yn cael ei darllen,
neu ei chanu, mewn angladdau a phriodasau, felly
mae hyd yn oed pobl nad ydynt yn mynd i’r capel yn
rheolaidd yn gyfarwydd a hi. Mae’r salm hon yn llawn
o wirionedd am gariad a gofal Duw dros ei bobl.
Mae’n salm sy’n gallu cryfhau ein ffydd a’n cysuro
pan fo bywyd yn galed, a dangos i ni sut i fyw dydd ar
ôl dydd gan ddibynnu ar ein bugail.

* Caniatewch amser i’r grŵp rannu eu hymateb, os yw’n
briodol.
Ysgrifenwyd y salm hon gan un o’r cymeriadau
pwysicaf yn y Beibl - Dafydd. Cyn iddo ddod yn
frenin Israel, roedd Dafydd yn fugail yn gofalu am
ddefaid ei dad. Roedd wedi arwain y praidd i ddod o
hyd i borfa a dŵr, yn darparu lle diogel iddynt orffwys
ac yn ymladd anifeiliad gwyllt os oedd angen, gan
beryglu ei fywyd ei hun, hyd yn oed. Rhestrir Dafydd
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ymhlith y cymeriadau yn yr Hen Destament a oedd
wedi eu achub trwy ffydd (Hebreaid 11) ac mae’r
apostol Pedr yn ei ddisgrifio fel dyn wrth fodd calon
Duw (Actau 13:22; 1 Samuel 13:14). Mae’r salmau a
ysgrifennodd yn datgelu dyn a oedd yn wylaidd ac yn
barchus, un oedd yn caru ac yn ymddiried yn Nuw ac
un a geisiodd bod yn ufudd a ffyddlon.
Yn adnod gyntaf y salm mae Dafydd yn disgrifio Duw,
yr Arglwydd, fel bugail. Yn yr adnodau sy’n dilyn
mae’n dadbacio’r disgrifiad hwn ac yn dangos sut
mae Duw yn edrych ar ei ôl, yn union fel y mae bugail
yn gofalu am ei ddefaid.

YR ARGLWYDD
Mae’r salmau yn disgrifio Duw mewn sawl ffordd.
Darllenwch y salmau hyn am enghreifftiau: Salm 16:5;
Salm 18:2; Salm 27:1; Salm 28:7
Mae’r adnodau hyn yn dweud wrthym fod Duw yn
graig, yn gaer, yn waredwr, ein cyfran a’n cwpan (yr
un sy’n cynnal), mae’n olau, iachawdwriaeth, cryfder,
tarian. Dyma Dduw Dafydd, yr un y mae’n ei alw’n
fugail.

cyfeirio atynt wrth ddisgrifio’r bugail.
Myfyrio: Iesu yw’r bugail da. Mae wedi rhoi ei fywyd
dros ei ddefaid. A glywais ei lais yn fy ngalw i mewn
i’w gorlan, ac a wyf yn ei ddilyn ef?

OS MAI IESU YW’R BUGAIL, RHAID MAI NI
YW’R DEFAID?
Ie, nid yn unig mae’r Beibl yn disgrifio Duw fel bugail
- mae hefyd yn disgrifio pobl fel defaid!
Darllenwch yr adnodau hyn sy’n cymharu pobl â
defaid:
Salm 79:13; Salm 95:7; Salm 100:3; Eseia 53:6;
Ioan 10:3, 5, 10
O’r adnodau hyn gwelwn:
Mae defaid yn mynd ar gyfeiliorn; mae defaid angen
arweiniad; mae defaid yn agored i niwed; mae defaid
yn werthfawr

MYFYRIO:

Sylwch hefyd ar y rhagenw sy’n cael ei defnyddio: FY.
Mae’r salmydd yn dweud mai Duw yw FY.... Duw
yw’r pethau hyn i gyd i DAFYDD yn bersonol.

•

Ydw i’n barod i gydnabod fy mod i fel dafad – fy
mod i’n mynd ar gyfeiliorn, yn agored i niwed,
angen arweiniad ac yn werthfawr?

Myfyrio: ydw i’n gallu dweud, fel Dafydd, mai
Duw yw FY nghraig, FY nghaer, FY ngwaredwr, FY
nghyfran a’m cwpan (yr un sy’n cynnal), mae’n FY fy
ngoleuo, FY iachawdwriaeth, FY nerth, FY nghraig,
FY mugail? A oes angen i mi brofi Duw yn un o’r
ffyrdd hyn, yn enwedig ar hyn o bryd?

•

Mae 1 Pedr 5:7 yn egluro beth y dylai ‘defaid’ ei
wneud. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd
y mae gofal ganddo amdanoch.

Mae ein bugail yn gofalu am bob un ohonom yn
bersonol. Credwch hynny.
Gallwn fwrw ein gofalon arno. Gwnewch hynny.
Gofynnwch am help i wneud hynny.

YW FY MUGAIL
Cwestiwn: beth mae bugail yn ei wneud?

NI BYDD EISIAU ARNAF

Edrychwch am yr adnodau hyn i ddarganfod beth
mae’r Beibl yn dweud am fugeiliaid:

Gellid cyfiethu’r ymadrodd hwn fel nid oes angen
arnaf, nid wyf angen dim, neu mae gennyf yr hyn sydd ei
angen arnaf.

Salm 28:9; Eseia 40:11; Jeremeia 31:10; Ioan 10:11-15;
1 Pedr 5:4
Darllen Ioan 10:1-15. Yn yr adnodau hyn mae Iesu’n
disgrifio ei hun fel y gwir fugail.
Cwestiwn: Sylwch ar y nodweddion mae’r Iesu yn
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Beth yw’r pethau hynny sydd eu hangen ar ddafad
bob dydd? Beth sydd ei angen arnom ni bob dydd?
Dywed Dafydd yma, os mai Duw yw ein bugail, mae
gennym bopeth sydd ei angen arnom.

Cwestiwn ar gyfer ystyriaeth bersonol: a oes pethau
rydych chi’n brin ohonynt neu’n ystyried eich bod yn
brin ohonynt? Sut y byddech chi’n gorffen y frawddeg
hon? Hoffwn i pe bai gennyf.…………
Darllenwch Philipiaid 4:9. Sut mae Duw yn diwallu
ein hanghenion? (Trwy bwy?)
Byddwn yn darganfod yr anghenion y mae ein bugail
yn cyfarfod â nhw wrth i ni astudio gweddill Salm 23.
I ddiweddu’r astudiaeth hon: Darllenwch Marc
10:17-22. Beth oedd y diffyg yn y dyn ifanc hwn?
Dywedodd Iesu wrth y dyn ifanc ei fod yn brin o un
peth. Nid oedd yn fodlon gadael popeth a dilyn Iesu, i
roi Iesu yn gyntaf, cyn popeth a phawb arall.

Myfyrio: Ydw i’n edrych at Iesu, fy mugail da, fel yr
un sy’n gallu ateb fy holl anghenion? A oes rhywun
sydd angen fy help i ymddiried yn Nuw ar gyfer eu
hanghenion? Ydw i a’m heglwys yn cymryd o ddifrif
anghenion y rhai sydd yn ein cymuned – yn ysbrydol
ac yn gorfforol?
Gweddi: Efallai y byddai’n fuddiol troi’r adnodau
y cyfeirir atynt yn yr astudiaeth yn weddïau – dros
ein hunain a thros eraill. Er enghraifft: ‘Duw dad,
bydd yn graig ac yn gaer i mi heddiw – mae angen dy
warchodaeth arnaf ac mae angen iti fy helpu i sefyll
yn gadarn.’

ASTUDIAETH 2:
GWNA IMI ORWEDD MEWN PORFEYDD BREISION, A THYWYS FI
GERLLAW DYFROEDD TAWEL
Sut wyt ti’n hoffi ymlacio? Mae bywyd yn aml mor
brysur fel nad oes gennym lawer o amser i ymlacio
ac mae llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd gorffwys
a rhoi ‘switch off.’ Mae adnod 2 o Salm 23 yn cynnwys
2 enghraifft o sut mae’r bugail yn gofalu amdanom
drwy ddarparu gorffwys.
Ydych chi erioed wedi bod mewn sefyllfa pan oedd
hi’n anodd gorffwys neu fynd i gysgu? Efallai mewn
gwesty swnllyd, tŷ dieithr, gyda phlant bach yn eich
ddeffro? Weithiau ni allwn orffwys oherwydd bod
pethau ar ein meddwl: problemau neu amgylchiadau
y mae angen eu datrys.

1. MAE’R BUGAIL YN RHOI GORFFWYS:
RYDYM YN DDIOGEL GYDA’R BUGAIL.

Salm 27:5; Salm 32:7, 8; Salm 91:1-4; Eseia 25:4
Mae gwybod ac ymddiried mai Duw yw ein cysgod,
ein hamddiffynnydd, ein tarian, yr un sy’n ein
gorchuddio a’n llochesu, yn ein harwain i brofi
ymdeimlad o orffwys, ymdeimlad gallwn ei brofi
hyd yn oed pan fyddwn mewn trafferth, mewn
sefyllfaoedd stormus neu o dan bwysau.
Myfyrio: a oes rhywbeth yn eich rhwystro rhag
gorffwys? Rhywbeth sy’n gwneud i chi deimlo’n
anniogel? Gall hyn fod yn berthynas, lle, sefyllfa,
atgof. Dewiswch un o’r adnodau yr ydym wedi eu
darllen a myfyrio arni, ei defnyddio i atgoffa eich hun
eich bod yn ddiogel gyda Duw. Ceisiwch ei dysgu
ac atgoffa eich hun ohoni bob dydd a phob tro y
byddwch yn teimlo’n bryderus.

Darllenwch yr adnodau hyn sy’n cynnwys y geiriau
gorwedd a cysgu, a nodi’r rheswm pam mae’n
digwydd: Salm 3:5; Salm 4:8

2. MAE’R BUGAIL YN RHOI GORFFWYS: EF
SY’N RHEOLI

Darllenwch yr adnodau hyn sy’n cyfeirio at Dduw’n
cadw ei bobl yn ddiogel:

Mae Dafydd yn nodi mai y bugail yw’r un sy’n ei
wneud i orwedd a’r bugail yw’r un sy’n ei arwain. Prif
bwynt adnod 2 yw bod y bugail yn rheoli ac os bydd
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y defaid (ni) yn ei ddilyn, byddant yn cael gorffwys
mewn porfeydd breision ac yn ymyl dyfroedd tawel.
Cafodd y pwynt hwn ei wneud gan fugail arall hefyd
- Iesu, a ddisgrifiodd ei hun fel y Bugail Da - yn
Mathew 11:28-29:
Dewch ataf fi, bawb sy’n flindedig ac yn llwythog, ac fe
roddaf fi orffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a
dysgwch wrthyf oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig
o galon, ac fe gewch orffwystra i’ch eneidiau. Y mae fy
iau i yn hawdd ei dwyn, a’m baich i yn ysgafn.
Mae Iesu’n addo gorffwys i’r rhai a fydd yn cymryd ei
iau. Darn o gyfarpar pren oedd yr iau a ddefnyddid i
glymu 2 anifail i’w gilydd, gwddf wrth wddf, i aredig
caeau neu dynnu llwythi trwm. Mae’r ddelwedd hon
yn awgrymu, pan fydd person yn derbyn awdurdod
Iesu, ei fod yn profi gorffwys.
Darllenwch yr adnodau hyn i weld sut mae Iesu yn
rhoi gorffwys i ni:
Colosiaid 2:14; Hebreaid 7:25; 1 Ioan 5:3; Titus 2:11, 12

a thrwy’r rhain, mae’r bugail yn ein harwain at fwyd
ysbrydol, bwyd i faethu yr enaid: darllen y Beibl,
gweddïo, cyfarfod Cristnogion eraill, gwasanaethu
eraill.
Myfyrio: Ydw i’n gwneud ymdrech i ddilyn y bugail
i borfeydd breision – gan geisio maeth ar gyfer
fy meddwl, fy nghorff a’m henaid? Darllenwch
Philipiaid 1:6 a 2:13. Peidiwch â chael eich digalonni
os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dilyn y bugail, mae
Duw ar waith ynoch felly gofynnwch iddo am ei ras.

4. MAE’R BUGAIL YN ARWAIN Y DEFAID I
DDYFROEDD TAWEL
Pa eiriau fyddech chi yn eu cyfnewid am y gair tawel?
Pa eiriau sy’n golygu’r gwrthwyneb? Pa un fyddai
orau gennych ei brofi? Yn ôl pob sôn, dim ond dŵr
llonydd y bydd defaid yn ei yfed, ac nid ydynt yn
mentro yfed dŵr cythryblus neu ddŵr sy’n llifo’n
gyflym.

Mae iau Iesu yn un o faddeuant, gras, cariad a
thrugaredd. Nid yw cydnabod awdurdod y bugail yn
hawdd bob amser ond dyma’r ffordd i brofi gorffwys.

Darllenwch yr adnodau canlynol sy’n cynnwys y gair
tawel:

3. MAE’R BUGAIL YN MYND Â’R DEFAID I
BORFEYDD BREISION

Mae’r bugail am ein harwain i le tawel, heddychlon.

Darllenwch yr adnodau hyn sy’n cyfeirio at borfa:
Eseciel 34:14; Joel 2:22; Eseia 40:11
Beth mae’r darlun o borfeydd breision yn ei awgrymu
i chi?
Yn union fel y mae ar ddefaid angen bwyd bob dydd
i dyfu a ffynnu, mae angen i ni fwynhau ‘porfeydd
breision’ bob dydd hefyd, lleoedd lle rydym yn cael
ein maethu a’n hadnewyddu.
Mae llawer o bethau sy’n ein hadnewyddu a rhoi
maeth. Y Pleserau ddaw gan Dduw, all ein helpu i
orffwys. Er enghraifft, garddio, canu, gweithgareddau
awyr agored, cerddoriaeth, celf, llenyddiaeth.
Mae yna hefyd arferion da sy’n ein hadnewyddu
a’n meithrin. Mae angen cwsg arnom, deiet cytbwys
ac ymarfer corff, os yw ein cyrff am fod yn iach a
gorffwys.
Mae angen arferion ysbrydol arnom hefyd bob dydd
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Salm 46:10; Salm 65:7; Salm 107:29; Diarhebion 14:30;
Marc 4:39

I orffen yr astudiaeth hon, darllenwch Salm 46:10
a Myfyrio: pam mae awdur y salm yn ein hannog i
‘fod yn llonydd’? Sut ydw i’n byw yr adnod hon ar hyn
o bryd? Beth sy’n fy helpu i fod yn llonydd? Beth sy’n
rhwystro fi?
Gweddi: Diolch, Dad, am ein hatgoffa y gallwn
orffwys oherwydd ein bod yn ddiogel gyda thi, Duw
ein bugail, ac mai ti yw’r un sy’n rheoli. Helpa ni i
dy ddilyn, ein bugail, gan gydnabod dy awdurdod a
derbyn gorffwys o dy law .
Ar gyfer astudiaeth bellach: Hebreaid 3:7-19. Mae’r
adnodau yn ein hatgoffa na chafodd yr Israeliaid fynd
i mewn i Canaan, y ‘gorffwys’ a addawyd, oherwydd
eu diffyg ffydd. A ydym yn colli gorffwys Duw am fod
anghrediniaeth yn ein calonnau? Mae un ffordd i sicrhau
na fyddwn yn colli gorffwys Duw oherwydd ein pechod,
i’w gael yn adnod 13. Mae gennym gyfrifoldeb i helpu
eraill i ddilyn y bugail hefyd. Mae Salm 95 yn cael ei
ddyfynnu yn y bennod hon yn Hebreaid. Darllenwch y
Salm a nodi adnodau 6 a 7.

ASTUDIAETH 3:
AC Y MAE EF YN FY ADFYWIO. FE’M HARWAIN AR HYD
LLWYBRAU CYFIAWNDER ER MWYN EI ENW.
Un o fy hoff ddamhegion yw dameg y ddafad golledig.
Mae’r darlun o fugail sy’n gadael y 99 dafad arall
ac yn chwilio’n ofalus am yr un sydd ar goll i’w
hachub, yn fy helpu i ddeall cariad mawr Duw a’i
benderfyniad i achub ei bobl. Mae’n dweud wrthym
hefyd fod pob dafad yn werthfawr.

dyfroedd llonydd mae ein henaid yn cael ei adfer.
Dilyn y bugail, derbyn ei awdurdod ac ufuddhau iddo,
gorffwys ynddo a cael ein maeth ganddo yw’r ffordd y
mae ein henaid yn cael ei adfer.

Darllen Effesiaid 2:12-13 a nodi:

MAE’N FY ARWAIN

1. Ein cyflwr cyn i Dduw ein hachub.

Peth arall y mae’r bugail yn ei wneud i’w ddefaid
yw eu harwain. Mae e’n dangos iddyn nhw ble i
gerdded, sut i gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fod.
Mae’r Salmau yn llawn gweddïau am arweiniad. Mae
ysgrifenwyr y Salmau, gan gynnwys Dafydd, yn aml
yn cydnabod bod angen Duw arnynt i’w dysgu am y
ffordd a’u tywys ar hyd-ddi, o dan ei arweiniad ef.. Os
oes gennych amser, darllenwch yr adnodau hyn: Salm
5:8; Salm 25:4, 5; Salm 86:11.

2. Ein cyflwr ar ôl i ni gael ein hachub.
Mae pobl Dduw wedi cael eu hachub rhag eu pechod
ac anobaith, ond yma yn adnod 3, mae Dafydd yn
cyfeirio at waith y bugail yn adfywio neu adfer ei
enaid.
Darllenwch yr adnodau hyn sy’n cynnwys y gair adfer:
Salm 80:3, Jeremeia 30:17, Deuteronomium 30:1-3,
Galatiaid 6:1. Sut mae adfer yn digwydd? I beth mae’r
bobl yn cael eu hadfer?
Yn astudiaeth 1, ystyriwyd nodweddion dafad ac un
o’r rheini yw tueddiad i grwydro a chrwydro. Pan
fydd hynny’n digwydd. mae angen adfer/dychwelyd y
ddafad, ei dwyn yn ôl i ofal y bugail.

Myfyrio: beth neu pwy sy’n fy arwain? Beth neu
bwy ddylwn i ei ddilyn? Rhai atebion posibl yw
emosiynau, arferion, personoliaeth, profiad yn y
gorffennol, teulu, ewyllys, barn, arweinydd yr Eglwys/
Gweinidog, gair Duw, ysbryd Duw, gras Duw.
Sut y medrwn dderbyn arweiniad Duw?

Y gair Hebraeg am enaid yw nesh a gellir ei gyfieithu
fel enaid, bywyd, calon neu feddwl.

Darllenwch yr adnodau hyn o Salm 119 a sylwch sut
mae Duw yn ein tywys: adnodau 24, 104, 105, 130.

Myfyrio: a oes mannau o’ch bywyd y mae angen eu
hadfer/eu dwyn yn ôl at y bugail? A oes emosiynau,
meddyliau, agweddau, ymddygiad y mae angen
iddynt ddod o dan ofal y bugail – fel y gall wella,
lleddfu, arwain, meithrin, amddiffyn?

Yn union fel y mae Duw yn ein hadfer trwy ei air a’i
Ysbryd, felly mae’n ein tywys drwy ei air a’i Ysbryd.
Felly, os ydym am arweiniad Duw, mae angen i ni
wrando ar ei lais, i dreulio amser yn darllen ei Air a
gofyn i Dduw ein dysgu a’n helpu i’w ddilyn.

Sylwch nad yw Dafydd yn dweud ei fod yn adfer ei
hun i’r Bugail – y Bugail sy’n ei adfer.
Chwiliwch yr adnodau hyn a sylwch sut y mae Duw
yn adfer ein henaid: Salm 19:7, 8; Ioan 17:17;
2 Timotheus 3:16.
Mae’r ymadrodd hwn ‘Mae’n adfer fy enaid’, wedi’i
gysylltu’n agos ag adnod 2. Pan fyddwn yn gorwedd
mewn porfeydd gwyrdd ac yn gorffwys ger y

AR HYD LLWYBRAU CYFIAWNDER
Mae’r llwybr y mae’r bugail yn ein tywys arno yn
lwybr o gyfiawnder. Mae’r gair Hebraeg a ddefnyddir
ar gyfer cyfiawn yma’n golygu ‘cywirdeb’ neu ‘yn
syth’. Mae’r llwybr y mae’r bugail yn ein harwain arno
yn lwybr o sancteiddrwydd ac ufudd-dod.
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Fel y gwelwn yn yr adnod nesaf, efallai y bydd y
llwybr yn anodd weithiau oherwydd heriau bywyd.
Ond nid yw hynny’n golygu bod y bugail wedi ein
gadael. Darllenwch yr adnodau canlynol am anogaeth
pan fydd y llwybr yn anwastad: Rhufeiniaid 8:28;
Philipiaid 2:13.
Dywed John Piper, Gweinidog ac awdur
Americanaidd, ‘Mae llwybr cyfiawnder yn lwybr cywir
sy’n cael ei gerdded gyda’r agwedd iawn.’

mae’n maddau anwiredd; Eseia 48:9 – mae’n oedi ei
ddigofaint. Mae enw Duw yn cynrychioli cymeriad
Duw ac mae bob amser yn gweithredu yn ôl ei
gymeriad.
Yma, mae Dafydd yn datgan fod y bugail yn adfer
ac yn tywys ei ddefaid er mwyn ei ogoniant a’i
anrhydedd. Mae’n gweithredu fel hyn, sydd er ein
lles, er mwyn iddo gael ei ogoneddu a’i ganmol.

Myfyrio: Ydy’r llwybr dwi’n cerdded nawr yn un o
sancteiddrwydd ac ufudd-dod? Ydy fy agweddau’n
‘iawn’?

I ddiweddu’r astudiaeth hon: Myfyriwch ar sut
mae hyn yn effeithio ar fy agwedd a’m hymdeimlad
o bwrpas wrth i mi ddilyn fy Mugail ar hyd llwybrau
cyfiawnder?

ER MWYN EI ENW

Gweddi: Ein Tad, fy Nuw, rwyt yn gwybod ein bod yn
union fel defaid sy’n crwydro ac yn crwydro. Adfer ni
a helpa ni i adael i ti ein tywys yn dy lwybrau.

Mae’r Ysgrythur yn cofnodi llawer o bethau y mae
Duw yn eu gwneud er mwyn Ei enw: Salm 25:11 –

ASTUDIAETH 4:
ER I MI GERDDED TRWY DDYFFRYN TYWYLL DU, NID OFNAF
NIWED, OHERWYDD YR WYT TI GYDA MI, A’TH WIALEN A’TH
FFON YN FY NGHYSURO.
Yn yr adnod hon mae Dafydd yn ysgrifennu o’i
brofiad fel bugail ac fel dafad. Fel bugail, mae’n debyg
ei fod wedi arwain ei ddiadell drwy gymoedd tywyll
lle’r oedd perygl yn llechu ar ffurf anifeiliaid gwyllt
neu ladron. Bu’n rhaid iddo arwain y defaid drwy’r
fath leoedd er mwyn cyrraedd tir pori newydd neu
fynd adref. Fel ‘dafad’, roedd Dafydd wedi cerdded
trwy gymoedd o iselder, unigrwydd a bygythiadau
i’w fywyd. Yr oedd wedi profi presenoldeb Duw yn
chwalu ei ofn, yn ogystal ag amddiffyniad a chysur y
bugail yn y dyffrynnoedd hyn.

DYFFRYN TYWYLL DU
Gellir hefyd cyfieithu’r ymadrodd ‘Dyffryn cysgod
angau’ fel ‘y cymoedd tywyllaf ’. Rydym i gyd yn
profi ‘cymoedd’ ar daith ein bywyd – llefydd tywyll a
chysgodion – a achosir efallai gan alar marwolaeth,
afiechyd, beichiau ariannol neu brofiadau bywyd
anodd.
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Darllen 2 Corinthiaid 4:16-18. Mae 2 wirionedd yma
i feddiannu ac i ymddiried ynddynt pan fyddwn yn
cerdded mewn dyffryn.
Nid yw’r dyffryn yn barhaol. Mae ein helbulon fel
baich ysgafn o orthrymder sydd arnom yn awr.
Mae i’r dyffryn bwrpas. Mae’n rhan o’r broses o
ddarparu ... pwysau tragwyddol o ogoniant i ni.
Mae’n dal yn boenus ac yn anodd cerdded drwy’r
dyffryn, ond bydd dal gafael yn y gwirioneddau hyn
yn rhoi persbectif a gobaith.

NID OFNAF UNRHYW NIWED,
OHERWYDD YR WYT TI GYDA MI.
Mae ofn yn deimlad naturiol pan fyddwn yn cerdded
drwy ddyffryn.
Edrychwch ar y cyfeiriadau hyn at ofn yn y Beibl a

rhestrwch pam nad oes angen i bobl Dduw fod ag
ofn: Joshua 1:9; Eseia 43:1; 2 Timotheus 1:7; Ioan
14:27; 1 Pedr 5:7; 1 Ioan 4:18.
Ond mae’n bosib i ofn a ffydd fodoli ynghyd.
Darllenwch Marc 9:24.
Roedd gan dad y plentyn hwn ffydd y gallai Iesu
iachau ei fab, ond gofynnodd hefyd i Iesu gynyddu ei
ffydd.
Mae Jennifer Rothschild, yn ei llyfr Psalm 23*, yn
awgrymu bod
‘... ofn yn canolbwyntio ar y cysgodion. Ffydd yn
canolbwyntio ar y bugail.’
Mae hi’n cyfeirio at Rhufeiniaid 10:17 a Luc 17:5 am
help i weld y cymoedd trwy lygaid ffydd.
Mae hi’n dod i’r casgliad o’r ysgrythurau hyn bod dwy
ffordd i gael ‘persbectif ffydd’: mae ffydd yn cael ei
gynhyrchu gan air Duw a gellir gofyn am ffydd gan yr
Arglwydd.
Mae Rothschild hefyd yn awgrymu dwy ffordd i’n
helpu ni i adnabod presenoldeb Duw: bod yn llonydd
a chanu mawl.
Bod yn llonydd: llenwi ein meddwl gyda geiriau
Duw, fel yr ydym yn eu cael yn y Beibl. Mae Gair
Duw yn fyw ac yn rymus (Hebreaid 4:12) ac wrth i ni
ganolbwyntio ar adnodau o’r Beibl rydym yn dod yn
ymwybodol o bresenoldeb Duw.
Canu mawl: Mae addoli Duw yn un ffordd y tynnwn
yn agos at Dduw, ac wrth i ni wneud hynny mae’n
addo tynnu’n agos atom ni (Iago 4:8).
Myfyrio: nid oes rhaid i mi fod yn ofnus gan nad
wyf ar fy mhen fy hun – mae Duw gyda fi. Os
ydw i’n ofnus, gallaf ofyn i’r Bugail da am ffydd i
ganolbwyntio arno. Bydd caniatáu i air Duw lenwi
fy meddwl a’m calon a chanu clodydd iddo yn fy
ngalluogi i fod yn ymwybodol o’i bresenoldeb.

A’TH WIALEN A’TH FFON YN FY
NGHYSURO.
Pan fyddwch chi angen cysur, ble rydych chi’n
troi? I fwyd penodol? I le arbennig? Person
cydymdeimladol? Ffynhonnell cysur Dafydd oedd
gwialen a ffon ei Fugail.

Darllenwch yr adnodau hyn i ddarganfod sut oedd
y wialen a’r ffon yn cael eu defnyddio gan y bugail
a sut mae’r symbolau hyn yn ein helpu i ddeall
amddiffyniad Duw.
1 Samuel 17:34-35. Roedd Dafydd wedi defnyddio ei
wialen neu ei ffon i ddiogelu ei ddiadell ac ymladd
anifeiliaid gwyllt.
Job 21:9. Yr oedd y wialen yn symbol o ddisgyblaeth.
Numeri 17:2. Roedd y ffon yn symbol o awdurdod.
Exodus 14:14/Nahum 1:7/Rhufeiniaid 8:31. Amddiffyn
yr Arglwydd.
Job 5:17/Salm 94:12/Diarhebion 3:11, 12. Disgyblaeth yr
Arglwydd.
Salm 115:3/Mathew 28:18/Ioan 3:35. Awdurdod yr
Arglwydd.
Y gair Hebraeg am ffon yw mishenah ac mae’n
awgrymu rhywbeth i bwyso arno ac ymddiried
ynddo. Byddai Dafydd y bugail wedi defnyddio ei
ffon i dywys defaid oedd yn crwydro, i achub defaid,
i gyfeirio defaid – roedd yn gwybod y ffordd, roedd y
defaid i ymddiried ynddo.
Yn yr arf syml hwn, arfau y byddai pob bugail
wedi bod yn berchen arnynt yn amser Dafydd yn y
Dwyrain Canol, mae gennym symbolau o ofal Duw
drosom. Bydd yn ein gwarchod, yn ein disgyblu ac yn
ein cefnogi; mae ganddo awdurdod dros ein bywydau
a’n hamgylchiadau, bydd yn ein cyfeirio.
I ddiweddu’r astudiaeth hon: Myfyrio: mae’r gair
Saesneg am cysur, comfort, yn tarddu o air Lladin,
Fort yn syml, ‘cryf’’. Sut mae myfyrio bod gan fy
Mugail wialen a ffon yn fy ngwneud i’n gryf? Mae
Paul yn dweud wrth y Cristnogion yng Nghorinth (1
Corinthiaid 1:4) eu bod yn derbyn cysur fel y gallant
yn eu tro gynnig cysur i eraill: a oes rhywun y gallaf i
gynnig cysur iddo?
Gweddi: Diolch i ti Dad, fy Nuw, dy fod gyda ni,
hyd yn oed yn y cymoedd tywyllaf. Helpa ni i edrych
arnat yn y cymoedd hynny a chael ffydd y byddi’n ein
hamddiffyn ac yn dod â ni drwodd. Os gweli di’n dda,
gwna ni yn gryf pan fyddwn yn wan.
*Psalm 23; Jennifer Rothschild. Lifeway Press, 2018.
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ASTUDIAETH 5:
YR WYT YN ARLWYO BWRDD O’M BLAEN YNG NGŴYDD FY
NGELYNION, YR WYT YN ENEINIO FY MHEN AG OLEW: Y MAE FY
NGHWPAN YN LLAWN.
Ydych chi’n mwynhau eistedd i lawr am bryd o fwyd
gyda’ch teulu neu eich ffrindiau? Mae amseroedd
prydau bwyd yn gallu bod yn bleserus, boddhaol,
amser llawen – hynny yw, oni bai bod gennych
bedwar o blant gorflinedig, llwglyd, cranclyd!
Yn adnod 5, mae Dafydd bellach yn llunio Duw, y
bugail, fel gwesteiwr hael, sy’n paratoi pryd o fwyd
i ddangos ffafr a bendith i’r rhai sydd wedi cael
gwahoddiad.

YR WYT YN ARLWYO BWRDD
Mae llawer o gyfeiriadau at ‘fyrddau’ yn y Beibl, ac
maent yn fannau o anrhydedd, haelioni, ffafr, gwobr,
llawenhau, dathlu a bendithio (2 Samuel 9:1-7; 1
Brenhinoedd 2:7; Eseia 25:6-9; Mathew 22:1-4; Luc
14:15).
Un peth trawiadol i’w nodi yma yw pwy sy’n
paratoi’r bwrdd – Duw ei hun sy’n paratoi’r bwrdd,
mae’n cymryd rôl GWAS. Mae hyn yn ein hatgoffa
o’r achlysur yn efengyl Ioan, pennod 13, (hefyd ym
Mathew 23 a Luc 22) lle mae Iesu’n cymryd lle gwas
i olchi traed ei ddisgyblion er mwyn gosod esiampl
iddynt, a hefyd o ddysgeidiaeth Paul yn Philipiaid,
pennod 2, lle mae’n ehangu ar y rheswm pam y
gadawodd yr Arglwydd Iesu y nefoedd i fod yn was.
Darllenwch Philipiaid 2:6-8. I ble oedd rôl Iesu fel
gwas yn arwain yn y pen draw?

Myfyrio: mae Duw yn fy ngwahodd i’r bwrdd y mae
wedi ei baratoi oherwydd ei fod yn fy ngharu. Pa
eiriau sy’n dod i’r meddwl wrth i mi ystyried y bwrdd
anhygoel yma sy’n yn llawn o fendithion Duw? Sut
alla i ddod yn fwy ymwybodol o’r bendithion hyn a
sut alla i eu meddiannu i mi fy hun?

YNG NGŴYDD FY NGELYNION
Wynebodd Dafydd amrywiaeth o elynion yn ystod
ei fywyd – anifeiliaid gwyllt fel bugail, y Brenin Saul,
Goliath y cawr, byddinoedd y Cenhedloedd cyfagos,
hyd yn oed ei fab ei hun. Ond dywedir yma, hyd yn
oed pan fo gelynion yn bresennol, fod Duw yn paratoi
bwrdd o fendithion.
Efallai eich bod wedi wynebu gelynion hefyd – pobl
sy’n ein brifo trwy eu gweithredoedd a/neu eu
geiriau. Weithiau ceir amgylchiadau sy’n ‘elynion’
sy’n bygwth ein dinistrio, gan achosi straen neu
wrthdaro sy’n tarfu ar ein tawelwch meddwl. Gallwn
ninnau hefyd wledda ar fwrdd bendithion Duw wrth
wynebu gelynion. Yn yr astudiaethau blaenorol, yr
ydym wedi gweld fod y bugail ei hun yn ffynhonnell
bendith, drwy ei air – gan gynnwys maeth, heddwch
ym mhresenoldeb Duw, arweiniad, amddiffyniad – a
sut y gallwn gael mynediad i’r bendithion hyn trwy
Grist, ar unrhyw adeg.

Dychmygwch fwrdd o’ch blaen sy’n cael ei arlwyo â
holl fendithion Duw. Rhai yr ydym wedi eu hystyried
yn barod – amddiffyniad a darpariaeth y bugail, ei
ofal a’i gysur, ei arweiniad. Ar y bwrdd hefyd mae’r
bendithion enillodd Iesu inni drwy ei farwolaeth ar
y groes – mae maddeuant a chyfiawnhad, heddwch
gyda Duw a bywyd tragwyddol, cael ein mabwysiadu
fel plant y Duw byw.

Ond mae’r Beibl yn mynd ymhellach wrth sôn am
‘elynion’ ac yn datgan mai ein gelyn go iawn yw
Satan. Darllen Effesiaid 6:12. Mae Satan yn cael ei
ddisgrifio yn yr ysgrythur fel holwr cyfrwys (Genesis
3:1); cyhuddwr (Sechareia 3:1); temtiwr (Mathew
4:1); maen tramgwydd (Mathew 16:23); tad celwydd
a chelwyddgi (Ioan 8:44); yr un sy’n dwyn ac yn
dinistrio (Ioan 10:10); cynllwyniwr (Effesiaid 6:11);
un sy’n llyncu (1 Pedr 5:8); yr un sy’n arwain yr holl
fyd ar gyfeiliorn (Datguddiad 12:9).

Pam fod Duw wedi paratoi bwrdd mor anhygoel o
hael inni wledda wrtho? Darllen Ioan 3:16

Dylem fod yn ymwybodol fod Satan am ddinistrio
ein perthynas â Duw a’n rhwystro rhag mwynhau
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bendithion Duw. Mae Jennifer Rothschild* yn
dychmygu ein bod weithiau yn caniatáu i Satan
eistedd wrth ein bwrdd a dwyn ein bendithion,
wrth inni wrando arno yn sibrwd cyhuddiadau
a chelwyddau yn ein clustiau, a thrwy ganiatáu
iddo ein harwain ar gyfeiliorn (i amau Duw a’n
hiachawdwriaeth, i anufuddhau’n fwriadol). Mae
hi’n ein hannog i ddefnyddio’r adnodau canlynol o’r
Beibl i gau allan llais a dylanwad Satan: Eseia 54:17;
Rhufeiniaid 8:31; 1 Ioan 4:4; Datguddiad 12:11.

YR WYT YN ENEINIO FY MHEN AG OLEW
Mae’r Hen Destament a’r Testament Newydd yn
cynnwys sefyllfaoedd pan oedd rhywun yn cael eu
‘heneinio’. Roedd eneinio yn symbol fod person
wedi’i gysegru neu ei osod ar wahân ar gyfer
gwasanaeth arbennig. Felly, bendith arall y mae Duw
yn ei gyfrannu i’r rhai sy’n eistedd wrth ei fwrdd yw
rhoi iddynt rôl arbennig, a lle i wasanaethu.
Defnyddir eneinio hefyd fel trosiad am bresenoldeb a
gwaith yr Ysbryd Glân. Darllen 1 Samuel 16:13.
Mae’r Testament Newydd yn ein dysgu fod pawb
sy’n credu yn Iesu Grist yn derbyn yr Ysbryd Glân.
Darllen Rhufeiniaid 8:9 ac Effesiaid 1:13-14.
Mae’r ymadrodd hwn, yr wyt yn eneinio fy mhen
ag olew, yn ein hatgoffa y gallwn brofi eneiniad yr
Ysbryd Glân - ei bresenoldeb a’i waith - bob dydd
o’r newydd. Dyma un o’r trugareddau y datganodd
Jeremeia y byddwn yn eu derbyn bob bore o’r
newydd. (Galarnad 3:22, 23).

Y MAE FY NGHWPAN YN LLAWN

chanmoliaeth wrth iddo ddysgu gair Duw.
Rhufeiniaid 15:13: mae Paul yn gweddïo y bydd y
Cristnogion Rhufeinig yn gorlifo gyda gobaith, gan
rym yr Ysbryd Glân.
1 Thesaloniaid 3:12: mae Paul yn gweddïo y bydd y
Cristnogion yn Thesalonica yn gorlifo â chariad at ei
gilydd.
Gweler hefyd: 2 Corinthiaid 4:15; 2 Corinthiaid 7:4;
Philipiaid 1:26.
Mae’r adnodau hyn yn ein hannog i sylweddoli nad
yw’r profiad o orlifo â daioni Duw yn rhywbeth y
byddwn yn ei gynhyrchu ein hunain. Mae’n dod trwy
waith yr Ysbryd Glân o’n mewn, trwy’r Beibl, trwy
help Cristnogion eraill, trwy ofyn i Dduw mewn
gweddi am ras a llawenydd a chariad.
I ddiweddu’r astudiaeth hon: Myfyrio ar yr
ymadrodd gorlifo â daioni Duw - a allaf ddweud
yn onest fy mod yn ystyried fod fy mywyd yn awr
yn gorlifo â daioni Duw? A oes angen i mi siarad â
Duw am feysydd penodol o fy mywyd sydd angen eu
‘llenwi’?
Gweddïo: Dduw fy Nhad, mae mor ryfeddol meddwl
dy fod wedi paratoi bwrdd yn llawn bendith i dy
bobl. Diolch fod Iesu yn fodlon dod yn was a marw
drosom fel y medrwn feddiannu’r bendithion hyn.
Rydym yn codi ein cwpan iti, gan ofyn iti ein llenwi,
i orlifo gyda chariad a llawenydd a moliant a diolch.
Helpa ni i beidio â gwrando ar Satan, ein gelyn. Helpa
ni i ganolbwyntio ar Iesu, ein bugail da, pan fyddwn
yn wynebu gelynion eraill, ac yn cael prawf o’i
bresenoldeb a’i amddiffyn.
*Psalm 23: Jennifer Rothschild, Lifeway Press. 2018.

Pa ddelweddau sy’n dod i’ch meddwl wrth feddwl am
gwpan orlawn?
Mae’r gair Hebraeg am orlifo a ddefnyddir yn yr
adnod hon yn golygu gwlychu drwyddo. Mae Dafydd
wedi bod yn meddwl sut mae ei fugail yn darparu ar
ei gyfer ac mae’n honni, ‘Mae fy mywyd wedi ei lenwi
drwyddo â daioni Duw!’
Mae’r Beibl yn cynnwys llawer o gyfeiriadau at
Gristnogion yn cael eu llenwi ac yn gorlifo:
Salm 119:171: mae’r Salmydd yn cael ei lenwi â
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ASTUDIAETH 6:
YN SICR, BYDD DAIONI A THRUGAREDD YN FY NILYN BOB DYDD
O’M BYWYD, A BYDDAF YN BYW YN NHŶ’R ARGLWYDD WEDDILL
FY NYDDIAU.
Yn adnod olaf y Salm hon mae Dafydd yn edrych
ymlaen ac yn rhagweld gyda sicrwydd bod Duw yn
mynd i ofalu amdano yn y dyfodol a hyd yn oed i
dragwyddoldeb. Mae’n sicr y bydd yn parhau i brofi
daioni a thrugaredd Duw.
Mae edrych ar eiriau Hebraeg gwreiddiol ymadrodd
cyntaf yr adnod hon yn rhoi mwy o ddyfnder ystyr i
ni.
yn sicr: gellir ei gyfieithu hefyd fel yn gyfan gwbl/yn
unig ac mae’n cyfleu haeriad pendant o wirionedd.
daioni: yn llythrennol yn golygu peth da/budd/lles.
trugaredd: y cyfieithiad gorau fyddai ffyddlondeb
cariadlawn.
dilyn: golygu mynd ar drywydd.
Mae’n bosibl ail-ysgrifennu’r ymadrodd hwn gan
ddefnyddio diffiniadau Hebraeg fel hyn: Mae Duw
am byth gyda chi ac i chi. Mae ar eich trywydd gyda’i
ffyddlondeb cariadlawn a daioni.
OND, os edrychwn ni ar brofiadau ein bywyd, a ydyn
ni, mewn gwirionedd, yn teimlo fod pob amgylchiad
a ph rofiad wedi bod yn dda ac yn llawn cariad a
charedigrwydd? Sut y gallwn ddod i delerau â hyn?

1. PROFIAD DAFYDD
Roedd hyd yn oed Dafydd yn adnabod cyfnodau pan
nad oedd popeth yn dda. Fel nodwyd eisoes, roedd
yn wynebu perygl corfforol pan oedd yn fugail wrth
iddo ymladd anifeiliaid gwyllt; heriodd gawr mewn
brwydr un-i-un; ei gasáu a’i erlid gan y Brenin Saul ac
yna gwrthryfel ei fab ei hun yn ei erbyn wrth i hwnnw
geisio ei ddiorseddu. Pennod arall yn ei fywyd, nad
ydym wedi ei ystyried, yw ei odineb gyda Bathsheba
a arweiniodd ato’n llofruddio ei gŵr ac yna’n colli
eu mab bach. Gwyddai Dafydd am euogrwydd
a chywilydd dwys, gwyddai ei fod wedi camdrin
Bathsheba a’i gŵr. Roedd yn gwybod ei fod wedi
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pechu yn erbyn Duw. Ond, profodd hefyd edifeirwch
a thrugaredd Duw.
Darllen Salm 51 a nodi’r hyn a geisiodd Dafydd gan
Dduw (yn ad. 17). Ceisiwch eu rhoi mewn 2 gategori
– y ceisiadau am drugaredd (cynnwys maddeuant a
glanhau) a’r ceisiadau am ddaioni Duw.
A oes ryfedd bod Dafydd yn gallu dweud yn bendant
y bydd daioni a thrugaredd Duw yn ei ddilyn ef?
Dyma a brofodd yn barod.
Darllen 1 Ioan 1:9. Dyma sut mae Duw yn ymateb i
weddïau o gyffes. Dyma a brofodd Dafydd, a dyma’r
hyn y gall bawb sy’n credu yn Iesu Grist ei brofi.
Mae llawer o bobl yn cael trafferth gydag euogrwydd
a chywilydd, hyd yn oed ar ôl cyfaddef pechod a gofyn
am faddeuant. Ar ddiwedd yr astudiaeth hon mae yna
ysgrythurau a fydd yn ein helpu. Efallai y bydd yn rhaid
i ni ailadrodd y gwirioneddau hyn i ni ein hunain am
ddyddiau lawer cyn iddynt ddod yn realiti personol,
ond gallwn ofyn i Dduw am gymorth ei Ysbryd Glân ac
atgoffa ein hunain fod daioni a ffyddlondeb cariadlawn
yn eiddo inni.

2. PROFIAD YR APOSTOL PAUL
Darllen 2 Corinthiaid 11:24-27. Yn yr adnodau hyn,
mae Paul yn rhestru sut mae wedi cael ei drin yn
wael gan ei fod yn dilyn galwad Duw i bregethu yr
efengyl – nid yw’n swnio fel bywyd yn llawn daioni a
thrugaredd!
Darllenwch Philipiaid 1:12-14. Pa les oedd wedi dod
o’i garcharu ym Mhalas Cesar yn Rhufain?
Ond mae Paul yn mynd ymhellach yn ei lythyr at y
Cristnogion yn Rhufain.
Darllenwch Rhufeiniaid 8:28. Mae Duw yn gweithio
pob peth er daioni – er ein daioni, er daioni i eraill,
i’w ddibenion.

Darllenwch Rhufeiniaid 8:35-39. Yn union fel
Dafydd, mae Paul yn credu na fydd unrhyw beth yn
ein gwahanu oddi wrth ddaioni a thrugaredd Duw.
Cofiwch y bwrdd (adnod 5) sy’n eiddo inni hyd yn
oed ym mhresenoldeb gelynion.

Rydym eisoes wedi nodi bod Tŷ’r Arglwydd yn cael
ei ddefnyddio i ddisgrifio’r Tabernacl a’r Deml yn
yr Hen Destament. Yn y Testament Newydd, gelwir
y crediniwr unigol a’r Eglwys hefyd yn dŷ Duw (1
Corinthiaid 3:16; Hebreaid 10:21; 1 Timotheus 3:15).

Er cysur inni, mae Paul hefyd yn cadarnhau na
fyddwn yn deall ffyrdd Duw yn llawn nes bod Crist yn
dychwelyd neu pan fyddwn yn cyrraedd y nefoedd.
Gweler 1 Corinthiaid 13:12. Hyd nes hynny, y mae’n
SICR fod cariad a daioni y Bugail yn eiddo inni.

Fel y gwelsom drwy gydol y Salm hon, mae’r bugail
bob amser gyda’i ddefaid. Er ei bod yn wir y byddwn
yn trigo gyda Duw yn y nefoedd un diwrnod, mae
hefyd yn wir ein bod wedi dechrau byw gydag ef
eisoes. Mae Dafydd wedi ein hannog drwy gydol y
Salm hon i sylweddoli fod bywyd gyda’n Bugail yn
gorlifo gyda’i ddaioni a’i gariad – hyd yn oed pan
fyddwn yn cerdded drwy gymoedd. Daw’r Salm i ben
drwy edrych ymlaen i’r adeg pan y gwelwn ein Bugail
wyneb yn wyneb, pan na fydd ‘cymoedd’ yn bodoli a
phan fyddwn yn canmol ei ddaioni a’i gariad am byth.

A BYDDAF YN BYW YN NHŶ’R ARGLWYDD
WEDDILL FY NYDDIAU
Beth sy’n dod i’r meddwl wrth ddarllen yr ymadrodd
hwn?
Fe’i defnyddir droeon yn yr Hen Destament, gan
gyfeirio’n bennaf at y Tabernacl neu’r Deml (Exodus
25:8, 9; 1 Brenhinoedd 8:10). Ond mae’r ffaith fod
Dafydd yn defnyddio’r gair ‘am byth’ neu ‘weddill
fy nyddiau’ yn arwain y rhan fwyaf o sylwebyddion i
ddod i’r casgliad ei fod yn meddwl am gartref Duw yn
y nefoedd.
Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion ei fod wedi dod
oddiwrth ei Dad yn y nefoedd (Ioan 6:38); ei fod
yn mynd yn ôl i’r nefoedd a’i fod yn mynd i baratoi
lle ar eu cyfer yn y nefoedd (Ioan 14:2, 3). Mae Iesu
hefyd yn defnyddio ymadroddion fel mynd mewn i
fywyd, paradwys a Teyrnas Dduw i ddisgrifio bywyd
gyda Duw ar ôl marwolaeth (Mathew 19:17; Luc
23:24; Luc 13:29). Dysgodd yr apostolion fod gwir
ddinasyddiaeth pobl Dduw mewn gwlad /dinas Nefol
(Philipiaid 3:20; Hebreaid 11:16), ac y dylent osod
eu meddyliau ar bethau uchod lle mae etifeddiaeth
ogoneddus yn eu haros (Colosiaid 3:2; 1:12). Ac wrth
gwrs, mae gan Lyfr y Datguddiad lawer i’w ddweud
am y nefoedd, yn enwedig Datguddiad 21.

I ddiweddu’r astudiaeth hon: Myfyrio ar
ymwybyddiaeth Dafydd ei fod yn byw gyda’i Fugail
bob dydd, yn ogystal ag edrych ymlaen at y nefoedd –
sut fyddai fy mywyd yn newid pe bawn i’n byw gyda’r
persbectif hwn?
Gweddi: Dad Nefol, wrth inni edrych yn ôl dros ein
bywydau, gwelwn lawer o bethau nad oeddent yn
dda ac sy’n anodd eu deall. Helpa ni i gredu dy fod
yn gweithio pob peth er ein lles a phan wynebwn
heriau bywyd, helpa ni i gofio y byddant yn dod i ben
un diwrnod a byddwn gyda thi yn y nefoedd, yn dy
fwynhau am byth. Diolch am dy bresenoldeb bob
eiliad o bob dydd, ac am dy Ysbryd Glân, sy’n byw
oddi mewn i ni. Diolch am fod yn fugail da i ni.

Ysgrythurau wrth brofi cywilydd ac euogrwydd:
Rhufeiniaid 8:1; 2 Corinthiaid 5:17; Galatiaid 2:20;
Philipiaid 3:13-14; 1 Ioan 1:9; Hebreaid 8:12; Hebreaid
12:1,2.

Sawl gwaith yn y Beibl, mae pobl Dduw yn cael eu
hannog i feddwl am fywyd gyda Duw yn y nefoedd
er mwyn annog ffydd a chael persbectif cywir ar
fywyd. Wrth deithio drwy ddyffrynnoedd bywyd, gan
wynebu galar, erledigaeth, temtasiwn ac anawsterau,
fe’n hatgoffir mai dros dro y mae’r rhain, a bod
ein cartref go iawn, tragwyddol, yn y nefoedd (2
Corinthiaid 4:17).
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DAFAD AR GOLL

Stori i’r plant allan o Beibl Bach i Blant,
Cyhoeddiadau’r Gair

B

ob man y byddai Iesu’n mynd,
fe fyddai cannoedd o bobl yn
ei ddilyn - pobl dda, a phobl ddrwg
hefyd. Roedden nhw eisiau gweld
beth oedd Iesu’n ei wneud, a chywed
beth oedd ganddo i’w ddweud.
Roedd llawer o bobl yn caru Iesu.
Ond cwyno y byddai rhai eraill.
“Mae Iesu’n ffrindiau efo pobl
ddrwg. Mae o’n mynd i barti efo nhw.
Dydi hynny ddim yn iawn.”
Felly dwedodd Iesu y stori yma….
Un tro roedd dyn yn cyfrif ei
ddefaid. Roedd ganddo gant o ddefaid, felly fe fu
wrthi am amser hir.
“Un, dwy, tair…
“dau ddeg…tri deg...pedwar deg…
Naw deg saith, naw deg wyth, naw deg naw…”
Ble roedd rhif cant?
Roedd rhif cant ar goll!
Roedd ganddo naw deg naw o ddefaid ar ôl o hyd.
Felly a oedd o’n poeni fod un ar goll? Oedd, wrth
gwrs!
Aeth y dyn allan ar unwaith i chwilio amdani.
Chwilio a gwrando. Gwrando a chwilio. Roedd am
ddal i chwilio nes dod o hyd i’r ddafad oedd ar goll.
O’r diwedd fe glywodd sŵn gwan
“Baaa! Baaa!”
Aeth ar ôl y sŵn - a dyna lle’r oedd ei ddafad.
Gafaelodd ynddi’n dynn. Yna cododd hi ar ei
ysgwydd a’i chario yr holl ffordd adref.
Pan ddaeth at y tŷ, rhuthrodd i mewn i ddweud
wrth ei wraig a’i blant.
“Fe ddes i o hyd iddi. Mae’r ddafad yn ddiogel.
Dyma hi.”
Yna brysiodd i ddweud wrth y bobl drws nesa.
“Fe ddes i o hyd iddi. Mae’r ddafad yn ddiogel.
Dyma hi. Dewch draw i’n tŷ ni i gael parti.”
Roedd pawb yn hapus, am fod diwedd hapus i’r
stori. Yna trodd Iesu at y bobl oedd yn cwyno:
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“Pan fyddwch chi’n colli dafad, ydych chi ddim
yn hapus pan fyddwch yn dod o hyd iddi? Pan mae
rhywun sydd mewn trwbl yn dod yn ôl at Dduw, mae
Duw yn hapus hefyd. Dydi Duw ddim am i neb fynd
ar goll.”
Dywedodd Iesu fwy am ddefaid ac am y bugail sydd
yn gofalu amdanyn nhw.
“Mae bugail da yn adnabod pob un o’i ddefaid ac
mae’r defaid yn adnabod ei lais o. Fe wnaiff y defaid
ddilyn eu bugail – ond rhedeg i ffwrdd oddi wrth bobl
ddieithr wnân nhw.”
Yna dwedodd Iesu:
“Fi ydi’r bugail da. Rydw i’n adnabod fy nefaid ac
mae fy nefaid yn fy adnabod i.”
“Os daw anifail gwyllt i frifo’r defaid,” meddau
Iesu, “mae’r bugail da yn ymladd efo fo. Dydi o byth
yn rhedeg i ffwrdd.”
Yna dywedodd
“Fi yw’r Bugail Da. Fe wna i farw dros fy nefaid, i’w
cadw’n ddiogel.”
Stori 47: Dafad ar Goll o Beibl Bach i Blant gan Pat
Alexander addasiad Brenda Wyn Jones hawlfraint
Cyhoeddiadau’r Gair 1998

ADNODDAU AR GYFER Y STORI:
Cyfres DVD Stori Duw, Stori 42:’Y Ddafad aeth ar Goll’
Llyfrau Stori Hwyl Jig-so: Pam fod y bugail yn hapus?
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h
Thema Y Bugail Da 2021 • Rhaglen DORCAS • 21

BUGEILIAID Y STRYD

Jill-Hailey Harries

‘Bydded gofal gennych, bob un nid am
ei fuddiannau ei hunan yn unig ond am
fuddiannau pobl eraill hefyd’
Philipiaid 2:4

Y

n fuan wedi i mi gyrraedd Abertawe yn weinidog
ar eglwysi Bethel, Sgeti a Triniti, Abertawe, cefais
wahoddiad i gyfarfod blynyddol Bugeiliaid y Stryd.
Wrth fynd yno bu i mi ail adrodd wrth fy hun, ‘paid
a gwirfoddoli i wneud dim’! Nid oedd gennyf syniad
am eu gwaith nôl yn 2012, a rhaid i mi ddweud imi
gael fy nghyffroi wrth glywed am y gwaith, ac wrth
gwrs, ar ddiwedd y noson, teimlais fy mod yn cael fy
ngalw i gyflawni y weinidogaeth yma.
Yn ystod yr hyfforddiant o 12 wythnos fe ddysgais
bod y fenter wedi dechrau yn Llundain, yn Brixton
yn 2003 gan weinidog o’r enw Les Isaac. Bellach mae
yna filoedd o wirfoddolwyr mewn trefi a dinasoedd
ym Mhrydain. Un peth sy’n ofynnol yw eich bod
yn Gristion o argyhoeddiad ac wedi bod yn aelod
ffyddlon mewn eglwys am o leiaf blwyddyn.
Y nôd yw gweithio gydag ieuenctid, yn arbennig y
rhai sy’n cael eu hunain mewn ychydig o drafferth
ar noson allan a hynny trwy oryfed neu ddioddef
o effaith cyffuriau, neu yn teimlo’n unig ac eisiau
sgwrs er mwyn rhannu eu gofid. Wedi dweud
hynny, yr ydym yn delio gyda phobl o bob oed. Y
rôl yw gwrando, cynorthwyo, dangos tosturi a dod â
heddwch ar ein strydoedd. A’r prif beth yw dangos
cariad Crist drwy ein gweithredoedd, felly nid oes
amodau wrth i ni gynorthwyo y rhai mewn angen.
Gyda phrofiad, down i wybod pwy sydd angen
ein cymorth - y mae ambell sefyllfa yn fwy amlwg
na’i gilydd; yn enwedig pan ddarganfyddwn rhai
yn gorwedd ar y llawr bron yn ddiymadferth ar ôl
goryfed. Mewn ambell sefyllfa arall, darganfod pobl
ar eu pen eu hunain y gwnawn ac y maent yn amlwg
mewn gofid, ar goll (oherwydd nid ydynt yn adnabod
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y ddinas) neu wedi colli eu ffrindiau. I’r Bugeiliaid
mwyaf craff gellir gweld pwy yw y rhai sydd wedi eu
dylanwadu gan reibwyr (predators).
Ein hymateb i’r rhain i gyd yw cyflwyno ein
hunain fel Bugeiliaid y Stryd a dweud ein bod yn
wirfoddolwyr o’r eglwysi lleol. Ond â dweud y gwir,
bellach mae’r rhan fwyaf o’r bobl yn gwybod pwy
ydym gan bod presenoldeb Bugeiliaid y Stryd wedi
bod yn Abertawe ers dros 15 mlynedd. I’r rhai sydd
wedi goryfed, yr ydym yn ceisio eu cadw yn effro a
chynnig dŵr iddynt, trio eu sobri ddigon i wneud yn
siwr eu bod hwy yn mynd adref yn ddiogel, gall hyn
olygu eu hebrwng i’r lle tacsi, neu ffonio cyfaill neu
aelod o’r teulu ar eu rhan i ddod i’w nhôl, fe fyddwn
yn aros gyda nhw nes iddynt gael y cymorth priodol,
fe all hynny fod yn hanner awr neu yn rhai oriau.
Ambell waith mewn sefyllfa difrifol nid oes dewis
gyda ni ond galw am ambiwlans. Mewn sefyllfaoedd
llai difrifol bydd sgwrsio a chynnig dŵr i’w yfed yn
ddigon i godi eu hyder er mwyn iddyn nhw fynd
ymlaen i ben eu taith.
Yr ydym hefyd yn cario ‘fflip fflops’! Y merched yn
bennaf sydd angen y rhain a hynny pan fydd y sgidiau
ffasiynol sodlau uchel eithriadol yn dechrau gwasgu,
ac mae angen rhywbeth ychydig fwy esmwyth arnynt
i wisgo. Yr ydym yn cynnig cymorth cyntaf elfennol
iawn, bydd rhai yn syrthio ac yn cael briwiau bach;
eto mewn sefyllfa o’r fath mae yna werthfawrogiad
am ein bod yn dangos consyrn a chariad.
Gwyddom bod rhieni yn naturiol yn poeni am
eu plant wrth eu gweld yn mynd allan gyda’r nos.
Gobeithio bod ein presenoldeb ar y stryd ar nos
Wener a nos Sadwrn yn dod â rhywfaint o gysur

iddyn nhw o wybod bod yna rywrai yn gwylio ac yn
barod i ofalu am y rhai sy’n cael eu hunain mewn
sefyllfaoedd bregus.
Dywed rhai ein bod yn ddewr iawn i fynd allan am
10.30yh tan 4yb, ond a dweud y gwir mynd allan ydyn
ni ymysg pobl sydd wedi mynd allan i fwynhau. Mae
yna gyd-weithio ag eraill sydd yn gweithio gyda’r
nos, e.e. y dryswyr (door staff ), yr heddlu, gweithwyr
o’r cyngor ac ati. Ond y peth mwyaf pwysig yw ein
bod yn cael ein cynnal gan y Bugeiliaid Gweddi.
Mae’r rhain tu ôl i’r llenni ac yn gweddïo’n gyson tra
fyddwn allan ar y stryd. Trwy eu gweddïau hwy cawn
ein cynnal dan ofal y Bugail Da.

Paul at y Philipiaid, pennod 2, adnodau 1-12 sy’n fy
ysgogi i cyn mynd allan, yn arbennig adnodau 3 a 4,
‘Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o
ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd bydded
i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag
ef ei hun. Bydded gofal gennych, bob un nid am ei
fuddiannau ei hunan yn unig ond am fuddiannau
pobl eraill hefyd.’
Braint aruthrol yw cael gwasanaethu yr Arglwydd
Iesu Grist yn y modd yma, yn wir y mae yn gallu bod
yn brawf ar ein hamynedd ar adegau, ond diolch am
ras a chariad Duw drwy’r cyfan.

Daw stori y Samariad Trugarog i feddwl llawer wrth
sôn am y gwaith yma. Yn bersonol y geiriau yn llythyr
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CAETHWASIAETH HEDDIW

Gwawr Davies

D

wi wastad
wedi teimlo
mor ffodus imi
gael fy magu yn
Nyffryn Clwyd. Ar
ôl gorffen yn Ysgol
Uwchradd Glan
Clwyd, Llanelwy a thrwy waith
Coleg y Bala, mi ddes i berthynas ag
Iesu. Yn 2012, ar ymweliad â chapel
yn Llundain, clywais ddynes o’r
enw Christine Caine yn pregethu
ar Mathew 9:35-38, ac yn sôn am
broblem caethwasiaeth, pwnc a oedd
yn ddiarwybod i mi ar y pryd, fel
caethwasiaeth modern beth bynnag.
Ers y penwythnos yna rwyf wedi dod
i ddeall tipyn mwy amdano, a deall
sut mae Duw am i mi ymateb yn fy
nghalon i’r diwydiant creulon yma.
Mae yna 40 miliwn o gaethweision
yn y byd, 13,000 yn y Deyrnas
Unedig, a dim ond 1% sy’n cael eu
hachub ohono.
Symudais i Lundain yn mis
Mai 2018 i weithio’n llawn amser fel nyrs plant, a
chael y cyfle i wirfoddoli gydag elusen o’r enw A21.
Bwriad yr elusen ydy diddymu caethwasiaeth yn
gyfangwbl. Rwyf wedi bod yn gwneud gwaith yn y
swyddfa gyda chodi arian, dysgu ymwybyddiaeth o
fewn ysgolion, helpu i drefnu digwyddiadau a mynd
â’r ymwybyddiaeth yna i lefydd fel gorsafoedd tiwb
yn Llundain, ynghyd â chodi arian yno. Digwyddiad
blynyddol mawr gan A21 ydy gwneud ‘Walk for
Freedom’. Gorymdaith i godi ymwybyddiaeth
mewn trefi gwahanol o gwmpas y byd, a hynny yn
cydredeg ar yr un diwrnod. Yn mis Hydref 2019,
roedd gorymdeithiau yn Llandudno, Caerdydd ac
Abertawe! Mae gwirfoddoli wedi fy ngalluogi i dyfu
mewn hyder, ymwybyddiaeth ac mewn ffydd bod
Duw yn gallu achub ac adfer calonnau a bywydau
pobl i fywyd rhydd a newydd.
Ers gorffen gyda A21 y flwyddyn ddiwethaf,
rwyf wedi bod yn gwirfoddoli hefo elusen
Gristnogol o’r enw Tamar sy’n ymweld â
merched sy’n gweithio o fewn y diwydiant rhyw
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yn Westminster, Llundain. Mae’r elusen yn creu
perthynas gyda’r merched hyn, ac yn eu cefnogi
i ddysgu Saesneg, i ddarllen y Beibl gyda nhw, a
rhoi‘r anoddau a’r hyder iddyn nhw geisio bywyd
newydd oddi wrth y diwydiant creulon yma.
Ym mis Hydref 2019 fe fues i’n ffodus i gasglu £1,200
ar gyfer A21 a Tamar, gan redeg hanner marathon am
y pedair penwythnos gydol y mis.
Mae gwirfoddoli i’r ddwy elusen yma wedi bod yn
heriol ond yn fendithiol. Mae’r Beibl wedi dangos i
mi fod Duw wedi creu ei bobl yn hafal yn ei olwg ei
hun - dydy gwerthu a chamddefnyddio pobl ddim yn
rhan o gynllun Duw. Mae Duw eisiau i ni drysori ei
blant, ac am i bawb werthfawrogi pa mor werthfawr
ydyn nhw yn llygaid eu Tad nefol. Rwyf wedi profi
y cariad yma gan Iesu felly rwyf eisiau i eraill brofi
yr un peth. Mae brwydro yn erbyn caethwasiaeth
yn dechrau wrth gredu yn yr Efengyl, credu ein bod
ym mhresenoldeb Duw cariadus a sanctaidd sy’n
berchen ar ei holl bobl. Rydym wedi cael ein galw gan
y Bugail Da i garu ein cymydog!

Y FREF A GLYW’R BUGAIL

Mari Jones

“D

acw damaid glas gwerth
ei gael eto fan acw!”
Gallwch ddychmygu dafad yn
sgwrsio â hi ei hun ar fynydd
creigiog. A dyna roi’r hwb a’r naid
angenrheidiol i’w gyrraedd. Pan
ddaw yn fater o ddod yn ôl, nid
yw mor hawdd. Dipyn haws oedd
dod i lawr y graig na neidio’n ôl.
Caiff ei hun ar rimyn o graig, heb
le i symud yn ôl nac ymlaen, y
graig o’i hôl a’r dibyn o’i blaen.
Dyma lle mae’n rhaid iddi aros er
pob ymdrech i’w gwaredu’i hun.
Tybed a wêl rhywun hi? Yno y
gall fod am ddyddiau cyn y gwêl
ei pherchennog hi a’i gwaredu.
Pan wêl y bugail hi gyntaf,
ni wna unrhyw ymdrech i’w
chyrraedd. Dim ond taflu trem
eiddgar i’w chyfeiriad. Â heibio’r
fan trannoeth efallai, eto heb
wneud dim i geisio mynd ati. Y
ddafad druan yn cael ei gadael
yno i lwgu.
Dychwel y ffarmwr eto ymhen
ychydig ddyddiau, a’i ddafad
erbyn hyn wedi gwanhau cymaint
nes torri ei chalon, ac yn ei
hanobaith yn dechrau brefu a
galw allan yn eiddgar.

Disgwyl ei chlywed yn brefu y
bu’r bugail hyd yma. Gŵyr yn awr
mai dyma ei gyfle i’w chyrchu.
Pe buasai wedi mynd yno i’w
cheisio cyn iddi frefu fe fuasai
ganddi ddigon o nerth i wneud
rhywbeth drosti ei hun, ac yn ei
braw o’i weld yn dod ati, neidiai
i’w marwolaeth i’r dyfnder islaw.
Ond y mae’n brefu bellach. Gŵyr
y bugail mai dyna ei gyfle, ei
bod hi’n awr yn dibynnu ar ei
drugaredd.
Â yno gyda dwy raff bwrpasol.
Clyma ben y ddwy am delpyn
o graig gadarn uwchben y fan.
Ymeifl yn un ohonynt a’i ollwng
ei hun fel creigiwr mewn chwarel
o afael i afael i lawr y rhaff nes
cyrraedd lle mae’r ddafad. Rhydd
y bugail yr ail raff amdani’n
ddiogel. Tynn ei hunan eilwaith i
fyny’r rhaff i ben y graig, yna cwyd
y ddafad yn ofalus. Mawr fydd ei
lawenydd o’i chael yn ddiogel, a
mawr fydd ei ofal amdani hyd nes
yr adnewyddir ei nerth.
Yn sicr y mae gan y bugail
ddigon o ddefaid yn weddill i
ofalu amdanyn nhw heb fentro
ei fywyd i arbed yr un yna. Ond

’doedd dim dewis ganddo. Ei
eiddo ef ydoedd. Pwy arall a âi?
Gŵyr yn burion mai ef ei hun
yw’r unig ateb i’w chri. Ac er iddo
edrych yn ddihitio, gŵyr mai ei
gyfrifoldeb ef yw ei gwaredu.
Fe gawn ninnau’n hunain,, trwy
ein crwydro ffôl, mewn cyflwr
digon tebyg i’r ddafad. Ac yn
gweld y Bugail efallai yn hir iawn
yn dod. Mae’n ymddangos i ni
fod y Bugail yn hirymarhous. Ond
disgwyl y mae yntau am glywed
y fref, y crac hwnnw yn y llais
sy’n dweud ein bod bellach yn
barod i adael Iddo Ef ein hachub.
Ni roddodd dynion sy’n credu
ynddynt hwy eu hunain erioed
groeso i ymyriad Duw yn eu
bywyd.
‘Agos yw yr Arglwydd at y rhai
drylliedig o galon; ac efe a geidw’r
rhai briwedig o ysbryd’ Salm
34:18.
‘Ceisiwch fi hefyd, a chwi a’m
cewch, pan y’m ceisioch â’ch holl
galon’ Jeremeia 29:13.
Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Yng
Nghysgod y Gorlan gan Mari Jones,
Gwasg Bryntirion.
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CYNLLUN DARLLEN MISOL

Llewyrch i’m Llwybr

1

6

11

Myfi yw’r bugail da. Y mae’r
bugail da yn rhoi ei einioes dros y
defaid.

Bydded i Dduw tangnefedd, yr
hwn a ddug yn ôl oddi wrth y
meirw ein Harglwydd Iesu, Bugail
mawr y defaid, trwy waed y
cyfamod tragwyddol ...

Byddaf yn gosod arnynt un bugail,
fy ngwas Dafydd, a bydd ef yn
gofalu amdanynt; ef fydd yn
gofalu amdanynt ac ef fydd eu
bugail.

Hebreaid 13:20

Eseciel 34:23

7

12

A phan ymddengys y Pen Bugail,
fe gewch eich coroni â thorch
gogoniant, nad yw byth yn
gwywo.

Bydd yr Arglwydd eich Duw yn
mynd o’ch blaen, ac ef fydd yn
ymladd trosoch, fel y gwnaeth yn
eich gŵydd yn yr Aifft, a hefyd
yn yr anialwch lle gwelsoch fod
yr Arglwydd eich Duw yn eich
cario, fel bydd dyn yn cario ei
fab ei hun, bob cam o’r ffordd yr
oeddech yn ei theithio nes dod i’r
lle hwn.

Ioan 10:11

2
Ond dywedodd Dafydd wrth Saul,
“Bugail ar ddefaid ei dad yw dy
was”.

1 Samuel 17:34

1 Pedr 5:4

3
Fy ngwas Dafydd a fydd yn frenin
arnynt, a bydd un bugail drostynt
i gyd. Byddant yn dilyn fy
nghyfreithiau ac yn gofalu cadw
fy neddfau.

Eseciel 37:24

8
“Clywch air yr Arglwydd
genhedloedd; cyhoeddwch yn
yr ynysoedd pell, a dweud, ‘Yr
un a wasgarodd Israel fydd yn ei
gasglu; bydd yn gwylio drosto fel
bugail dros ei braidd.’

Jeremeia 31: 10

4
Y mae gennyf ddefaid eraill hefyd,
nad ydynt yn perthyn i’r gorlan
hon. Rhaid imi ddod â’r rheini
i mewn, ac fe wrandawant ar fy
llais. Yna bydd un praidd ac un
bugail.

Ioan 10:16

9
Myfi yw’r bugail da; yr wyf yn
adnabod fy nefaid, a’m defaid yn
f ’adnabod i, yn union fel mae y
Tad yn f’adabod i, a minnau’n
adnabod y Tad. Ac yr wyf yn rhoi
fy einioes dros y defaid.

Ioan 10:14, 15

5
Yn hyn y mae cariad: nid ein bod
ni’n caru Duw, ond ei fod ef wedi
ein caru ni, ac wedi anfon ei Fab
i fod yn aberth cymod dros ein
pechodau.

1 Ioan 4:10

10
Fel y mae bugail yn gofalu am ei
braidd gwasgaredig pan fydd yn
eu mysg, felly y byddaf finnau’n
gofalu am fy mhraidd; byddaf
yn eu gwaredu o’r holl fannau
lle gwasgarwyd hwy ar ddydd
cymylau a thywyllwch.

Eseciel 34:12
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Deuteronomium 1:30, 31

13
Y mae’r Arglwydd yn gwylio
ffordd y cyfiawn, ond y mae
ffordd y drygionus yn darfod.
Mae’r ARGLWYDD yn gofalu am
y rhai sy’n ei ddilyn, ond bydd y
rhai drwg yn cael eu difa.

Salm 1:6

14
Oherwydd ef yw ein Duw, a
ninnau’n bobl iddo a defaid ei
borfa; heddiw cewch wybod ei
rym, os gwrandewch ar ei lais.

Salm 95: 7

15
Gwybyddwch mai’r Arglwydd
sydd Dduw; ef a’n gwnaeth, a’i
eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei
borfa.

Salm 100:3

16

22

27

Fe saif ac arwain y praidd
yn nerth yr Arglwydd, ac ym
mawredd enw’r Arglwydd ei
Dduw. A byddant yn ddiogel,
oherwydd bydd ef yn fawr hyd
derfynau’r ddaear; ac yna bydd
heddwch.

Yr Arglwydd yw fy mugail; ni
bydd eisiau arnaf.

Yr wyf yn gorwedd ac yn cysgu, ac
yna’n deffro am fod yr Arglwydd
yn fy nghynnal.

Micha 5:4, 5

17
Pan laniodd Iesu gwelodd dyrfa
fawr, a thosturiodd wrthynt am
eu bod fel defaid heb fugail; a
dechreuodd ddysgu llawer iddynt.

Marc 6:34

Salm 23:1

Salm 3:5

23
Oherwydd bydd yr Oen sydd
yng nghanol yr orsedd yn eu
bugeilio hwy, ac yn eu harwain
i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a
bydd Duw yn sychu pob deigryn
o’u llygaid hwy.

Datguddiad 7:17

24

Oherwydd yr oeddech fel
defaid ar ddisberod, ond yn awr
troesoch at Fugail a Gwarchodwr
eich eneidiau.

1 Pedr 2:25

Salm 25:4, 5

19

25

Bwriwch eich holl bryder arno
ef, oherwydd y mae gofal ganddo
amdanoch.

Byddwch, felly, yn efelychwyr
Duw, fel plant annwyl iddo, gan
fyw mewn cariad, yn union fel
carodd Crist ni, a’i roi ei hun
trosom, yn offrwm ac aberth i
Dduw, o arogl per.

1 Pedr 5:7

20
Y mae’n porthi ei braidd fel
bugail, ac â’i fraich yn eu casglu
ynghyd; y mae’n cludo’r ŵyn yn ei
gôl, ac yn coleddu’r mamogiaid.

Eseia 40:11

21
Dysg i mi dy ffordd, O Arglwydd,
arwain fi ar hyd llwybr union,
oherwydd fy ngwrthwynebwyr.

Bydd yr Arglwydd yn dy arwain
bob amser, yn diwallu dy angen
mewn cyfnod sych, ac yn cryfhau
dy esgyrn; yna byddi fel gardd
ddyfradwy, ac fel ffynnon ddŵr a’i
dyfroedd heb ballu.

Eseia 58:11

Gwna imi wybod dy ffyrdd,
O Arglwydd, hyffordda fi yn
dy lwybrau. Arwain fi yn dy
wirionedd a dysg fi, oherwydd
ti yw Duw fy iachawdwriaeth;
wrthyt ti y bûm yn disgwyl trwy’r
dydd.

18

28

29
Yr un sy’n mynd i mewn trwy’r
drws yw bugail y defaid.

Ioan 10:2

30
Bugeiliwch braidd Duw sydd yn
eich gofal, nid dan orfod, ond
o’ch gwirfodd yn ôl ffordd Duw;
nid er mwyn elw anonest, ond o
eiddgarwch.

1 Pedr 5:2

31

Wedyn gofynnodd iddo yr ail
waith, “Simon fab Ioan, a wyt ti’n
fy ngharu i?” “Ydwyf, Arglwydd,”
meddai Pedr wrtho, “fe wyddost
ti fy mod yn dy garu di.” Meddai
Iesu wrtho, “Bugeilia fy nefaid.”

Gan ras Duw, ac am ddim, y
maent yn cael eu cyfiawnhau,
trwy’r prynedigaeth sydd yng
Nghrist Iesu, yr hwn a osododd
Duw gerbron y byd, yn ei waed,
yn aberth cymod trwy ffydd.
Gwnaeth Duw hyn i ddangos
ei gyfiawnder yn ddiymwad, yn
wyneb yr anwybyddu a fu ar
bechodau’r gorffennol yn amser
ymatal Duw.

Ioan 21:16

Rhufeiniaid 3:24, 25

Effesiaid 5:1, 2

26

Salm 27:11
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ESIAMPL Y BUGAIL DA

Llinos Morris

O na bawn fel yr Iesu
Yn llawn awyddfryd pur
I helpu plant gofidiau
Ac esmwythau eu cur;
O na bawn fel yr Iesu
Yn maddau pob rhyw fai,
‘roedd cariad yn ymarllwys
O’i galon e’n ddi-drai
		

Eleazer Roberts , 1825-1912

‘O

na bawn i fel efe’, un o hoff emynau fy mam.
Mam sydd wedi fy magu i a’m harwain yn y
bywyd Cristnogol. Mam mewn gwirionedd sydd wedi
bod yn fugail i’w phraidd. Bugail da iawn hefyd!
Beth yw nodweddion bugail da? Does dim rhaid i ni
edrych yn bell iawn o’n cwmpas yma yng Nghymru
cyn y byddwn yn cwrdd â bugail. Efallai nad yw’r
gwaith mor beryglus a fu blynyddoedd yn ôl. Ond i
fod yn fugail da, mae’n rhaid bod yn weithgar, yn un
sy’n diogelu, yn arwain, yn magu ac yn yr hen amser
yn sicr, yn rhoi bywyd ei braidd yn gyntaf. Does
dim ond rhaid i ni droi i’n Beiblau, a chael cwrdd â’r
Bugail gora erioed, Iesu, y Bugail da. Trwy ddarllen
a dysgu am fywyd Iesu cawn weld yn union sut mae
bod yn weithgar, sut i ddiogelu, sut i arwain a sut i
fagu perthynas ag eraill. Ryn ni’n dysgu fod Iesu wedi
ein rhoi ni, ei braidd, yn gyntaf. Rhoddodd Iesu ei
fywyd ei hun trosom.
Cawn ein herio fel dilynwyr i’r Bugail Da. Ein herio
i fyw fel Crist. I fod yn Crist debyg. Ond sut allwn i
fod yn fugail da?
Yn ôl yn 2002, yn 21 mlwydd oed, cychwynnais y
daith i Dde Affrica ac ymlaen i’r India, i gychwyn 10
mis o gwrs cenhadol TIM (Training In Mission) gyda
CWM (Council For World Mission). Dyma brofiad
a newidiodd fy mywyd! Yma cefais y profiad cyntaf
o gwnsela, a dysgu i fod yn ddisgybl sydd nid yn
unig yn gwrando ar eraill, ond gwrando ac ymateb.
Cododd y cwestiwn “ydw i yn gwrando ar eraill ac yn
gweld eu hanghenion nhw, go iawn?”
Yn ystod yr amser hwn, cefais y fendith o ddod i
adnabod Anti Mary. Dynes yn ei 80au, oedd wedi byw
ei bywyd o dan amgylchiadau heriol ac anobeithiol.
Ond roedd ei ffydd yng Nghrist a’r gobaith oedd
ganddi yng Nghrist, yn ei Gwaredwr, yn rhywbeth
wna’i fyth anghofio. Collodd Anti Mary ei meibion,
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un i gyffuriau
ac un mewn
damwain car.
Oherwydd hyn,
bu i Anti Mary
golli’r cyfan oedd
ganddi a bu’n
rhaid iddi fyw
ar y strydoedd
mewn dinas fawr. Er hyn, roedd yn mynd i’r Capel
pob wythnos. Dywedodd nad oedd neb yn gwybod
dim amdani, nid oedd neb yn ei holi, nid oedd cyfle
i sgwrsio, ac yn sicr doedd neb yn barod i wrando.
Am ugain mlynedd mi weddïodd ar Dduw y byddai
pethau’n newid. Un diwrnod, fe ddaeth rhywun
ati ar y stryd, gyda phryd o fwyd a chlust i wrando.
Gwrando go iawn! Newidiodd pethau’n sydyn iawn i
Anti Mary. Cafodd wely mewn lloches i’r di- gartref a
digon o gariad a gofal. Pob dydd byddai’n eistedd ar
y gwely, gyda’i Beibl o dan y flanced a llyfr emynau’r
ochr arall. Yma y bu Anti Mary fyw ei dyddiau olaf,
hyd nes iddi farw un prynhawn Sul yn ystod fy amser
ar leoliad yno. Wna’i fyth anghofio geiriau Anti Mary
“Don’t ever lose faith in God” a “Don’t ever be too
busy for others”.
14 mlynedd yn ddiweddarach, gyda’r cwestiwn
heriol “Ydw i yn gwrando, go iawn” a geiriau Anti
Mary yn fy nghalon, fe benderfynais i astudio
Cwnsela Iechyd Meddwl. Erbyn hyn yr wyf wedi
cymhwyso fel cwnselydd ac yn defnyddio’r sgiliau
hynny yn broffesiynol pob dydd. Un dydd yr wythnos,
yr wyf yn cael fy nghyflogi gan EBC fel Gofalwr
Bugeiliol. Fy rôl i’r Eglwys yw cefnogi gweinidogion
ein cyfundeb ac yn wir i herio’n gilydd i “wrando, go
iawn!”.
Er fy mod yn gwneud y gwaith hwn yn gyflogedig,
rwy’n credu y dylai pob un ohonom ofyn y cwestiwn
hwn. Ydyn ni yn gwrando go iawn? Wrth ddilyn
esiampl y Bugail Da, gallwn geisio magu perthynas
gydag eraill. Nid perthynas ar y Sul yn unig, ond
perthynas sy’n annog ein gilydd, meithrin ein gilydd,
diogelu ein gilydd, deall ein gilydd a hynny pob
dydd. Pryd y bu i ni eistedd hefo’n cyd addolwyr a
holi, a gwrando go iawn? Credaf fod ‘na le i hyn yn
ein Capeli. Credaf fod ‘na gyfle i ni fod fel Crist ac i
ddilyn esiampl y Bugail Da.

Y BUGAIL GOFALUS

Delyth Hughes

Y

n Hydref 2017, symudodd
John a minnau o Sir Fôn i
Wyddelwern. Roedd John yn
dioddef gyda chlefyd y galon, yr
ysgyfaint a dementia ac roedd
ei iechyd yn dirywio’n gyflym.
Ein dymuniad oedd cael dod yn
nes at y teulu agos. Treuliodd
John y ddwy noson gyntaf yn ein
cartref newydd yn ei gadair, gan
ei fod yn fyr ei wynt. Roeddwn
newydd dderbyn Word for Today,
a chofiaf fod llawer o’r adnodau yn
berthnasol ac yn amserol, a gwelais
law yr Arglwydd yn hyn i gyd fel y
Bugail Da.
Dyma rai o’r adnodau a fu o
gymorth i ni yr adeg hynny a
thrwy’r misoedd blinedig a heriol
iawn oedd i ddilyn:
‘Y mae dy ffyddlondeb yn well
na bywyd; am hynny bydd fy
ngwefusau’n dy foliannu.’
Salm 63: 3.
‘Y mae’n porthi ei braidd fel
bugail, ac â’i fraich yn eu casglu
ynghyd; y mae’n cludo’r ŵyn yn
ei gôl ac yn coleddu’r mamogiaid.’
Eseia 40:11.
‘Bendigedig fyddo Duw a Thad
ein Harglwydd Iesu Grist! O’i
fawr drugaredd, fe barodd ef ein
geni ni o’r newydd i obaith bywiol
trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi
wrth y meirw, i etifeddiaeth na
ellir na’i difrodi, na’i difwyno,
na’i difa. Saif hon ynghadw yn y
nefoedd i chwi,’
1 Pedr 1:3.
‘Bendigedig fyddo Duw a Thad
ein Harglwydd Iesu Grist, y Tad
sy’n trugarhau a’r Duw sy’n rhoi
pob diddanwch.’
2 Cor 1:3-4.
Ar ddechrau 2018, mi gawsom

restr o adnodau
anogaethol gan
ein gweinidog. Mi
ysgrifenais hwy
fesul un yn Gymraeg
a Saesneg i John,
oherwydd roedd o
bob amser yn darllen
ei Feibl yn y ddwy
iaith i’w ddeall yn fwy
cyflawn. Bu’r adnodau
yn nerth a chysur i’r ddau ohonom
wrth i ni fyfyrio arnyn nhw.
Roedd gofalu dros John yn
dwysáu o wsnos i wsnos wrth i’w
iechyd ddirywio. Tydwi ddim yn
meddwl amdanaf fel rhywun sy
wedi gwneud unrhywbeth arbennig
wrth ofalu am John. Fel y byddaf
yn edrych yn ôl ar y cyfnod, rwy’n
gweld sawl gwall ac roeddwn mor
flinedig ar y pryd fel yn methu a
gwneud dim mwy.
Nid oedd John yn dygymod yn
dda â’r holl gyflyrau oedd arno.
Gallai ddim goddef i mi fod o’i
olwg a hyd yn oed mynd i gael
sgwrs ar y ffôn. Roedd hyn yn
sefyllfa anodd iawn, gan fy mod
i angen rhannu ac egluro wrth
rywun amdano ond ar yr un pryd
yn sylweddoli yr angen i barchu
John. Mae dementia yn lleidr
personoliaeth ac annibyniaeth
unigolyn. Mae fel profedigaeth cyn
eu colli.
Lle roeddwn yn gweld Duw
yn hyn i gyd? Yn ddi-ball yn Ei
ffyddlondeb ac ar hynny yr oedden
ni’n pwyso ac roeddwn yn gweld
ein ffydd yn gryfach na’n perthynas
ni â’r Arglwydd yn y cyfnod hyn
am na allwn ni fynychu Capel na
dim byd arall chwaith. Doedd
John ddim eisiau clywed y radio
ac roedd darllen yn ormod iddo.

Byddwn yn ysgrifennu adnodau ar
gardiau a’u rhoi ar y bwrdd o’i flaen
a gadael i’r meddwl ddeall yr hyn
yr oedd yn medru ffocysu arno ar y
pryd hynny.
Rhaid oedd bod yn ofalus gyda
John oherwydd roedd ganddo
gymaint o emosiwn a hynny yn
ei dro yn achosi iddo fynd yn fyr
iawn ei wynt. Roedd wrth ei fodd
yn gwrando ar gryno ddisg Nesáu
at Iesu, weithiau ar ei hyd ond
dro arall, gan fod canu emynau a
gwrando ar y Gair yn ei wneud yn
ddagreuol iawn, mi wrandawai ar
rai o’r traciau. Bu cyfnod lle bu
yn ofnus iawn, cyfnod o fod wedi
syrffedu byw, ac wedyn cyfnod o
heddwch. Doedd gen i ddim amser
i weddïo na chyfnod o dawelwch i
mi fy hun. Y cyfan fedrwn ei wneud
oedd galw ar yr Arglwydd yn y
sefyllfa a chael egni ac amynedd
i’m cynnal. Profais mewn achosion
dwys ac anodd, gyffyrddiad yr
Arglwydd ar y mater fel ein Bugail
gofalus. Bu farw John ym mis
Mehefin 2018, yn dawel yn ei gadair
freichiau.
‘Ymddiried yn llwyr yn
yr Arglwydd, a phaid â
dibynnu ar dy ddeall dy hun.
Cydnabydda ef yn dy holl
ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy
lwybrau’n union.’
Diarhebion 3: 5,6.
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GOLUD

G

olud yw’r gair a ddewiswyd ar gyfer cynllun
newydd a fydd yn ceisio cefnogi unigolion (a’u
teuluoedd / gofalwyr) sy’n byw gyda dementia,
ynghyd â’u heglwysi. Bydd yn cael ei arwain gan Isbwyllgor y Chwiroydd ac Is-bwyllgor Cenadaethau,
mewn cydweithrediad â’r Adran Ymgeiswyr a
Hyfforddiant, yn cael ei gydlynu gan Sarah a Carys,
a’i ariannu trwy grant gan CWM. Yr ydym yn falch
o fedru dweud hefyd fod cynrychiolwyr o Undeb yr
Annibynwyr Cymraeg am gyd-weithio gyda ni ar y
cynllun hwn.
Ein bwriad oedd lansio Golud yng
Nghymdeithasau’r Gwanwyn a dechrau ymweld
â Henaduriaethau ym mis Medi 2020, ond mae
pandemig Covid-19 wedi newid ein hamserlen a
gobeithiwn nawr ddechrau’r cynllun yn gynnar yn
2021.
Ar hyn o bryd mae 850,000 o bobl yn byw gyda
dementia yn y DU. Eleni bydd 225,000 yn datblygu
dementia - dyna un person bob 3 munud. Erbyn
2051, bydd y nifer hwn wedi cynyddu’n sylweddol
ac amcangyfrifir y bydd 2 filiwn o bobl yn cael eu
heffeithio. Ond mae dementia yn fwy nag ystadegau.
Mae gan lawer ohonom brofiad uniongyrchol o
ddementia gyda theulu neu ffrindiau ac mae llawer
ohonoch wedi rhannu eich pryderon am y rhai sy’n
byw gyda dementia a’u gofalwyr wrth iddynt wynebu
heriau corfforol, emosiynol ac ysbrydol.
Yng ngoleuni’r ystadegau a’r pryderon hyn, mae’n
fraint i Is-bwyllgor y Chwiorydd gael y cyfle hwn
i geisio dangos cariad ein Gwaredwr drwy gynllun
Golud. Ein prif ffocws fydd cefnogi ffydd y rhai
sy’n byw gyda dementia, ynghyd â’u gofalwyr, gan
ddarparu adnoddau Beiblaidd priodol a fydd yn

30 • Rhaglen DORCAS •Thema Y Bugail Da 2021

ffynhonnell cysur ac anogaeth. Elfen allweddol
fydd codi ymwybyddiaeth o ddementia ymhlith
arweinwyr eglwysi ac aelodau eglwysi, a’u cyfeirio
at asiantaethau arbenigol sy’n darparu cyngor a
hyfforddiant arbenigol, yn enwedig Cymdeithas
Alzheimer. Credwn fod cael gwybodaeth yn hanfodol
os yw eglwysi i weinidogaethu’n sensitif ac yn briodol
i’r rhai sy’n byw gyda dementia. Credwn hefyd y gall
gair Duw a bobl Dduw gyfoethogi bywydau’r rhai sy’n
byw gyda dementia. Byddwn yn partneru ag Undeb
Annibynwyr Cymru yn y cynllun hwn ac yn bwriadu
cysylltu ag eglwysi eraill ar lefel leol pan drefnir
sesiynau hyfforddi neu ddigwyddiadau.
Gweddïwch dros Carys a Sarah wrth iddyn nhw
gydlynu Golud ac ar ran y grŵp Llywio, wrth iddynt
lunio arweiniad. Gweddïwch yn arbennig y bydd
Golud yn fendith i unigolion, eglwysi a chymunedau
yn ystod y cynllun 3 blynedd hwn.

I gael mwy o wybodaeth am ddementia mae’r
gwefannau canlynol yn ddefnyddiol:
Cymdeithas Alzheimer Cymru
www.alzheimers.org.uk/cymru
Menter Ffrindiau Dementia (Alzheimer’s Society)
www.dementiafriends.org.uk
Llinell gymorth
www.dementiauk.org
Eglwys sy’n Deall Dementia
www.dementiafriendlychurch.org.uk
Pilgrim’s Friend
www.pilgrimsfriend.org.uk

TEDI DIDDAN

PATRWM GWAU
SUT I WNEUD TEDI DIDDAN

Mae pobl sy’n byw gyda dementia weithiau’n
mynd yn aflonydd ac yn anesmwyth wrth i’r cyflwr
ddatblygu. Mae Tedi Diddan yn degan syml sy’n
gallu lleddfu aflonyddwch trwy fod yn gwmni iddyn
nhw a thynnu sylw oddi wrth bryder a phoen. Fe’i
cynlluniwyd i’w osod o gwmpas y bysedd, gan ei
wneud yn degan hawdd i’w ddal a’i fyseddu. Y bwriad
yw i chi gyflwyno’r tedis yma i ysbytai a chartrefi
gofal.

Arms

EQUIPMENT

To make up

•
•
•
•
•

•

Sew arms along long seam using whip stitch and
put to one side

•

Sew legs up to body (as shown in bottom leg in
above photo – this one piece makes the head,
body and legs)
Sew body (seam is at back) up to buttonholes
Thread arms through the buttonholes and sew
ends together
Secure arms in place by stitching an arm onto
each buttonhole
Lightly stuff body (a plump tummy looks great) leave legs unstuffed
Continue sewing up to top of head and stuff
lightly
Sew along top of head, making ears by sewing
triangles in corners
Embroider eyes and nose/mouth using black
yarn.

4mm knitting needles
Small amount of DK yarn
Black yarn for eyes and nose
Sewing needle
Small amount of toy stuffing

•
•
•

Cast on 24 stitches
Knit 6 rows
Cast off

INSTRUCTIONS 		
Head and Body
•
•
•

•
•

Cast on 12 stitches
Knit 12 rows
Knit 2 stitches, knit 2 stitches together, bring yarn
forward, knit to last 5 stitches, knit 2 stitches
together, bring yarn forward and knit to end of
row (making simple buttonholes)
Knit 1 row (to finish buttonhole structures)
Knit 12 rows- legs next!

Legs
•
•
•
•
•
•

(Working on first 6 stitches only, slip remaining 6
stitches onto a stitch holder)
Knit 6 rows
Increase into every other stitch (9 stitches)
Knit 5 rows
To finish legs break yarn and sew through loops
to make feet
Repeat with remaining 6 stitches to make other
leg

•
•
•
•
•
•
•
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TEDI CYSUR

GWAITH LLAW

Mae Tedis Cysur yn gwenu’n ddel ac yn cael eu
defnyddio i roi cysur ac i dynnu sylw plentyn oddi
ar amgylchiadau annifyr. Maen nhw’n helpu i droi
profiad negyddol yn rhywbeth mwy cadarnhaol.
Pan fyddwch wedi gorffen gwau, cynigiwch y tedis
i wasanaethau lleol fel yr heddlu, gwasanaeth
ambiwlans neu i ward plant mewn ysbyty.
Patrwm syml ar gyfer gwau Tedi Cysur gan
ddefnyddio gwlan sydd dros ben.

YOU WILL NEED:
•
•

No 10 (3¼mm) needles
Double knitting wool in four colours:
» Colour 1 for the head and paws
» Colour 2 for the trousers
» Colour 3 for the jumper
» Colour 4 for the scarf.

INSTRUCTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cast on 10 garter stitches using main colour.
Knit 10 rows.
Continue in garter stitch for 30 rows in trouser
colour.
Leave on spare needle and make another leg in
the same way.
Knit across all 20 stitches and work 16 rows.
Change to jumper colour and knit 24 rows.
Change to main colour for the head and also
change to stocking stitch 5½”(14cm).
Change to jumper colour and knit 24 rows.
Continue remainder of teddy in reverse order
and cast off.
Stitch down the sides of the head.
With jumper colour, pick up 8 stitches either
side of the neck join, 16 in all
Knit 20 rows.
Change to main colour and knit 10 rows for paws
and cast off.
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SCARF:
•
•

Cast on 75 stitches in scarf colour. Kit 4 rows
and cast off.
Tie scarf on teddy at back of neck, close to the
jumper edge. Don’t sew down at the front.

TO MAKE UP:
•
•
•

Turn right side out and sew diagonal top corners
for ears before stuffing.
Sew up teddy leaving opening in crotch.
After stuffing, run a thread through the knitting
around the neck to draw it in.
Take time to sew a happy, smiling face. Use either
stem stitch or back stitch for the mouth.

FINISHING:

Stuff the teddy with a recommended padding for
babies and young children’s toys. Foam rubber is not
recommended as children might chew and choke
on it. Do not use buttons or beads or anything
hazardous which may become detached and be a
hazard to young children.

CYFLWYNO

BABY BASICS

Y

dych chi wedi
clywed am
Baby Basics? Mae’n
elusen gofrestredig
wedi ei sefydlu gan
wirfoddolwyr i gefnogi
mamau a theuluoedd
newydd sy’n ei chael
hi’n anodd ymdopi
â’r baich ariannol ac
ymarferol o ofalu am
fabi newydd, a chan
gydweithio gyda staff yn y gwasanaeth iechyd a gofal
cymdeithasol.
Nod Baby Basics yw helpu’r mamau newydd hyn yn
ymarferol ac yn hael, gan ddangos cariad Duw trwy
ein gofal. Mae Duw wrth wraidd y cyfan gan ein bod
yn cael ein hysbrydoli a’n cymell gan ei gariad at
bawb.
Mae’r weledigaeth yn seiliedig ar Mathew 25:3740: ‘Arglwydd.. pryd y’th welsom di’n newynog a’th
borthi, neu’n sychedig a rhoi diod iti? Pryd y’th
welsom di’n ddieithr a’th gymryd i’n cartref, neu’n
noeth a rhoi dillad amdanat?... A bydd y Brenin
yn eu hateb, ‘Yn wir, rwy’n dweud wrthych, yn
gymaint ag ichwi ei wneud i un o’r lleiaf o’r rhain, fy
nghymrodyr, i mi y gwnaethoch.’

Sefydlwyd y cynllun yn wreiddiol gan Eglwys yn
Sheffield ac erbyn hyn mae rhai capeli yng Nghymru
yn ymwneud â’r fenter. Gwelir taflen yn rhoi mwy
o wybodaeth am Baby Basics a beth maen nhw’n eu
casglu, gan ymgyrch Dyffryn Clwyd.
Os hoffech wau dillad babi ond dim cangen Baby
Basics wrth law, yna bydd croeso i chi eu rhoi i Sarah,
Carys neu Eirian yn Swyddfa’r Chwiorydd ac mi
wnawn eu gyrru ymlaen at ganolfan Baby Basics yng
Nghymru.

Os am wybod mwy am Baby Basics
ewch i wefan: baby-basics.org.uk

NI FYDD PRINDER TLODION YN Y TIR; DYNA PAM YR WYF YN
GORCHYMYN ITI AGOR DY LAW YN HAEL I’TH BERTHYNAS
ANGHENUS A THLAWD YN DY WLAD.
DEUTERONOMIUM 15:11
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PATRWM GWAU

BABY BASICS

EASY BASKET-WEAVE
BABY BLANKET
MATERIALS NEEDED:
•
•

4 sk Bernat Cotton Tots or other soft worsted
weight yarn (alpaca yarn is also hypoallergenic)
Size 8 knitting needles (or size to give you
correct gauge)

GAUGE:
•

8 sts and 12 rows = 2 inches in Basket-Weave
pattern

ABBREVIATIONS:
•
•
•
•

K—Knit
P—Purl
tog—together
ssk—Slip, slip, knit: slip stitch to right needle,
slip stitch to right needle, knit these two stitches
together through back
YO—yarn over

BEGIN BASKET-WEAVE PATTERN (12
ROWS)
•
•

MAKE BLANKET:

•
•
•

•
•

•

•

Cast on 92 sts.
Knit 8 rows.

BEGIN EYELET SECTION:
•

•
•

Row 1: K4, *YO, K2tog, repeat
from * across, to last 4 sts. YO, K4.
(You will have 93 stitches after this row.)
Row 2: K4, P across to last 4 sts, k4.
Row 3: K4, YO, ssk, K across to last 7 sts. K3tog,
YO, K4. (92 stitches)

•
•
•

Row 1 (Wrong side): K4, P2, *K4, P4, repeat from
* across to last 6 sts, P2, K4.
Row 2: (Right side): K4, YO, ssk, *K4, P4, repeat
from * across to last 6 sts, K2tog, YO, K4.
Rows 3 & 5: Repeat Row 1.
Rows 4 & 6: Repeat Row 2.
Row 7: K4, P2, *P4, K4, repeat from * across to last
6 sts, P2, K4.
Row 8: K4, YO, SSK, *P4, K4, repeat from * across
to last 6 sts, K2tog, YO, K4.
Rows 9 & 11: Repeat row 7.
Rows 10 & 12: Repeat row 8.
Repeat rows 1-12 until blanket measures approx.
35 inches, ending with row 12 (right side).

ENDING EYELET SECTION:
•
•
•
•

Row 1: K4, P across to last 4 sts, k4.
Row 2: K4, YO, ssk, *YO, K2tog, repeat from *
across to last 7 sts. K2tog, YO, K4.
Row 3: K4, P across to last 4 sts, K4.
Knit next 8 rows, bind off. Tuck in any loose
ends, block if desired.

Canllawiau COVID 19: Cysylltwch â’r sefydliadau hyn i gael y
diweddaraf ar dderbyn nwyddau o dan eu canllawiau COVID.
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GOBAITH

YN LLYFR Y SALMAU

M

ae’r Salmau yn mynegi
gobaith unigolion sy’n
ymddiried yn Nuw trwy gyfnodau
ingol a heriol mewn bywyd, pan
mae eu calonnau’n llawn pryder,
ofn ac anobaith.
Caneuon personol a
theimladwy yw’r Salmau, y gallwn
yn hawdd uniaethu â nhw wrth
wynebu poenau a gofidiau o
ddydd i ddydd. Gallwn yn hawdd
eu defnyddio fel ein gweddïau
personol o flaen yr Arglwydd.

Cawn hefyd Salmau sy’n taro
nodau llawen. Bydd rhain yn
ein helpu i ganu clodydd i’r
Arglwydd, ei addoli a bod yn
ddiolchgar iddo fel Duw sy’n
llawn gras a thrugaredd. Mae
rhan fwyaf o’r Salmau yn gorffen
ar nodyn gobeithiol gan roi clod
i’r Arglwydd hollalluog a ffyddlon
ei gariad.
Mae’r Salmau yn rhoi i
ni fynegiant hyfryd iawn o
addewidion yr Arglwydd i’w bobl

- sut mae Duw yn ein caru a’n
cysgodi, ein harwain a’n nerthu,
wrth i ni ei ddilyn a byw yn unol
â’i Air.
Hoff Salm llawer ohonom yw
Salm 23 am ei bod yn bodloni
dyhead ein heneidiau am
ymgeledd yr Arglwydd. Cawn
Salmau wrth ei hymyl sy’ hefyd
yn llawn cysur a gobaith. Dyma
ddyfynnu adnodau allan o rai
ohonyn nhw er bendith i ni.

SALM 16

SALM 28

Dangosi i mi lwybr bywyd; yn dy bresenoldeb di mae
digonedd o lawenydd, ac yn dy ddeheulaw fwyniant
bythol.

Yr ARGLWYDD yw fy nerth a’m tarian; ynddo
yr ymddiried fy nghalon; yn sicr caf gymorth, a
llawenycha fy nghalon, a rhof foliant iddo ar gân.

SALM 18

SALM 29

Caraf di, O ARGLWYDD, fy nghryfder. Yr
ARGLWYDD yw fy nghraig, fy nghadernid a’m
gwaredydd; fy Nuw yw fy nghraig lle llochesaf, fy
nharian, fy amddiffynfa gadarn a’m caer.

Y mae’r ARGLWYDD wedi ei orseddu uwch y
llifeiriant, y mae’r ARGLWYDD wedi ei orseddu’n
frenin byth... Rhodded yr ARGLWYDD nerth i’w
bobl! Bendithied yr ARGLWYDD ei bobl â heddwch!

SALM 22

SALM 33

“Molwch ef, chwi sy’n ofni’r ARGLWYDD …
Oherwydd ni ddirmygodd na diystyru gorthrwm y
gorthrymedig; ni chuddiodd ei wyneb oddi wrtho,
ond gwrando arno pan lefodd.”

Yr ydym yn disgwyl am yr ARGLWYDD; ef yw ein
cymorth a’n tarian. Y mae ein calon yn llawenychu
ynddo am inni ymddiried yn ei enw sanctaidd. O
ARGLWYDD, dangos dy ffyddlondeb tuag atom, fel
yr ydym wedi gobeithio ynot.

SALM 27
Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni a’m gwaredigaeth,
rhag pwy yr ofnaf? Yr ARGLWYDD yw cadernid fy
mywyd, rhag pwy y dychrynaf?... Disgwyl wrth yr
ARGLWYDD, bydd gryf a gwrol dy galon a disgwyl
wrth yr ARGLWYDD.

Salm 24 8,10
Pwy yw’r brenin y gogoniant hwn? Yr ARGLWYDD,
cryf a chadarn, yr ARGLWYDD, cadarn mewn
rhyfel...ARGLWYDD y Lluoedd, ef yw brenin y
gogoniant.
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Emynau ar thema

Y BUGAIL DA

Bugail Israel sydd ofalus
am ei dyner annwyl wyn;
mae’n eu galw yn groesawus
ac yn eu cofleidio’n fwyn.
Caneuon Ffydd 666		
Bugail f ’enaid yw’r Goruchaf,
ni bydd mwyach eisiau arnaf;
ef a’m harwain yn ddiogel
i’r porfeydd a’r dyfroedd tawel.
Caneuon Ffydd 112
Y Bugail mwyn o’r nef a ddaeth i lawr
i geisio’i braidd
drwy’r erchyll anial mawr;
ei fywyd roes yn aberth yn eu lle,
a’u crwydrad hwy ddialwyd arno fe.
Caneuon Ffydd 346
Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch
fel tarfedig braidd o dref?
Ffôl galonnau, pam y cefnwch
ar ei ryfedd gariad ef?
Caneuon Ffydd 376
Emanwel, Emanwel,
ei enw yw Emanwel,
Duw gyda ni, Duw ynom ni,
ei enw yw Emanwel.
Caneuon Ffydd 417
Iesu ddywedodd, “Fi yw y bara,
bara bywyd dynol-ryw wyf fi,
bara bywyd dynol-ryw wyf fi,
bara bywyd dynol-ryw wyf fi.”
Caneuon Ffydd 420
O pâr i’th Eglwys,
ti’r Winwydden wir,
darddu ohonot yn ganghennau ir;
a llifed drwom ni dy rasol nodd
nes inni ffrwytho’n felys
wrth dy fodd.
Caneuon Ffydd 620
Ar ddydd ein bedydd
gwnaethpwyd ni
yn rhan o deulu dinas Duw;
croesawyd ni i gorlan Crist,
ac ef yw’n Bugail da a’n llyw.
Caneuon Ffydd 641

Deuwn, Iôr, yn ostyngedig
ac ymbiliwn yn gytûn
am ymweliad o’th Lân Ysbryd
i’n sancteiddio ni bob un:
gwrando’n gweddi
yma’n wylaidd ger dy fron.
Caneuon Ffydd 645
Arglwydd, bugail oesoedd daear,
llwyd ddeffrowr boreau’n gwlad,
disglair yw dy saint yn sefyll
oddi amgylch ein tref-tad.
Caneuon Ffydd 838
Dilynaf fy Mugail drwy f ’oes,
er amarch a gw’radwydd y byd;
a dygaf ei ddirmyg a’i groes,
gan dynnu i’r nefoedd o hyd;
Caneuon Ffydd 746
Gwaith hyfryd iawn a melys yw
moliannu d’enw di, O Dduw;
sôn am dy gariad fore glas,
a’r nos am wirioneddau gras.
Caneuon Ffydd 18
Gofala Duw a Thad pob dawn
yn dyner iawn amdanom:
mae’n tai yn llawn o’i roddion rhad,
O boed ei gariad ynom.
Caneuon Ffydd 63
Arglwydd mawr y nef a’r ddaear,
ffynnon golud pawb o hyd,
arnat ti dibynna’r cread,
d’ofal di sy’n dal y byd;
Caneuon Ffydd 93
Y Crist yw fy Ngwaredwr,
mae’n Frenin nef a llawr;
beth bynnag ddywed dynion
mae Crist yn fyw yn awr:
Caneuon Ffydd 389
‘Rwy’n caru enw Iesu,
Brenin y nef,
sy’n cyfrannu’i gariad rhad;
bendigaf enw Iesu,
bydd imi’n Frenin,
a dangos im y Tad;
Caneuon Ffydd 659
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‘Rwy’n caru enw Iesu,
Brenin y nef,
sy’n cyfrannu’i gariad rhad;
bendigaf enw Iesu,
bydd imi’n Frenin,
a dangos im y Tad:
Caneuon Ffydd 413
Yr Arglwydd yw fy Mugail da,
diwalla f’eisiau i;
rhydd orffwys im mewn porfa fras,
caf rodio’n hedd y lli.
Caneuon Ffydd 62
		
Yr Arglwydd yw fy Mugail,
dilynaf ef bob dydd;
fe’m tywys at y dyfroedd,
dilynaf ef bob dydd;
Caneuon Ffydd 148		
Iesu, Bugail mawr y defaid,
noddfa’r praidd o oes i oes,
cofia heddiw dy ddiadell,
ffrwyth dy ing ar bren y groes;
Caneuon Ffydd 659
		
O Dduw, ein Tad,
Cynhaliwr popeth byw,
o orsedd rasol dy gariad
ein gweddi clyw.
Caneuon Ffydd 788
Ysbryd Sanctaidd, disgyn
o’r uchelder glân
nes i’n calon esgyn
mewn adfywiol gân.
Caneuon Ffydd 595

Amlinelliad Oedfa: Ioan 10:11

Y BUGAIL DA
Rhodri Glyn 

TREFN YR OEDFA
Cyflwyniad
Pam bod Iesu’n disgrifio’i hun fel y Bugail Da? A
beth yn union mae hynny’n ei olygu felly i’r praidd?
Wrth i ni ganolbwyntio ar un o ddywediadau mwyaf
cyfarwydd yr Arglwydd Iesu, byddwn yn ystyried sut
mae’r Bugail Da yn gweld ei braidd, ac felly sut mae
Iesu Grist yn gweld ei ddisgyblion. Byddwn hefyd yn
myfyrio ar barodrwydd y bugail i farw dros y defaid,
a pham bod hynny wedi bod mor allweddol i’r ffydd
Gristnogol dros y canrifoedd.
Emynau: (o Caneuon Ffydd)
346
451
376
746

Y Bugail mwyn o’r nef a ddaeth i lawr
O dawel ddinas Bethlehem
Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch
Dilynaf fy Mugail drwy f ’oes

Pennill i’w darllen:

CDd Y Bugail Da: Trac rhif 1

Darlleniadau:
Prif ddarlleniad: Ioan 10:10-18
Darlleniadau eraill:
Salm 23
Eseciel 34:11-16
Ioan 13:1
1 Pedr 2:25
Effesiaid 2:1-5
Gweddi
O Dduw ein Tad, diolch i ti am dy ofal a’th gariad
rhyfeddol tuag at dy bobl. Rhown glod i ti bod dy
Fab annwyl, Iesu, wedi dod atom yn Fugail Da oedd
yn fodlon marw dros y defaid er mwyn eu cadw
rhag dinistr. Gofynnwn am gymorth yr Ysbryd
Glân i wrando ar lais y Bugail o ddydd i ddydd, ac i
beidio crwydro oddi wrtho. O Arglwydd, yn dy ras
cynorthwya ni i fyw bywydau sy’n dangos pwy yw’n
Bugail. Gofynnwn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen

Iachawdwr dynol-ryw,
Tydi yn unig yw
Fy Mugail Da;
Mae angau’r groes yn llawn
O bob rhinweddol ddawn,
A ffrwythau melys iawn,
A’m llwyr iachâ.
W.W. Pantycelyn
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Amlinelliad ar gyfer gwasanaeth neu ddigwyddiad arbennig

Y PASG

Alun M. Thomas 

CDd Y Bugail Da: Trac Rhif 2
CYFLWYNIAD I GYNNWYS Y BREGETH:
Dechrau wrth edrych ar y cefndir yn yr Hen
Destament
1. Bugail Dynol -Dafydd yn 1 Samuel 17:33-37.
•
•
•
•

gwaith “cyffredin”!
gwaith caled - allan ymhob tywydd
gwaith peryglus - llewod, bleiddiaid ac eirth.
Bugail Dwyfol - “Yr Arglwydd yw fy Mugail”
(Salm 23; Salm 100:3)
disgrifiad annisgwyl o Dduw - er ei fod yn
Greawdwr a Chynhaliwr y Greadigaeth.

•

2. Yn Iesu Grist mae’r dynol a’r dwyfol yn un.
3. Mae Iesu yn adnabod ei braidd, yn ein
hadnabod ni wrth ein henwau
•

adnabod ein hanes, beiau, cefndir, personoliaeth.

4. Iesu yw’r un sydd wedi rhoi ei einioes dros y
praidd ar y groes
•
•

mae bleiddiaid yn beryglus i ddefaid
mae Iesu yn fuddugol dros ein peryglon mwyaf
heriol ni sef pechod, y bedd a’r byd.

5. Gadewch i ni wrando ar ei lais ac ymlochesu
ynddo - Iesu y Bugail Da.

Darllen: Salm 100

wrando ar lais Iesu yn ein galw ni i ymlochesu ynddo
Ef a’i ddilyn o ddydd i ddydd. Gweddïwn hyn yn enw
Bugail Mawr y Praidd, Iesu Grist. Amen

Emyn: Caneuon Ffydd rhif 112, Bugail f ’enaid yw’r
Goruchaf

Emyn: Caneuon Ffydd rhif 346, Y Bugail mwyn o’r
nef a ddaeth i lawr

Darllen: Hanes Dafydd yn 1 Samuel 17:33-37 a’r
Bugail Da yn 1 Pedr 2.21-25

Darllen: Ioan 10: 1-18

TREFN YR OEDFA

Gweddi:
O Dduw ein Tad Nefol, diolch am amser y Pasg
hwn i fyfyrio a gwerthfawrogi o’r newydd aberth
ac atgyfodiad Iesu Grist. Diolchwn i ti am y Bugail
Da a ddaeth i lawr o ysblander y nefoedd i’n byd
ni. Diolch nad yw Iesu fel y gwas-cyflog ond yn un
a oedd yn barod i roi ei einioes gwerthfawr dros
ei braidd. Bwriad y lleidr yw ein dinistrio ni, ond
daeth Iesu i roi i ni fywyd a hwnnw yn fywyd yn ei
holl gyflawnder. Diolch bod ganddon ni y Bugail Da
sydd yn ein hadnabod ni fel yr ydym ni. Cymorth ni i
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Gwrando ar Bregeth rhif 2:
Emyn: Caneuon Ffydd rhif 746, Dilynaf fy Mugail
drwy f’oes.
Gweddi: Hebreaid 13:20-21
Gweler restr emynau ar thema’r Bugail Da ar
dudalen 36 am emynau addas.
Darlleniadau ar Iesu, Bugail Mawr y Defaid:
•

Salm 23

•

Hanes Moses yn Exodus 3:1-14

Amlinelliad o wasanaeth ar y Thema ‘Myfi yw’r bugail da’

DIOLCHGARWCH
Nan Wyn Powell-Davies 

TREFN YR OEDFA
Adrodd Salm 23 (BWM) - Gofynnwch i’r gynulleidfa
adrodd y Salm ar eu cof.
Darlleniad: Luc 15:1-7
Cyflwyniad - Mae cenedlaethau dirifedi o
genhedloedd byd wedi dod o hyd i obaith mewn
amserodd ofnus a thywyll drwy ymddiried yng
ngeiriau’r Salm hon. Mae Dafydd yn siarad yn
bersonol iawn am Dduw, mae’n hawlio mai’r
Arglwydd, Duw Israel, yw ei Fugail ef. Roedd yr
Israeliaid yn hoff iawn o gyfeirio at Dduw fel Duw’r
genedl, ‘Gwrando, O Israel: Y mae’r Arglwydd ein
Duw yn un Arglwydd’. Deut 6:4.
Mae’r Salm hon yn sôn am Iesu sy’n dod i fugeilio
a chwilio am ei ddefaid. Felly, a hithau’n ŵyl
ddiolchgarwch beth sydd gennym i fod yn ddiolchgar
amdano? Mae’r Salm hon yn dweud yn glir wrthyf
fod yr Arglwydd yn fy adnabod, yn fy adfer, yn fy
arwain, yn fy amddiffyn, yn fy nghysuro a hefyd mae’r
Arglwydd yn fy nyrchafu. Nid ydym yn cael osgoi
amseroedd caled yn ein bywydau, ond hyd yn oed yn
y dyffrynnoedd tywyll, du, does dim rhaid i mi ofni
dim, gan fod yr Arglwydd yno gyda mi ym mhob ofn,
poen, galar a braw.
Emynau o Caneuon Ffydd:
62
199

Yr Arglwydd yw fy mugail da
Dyma gariad pwy a’i traetha?

330
746
211

CDd Y Bugail Da: Trac rhif 3

Fy Nuw, fy Nhad, Fy Iesu
Dilynaf fy Mugail, drwy fy oes
Drugarog Arglwydd da

Gweddïwn.
Dad annwyl, diolchwn mai ti yw ein bugail da, a’n
bod yn gallu ymddiried ein bywyd i ti.
Diolch i ti am dy arweiniad i ni bob amser. Diolch
i ti am adfywio ein heneidiau a rhoi i ni heddwch na
ŵyr y byd amdano, hyd yn oed pan mae ein ‘hyfory’
yn ormod i ni ei amgyffred heb son am fentro’n
unig tuag ato. Dw i’n dymuno bod yn dy gwmni holl
ddyddiau fy mywyd.
Maddau i mi pan fyddai’n anghofio neu’n
anwybyddu dy bresenoldeb. Cynorthwya fi bob
amser i ddod a phlygu o dy flaen.
Dw i’n diolch i ti hefyd am dy adnewyddiad, ac
am chwilio amdanaf er gwaethaf fy nghilio ffôl. Nid
oes posib i mi hyd yn oed grwydro yn rhy bell oddi
wrthyt.
Diolch i ti am dy holl ddaioni a dy gariad diamod,
ac mai penllanw’r cariad oedd danfon dy Fab Iesu
Grist i farw drosof. Diolch fy mod yn gallu ymgysgodi
dan ei groes. Dw i eisiau ymddiried yn dragwyddol yn
dy anfeidrol gariad tuag ataf.
Maddau i mi pob bai. Rwy’n gofyn y cyfan i gyd yn
enw ac yn haeddiant dy annwyl Fab Iesu Grist a roes
ei einioes dros y defaid. Amen.
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Amlinelliad o Digwyddiad neu Wasanaeth y Nadolig

NADOLIG
Lowri Mitton 

TREFN YR OEDFA
Cyfwyniad:
Croeso i’n dathliad Nadolig. Diolch am gymryd rhan.
Mae dyfodiad Iesu Grist i’n byd ni y Nadolig cyntaf
yn rhoi ystyr a gwerth mawr i’n bywydau ni i gyd fel
unigolion. Cawn weld sut mae pwrpas mawr Duw yn
ateb ein hiraeth mwyaf dwys a phersonol ni. Rydyn
ni am nesu at hanes y geni trwy feddwl yn arbennig
am rai o’r merched yn stori fawr iachawdwriaeth
Duw. Gwelwn fod aros, hiraethu, galaru a llawenhau
yn rhan o’u profiadau nhw. Dyma brofiadau y
medrwn ni hefyd uniaethu â nhw am eu bod yn rhan
o stori bersonol amryw ohonom. Mae dyfodiad Crist
i’r byd yn rhoi ystyr a gwerth i’r profiadau hyn i ni
heddiw, yn gymaint ag i’r merched yn y Beibl. Ein
gweddi yw y bydd ein ffydd a’n gobaith yng ngallu
yr Arglwydd yn cryfhau wrth i ni weld beth yw ei
ewyllys a’i fwriadau yn y byd ac yn ein bywydau ni.

CDd Y Bugail Da: Trac rhif 4

Gweddi 1:
Ein Tad, rwyt ti’n Dduw sy’n anrhydeddu’r bobl
hynny sy’n ‘neb’. Diolch bod menywod fel ni wedi
cael rhan yn stori Iesu Grist, Iachawdwr y byd. Rho
i ni berspectif newydd ar ein sefyllfaoedd personol.
Helpa ni i ymddiried bod gennyt ti fwriad i’n
bendithio ni, hyd yn oed mewn siomedigaeth. Boed i
Iesu Grist fod yn ffynhonnell llawenydd i ni ym mhob
cyfnod o’n bywyd. Amen.
Carol: Caneuon Ffydd 432: O tyred di, Emaniwel
Darlleniad: Genesis 3: adnod 8 - 15, Genesis 12:
adnod 1 - 3, a Genesis 15: adnod 1 - 6
Annerchiad: Rhan 2: Stori Efa a Stori Sara
Darllen Cerdd: ‘Ganwyd baban bach i’n byd’ gan
Mair Eluned Davies

Carol: Caneuon Ffydd 432: Hwiangerdd Mair

Carol: Caneuon Ffydd 441: Wele Cawsom y Meseia
neu 464: Ar Gyfer Heddiw’r Bore

Darlleniad: Luc 1: adnod 23 – 40

Darlleniad: Ioan 1: adnod 1 – 14

Gwrando ar gân ‘Mair, a wyddet ti?’
https://www.youtube.com/watch?v=69_wJtRyNUo

Annerchiad: Rhan 3: Stori Anna a fy Stori i

Deialog: Gweler sgript Mair ac Elisabeth (drosodd)
Annerchiad: Rhan 1: Stori Mair a Stori Elisabeth
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Gweddi 2:
Ein Tad, diolch am dy ffyddlondeb i’th bobl ar hyd
yr oesoedd, ac am gyflawni dy addewid i ddanfon
gwaredwr i’r byd. Helpa ni bob un i arddel hwn yn
achubwr i ni. Mae gormes ac anhegwch yn y byd,

ac rydyn ninnau’n wan. Ond mae Iesu wedi cario’r
dydd, ac felly mae ystyr a gwerth i’n hiraethau
personol. Wrth i ni nesàu at y Nadolig, cyffroa ein
calonnau tan ein bod, fel Anna, wedi ecseitio’n lân
ac yn sôn am Iesu efo pawb sy’n sychedu am wir
ffynhonnell llawenydd. Rydyn ni’n dyheu am weld
dy Deyrnas yn dod yn llawn. O Arglwydd, boed
i’n profiadau nawr ddwysàu ein dathlu pan ddaw.
Amen.

CAROL PLYGAIN ‘HOSANNA MWY’

fraint i mi? – cael mam fy Arglwydd
yn dod i’ngweld i! Wir i ti, wrth i ti
‘nghyfarch i, dyma’r babi sydd yn fy
nghrothyn neidio o lawenydd pan glywais
dy lais di. Rwyt ti wedi dy fendithio’n
fawr, am dy fod wedi credu y bydd yr
Arglwydd yn gwneud beth mae wedi’i
ddweud wrthot ti
Mair		
		

Am oesau hir yn llesg a gwan
Hiraethau’r saint am Grist eu rhan
Pa bryd y daw? Pa bryd y daw?
A’i gadarn law i’w dwyn i’r lan?

		

DEIALOG MAIR AC ELISABETH

		
		

Mair		

		

Elisabeth		

Elisabeth! Elisabeth? Wyt ti adre? Fi,
Mair sydd yma!
Mair. O! Mair, rwyt ti wedi dy fendithio
yn fwy nag unrhyw wraig arall, a bydd
y babi rwyt ti’n ei gario wedi’i fendithio
hefyd. Pam mae Duw wedi rhoi’r fath

		
		
		

		
		
		
		

“O, dw i’n moli’r Arglwydd!
Mae Duw, fy Achubwr, wedi fy ngwneud i
mor hapus!
Roedd yn gwybod bod ei forwyn yn ferch
gyffredin iawn,
ond o hyn ymlaen bydd pobl o bob oes
yn dweud fy mod wedi fy mendithio,
Mae Duw, yr Un Cryf, wedi gwneud
pethau mawr i mi –
Mae ei enw mor sanctaidd!
Mae bob amser yn trugarhau wrth y rhai
sy’n ymostwng iddo.
Mae wedi defnyddio’i rym i wneud
pethau rhyfeddol! –
Mae wedi gyrru y rhai balch ar chwâl.
Mae wedi cymryd eu hawdurdod oddi ar
lywodraethwyr,
ac anrhydeddu’r bobl hynny sy’n “neb”.
Mae wedi rhoi digonedd o fwyd da i’r
newynog,
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ac anfon y bobl gyfoethog i ffwrdd heb
ddim!
Mae wedi helpu ei was Israel,
a dangos trugaredd at ei bobl.
Dyma addawodd ei wneud i’n cyndeidiau
ni –
dangos trugaredd at Abraham a’i
ddisgynyddion am byth.”

Elisabeth		

O! Mair, mae gen i gymaint i’w ddweud
wrthot ti, a chymaint i ofyn! Dwi mor
hapus i dy weld di yma. Tyrd i fewn,
rhaid i ti orffwys ar ôl y daith.

Mair		

Diolch Elisabeth! Ond rhaid i ti orffwys
hefyd, yn dy gyflwr arbennig di! Sawl mis
wyt ti erbyn hyn?

Elisabeth		

Chwech! Fedri di gredu’r peth?! Dwi’n
falch o gael eistedd, rhaid i mi gyfaddef,
ond mae hyd yn oed y blinder a’r dolur
cefn yn fy ngwneud i’n hapus! Mae Duw
mor dda, Mae’r peth yn anhygoel! A
dyna dwedodd Sechareias wrth Gabriel:
“Sut alla i gredu’r fath beth? Wedi’r
cwbl, dw i’n hen ddyn ac mae ngwraig i
mewn oed hefyd.”

Mair		

Roeddwn i wedi drysu’n lân pan ddaeth
Gabriel ata i. Negesydd Duw ei hun,
efo’r fath newyddion! Doeddwn i ddim
yn deall sut y gallwn i gael babi, a minnau
heb fod yn agos at ddyn. Ond esboniodd
mai trwy yr Ysbryd Glân bydd hyn yn
digwydd. Dwedodd dy fod di yn disgwyl
hefyd, ac mae’n wir - os gall Duw wneud
gwyrth i ti, medr o wneud i mi hefyd!
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Elisabeth		

Ti’n iawn. Yr Arglwydd Dduw sydd
wedi gwneud hyn i mi! Mae wedi bod
mor garedig, ac wedi symud y cywilydd
roeddwn i’n ei deimlo am fod gen i ddim
plant. Roedd pawb yn gwybod ei bod
hi’n rhy hwyr i mi gael plentyn, ond
drychwch arna i nawr!

Mair		

Bydd pawb yn gwybod bod hi’n rhy
fuan i mi! Wn i ddim sut bydd Joseff
yn ymateb i’r newyddion. Rwy’n ofni
bydd ganddo cywilydd, a dydy o ddim yn
haeddu hynny. Mae o’n ddyn da.

Elisabeth		

Paid bod ofn, Mair. Mae Duw wedi
dangos ffafr atat ti! Mae’r Arglwydd
gyda ti! Bydd dy fab yn ddyn pwysig
iawn, a bydd yn cael ei alw’n Fab y
Duw Goruchaf. Mae gan Dduw bwriad
arbennig iawn yn y sefyllfa yma.

		

Paid a phoeni. Os fedr Gabriel roi trefn
ar Sechareia, rwy’n siwr fedr o roi trefn
ar Joseff hefyd!

Mair		

Diolch Elisabeth, rwyt ti wir yn gefn i
mi. Dwi eisiau gwasanaethu’r Arglwydd,
ac mae o wedi gwneud yn siwr bod gen
i gefnogaeth. Pwy arall basai’n gallu
uniaethu â sefyllfa mor ryfedd?

Elisabeth		

Pleser o’r mwya. Aros gyda ni am sbel.
Gawn ni’n dwy helpu’n gilydd.

Adroddiad

CORNERSTONE UGANDA

Diolch i Sara a Nancy o Cornerstone
Uganda am y diweddariad

F

e gawson ni flwyddyn brysur
a bendithiol iawn. Wrth
inni sgwennu hyn o air, rydyn
ni ar fin croesawu Isaac i deulu
Cornerstone. Fe fydd yn ymuno â
ni o Kampiringisa, y carchar plant.
Rhai wythnosau’n ôl, ymunodd
Habib, ffrind Isaac, gyda ni ac
mae’n setlo i mewn yn dda er
gwaethaf cyfnod o waeledd.

Graddiodd Edward o’r Brifysgol
ac mae’n gobeithio priodi’r
flwyddyn nesaf! Mae wedi sefydlu
oriel i werthu ei waith celf yn
Kampala ac yn Nairobi.

Daeth Jonah aton ni oddeutu
3 mis yn ôl ond roedd yn rhaid
iddo fynd am driniaeth adfer wedi
camddefnydd alcohol a chyffuriau.
Daeth aton ni yn ceisio help gan
nad oedd yn teimlo y gallai barhau
gyda’i ffordd o fyw ar y pryd,
gan y byddai’n sicr o arwain at
farwolaeth. Mae wedi cwblhau’r
driniaeth adfer a bellach yn ‘lân’.
Mae’n cydnabod mai Duw ydy’r
unig reswm am hyn ac mae’n
ddiolchgar tu hwnt am y fendith.

Mae Alex yn gwneud yn dda iawn
yn yr ysgol, yn astudio ar gyfer ei
lefel A ar hyn o bryd.

Mae Peter bellach yn gweithio ym
Maes Awyr Entebbe ac yn byw yn ei
gartref ei hun. Mae’n mynd o nerth
i nerth.

Mae Stephen, Joseph, Godwin
a Silva bob un â’i gartref ei hun
ac mewn cyflogaeth lawn. Maen
nhw’n parhau i gadw mewn
cysylltiad ac yn dychwelyd adre yn
rheolaidd i ymweld.

gymorth mawr i Doreen ac yn gefn
i’r bechgyn adref.
Cafwyd rhai anawsterau, megis
lladrad, ond mae Duw wedi parhau
i ddangos Ei ras a’i fendith inni
ymhob peth a wnawn a daliwn
ymlaen i’w addoli am bob dim
rydyn ni’n llwyddo i’w wneud yn Ei
enw nerthol E!
Rydyn ni’n sicr fod gan Dduw
gynllun ar gyfer y rhodd a gawson
ni ganddoch chi ac yn gyffrous
i weld Ei gynlluniau’n cael eu
datgelu! Cewch wybod ganddon
ni!!
Diolch ichi unwaith eto am eich
rhodd fendigedig a hael!

Mae ganddon ni aelod newydd
o staff, Anthony, a ymunodd â
ni rhyw 6 wythnos yn ôl. Mae’n
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HIV LESOTHO

Dr Graham Thomas

B

u 2019 yn flwyddyn brysur arall i elusen fechan
HIV Lesotho, a sefydlwyd yn 2012 yn dilyn un o
sawl ymweliad â Lesotho gan deulu’r Thomasiaid. Fe
gawson ni’n cyffwrdd wedi cyfarfyddiad annisgwyl
â dwy ferch ifanc yn eu harddegau yn dychwelyd
yn droednoeth wedi tro yn y wlad - yn cario dau
fag blastig. Roedden nhw wedi hel bwyd o lethrau’r
bryniau - dail a gweiriau i ferwi a bwyta. Doedd
ganddyn nhw ddim bwyd adref, dim incwm a dim
oedolion i ofalu amdanyn nhw. Dros y 15 mlynedd
ddiwethaf rydyn ni wedi bod yn eu helpu trwy’r ysgol
ac yna coleg. Mae eu heglwys leol wedi partneru
gyda ni i sicrhau eu bod nhw, a sawl cartref arall lle
nad oes oedolion yn gofalu, yn derbyn rhoddion
rheolaidd o flawd corn - digon i ddigoni stumogau a
darparu ymborth maethlon iddyn nhw.
Ceir rhai cyfraniadau rheolaidd, ac mae’r coffrau’n
cael eu chwyddo gan ddigwyddiadau codi arian
- yn cynnwys yn ddiweddar Swper y Llanciau a
Chyngerdd Rhys Meirion yng Nghapel Tegid a
gododd £302.50 a £250. Mae Eglwys Crist yn gallu
adennill cymorth rhodd o gyfraniadau unigol, sy’n
cynyddu incwm yr elusen o ryw chwarter i oddeutu
£15-20mil y flwyddyn.
Teyrnas fynyddig ydy Lesotho sy’n cael ei
hamgylchynu gan Dde Affrica. Mae’r llwyth
Basotho yn byw bywydau traddodiadol sy’n cael
eu trawsnewid yn gyflym. Mae newid hinsawdd yn
gwneud eu ffermio ymgynhaliol yn fwyfwy anodd
o flwyddyn i flwyddyn. Mae’r cyfnod presennol o
sychder sydd wedi effeithio ar ddeheudir cyfandir
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Affrica bellach yn ei thrydedd flwyddyn ac mae pobl
ac anifeiliaid yn dioddef. Golyga technoleg eu bod
mewn cysylltiad gyda gweddill y byd, y dinasoedd
a’u cyfeillion o Gymru yn ddyddiol neu’n wythnosol.
Mae hi’n dda medru derbyn cymaint o luniau ac
adroddiadau am eu bywydau o ddydd i ddydd, ond
mae hi’n her ceisio gwybod sut i ymateb. Ein polisi
ydy cefnogi’r cynlluniau a gytunwyd gan y grwpiau
cymunedol lleol.
Mae cenedl y Basotho yn cael eu gorfodi i
amrywio ac mae HIV Lesotho yn cefnogi teuluoedd
amddifad gyda rhoddion a ffioedd ysgol, atgyweirio
dosbarthiadau ac ychwanegu ystafelloedd
cyfrifiaduron mewn ysgolion, a gweinidogaeth eglwys
ymysg cartrefi heb oedolion a’r plant sy’n benteulu,
ynghyd â chyflenwi tîm o farchogion ceffylau ar
gyfer yr ysbyty leol, i’w galluogi i brofi a thrin HIV,
brechu ac atal salwch yn y clinigau mynyddig mwyaf
anghysbell, nad oes modd eu cyrraedd ond ar gefn
ceffyl.
Ymysg yr uchafbwyntiau eleni oedd gweld
niferoedd y diagnosisau HIV newydd yn gostwng
i ffigyrau sengl, cadw cannoedd lawer o bobl cefn
gwlad mewn iechyd da trwy feddyginiaeth HIV,
un o’r merched amddifad a noddir yn graddio fel
athrawes, adeilad newydd eglwys yn agor fel canolfan
cymunedol, prosiectau i grwpiau ieuenctid yn magu
ieir a moch, atgyweiriadau i ystafelloedd dosbarth
a pharhad yn y gofal a roir yn y cartref i’r bregus, y
cleifion a’r henoed.

Mae’r heriau wedi bod fel canlyniad i’r cynaeafau
amaethyddol gwael a oedd yn ei gwneud hi’n anodd
bwydo’r ieir a’r moch, ond maen nhw wedi goroesi
a bellach yn ffynnu. Prynwyd deorydd i gynorthwyo
cynhyrchu cywion i’w gwerthu. Mae’r prif nyrs
wedi ymddiswyddo ac fe noddwyd yr un ddaeth i
gymryd ei lle i ymgymryd â chwrs byr ôl-raddedig
arweinyddiaeth systemau gofal iechyd.
Y digwyddiad gwaethaf o bell ffordd oedd
llofruddiaeth marchog yr ysbyty a’i wraig yn eu
cartref yn ystod lladrad. Ntate Makhabane oedd
y dyn dibynadwy a fu’n gofalu am y ceffylau cyn,
yn ystod ac ar ôl y teithiau mynyddig blinderus.
Fe oedd yr un a oedd yn sicrhau bod y nyrsys a’r
cwnselwyr HIV a oedd yn marchogaeth yn ei gwmni,
yn ddiogel ac yn cael eu cynnal gyda bwyd a gwelyau
yn y gorsafoedd iechyd dros nos. Dyn mawr, cadarn,
tawel, parchus nad oedd angen iddo siarad llawer
ond a fu’n pwyso arna i am well dillad a chyfarpar
i deithio yn yr oerfel a’r eira yn ystod y gaeaf a’r
stormydd glaw yn yr haf. Fe oedd yn galw’r ceffylau’n
ôl gyda’r hwyr o’u pori ar y mynydd gan chwibanu
ac yn eu hebrwng yn ôl i’r cyfrwy trwy sibrwd! Mae’r

tîm, wrth reswm, wedi torri’u calonnau o’i golli, a
hynny mewn modd mor ddisymwth a threisgar. Fe’i
claddwyd gyda’i wraig yn dilyn angladd mawr, gyda
rhoddion i’r rhai oedd yn dibynnu arno.
Y Nadolig hwn, y gobaith ydy gallu dathlu gyda
chystadleuaeth rhwng amryw o dimau pêl-droed ac
achlysur addoli mawr i’r ieuenctid gyda bwyd yn cael
ei ddarparu yn adeilad cymunedol newydd yr eglwys.
Yn ddiweddar, fe gyflwynodd Ysgol Godre’r Berwyn
dros 100 o grysau rygbi ail-law. Y gamp bellach ydy
ceisio’u cael nhw draw i Lesotho cyn y diwrnod
mawr! Fe wnawn ni ofalu am wobr Makhabane i’r tîm
buddugol.
Mae y lluniau yn dyst i’r modd mae ein brodyr
a’n chwiorydd Cristnogol yn dibynnu ar Dduw ac
yn ymdrechu i geisio gwneud gwahaniaeth dan
amgylchiadau heriol.
Am wybodaeth bellach neu i ganfod sut mae modd
ichi helpu, cysylltwch â:
drgrahamthomas@gmail.com
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WARD K, YSBYTY DURTLANG MIZORAM

Nan Wyn Powell-Davies

M

ae’n anodd dychmygu beth mewn gwirionedd
yw amgylchiadau gweithio rhywun sy’n gwneud
gwaith hollol wahanol i chi eich hun, a hynny yr ochr
arall i’r byd! Mis Chwefror eleni, cefais y fraint o gael
dod i adnabod Dr Dina (Dina), cwnselydd Ward K yn
Ysbyty Durtlang ym Mizoram.
Rydym ni fel Chwiorydd yn cael y fraint o
noddi swydd Dina ers dwy flynedd bellach. Yng
nghrombil ysbyty cenhadol Durltang mae ward
K, ac oddi mewn i’r ward arbennig hon bellach
mae tair ward fechan ac ardal lle mae’r staff, yn
nyrsys, yn feddyg, sef Dr R.L.Sanghluna (Sanga)
a Dina, ein cwnselydd, yn gweithio allan ohoni.
Yn anffodus, mae dibyniaeth ar sylweddau yn
broblem enfawr ym Mizoram, nid dim ond cyffuriau
caled megis Heroin, ond alcohol hefyd. Mae Mizoram
yn dalaith sych, ac felly mae prynu neu werthu, neu
hyd yn oed yfed alcohol, yn anghyfreithiol. Codwyd
y gwaharddiad am gyfnod byr o tua pedair blynedd,
pryd y gwelwyd nifer cynyddol o ddamweiniau cas
iawn. Tydi gwahardd cyffur, wrth reswm, ddim
yn nadu’r broblem, ac yn sicr nid yw’n gwneud
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gwahaniaeth i’r mater o ddibyniaeth.
Mae un adran o Ward K wedi ei neilltuo i
sefyllfaoedd clinigol. Mae llawer o’r cleifion, yn
arbennig y rhai hynny sy’n chwistrellu cyffuriau, yn
dioddef o gyflyrau cas ar y croen. Cawsom gyfarfod
gŵr yn ei bedwardegau hwyr oedd yn gwella’n dda
ar ôl cael triniaeth gan Dr Sanga ac yn gobeithio
cael dychwelyd adra at ei deulu. Yn dilyn o’r adran
glinigol y mae adran dadwenwyno, ac yn dilyn wedyn
y mae’r adran lle mae nifer helaeth o’r dioddefwyr
yn aros am gyfnodau hirach ac yn derbyn sesiynau
cwnsela gan Dina.
Mi dreuliom amser yng Nghynhadledd y KTP
(mudiad Ieuenctid yr Eglwys) a chawsom ddod
i adnabod Dina yn dda. Mae’n gymeriad tawel,
cymwynasgar a diymhongar iawn. Rwy’n hynod o
falch ers i ni gyrraedd adre, ein bod yn dal i gysylltu
yn rheolaidd gyda’n gilydd ac ar WhatsApp hefyd.
Rhannodd Davida, un o’r dioddefwyr, sut y bu
i’r sesiynau cynghori gan Dina wneud gwahaniaeth
mawr iddo. Nododd ei fod wedi bod yn ddibynnol

ROEDD DIOLCH Y STAFF, CLEIFION, DIODDEFWYR A’R
EGLWYS I GYD YN FAWR IAWN I NI FEL CHWIORYDD
EBC AM EIN HAELIONI.
ar Heroin ers blynyddoedd maith, a’i fod wedi ceisio
dadwenwyno sawl gwaith. Nododd mai’r broblem
fwyaf yw dychwelyd adra at deulu. Pwysleisiodd fod
yr angen am ‘Half-way House’ yn hanfodol iawn. Lle
diogel i ailddysgu sut i reoli arian, ond yn arbennig
eu rhyddid. Ei nod mewn bywyd oedd dod yn aelod
gwerthfawr o’r gymdeithas. Nododd mai dim ond yn
nerth yr Ysbryd Glan yr oedd yn mynd i allu dweud
‘na’ i gyffuriau. Roedd yn gweddïo y byddai Ward K,
yn y dyfodol agos, yn gallu ehangu i gynnig y gofal
hwn.
Roedd diolch y staff, cleifion, dioddefwyr a’r Eglwys
i gyd yn fawr iawn i ni fel Chwiorydd EBC am ein
haelioni. Fy mraint aruthrol i eleni oedd cael tystio

i’r gwahaniaeth aruthrol y mae ein cyfraniad bychan
ni yn llwyddo i’w wneud yn eu plith. Mae’n gwneud
gwahaniaeth i’r rhai sy’n ddibynnol ar alcohol a
chyffuriau, i’w teuluoedd a hefyd i’r gymuned yn
ehangach.
Felly dyma eiriau Dr Dina i gloi. ‘Da ni’n diolch i chi
o waelod calon am eich haelioni. Da ni’n gweddïo bendith
Duw arnoch fel Eglwys ac yn arbennig fel merched yn yr
Eglwys. Mae eich haelioni yn gwneud gwahaniaeth mawr
yn ein plith. Rydym yn parhau i weddïo ac i ddiolch i
Dduw amdanoch.’
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REACHING ROMANIA

Adroddiad gan Irene Phillips

T

reuliais 3 wythnos yn Rwmania ym mis
Tachwedd/Rhagfyr yng ngofal y rhoddion
Nadoligaidd a dosbarthu’r 650 o focsys esgidiau yn
llawn anrhegion ar gyfer y digartref ac eraill.
Roedd parseli bwyd ar gyfer llawer o deuluoedd
tlawd wedi eu prynu yn Rwmania ei hun.
Bendith aruthrol oedd ymweld â’r prosiectau
a’r gweinidogaethau a threulio amser yn siarad
gyda phobol am eu bywydau. Mae llawer o dlodi
yn Rwmania o hyd, yn enwedig mewn ardaloedd
gwledig.
Yn ystod y daith, cefais fy nghyflwyno i sawl achos
newydd a gyffyrddodd fy nghalon. Dyma 3 ohonynt wnai ddim mo’u henwi am resymau preifatrwydd.

ACHOS 1

dim modd iddi dderbyn pensiwn o £110 y mis am 4
mlynedd arall. Pan ddaw’r adeg hwnnw, byddwn yn ei
chynnwys ar y Prosiect Widows Mite
Daeth ei hachos i’m sylw i trwy ffrind Cristnogol yn
Rwmania, sy’n gweithio yn y swyddfa ble mae ‘I’ yn
glanhau.
Roedd ganddi embaras mawr ynghylch ei chartref,
ac yn gyndyn iawn inni ymweld gydag ychydig o
fwyd. Roedd y cwt wedi ei wneud o ddeunydd garw
iawn. Roedd yno hen dân metel ar gyfer gwresogi a
choginio.
Diolchwyd fod ganddynt beth coed ac yn gallu
rhedeg eu hunig bwlb golau oddi ar fatri car. Roedd y
ffaith fod rhaid iddi gerdded mor bell ymhob tywydd
yn fy mhoeni, ac fe gynigais brynu beic ail-law da iddi
- ond dywedodd nad oedd yn gallu reidio beic!

“I” mae hi yn 64 ac yn byw gyda’i gŵr, sydd
weithiau’n dreisgar, mewn cwt yng nghanol cae y
tu allan i’r ddinas. Mae’n dweud nad oes modd iddi
ei adael oherwydd ei haddewidion priodasol. Mae
ei gŵr yn sâl ac yn anghymwys ar gyfer pensiwn
- gweithiodd ar y farchnad ddu pan yn iau, sy’n
gyffredin iawn yn Rwmania - felly dim ID a dim
pensiwn. Hi’n unig sy’n ennill a hynny’n gyflog pitw.

Fodd bynnag, roedd modd imi adael peth arian
gyda fy ffrind triw Lavi, ar gyfer prynu a chludo bwyd
ati, ac ateb unrhyw ofynion eraill oedd ganddi.

Mae’n cerdded am 45 munud i gael y bws agosaf
i’w cludo i’w gwaith glanhau yn y ddinas. Bydd

Etifeddodd y fflat gan ei rhieni sydd wedi marw,
felly yn ffodus, does dim rhent i’w dalu ganddi.
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ACHOS 2
Mae “M” yn 41, gydag anawsterau dysgu ac yn byw
mewn fflat fechan mewn tŵr o fflatiau yn y ddinas.

Ond mae’r taliadau gwasanaeth yn y fflatiau yn reit
drwm. Daw ei hincwm bychan trwy lanhau’r mannau
cymunedol yn ei hadeilad.
Fodd bynnag, oherwydd ei hanabledd, does dim
modd iddi wneud ei gwaith yn llwyr, ac mae rhai o’r
trigolion am weld ei diswyddo. Diolch i Dduw, mae
gweinyddwr y fflatiau’n Gristion ac yn ffrind da inni.
Mae’n erfyn ar y bobl hyn i ddangos dealltwriaeth
a thrugaredd, gan fod ‘M’ yn dibynnu ar yr incwm
bychan.
Ymwelais yno gyda’n ffrindiau gydag ychydig o
fwyd. Fe’n rhybuddiwyd rhag blaen nad yw hi’n gallu
defnyddio popty o unrhyw fath ac felly’n bwyta
popeth yn oer. Daethom wedi paratoi at hynny ac fe
gawsom sgwrs gyda hi yn ei chegin.
Yr unig feddiannau sydd ganddi yw un bwlb golau
yn y gegin, hen deledu, cadair, gwely ac oergell wedi
torri. Roedd y cwbl mor drist. Mae ganddi un brawd
yn yr Almaen sydd byth yn ymweld ond yn danfon
arian ati unwaith y flwyddyn.

Roeddwn yn gallu gadael peth arian gyda fy
ffrindiau triw i brynu peth dodrefn ail-law a pheth
bwyd o dro i dro. Byddant yn ymweld yn rheolaidd ac
yn fy niweddaru am ei hanghenion.

ACHOS 3
Gweddw “A” sy’n 83- mae’n byw tu allan i
bentref bach mewn adeilad arferai berthyn i’r
Comiwnyddion. Ei gwaith oedd gofalu am 20 ceffyl,
gan wneud hynny gyda ‘balchder’ meddai hi. Mae
‘A’ yn byw mewn ystafell damp eithriadol gyda hen
range ar gyfer coginio a gwresogi.
Mae’n unig iawn ond diolchwn ei bod yn cyfarfod
ffrindiau yn ei heglwys leol. Gan fod ganddi bensiwn
o £100 y mis yn unig, rydym wedi ei chynnwys ar
brosiect Widows Mite sy’n darparu parsel bwyd
misol a choed ar gyfer y gaeaf ar ei chyfer.
Mae hi’n hynod ddiolchgar.

DIWEDDARIAD AR BROSIECT
WIDOWS MITE
Yn drist iawn dros y Nadolig, fe aeth Carl o Vinga ac Ana o
Arad i fod gyda’r Arglwydd. Roedd y ddau yn gymeriadau
arbennig a diolchwn am eu bywydau.
Gofynion Gweddi:
•

Adeilad newydd ar gyfer ‘Cenhedlaeth Yr Iesu’ gan fod
yr hen un yn cael ei ail-hawlio gan y perchennog.

•

Iachâd ar gyfer ein ffrind, y bugail Jackie Ramsey, sydd
wedi bod yn bur wael yn yr Ysbyty yn ninas Arad.

•

Ar gyfer anghenion yr holl weinidogaethau a’r achosion
a grybwyllwyd uchod.

Rhown ddiolch am ddarpariaeth barhaus Duw, ynghyd â
doethineb a dirnadaeth ymhob agwedd o’n gwaith. Diolch
am bob un o’r unigolion a’r mudiadau gwerthfawr hynny
sydd wedi’n cefnogi mewn gweddi, yn ogystal â chefnogaeth
ymarferol neu ariannol yn 2019. Pawb sydd wedi cefnogi ein
digwyddiadau codi arian dros y flwyddyn ddiwethaf. Diolch
am ein timau a’r gwirfoddolwyr yn Rwmania a Chymru.

Thema Y Bugail Da 2021 • Rhaglen DORCAS • 49

CARTREFI PLANT

GWEINIDOGAETH I FABANOD

Mae 6 o ferched, gan gynnwys 2 o rai newydd 4 a
5 oed yn cael eu noddi yng Nghartref Plant Osana
yn Timisoara. Mae Cartref Caleb mewn lleoliad
fferm yn Ianova yn lletya 7 o fechgyn o gefndiroedd
anodd. Mae 100% o’r arian nawdd yn mynd tuag at
addysg, gofal iechyd, bwyd a dillad. Rydyn ni hefyd yn
darparu cyllid i Gartref Plant Tabita ar gyfer crefftau,
teithiau ac i alluogi plant i fynd i wersyll haf.

Wedi 12 mlynedd o gefnogi babanod tlawd a’r rhai
a adawyd yn amddifad yn ysbyty dinas Arad, rydyn
ni bellach yn trosglwyddo’r weinidogaeth i dîm
llawn gofal o’r America. Y gobaith ydy y gwelir
gweinidogaeth symudol i fabanod mewn ardaloedd
gwledig y flwyddyn nesaf. Fe gewch glywed y
diweddaraf ganddon ni.

CANOLFAN FEIBLAIDD AC YSGOL
GERDD “CENHEDLAETH IESU”
Rydyn ni’n cefnogi’n ariannol twf y weinidogaeth
ffrwythlon hon sy’n cynnwys cyrsiau Gwersi
Cerddoriaeth, Astudiaeth Feiblaidd, Saesneg,
Coginio, Teilwra a Chadw Tŷ, ynghyd â gwasanaeth
Cwnsela i oedolion a phlant. Yn anffodus, mae’r
weinidogaeth yn parhau i gael ei chynnal mewn
adeilad sydd heb gyflenwad dŵr mewnol na thoiled
ddwrlif gan nad ydyn ni wedi llwyddo i godi cyllid
digonol i helpu’r mudiad i brynu adeilad pwrpasol –
mae pethau yn nwylo Duw.

RHAGLEN BLANT VINGA
Rhown ddiolch fod y weinidogaeth hon ar waith
eto wedi cyfnod hesb oherwydd diffyg arweinydd.
Mae ein cefnogaeth ariannol o’r rhaglen hon sydd
mewn cymuned dlawd yn mynd tuag at offer a
chyflenwadau.
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Y DIGARTREF
Rydyn ni’n cefnogi unigolion a Lloches Nos gyda
bwyd ac anrhegion Nadolig o fagiau ymolchi llawn,
hetiau, sgarffiau, menig, sanau ayyb.

HATLING Y WRAIG WEDDW
Ar hyn o bryd, mae 36 o bobl hŷn bregus a sâl ar
bensiynau isel yn cael cefnogaeth trwy fasgedi bwyd
misol, pren, meddyginiaeth, deunydd misglwyf,
sliperi a bocsys Nadolig. Mae ffocws ein hariannu
ar ran Arad y Prosiect. Estynnwn ein cydymdeimlad
i Lili a gollodd ei gŵr yn ddiweddar. Mae hi’n
darparu ystafell i Dimitri (a welir yma). Yn ystod y
12 mlynedd ddiwethaf mae hi wedi gofalu am lawer o
wragedd gweddw tlawd a bregus. Diolchwn am y fath
galon.

GWEINIDOGAETH ADINA A MIKE
Ymwelodd y pâr â Rwmania ym mis Medi i wirfoddoli
gyda thîm meddygol o America sy’n gweithio mewn

ardaloedd tlawd. Maen nhw’n gobeithio ymuno ag
Irene ar ran o daith mis Rhagfyr, ac am hynny mae
hi’n ddiolchgar iawn.

ARIANNU PROSIECT ADDYSGOL A
GWERSYLL HAF
Fe wnaethon ni ddarparu £1,200 tuag at fagiau ysgol
yn llawn deunydd sgwennu, esgidiau a chotiau gaeaf
i blant o deuluoedd tlawd a hefyd tuag at Wersyll Haf
Cristnogol dan arweiniad “Copilul din Mine”.

GWEINIDOGAETH BLANT “LIGHT &
HOPE” YN HUNEDOARA

arweinydd, y bugail, sef gŵr Summer.

CEFNOGAETH I UNIGOLION MEWN
ANGEN
Rydyn ni’n cefnogi sawl achos anabl a theuluoedd
tlawd gyda pharseli bwyd, dillad, deunydd ymolchi a
misglwyf ac weithiau treuliau meddygol, cyfreithiol
ac adeiladu – fel mae’r Arglwydd yn ein harwain.
Os ydy eich calon yn teimlo fel cefnogi unrhyw un o’r
prosiectau hyn, ceir manylion am sut i wneud hynny
ar ein gwefan. Bydd unrhyw rodd, bach neu fawr, yn
gwneud gwahaniaeth i fywydau

Unwaith eto fe rown gefnogaeth i’r weinidogaeth
hon trwy Focsys Nadolig. Gweddïwch am iachâd i’r

GWEDDÏWCH DROSOM NI
RHOWN DDIOLCH AM:
•

Ddarpariaeth barhaus
Duw, ynghyd â doethineb a
dirnadaeth ymhob agwedd o’n
gwaith.

•

Pob un o’r unigolion a’r
mudiadau gwerthfawr
hynny sydd wedi’n cefnogi
mewn gweddi, yn ogystal â
chefnogaeth ymarferol neu
ariannol yn 2019.

•

•

•

•

Cyllid a dderbyniwyd gan
yr Eglwys Bresbyteraidd,
a Chanolfan Gristnogol
Ramoth, sy’n agor eu drysau’n
hawddgar inni gynnal ein
boreau Crefft ar ddyddiau
Gwener.

•

Cyfraniadau/cefnogaeth
Eglwys Fethodistaidd Y
Fenni, Eglwys Bresbyteraidd
Park End, Caerdydd, Eglwys
Apostolaidd Glyn-nedd,
Aelodau Eglwys Sant Lleurwg,
Hirwaun, Eglwysi Elim yn
Aberhonddu a Phort Talbot,
Eglwys y santes Fagdalen
yng Nghwmbach a Beacons
Benefice.

Pawb sydd wedi cefnogi ein
digwyddiadau codi arian dros
y flwyddyn ddiwethaf. Ein
timau a’r gwirfoddolwyr yn
Rwmania a Chymru.
Pawb fu’n cefnogi ein Hapêl
Nadolig gyda bocsys ‘sgidiau,
anrhegion a chyfraniadau –
Clybiau Ffermwyr Ifanc,
Coleg Llanymddyfri, Brownies
Pontsenni, ysgolion eglwysi ac
unigolion hael.

•

Unigolion sydd wedi
cyfrannu’n hael eitemau
megis dillad a sliperi newydd.
Sharon Thomas o Santander
ynghylch: ariannu cyfatebol ar
gyfer ein Teithiau Cerdded a’n
Boreau Coffi.

•

Eglwys y Parc, Merthyr Tudful
am ddarparu cerbydau a
gyrwyr yn rhad ac am ddim
a rhodd tuag at gludo’n
cyflenwadau Nadolig. Diolch
arbennig hefyd i Linda
Thomas am baratoi 200 o
anrhegion i’r bocsys ‘sgidiau
gyda chefnogaeth aelodau’r
Eglwys.

•

I’r nifer o unigolion a grwpiau
gwnïo/gweu a gyflwynodd
amrywiaeth o ddillad.

•

“Support for Romania” sydd
unwaith eto’n cludo ein
cyflenwadau Nadolig draw
i Romania. Unrhyw un arall
sydd wedi’n helpu ni mewn
unrhyw ffordd.

BENDITH DUW AR
BAWB OHONOCH

“Reaching Romania”, Padest, Stryd Fawr, Pontsenni, Aberhonddu, LD3 8PG
Ffôn: 01874 636575 neu 07910939716. Rhif Elusen Gofrestredig: 1081605
E-bost: admin.reachingromania@gmail.com. Gwefan: www.reachingromania.com
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ADRODDIAD EPJM

Mae cenhadaeth yn bodoli oherwydd nad ydy
addoliad. (John Piper)

P

am ein bod yn parhau i fynd a gwasanaethu yn
Siapan? Y rheswm ydy mai Siapan ydy’r ail genedl
fwyaf sydd heb ei chyrraedd o ran yr Efengyl yn
nhermau ethnigrwydd.
Bydd 3 Mawrth 2011 wedi’i selio am byth ym
meddyliau a chalonnau llawer o Siapaneaid
oherwydd y tri thrychineb enfawr a ddigwyddodd yn
y Dwyrain, p’un ai’r bobl a oroesodd y tswnami neu
bobl gyffredin.
Mae EPJM wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â 3-11
Iwate Church Network am yr 8 mlynedd ddiwethaf
yng Ngogledd-ddwyrain Siapan.
Yn 2019, aeth 9 tîm gyda 57 o ymwelwyr o 16 o
eglwysi i weithredu fel dwylo a thraed Iesu i ddangos
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cariad ein Tad Nefol. Mae’r gwaith yn ymddangos yn
fach ond fe gredwn y bydd unrhyw hadau o gariad,
cyfeillgarwch ac anogaeth a heuwyd yn dwyn llawer
o ffrwyth gan mai Duw ydy’r un sy’n llywio’r tyfiant.
Fe’n gelwir ninnau i fod yn ffyddlon trwy hau’r hadau
hyn.
Mae’r gwaith o blannu eglwysi wedi dechrau mewn
gwahanol ardaloedd y buon ni’n eu gwasanaethu
dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r gri am genhadon
hirdymor i wasanaethu yn yr ardaloedd hyn yn
parhau ond mae’n galonogol iawn gweld yr hyn mae
Duw eisoes yn ei wneud a chymaint mwy mae am ei
wneud pan fo mwy o’i weision yn ateb yr alwad i’r
gwaith yma yn Iwate. Gogoniant i Dduw am y ffordd
y bu iddo roi’r weledigaeth inni ei wasanaethu yn ei
faes cynhaeaf yn Siapan.

BWLETIN CENHADOL

www.ebcpcw.cymru/cym/ein-cenhadaeth/chwiorydd/bwletin-cenhadol
Copi print mawr hefyd ar gael o Swyddfa’r Chwiorydd.

Cefnogi
Os dymunwch anfon cyfraniad i:
• gefnogi’r prosiectau cenhadol
• argraffu’r llyfr thema
Anfonwch eich cyfraniad at Eirian, gan nodi mai arian yw hwn tuag at Prosiectau
Cenhadol y Chwiorydd a/neu costau’r llyfr thema.
Eirian Roberts
Swyddfa’r Chwiorydd
Coleg y Bala
Ffordd Ffrydlan
Y Bala
LL237RY

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.
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CASGLIADAU ARBENNIG

SASIYNAU 2019
SASIWN
SAESNEG Y DE
£3,000

SASIWN GYMRAEG
Y GOGLEDD
£18,000

SASIWN SAESNEG
Y GOGLEDD
£3,000

SASIWN
GYMRAEG Y DE
£9,700

£33,700
Tynnu allan:

Costau Cyhoeddiadau: 					£4,700
Swyddfa’r Chwiorydd yn y Bala: 			
£2,500
							£7,200

CYFANSWM I’W RANNU: £26,500
GWAITH YN GENEDLAETHOL
£13,250

£13,250

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

PARCH MOON
SOOK CHOI
Prosiect Cenhadol
Ieuenctid
£3,000
ELIN BRYN WILLIAMS
Gweithio i elusen UCCF
£1,500
RHODRI PHILLIPS
Clwb Bywiog
a Sunshine Club
£300 A £200
CAPEL
WAENGOLEUGOED
Gofal Dydd a Helpu’n
Gilydd
£2,000

GWAITH YN RHYNGWLADOL

COLEG Y BALA
Gwaith plant
ac Ieuenctid
£3,000
CARYS MAIR JONES
Cynllun ‘Relay’ UCCF
£800
PARCH ANDRAS IAGO
Cynllun Baby Basics
£392.40
PARCH TIM HODGINS
Uwchraddio Cyfrifiadur
£1,250
AGATHOS
Higher Tour Wales
£800
Gweddill £7.60
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EIN PARTNER
DRAMOR
Carys Humphreys Taiwan
£2,000
REACHING ROMANIA
£2,000
CORNERSTONE
UGANDA
£2,000

YSBYTY TEBELLONG,
LESOTHO HIV/TB
£3,000
EPJM SINGAPORE
£1,000
WARD K
YSBYTY SYNOD,
MISORAM
(ail daliad o dri)
£3,250

Y GRONFA GROESO
I gynorthwyo myfyrwyr ac arweinyddion
Eglwysig o dramor i ymweld â Chymru ac i
ieuenctid Cymru deithio dramor

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

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

CAIS AM GRANT ODDI WRTH
IS-BWYLLGOR Y CHWIORYDD, ADRAN GWEINIDOGAETHAU

1:

PL

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.
ENW A MANYLION CYSWLLT YR UNIGOLYN SY’N CYFLWYNO’R CAIS AM GRANT:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

M

2.
AR RAN PWY Y CYFLWYNIR Y CAIS? (Unigolyn, Cynulleidfa, Gofalaeth,
Henaduriaeth)
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________
HENADURIAETH:

SA

3ch: BETH YW COST Y CYNLLUN CYFAN?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
MANYLION Y CAIS AM GRANT:
_____________________________________________________________________
3d: A OES CYFRANIAD LLEOL? FAINT?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________
________________________________________________________________________

3a:

GOFYNNWN AM Y SWM O £ __________

3b:

BETH YW NATUR EICH CAIS?

M
PL

3:

3dd: A DDISGWYLIR CYFRANIAD O FFYNHONNELL ARALL?*

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3e:

OS NA DDERBYNNIR
Y CAIS, A FYDD EICH CYNLLUNIAU YN CAEL EU CYFLAWNI?
1!

SA

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4:

UNRHYW FANYLION PELLACH:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I'W DYCHWELYD I
Mrs Eirian Roberts, Trefnydd Gwaith Chwiorydd (Rhan amser),
2!
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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

Meddai Iesu wrthynt,

‘Myfi yw’r bugail da.
Y mae’r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid.’
Ioan 10:11

