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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. Pan wnes i grybwyll mai Myfi yw’r Bugail Da
fyddai’r thema newydd ymateb un wraig oedd mai thema
sâl iawn oedd hi am nad oedd gan y bugail ddim byd ond
ffon! Gwelsom, yn fuan, fodd bynnag,fod hon yn thema
gyfoethog iawn sy’n gallu apelio at bob oed. Rydym i gyd
angen ein bugeilio ar adegau. 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 roddi’r 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 profeydd gwelltog
a’r dyfroedd tawel. Gwyddom i’w cariad aberthol gostio’n
ddrud iddo ac iddo rhoi 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 angenion 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

ac mewn hwyl ddrwg ac yn esbonio i’w fam pam ei
fod mor flin.

GWEDDÏWN:

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!!

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 fwyd anodd, unig a
pheryglus, hyd yn oed heddiw. Yng ngwlad yr Iesu,
yng nghyfnod yr Hen Daestament 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
SYLWEBYDD: Mae Gareth wedi dod adre o’r ysgol
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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, ond
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’ndawel.
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 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 dy 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 ym mhlith 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 ac
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 ser mor ddisglair ac mor agos atom.
ESRA: Mae yna awel fwyn yn dod atom o’r
ddiffeithwch.
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ASA: Mae’n fy atgoffa i o’r noson hono y clywson ni’r
canu peraidd ac aeth y criw i Fethlehem i chwilio am
y baban oedd 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.

ESRA: O dyma ni eto- yn gorfod gwrando ar yr un
hen stori!

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.

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.
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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 gywbod dy fod ti’n gwarchod drosom yn
cymorth 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 i’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?

JOSEPH: Bydd Iesu’n sicr o ddewis ei amser ei hun

ANNAS: Saer o Nasareth – ac rwyt ti’n gwybod nad
oes dim byd da byth yn dod o Nasareth!

NICODEMUS: Bydd, ac nid gan Peilat fydd y gair
olaf, fe gewch chi weld.

ABNER: Mae’n rhaid ei fod yn wallgo!

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.

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.

NICODEMUS: Ac yna i ddod eilwaith i sefydlu ei
deyrnas a dod a’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
GWEDDIWN: Annwyl Iesu, ti yw’r Bugail da ym
mhob oes a gwlad, rwyt ti’n barod i rhoi dy fywd
dros dy ddefaid, drosom ni. Rydym yn adnabod dy
lais,yn clywed dy hyfryd eiriau. Trwy’r blynddoedd
rwyt wed’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 dsytiolaethu 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 rhannu’r
cariad a’r gobaith hwnnw gyda’g eraill. Cadw ni yn dy
law a bendithia ni.

CYD ADRODD Y FENDITH
APOSTOLAIDD

ANNAS: Ac yn erbyn Cesar. Os gallwn ni brofi hynny
gallwn gael gwared arno. Wnaiff Peilat ddim dioddef
peth felly.
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