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Swyddfa

Goleuni
ae hi wedi bod yn aeaf
hir, gyda chyfnod hir o
law, dyddiau rhewllyd
a’r wlad wedi ei orchuddio dan
flanced o eira sawl gwaith. Ond
na phoeni’r mae’r Gwanwyn
wedi cyrraedd, mae’r adar yn
canu a’r dydd yn hirach. A
dyna braf ydi cael mwy o
oleuni o ddydd i ddydd.
Goleuni rydym yn cymrud yn
ganiataol – mae’n hawddach
codi yn y bore, cawn fynd i’r
ardd ar ôl gwaith a mynd am
dro min nos. Mae ymchwil wedi
profi bod goleuni naturiol yn
helpu chi fod yn fwy
cynhyrchiol, yn hapusach, yn
dda i’ch iechyd ac yn
dawelach. Edrychwn ymlaen at
yr haf a gobeithio cawn weld
tipyn o’r haul eleni!

M

Mis Mai, yn ystod y Sasiwn
Cenhadol, byddwn yn lansio
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thema newydd am 2018-19.
Mae Iesu yn dweud wrthym, ni
bydd neb sy’n fy nghanlyn i
byth yn rhodio yn y tywyllwch.
Pam? Gan mae Myfi yw
goleuni’r byd (Ioan 8: 12)
Tydi’n braf cael y sicrwydd
hynny. Gadewch i ni atgoffa ein
hunain (ac eraill) bod gennym
Waredwr anhygoel. Gwaredwr
sy’n goleuo ein bywyd pan
bydd dyddiau yn dywyll.
Gwaredwr sy’n goleuo y ffordd
pan fyddwn wedi colli ffydd.
Gwaredwr sy’n ein codi fyny
pan fyddwn yn syrthio.
Gwaredwr rydym angen ei
ddilyn gan bod ganddo oleuni
bywyd. Mae’r batris yn darfod,
mae’r fflam yn diffodd, mae’r
haul yn machlud OND na
phoeni’r mae gennym addewid
‘Myfi yw goleuni’r byd’.

Eirian

ENCIL IS-BWYLLGOR
Y CHWIORYDD
yng Ngwesty’r Llety Parc, Aberystwyth
Cynhaliwyd Encil Is-bwyllgor y Chwiorydd yng Ngwesty’r Llety Parc
Aberystwyth ar ddydd Iau, Mawrth 15fed. Yn dilyn y defosiwn a oedd o
dan ofal Marion Simkin, gwahoddwyd Y Parch Hywel a Julie Edwards,
Parc, Y Bala i arwain y diwrnod. Y thema a ddewiswyd ar gyfer y dydd
oedd Goleuni’r Byd – thema sydd yn cydfynd â’r thema newydd Myfi yw
goleuni’r byd sydd i’w chyflwyno yn y Sasiynau ym mis Mai ynghyd ag
adnoddau ar gyfer y thema a gwybodaeth am y prosiectau. Cawsom
ragflas o’r cynllun newydd gan Sarah Morris a Carys Davies yn ystod y
dydd.
Roedd ein hastudiaeth yn y sesiwn gyntaf yn seiliedig ar adnodau o 2
Corinthiaid pennod 4 sydd yn cynnwys y geiriau Duw a ddywedodd
“Llewyrched goleuni o’r tywyllwch.”
Cawsom ein cyflwyno i ddull newydd o ddarllen, deall ac archwilio’r Gair
trwy ofyn i’r Ysbryd Glân ein cynorthwyo i ganfod ein ffordd drwy’r testun a
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gadael i’r geiriau siarad â ni. Rhannwyd taflen a pheniau lliw i bawb a
gofynnwyd inni yn unigol ac mewn trafodaeth grŵp i nodi ar ein taflen yr
hyn oedd yn amlwg i ni e.e. y cyfeiriadau at y goleuni, y cyfeiriadau at y
tywyllwch, geiriau croes a phatrymau o ail-adrodd. Yna gofynnwyd i ni
greu map, tebyg i fap o daith yn dangos y daith at y brif neges yn adnod
olaf y testun sydd yn dechrau gyda’r geiriau Ond y mae’r trysor hwn
gennym mewn llestri pridd.
Yn y prynhawn Chwi yw goleuni’r byd oedd y thema. Roedd cyfres o
luniau yn ymwneud â goleuni wedi eu gosod ar y sgrîn ac ar y byrddau ac
adnod i gydfynd â phob llun. Roedd cyfle i ni symud o un i’r llall i fyfyrio ar
y Gair a gweddio’r Gair yn dawel neu ar ffurf gweddi anadl. Un o’r
adnodau hyn oedd: Oherwydd gyda thi y mae ffynnon bywyd ac yn dy
oleuni di y gwelwn oleuni. Ar gyfer y sesiwn olaf rhannwyd llestr gwydr
(pot jam) i bawb gyda channwyll y tu mewn iddo. Ar ôl i ni osod papur lliw
a siap calonnau wedi eu torri ohono o gwmpas y llusern, gofynnwyd i ni
nodi ar y papur lliw yr adnodau am y goleuni y dymunem fynd adref gyda
ni.
Diolchwyd yn gynnes iawn i Hywel a Julie gan y Llywydd, Eirlys
Gruffydd-Evans am ddiwrnod bendithiol iawn ac am ein harwain mewn
ffordd mor arbennig i fyfyrio ar y Gair, i weddio’r Gair a thrwy gyfrwng ein
llusern ein herio i weithredu’r Gair ac i fod yn oleuni’r byd.
Eleri Davies
Aberystwyth
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PROSIECTAU
Bu i ni rannu yn rhifyn 75 bod arian wedi cael ei anfon at ein tri
prosiect dramor. Dyma ychydig o eiriau i adrodd sut bu i’ch arian chi
wneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn Uganda, Lesotho a Romania.
Ein dymuniad a gweddi ydi byddwn yn gallu cefnogi nhw unwaith eto
eleni, ydych chi am eu helpu?

Cornerstone Uganda
(Sara Barnett a Nancy Spencer,
Gelligroes)
Rydym yn falch iawn o gael adrodd bod y tri bachgen newydd wedi
cael eu hail-gartrefu gyda’u teuluoedd. Mae Cornerstone yn cefnogi’r
teuluoedd gyda chymorth i dalu ffïoedd ysgol, costau meddygol ac ati
er mwyn osgoi unrhyw faich ariannol wedi iddynt ddychwelyd.
Roedd Wasswa yn byw ar y stryd ond mae e bellach yn ôl gartref
gyda’i fam a’i deulu. Mae’n dysgu sut i wneud chapatti a byrbrydau er
mwyn iddo allu sefydlu ei fusnes ei hun a helpu i gefnogi’r teulu yn
ariannol.
Mae Anthony yn byw gyda’i fodryb, ei gŵr a’u plant. Mae wedi bod yn
ymdrech iddi dalu ffïoedd ysgol ei phlant ei hun ac Anthony. Daeth
atom am gymorth dros dro i dalu’r ffïoedd ysgol er mwyn i Anthony allu
gorffen ei addysg a sefyll ei Lefel A.
Roedd Brian hefyd yn arfer byw ar y stryd, yn chwilio am unrhyw
waith er mwyn cefnogi ei fam a’i frodyr a’i chwiorydd. Ei freuddwyd
oedd mynd i’r coleg i ddysgu pobi a gwneud cacennau ond roedd yn
amau nad oedd hyn byth yn mynd i ddigwydd. Ond ... daeth Duw â
Brian i Cornerstone ac rydym mor falch o fedru adrodd ei fod wedi
dechrau ei ail dymor o’i gwrs pobi.
Ym mis Mai fe sicrhaon ni d ŷ newydd am bedair blynedd. Gweithiodd
Duw yn y sefyllfa mewn ffordd anhygoel ac fe’i cawson am bris gwych
– a hynny’n annisgwyl iawn.
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Ysbyty Tebellong, Lesotho
(Dr Graham Thomas, Bala)
Ers 2003 mae HIV Lesotho wedi cefnogi ymgyrch i fynd i’r afael â
HIV yn ardaloedd Tebellong a Qabane. Mae tîm ar gefn ceffylau yn
ymweld yn fisol i gynnal clinigau, gan deithio’n aml am sawl diwrnod ar
y tro. Maent yn cynnig profion, gofal a thriniaeth ar gyfer HIV a TB;
imiwneiddio plant a chynghori menywod beichiog yngl ŷn â rhoi
genedigaeth gartref neu i’r rhai risg uwch, yn yr ysbyty. Mae HIV
Lesotho yn talu lwfans teithio mynydd i’r tîm er mwyn eu cefnogi a’u
cynnal yn llwyddiannus.
Full Gospel Church, Ha Mapote
Mae’r eglwys gymunedol hon yn gweithio’n agos gyda’r ysbyty ac yn
ceisio darparu canolfan addoli, amaethyddiaeth cadwraeth a gofalu am
blant amddifad. Mae’r rhodd gan y Chwiorydd wedi eu galluogi i
wireddu eu breuddwydion trwy ddarparu hanner y gwariant sydd ei
angen. Mae’r gweinidog, Ntate Sekete, yn derbyn lwfans o £60 y mis
fel incwm (mae’n ffermwr hefyd), yn ogystal â £60 y mis i helpu i
gyfarfod ag anghenion aelwydydd heb rieni. Mae’r rhain yn deuluoedd
lle mae’r ddau riant wedi marw ac oherwydd nad oes oedolyn i ofalu
amdanynt, mae brawd neu chwaer yn gofalu am y teulu. Dyma rai o’r
plant mwyaf anghenus yn y byd ac mae gan yr eglwys faich mawr i’w
helpu. Mae’r tymor plannu yn Hemisffer y De bellach wedi gorffen
(Ionawr). Rydym wedi helpu nifer o ffermwyr lleol a’r ysgol leol i brynu
hadau a chwynladdwr fel y gallant dyfu bwyd i’r tlawd.

Reaching Romania
- Diweddariad ar brosiect
Widows Mite Rwmania (Irene Phillips)
Mae’r weinidogaeth hon yn gofalu am wragedd gweddw yn bennaf
sydd heb deulu ac sy’n derbyn ychydig neu dim cymorth o’r
llywodraeth. Mae’n darparu bwyd, moddion a thanwydd/grant gwresogi
i rai bregus sydd ddim mewn ffordd i gyrraedd anghenion sylfaenol
personol - i gyd yn enw Iesu Grist. Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi 31
person oedrannus yn stadau Arad a Timisoara. Mae Reaching
Romania’n canolbwyntio ar ariannu 10 gwraig weddw a 3 gŵr gweddw.
Mae 8 ohonynt yn byw mewn pentrefi mewn tai o frics mwd heb
lanweithdra ac mae 3 yn byw yn y ddinas mewn fflatiau a 2 mewn tai.
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Mae yna filoedd o wragedd gweddw yn Rwmania sydd angen gofal
sylfaenol. Pob haf maent yn ymdrechu’n galed i dyfu digon o fwyd i
gynnal eu hunain trwy’r gaeaf. Trwy’r gaeaf hir maent yn cael trafferth i
gynhesu un ystafell yn ddigonol er mwyn cadw’n fyw. Mae gan y
mwyafrif problemau iechyd oherwydd diffyg diet maethlon ac
anawsterau cael gofal meddygol. Cyllid iechyd Rwmania yw’r isaf yn
Ewrop.
Adeg y Nadolig, wrth i ni ddathlu dyfodiad ein Harglwydd a’n
Gwaredwr, ceisiwn greu amser arbennig i’r 31 sy’n derbyn cymorth. Yn
eu parseli bwyd bydd danteithion: melysion, siocledi a chacen Nadolig
Cozonac. Byddwn hefyd yn darparu bocs rhodd esgidiau, sliperi
newydd a blanced wedi’u gweu. Mae’n fendith cael creu Nadolig
arbennig iddynt - Diolch yn fawr am eich cariad a’ch cefnogaeth.

THEMA NEWYDD
Yn ystod y Sasiynnau Cenhadol
eleni bydd thema newydd y
Chwiorydd am y flwyddyn 201819 yn cael ei lansio. Daw yr
adnod eleni o Ioan 8: 12 ‘Myfi
yw goleuni’r byd’.
Rydym yn diolch i Carys a
Sarah am eu gwaith wrth
baratoi yr adnodd gwerthfawr
yma sy’n cael ei gyflwyno mewn
llyfryn hyfryd ar eich cyfer.
Diolch hefyd i bawb sydd wedi
rhoi o’u hamser i gyflwyno
gwasanaethau, myfyrdodau ac
adroddiadau.
Mynnwch gopi a gofalwch eich
bod yn gwneud defnydd da
ohono yn bersonol, yn eich
Capel, clwb Ieuenctid ac wrth gwrs yng nghyfarfodydd y Chwiorydd.
I roi blas i chi o’i gynnwys mae ambell dudalen wedi cael ei
gynnwys yn y rhifyn yma o’r Bwletin. Gwyliwch am arwydd yr
haul yng nghornel y dudalen.
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Tudalen we EBC
Yn yr oes yma mae llawer yn gwneud defnydd o’r we. Yn pori am wybodaeth
ac yn gobeithio dod o hyd i erthyglau, enwau perthnasol, lluniau neu cael eich
arwain at faes newydd o wybodaeth. Mae gwefan Eglwys Bresbyteraidd
Cymru, http://www.ebcpcw.cymru/ yn llawn o wybodaeth, gyda rhywbeth at
ddant bawb. Mae ganddynt dudalen arbennig iawn ar gyfer y Chwiorydd, ond
mae’n debyg bod llawer yn cael trafferth dod o hyd iddi. Wrth agor y dudalen
flaen byddwch yn cael gwahoddiad i yntau agor y dudalen Hafan, neu i wybod
mwy Amdanom ni ond os agorwch y dudalen Ein Cenhadaeth yma gwelwch
y gair Chwiorydd. Yma cewch ddod i wybod mwy am y gwaith, ein thema, y
Bwletin a Rhaglen Dorcas. Neu mae posib mynd yn syth iddo trwy teipio’r
canlynol http://www.ebcpcw.cymru/cym/ein-cenhadaeth
Dyma engraifft o’r dudalen Cefnogi Cenhadaeth Adref a Thramor, sy’n
rhannu sut mae eich haelioni chi trwy gyfrannu at y Casgliad Arbennig wedi
gallu helpu pobl eraill yma yng Nghymru a Thramor. Cofiwch alw heibio wrth
bori y we, byddwch siwr o ddysgu rhywbeth newydd.

Bwletin Cenhadol Rhif 76 –

9

SAIB A SGWRS cefnogi merched iau
Daeth criw o ardal Gorllewin Gwynedd at ei gilydd i Siop Goffi
yng Nghricieth ym mis Tachwedd i gynnal noson gyntaf Saib a
Sgwrs. Bwriad y Cynllun Pontio yma yw i rhoi cyfle i ferched y to
iau i ddod at ei gilydd am noson gartrefol i ymlacio dros bryd
bwyd a sgwrsio’n braf. Cyri neu gawl blasus oedd ar y fwydlen
yn Caffi 46 a dewis helaeth o gacennau i’n temptio.
Daeth Judith Jones o’r Bala atom i roi sgwrs am fywyd prysur a
Byw ar Ras. Mi gawsom gyfle hamddenol i edrych ar ein
dyddiadur wsnos arferol a sgwrsio am yr heriau oedd yn codi o
ran ein prysurdeb o ddydd i ddydd. Heriodd Judith ni i roi
blaenoriaeth i gael amser gyda Iesu yn gyson gan nodi
enghreifftiau a pham fod hynny’n bwysig i ni fel Cristnogion
unigol. Braf oedd rhannu profiadau o ran yr elw roeddem yn ei
gael wrth fynychu oedfaon, darllen y Gair yn gyson a bod yng
nghwmni Cristnogion eraill.
Tro nesaf byddwn yn edrych ar sut i gadw i fynd a cherdded
gyda Iesu.
Os ydych yn dymuno cynnal pnawn neu noson Saib a Sgwrs yn
eich capel neu ardal i ymlacio a chael cyfle i drafod heriau bywyd
gydag eraill mae croeso i chi gysylltu â Sarah neu Carys.
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Noson hyfryd saib a sgwrs yng Nghricieth

PATRWM GWAU
SLIPARS ANTI MAGI
Chunky wool or two strands double knitting size 5.5mm (UK size 5)
Cast on 29 stitches
Row 1 (Wrong side) knit 9, purl 1, knit 9, purl 1, knit 9
Row 2 Knit
Repeat these 2 rows for approxiamately 6 inches ending on wrong side
of row.
Toe
Row 1 Purl 1, knit 1 to last stitch, purl 1
Row 2 Knit 1, purl 1 to last stitch, knit 1
Repeat these 2 rows for 2 inches
Decrease
Row 1 rib for 7 stitches * slip 1,
knit1, psso, k1 , k2 tog* Work 5
stitches in rib, repeat from *to* ,
rib to end
Row 2 rib 7 stitches, purl 3, rib 5,
purl 3, rib to end
Row 3 rib 6 stitches,
*tog,k1,slip1, psso*, rib 3
stitches, repeat from *to*, rib to
end.
Break yarn leaving an end about 12in long. Thread yarn tail onto yarn
needle and removing the remaining sts (toe) from the knitting needle by
weaving the yarn through them, pull tightly to close. Repeat pulling tail
through all sts twice.
Finishing: Fold cast on edge in half (so slipper is inside
out) and sew approx 4 ins from toes leaving just enough
room for your foot to go inside slipper. Re-attach your yarn
at heels then stitch heel shut. Make another slipper.
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coginio@capel
Sut allwn ni gyrraedd ieuenctid y dref? Beth allwn ni ei gynnig iddynt? Ydy’n
bosibl cadw cysylltiad â’r plant wrth iddynt fynd yn rhy hen i’r clwb plant? Sut
allwn ni gyflwyno’r Efengyl mewn ffordd ddiddorol, perthnasol a hwyliog i bobl
ifanc yn eu harddegau cynnar?
Dyma rai o’r cwestiynau a wynebodd Carwyn ac Alicia Arthur wrth iddynt
ymsefydlu yn Nhregaron yn eu gofalaeth newydd yng Ngheredigion.
Cofiodd Carwyn am ffilm roedd wedi ei
gwylio am gynllun o’r enw
cook@chapel yn cael ei redeg gan
gapel mewn pentref wrth ymyl Milton
Keynes. Cynllun sy’n defnyddio bwyd i
ymestyn at bobl ifanc yw
coginio@capel. Mae’r bobl ifanc yn cael
cyfle i baratoi pryd gyda’i gilydd ac wrth
eistedd lawr i fwyta mae yna gyfle i
drafod y Beibl, i weddïo ac i sgwrsio am
bynciau sydd o ddiddordeb iddynt.
Mae’r sesiwn yn cael ei redeg unwaith y mis gan Alicia a Sue, sy’n aelod yn
Eglwys y plwyf. Maent yn trefnu bwydlen, casglu’r offer a’r cynhwysion a
rhannu gwahoddiadau.
Mae sawl gweithgaredd i’r bobl ifanc gwblhau ar y noson: paratoi’r
cynhwysion, coginio, gosod y byrddau, golchi llestri – ac os oes amser sbâr
bydd cyfle i chwarae gemau bwrdd a gwrando ar gerddoriaeth Gristnogol.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, ar wahan i’r sesiynau arferol, maent wedi cynnal
Noson Sant Folant, Noson Gŵyl Ddewi a noson agored pan wahoddwyd
rhieni’r pobl ifanc ac aelodau’r capel i weld y bobl ifanc wrthi’n paratoi ac i
fwynhau pryd blasus.
Mae Alicia a Sue’n cytuno bod y fenter hon wedi bod
yn llwyddiannus hyd yn hyn gyda sawl canlyniad
cadarnhaol. Mae perthynas rhwng aelodau’r grŵp wedi
cryfhau a chyfeillgarwch newydd wedi’i greu; maent
wedi dysgu sgiliau coginio; maent wedi dod yn fwy
hyderus wrth astudio’r Beibl, yn rhannu problemau, a
gofyn cwestiynau; mae’r amser gweddi yn rhan bwysig
iawn o bob sesiwn a mae dau o’r rhai h ŷn
hefyd yn helpu Carwyn gyda’r clwb
ieuenctid.
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Dress a Girl Around
the World
I’r rhai ohonoch sydd wedi dilyn yr
ymgyrch uchod yn agos ac wedi
cyfrannu’n helaeth tuag at y prosiect
Dress a Girl Around the World dwi’n
siwr bydd ganddoch ddiddordeb wrth
ddarllen y canlynol. Daeth neges i law
gan Amie Dop o Brestatyn. Roedd
Amie wedi anfon ffrogiau i’r Gambia a dyma beth oedd ganddi i
ddweud.
Llynedd rhoddodd merched Eglwys Bresbyteraidd Cymru 100 o ffrogiau
a tedis trwy fy ffrind annwyl Nerys Biddulph i’w cludo i’r Gambia. Aeth
fy ngŵr Peter, ein mab yng nghyfraith, a minnau i Bentref Plant SOS yn
Gambia i gyflwyno’r rhoddion a gallaf eich sicrhau y cawsant eu
gwerthfawrogi’n fawr. Trefnodd Cyfarwyddwr Gwlad SOS, Mrs Mariatou
Sallah, a chyfarwyddwr y pentref, Mrs Haddy Touray, a oedd yn blentyn
yng nghartref amddifad SOS, yr holl blant yn y Pentref Plant yn
Bakoteh a’r holl ‘famau’ yn magu plant. Roedd y cyflwyniad yn un o
lawenydd mawr i’r holl blant â dderbyniodd eich anrhegion caredig.
Dechreuodd fy nghysylltiad gyda’r cartref plant amddifad SOS dros
ugain mlynedd yn ôl, pan oeddwn yn noddi rhai o’r plant a rhoi
rhoddion i blant y pentref yn ystod y Nadolig. Pentref plant SOS yw’r
cartref cyntaf yn Y Gambia a sefydlwyd yn 1980.
Dyma’r ateb a anfonodd ysgrifennydd y cyfarwyddwr SOS ataf:
Diolch unwaith eto am eich rhodd blaenorol. Fe werthfawrogir pe
gallech anfon siorts meintiau rhwng yr ystod oedran 4-14 oed.
Diolch i bawb am haelioni a chymorth.
Mewn cyfeillgarwch,
Amie.
Felly, fel y gwelwch mae eich llafur cariad wedi rhoi gwên ar wyneb
sawl merch, a mae cais i chi ddal ati ond eu dymuniad y tro yma ydi i
chi wnio siorts. Os dymunwch fynd ati i ateb eu cais mae posib cael
patrwm siorts o swyddfa’r Chwiorydd. Gyda diolch am eich haelioni.
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Swyddfa Adran y Chwiorydd
Coleg y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RY
( 01678 520 065
8 eirianebcpcw@outlook.com

Cysodwyd gan Aeron Jones, Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn 07729 960484
Argraffwyd gan WPG, Y Trallwng 01938 552260

