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Cyflwyniad i’r Llyfryn

Yr hyn sy’n rhyfeddol am neges yr 
Efengyl ydy ei bod hi’n ddigon 

syml i blentyn ei deall. Eto i gyd, mae’n 
ddigon dwfn fel na all y diwinyddion 
mwyaf galluog blymio i’w dyfnderoedd. 
Meddyliais i am hynny pan welais i deitl 
ein thema am y tro cyntaf, sef ‘Alffa 
ac Omega’. Aeth fy meddyliau i’n ôl i gyfnodau 
yn hanes grŵp y Mam a’i Phlentyn yng nghapel 
Tabernacl ym Mhenclawdd, pryd y byddem yn canu gyda’n 
babanod, ‘Jesus loves me, this I know, For the Bible tells me so’. 
Dyma neges y gall plentyn hyd yn oed ei deall. Serch hynny, yn 
ein thema ni eleni byddwn ni’n edrych ar wirioneddau mawr 
wrth i ni feddwl am Iesu fel yr Alffa a’r Omega.

Rwy’n ei chyfri hi’n anrhydedd, ar ran Is-bwyllgor y 
Chwiorydd, i ysgrifennu cyflwyniad i’r Llyfr Thema newydd. 
Yn sicr ddigon, does dim neges bwysicach y gallwn ni ei 
rhannu gyda’n holl gyfeillion a’n cymdogion na’r ffaith 
bod gobaith yn Iesu. Ef yw’r dechreuad a’r diwedd. Mae 
Ef yn amgyffred ac yn meddu ar wybodaeth am y ‘darlun 
cynhwysfawr, ehangach’, ond mae Ef gyda ni hefyd ym 
manylder pob sefyllfa o’n bywydau. Gwn fod pob un sydd 
wedi cyfrannu at gynnwys y llyfr hwn wedi gweithio’n 
galed i ddarparu i ni adnoddau a gwybodaeth y gallwn ni eu 
rhannu ag eraill. Gobeithio y gwnewch ddarganfod llawer o 
wybodaeth ddiddorol ac adnoddau defnyddiol yn y llyfr thema 
eleni, i’w defnyddio yn bersonnol ac yn yr eglwys.

Rydym wedi bod drwy gyfnodau blin a heriol yn ystod y 
ddwy flynedd ddiwethaf. Mae llawer ohonom wedi teimlo’r 
golled o gyfeillach wrth i ni fethu cymdeithasu gyda’n gilydd 
yn ein heglwysi. Mae rhai ohonom ni wedi colli ychydig bach o 
hyder mewn mynd allan, a bod ynghlwm wrth weithgareddau. 
Un o’r pethau da a ddigwyddodd o fewn y misoedd diwethaf, 
wrth gwrs, yw ein bod ni wedi medru gweld ein gilydd yng 
nghyfarfod rhithiol Astudiaethau Beiblaidd y Chwiorydd sydd 
wedi bod yn gymaint o anogaeth i ni. Wrth i ni edrych ymlaen 
at amseroedd gwell, a chyfleoedd eto i ni ledaenu’r newyddion 
gorau yn y byd, beth bynnag fyddo’n digwydd o’n hamgylch ni, 
mor fendithiol i ni ydy gwybod bod ‘gobaith yn Iesu’.

Christine Hodgins                                                                                                                                          
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Pan oeddem ni’n tyfu i fyny, fy chwaer i oedd yr 
un peniog yn y teulu. Roedd hi wastad ar y blaen 

yn ei dosbarth, ac ystyrid yn ddieithriad ei bod hi 
wedi ei thynghedu ar gyfer gyrfa mewn maes mwy 
gwyddonol na’r gweddill ohonom ni. Mae hi’n jôc o 
fewn ein teulu ni, ers pan oedd fy merch yn faban, 
y byddai fy chwaer yn ei syrffedu hyd at ei hanfon 
hi i gysgu wrth sôn am hanesion diflas o’i gwaith. 
Pwy fyddai wedi dychmygu, ddeuddeng mlynedd yn 
ddiweddarach, y byddwn i’n gyson yn ei thecstio hi i 
holi a oedd yna unrhyw newyddion o fewn ei maes hi, 
wrth i’w labordy hi gael ei daflu i mewn reit i ganol y 
gwaith o ddelio gyda phandemig byd-eang.

Pan oedd fy chwaer yn pentyrru ei horiau 
trosamser wrth iddi brosesu profion di-ben-draw’r 
Cofid-19 a fyddai’n cyrraedd ei labordy, roeddwn i, 
yn sydyn reit, yn methu cyflawni gofynion fy swydd i 
wrth i eglwysi ac ysgolion ar hyd a lled y wlad gael eu 
gorfodi i gau mewn ymateb i reolau y cyfnodau clo.

Newidiodd deinameg ein teulu ni bron iawn dros 
nos. Roedd fy ngŵr, Chris, gartref yn ceisio cysuro 
ei staff a orfodwyd i weithio o’u cartrefi, ar gynllun 
ffyrlo’r Llywodraeth; roeddwn i’n gŵglo adnoddau 
addas i addysgu gartref; roedd Seren, fy mhlentyn 
hynaf, yn blocio’r Wi-Fi, mewn ymgais i gynnal 
bywyd cymdeithasol; roedd Dylan, fy mhlentyn 
ieuengaf, yn llenwi ei holl amser yn ceisio fy 
argyhoeddi mai pyjamas oedd dewis ffasiynol cyfnod 
Cofid; ac roedd fy nghi, Luna, yn byw bywyd ar ben ei 
digon, gan ein bod ni i gyd adref, trwy’r amser! 

Yn sydyn, fe es i o ruthro hwnt yma ac acw ac 
ymhob man arall, o fod gyda chlybiau yn yr eglwys, 
gwasanaethau a chlybiau mewn ysgolion, clybiau 
all-gwricwlaidd gyda’r plant – i ddim byd. Ac roedd 
hynny’n newid anodd i ymdopi ag ef. Dydy bod yn 
llonydd ddim yn un o’m hoff betha’ i; dwi’n berson 
sy’n rhedeg rasys marathon eithafol, jest o ran hwyl! 
Dwi’n ei chael hi’n anodd i beidio â bod yn gwneud 
rhywbeth neu’i gilydd.

Felly, bu’n rhaid i mi addasu ac, wrth i mi feddwl 
am y peth, addasu y tu allan i’r bocs. Dechreuais 
ffilmio fy ngwasanaethau a’u hanfon i ysgolion, 
recordiais rai straeon Beiblaidd i’r athrawon i’w 

defnyddio yn eu 
gwersi Addysg 
Grefyddol. Wrth 
i’r rheolau gael eu 
llacio ryw ychydig, 
gofynnwyd i mi 
ymuno â’r gwaith o 
sefydlu mynegiant o 
eglwys ar-lein dan y teitl 
‘The Sanctuary’. Mae’r 
pethau hynny oll y tu hwnt i 
gylch fy nghyfforddusrwydd i ac yn bethau na fyddwn 
i byth wedi ystyried eu gwneud pe byddai’r sefyllfa 
wedi bod yn wahanol.

Nawr, mae medru edrych yn ôl yn fantais wych, 
ac o edrych yn fy ôl gallaf weld mor glir y modd 
yr oedd Duw yn dweud wrtha i, ‘Ymlonydda: rho’r 
gorau i ruthro’n or-brysur o amgylch y lle, a bydda’n 
ffrwythlon yng ngwaith fy Nheyrnas i’. Mae’r 
gwasanaethau a’r gwersi ysgol y bu i mi eu recordio 
wedi cyrraedd cymaint mwy o blant nag y gallwn 
i fy hun fod erioed wedi gobeithio eu cyrraedd yn 
fy mywyd cyffredin, go iawn. Roedd athrawon yn 
rhannu’r cyfryw adnoddau ymhlith cyfeillion eraill 
sy’n athrawon a hynny’n golygu bod ysgolion na 
fyddwn i byth wedi ymweld â nhw’n gorfforol fy hun 
wedi manteisio o’u derbyn nhw, ac mae’r cynnwys 
a osodwyd ar-lein gan ‘The Sanctuary’ wedi cael ei 
wylio gan filoedd o bobl.

Rhwng pobi fy mara cartref fy hun a mynd am 
dro bob dydd, er lles fy iechyd meddyliol, mae Duw 
wedi aros wrth fy ochr i. Rhoddodd i mi ffordd gwbl 
newydd o edrych ar fy ngweinidogaeth. Rhoddodd 
Ef i mi’r hyder i gamu allan o’m ffordd arferol o fyw, 
a dangosodd i mi’r ffrwyth a all ddeillio o fod yn 
llonydd, bod yn ymwybodol ei fod Ef yn Dduw, ac 
ymddiried ynddo Ef.

Mae Nicola yn gweithio i Henaduriaeth De 
Ddwyrain Cymru fel gweithiwr plant ac ieuenctid.

RHANNU FFYDD
Tystiolaethau  

Tystiolaeth Nicola Roylance
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Yn ystod fy nyddiau coleg es i benwythnos encil, 
a thrwy’r pregethu yno profais air Duw yn siarad 

efo fi’n bersonol. Mi ddes yn Gristion yn ystod yr 
amser hynny, gan brofi gras Duw a’r tangnefedd 
arbennig a ddaw trwy adnabod Iesu Grist fel 
Gwaredwr personol. 

Dros y blynyddoedd bu cyfnodau o fendith ond 
amseroedd hefyd pan fethais dyfu yn y ffydd fel y 
dylwn, adegau pan na phwysais ar addewidion Duw. 
Ond er fy holl ffaeleddau dwi’n diolch fod Iesu Grist 
bob amser yr un, fel dywed yr adnod gyfarwydd yn 
Hebreaid 13:8 – ‘Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw 
ac am byth.’ 

Ef yw’r Un sydd wedi fy nghynnal yn y ffydd a’m 
caru’n ffyddlon trwy heriau ac amgylchiadau bywyd.

A dyna hefyd fu fy mhrofiad yn ystod cyfnod 
Covid-19. Er holl bryderon ac ansicrwydd y cyfnod 
roedd gen i amser, a chyfoeth o ddarpariaeth ar gael, 
i mi fedru canolbwyntio ar ddyfnhau fy mherthynas 
efo Iesu Grist.                                         

Cynhaliai’r capel wasanaethau, sesiynau Cwrs y 
Beibl a Seiat yn wythnosol ar Zoom, a chyflwynai’r 
aelodau adnodau gwerthfawr ar dudalen Facebook 

y grŵp. Daeth cyfle i ymuno 
efo astudiaethau Beiblaidd y 
Chwiorydd, ‘Dewch at y Bwrdd’. 
Mi ddes yn ymwybodol o’r 
cyfoeth o adnoddau a phregethau 
oedd i’w cael ar y we. O dan 
eu dylanwad cefais fy arwain i 
ddarllen ac astudio’r Beibl yn fwy 
rheolaidd ac i geisio Duw mewn 
gweddi. 

Un noson wrth astudio Salm 121 cyffyrddwyd fi yn 
benodol gan y rhan olaf o’r bumed adnod: 

‘Yr ARGLWYDD yw dy geidwad, yr ARGLWYDD 
yw dy gysgod ar dy ddeheulaw.’

Braf yw cael ein hatgoffa bod Duw mor agos atom â 
chysgod. Mae cofio’r un adnod yma yn rhoi nerth ar 
ddiwrnodau anodd ac yn achosi ambell wên wrth i mi 
fynd am dro ar ddiwrnod heulog! 

Mae Gwenith yn byw yn Yr Wyddgrug ac yn addoli 
yng Nghapel Bethesda. Mae hi wedi bod yn un o 
griw ffyddlon yr Astudiaethau Beiblaidd dros zoom 
eleni.

Tystiolaeth Gwenith Jones
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Cefais fy nghodi ar aelwyd grefyddol a’r Capel 
oedd yn ganolog i’r teulu. I Gapel Bethania Glan 

y Fferi yr oedd y teulu yn mynd i addoli. Ar ôl i fy 
mrawd fy nysgu sut i reidio beic roedd galw arna i i 
fynd i’r Ysgol Sul ac yna i oedfa’r hwyr bob dydd Sul. 
Ambell waith roedd yn rheidrwydd i mi fynd i oedfa’r 
bore yn ogystal. Os nad oedd oedfa yn yr hwyr byddai 
Mamgu yn mynnu ein bod yn cael ‘cwrdd y plant’, a’i 
wyron i gyd yn cymryd rhan. 

Pan ddechreuais ar fy ngyrfa fel nyrs yng 
Nghaerdydd daeth yr arferiad o fynd i’r Capel i ben. 
Fe syrthiais mewn cariad â fy ngŵr annwyl ac ym 
Methania, Glan y Fferi y bu i ni briodi hanner can 
mlynedd yn ôl. Cawsom ein bendithio yn fawr â 
dau fab hyfryd ac, erbyn hyn, gan ddwy ferch yng 
nghyfraith gariadus a thri o wyrion sydd werth y byd. 

Dim ond mynychu capel ar achlysur priodas neu 
angladd yr oeddwn i yn ystod y blynyddoedd hyn. 
Deng mlynedd yn ôl roeddwn i’n gweithio gyda 
nyrs o’r enw Pam. Fe gynigiodd hi weddïo dros fy 
mhoen cefn. I ddweud y gwir, ro’n i’n meddwl ei bod 
yn boncers! Er hynny, nid oeddwn am iddi feddwl 
fy mod yn anghwrtais, felly, fe weddïodd Pam. Mi 
gododd hyn ddiddordeb ynof i chwilio i mewn 
i’r pethau yma nad oedd wedi croesi fy meddwl 
ers blynyddoedd. Gofynnodd Pam i mi a oeddwn 
yn Gristion, ac wrth gwrs mi dd’wedais fy mod i. 
Gofynnodd a oeddwn wedi gofyn i Iesu ddod i mewn 
i fy nghalon. Nid oedd syniad gyda fi beth oedd hi’n 
siarad amdano. Ar ôl llawer o siarad a meddwl, a 
darllen Efengyl Ioan am rai wythnosau, fe ofynnais 
i Iesu ddod i mewn i’m calon. Clod i Dduw! Dyna 
beth oedd rhyddid, llawenydd, hapusrwydd, heddwch 
a gobaith sydd yn brofiad amhosib i’w ddisgrifio. 
‘Daeth Iesu i’m calon i fyw.’ 

Tair blynedd ar ôl edifarhau a derbyn Iesu fel fy 
Arglwydd a’m Gwaredwr cefais fy medyddio yn 
Salem, Capel y Bedyddwyr, Glan y Fferi. Diolch i 
Eirian, Wil (sydd adre gyda’r Arglwydd erbyn hyn) 
a Juliet am fod o gymorth i mi, gan ddod â fi i ble’r 
ydwyf erbyn heddiw. Rwy’n dal i fod yn aelod yng 
Nghapel Salem a hefyd, erbyn hyn, yng Nghapel 
Horeb, Mynydd y Garreg (gan fod aelodau Bethania 
wedi ymuno gyda Horeb).                                                                                                              

Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn sialens 
fawr i ni i gyd. ‘Gofid y Cofid’ yn flaenllaw ar 
feddyliau pawb, a’r byd i gyd yn teimlo fel ei fod 

wyneb i waered. Cymaint o ddagrau, pryder, galar 
a dioddefaint. Mae wedi bod yn dorcalonnus i weld 
rhieni yn methu mynychu angladd eu plentyn. Teulu 
yn methu bod gyda’u hanwyliaid cyn marw. Dyma’r 
pethau oedd wedi fy nharo i gymaint â phawb arall 
rwy’n siwr yn ystod y cyfnod yma. Roedd methu 
gweld y teulu wyneb yn wyneb, a chael cwtsh, yn 
galed ofnadwy i ni, ond roedd yn galondid deall eu 
bod i gyd yn iach ac yn hapus. Tybed pryd gwelwn 
ni ein mab a’i wraig yn Awstralia nesaf? Duw sy’n 
gwybod. Ef sydd wrth y llyw. 

Roedd methu cwrdd â Christnogion eraill i addoli 
ein Harglwydd Iesu yn gadael gwacter yn y galon. 
Diolch i Dduw am dechnoleg! Mae wedi fy helpu i 
gwrdd â llawer o bobl hyfryd dros Zoom. Diolch i 
bawb sydd wedi cymryd rhan i sefydlu cyfarfodydd 
addoli, astudiaethau a chyfarfodydd gweddi. Er bod 
y pethau hyn i gyd wedi bod yn wych, mae hi’n braf 
bod yn ôl gyda phobl yn y cnawd unwaith eto a chael 
addoli gyda’n gilydd. 

Mae presenoldeb Iesu yn fy mywyd yn fy nghadw 
i fynd, yn enwedig yn y cyfnod yma. Mae gwybod ei 
fod yn fy ngharu, fel ag yr wyf, yn llawn pechod, yn 
fy llenwi â llawenydd a heddwch. Er hynny, mae’n 
rhy hawdd anghofio amdano pan fo pethau’r byd a 
phethau teuluol yn ymyrryd yn fy mywyd personol. 
Nid wyf yn gweddïo digon, dim yn ei garu digon, a 
dim yn darllen ei air digon. Trwy hyn i gyd rwy’n 
gwybod fy mod yn gallu gorffwys yn ei bresenoldeb. 
Fel y dywedodd Iesu, ‘Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi 
yn wastad hyd ddiwedd amser.’ Rhyfeddol!

Mae Hannah yn byw yng Nglan y Fferi ger 
Caerfyrddin ac yn aelod yn Horeb, Mynydd-y-
Garreg. Mae Hannah wedi bod yn aelod ffyddlon 
o’n hastudiaethau Beiblaidd ar Zoom.

Tystiolaeth Hannah Tumelty 
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Roeddwn i wastad wedi mynd i’r Ysgol Sul a byddai 
un o’r athrawon ysgol yn fy nhywys i yna nes i 

mi gyrraedd pedair ar ddeg oed. Pan wnes i gyfarfod 
â’m gŵr rhois y gorau i fynd i’r capel, tan y bu i ni 
briodi. Roedd modryb fy ngŵr yn aelod o Dystion 
Jehofa (JWs), ac wedi i ni briodi dechreuais wrando 
arni hi, a phrynais Feibl y Tystion Jehofa. Roedd fy 
nghymdogion i hefyd yn aelodau o Dystion Jehofa, a 
byddwn i’n mynd i’w tŷ nhw i astudio Beibl y Tystion 
Jehofa ynghyd â’u Llyfr Gwirionedd nhw. O ystyried 
fy mhrofiadau cynharach yn yr Ysgol Sul, fedrwn i 
ddim cofio i mi erioed glywed sôn am ‘Jehofa’ yno – 
dim ond am Iesu – ac un diwrnod penderfynais fynd 
yn ôl i’r capel i gael rhagor o wybodaeth.

Y dydd Sul y penderfynais i ddychwelyd i’r capel 
hwnnw roedd yn Sul Diolchgarwch, a’r pregethwr 
oedd yr Efengylwr enwog Idris Davies. Wrth drafod 
un pwynt yn ei bregeth cyfeiriodd at bobl oedd yn 
aros yn eu gwelyau ar fore Sul yn darllen papurau’r 
Sul, fel y News of the World. Suddais i’m sedd, gan 
ryfeddu at sut y gwyddai’r pregethwr beth yn union 
oedd fy arferion i fy hun ar foreau dydd Sul! Ar 
ddiwedd y gwasanaeth es i siarad gyda Mr Davies gan 
ddweud wrtho nad oeddwn i wedi mynychu’r capel 
ers amser maith ac mai myfi oedd y person y bu iddo 
siarad amdano yn darllen papur newyddion yn fy 
ngwely ar foreau Sul! Arweiniodd fi i fynd gydag ef 
i ystafell dawel o’r neilltu, ac yno fe esboniodd i mi 
graidd yr Efengyl. Rhoddodd i mi bamffledyn bychan 
a oedd yn crynhoi’n syml yr hyn a olyga i fod yn 
Gristion – ac mae’r daflen honno’n parhau i fod yn fy 
meddiant. Oddi ar hynny, wnes i ddim rhoi fy nhroed 
y tu mewn i adeilad y Tystion Jehofa byth wedyn. 
Doedd fy nghyn-gyfeillion o fewn sefydliad y Tystion 
ddim am fod yn ffrindiau gyda mi unwaith i mi ddod 
yn Gristion. Roedd hynny’n ergyd galed i’w goddef.

Dechreuais fynychu cyfarfodydd gweddi’r Reach 
Out Trust a oedd yn benodol ar gyfer pobl wedi 
ymadael oddi wrth Dystion Jehofa a bu hynny 
yn gryn gymorth i mi. Yn y capel doedd dim pobl 
o’m hoedran i fy hun, ond roedd yno rai unigolion 
arbennig iawn a ofalodd amdanaf ac a fu o gymorth 
i mi yn y ffydd. Un o’r rheini oedd Charlie Shivers. 
Roedd trigolion y pentref wedi ei lysenwi yn Moses 
oherwydd ei fod yn wirioneddol yn ŵr Duw. A gwir 
gyfaill arall i mi oedd Bill Steed a oedd ar y pryd yn 
weinidog yn Eglwys Sandfields, Porth Talbot.

Dros y blynyddoedd 
mae amgylchiadau wedi 
newid yn sylweddol 
iawn. Ar un cyfnod roedd 
saith capel yn ein pentref 
ni, gyda dros gant o blant yn 
mynychu ein Hysgol Sul. Ond erbyn hyn 
ein capel ni yw’r unig un sy’n dal i fod ar agor. Mae 
gennym ni Astudiaeth Feiblaidd wythnosol dan ofal 
gweinidog o bentref cyfagos, a boreau coffi ar gyfer 
cymdeithasu â’n gilydd a chydag eraill. Rydym ni’n 
ymwybodol fod llaw Duw arnom ni. Pan fydd hi’n 
gyfleus byddaf yn mynychu cwrdd gweddi mewn 
eglwys arall mewn tref gyfagos ynghyd â chyfarfod 
i ferched mewn eglwys arall lle mae tîm o ferched a 
lle mae yno ferched ifainc hefyd. Un o’r pethau sydd 
wedi fy helpu i yn ystod cyfnodau clo’r pandemig 
Covid yw defnyddio fy iPad i ddilyn negeseuon 
oddi wrth y tîm – maen nhw’n postio adnodau a 
myfyrdodau ar gyfer pob diwrnod. Peth arall sydd 
wedi fy nerthu i ydy gwrando ar emynau ar YouTube, 
yn arbennig emynau’n cael eu canu gan Fyddin yr 
Iachawdwriaeth yng Nghanada!

Ond oddi wrth fy nghyfeillion ffyddlon yn y capel y 
derbyniais i’r anogaethau cryfaf. Rydym wedi bod yn 
cadw cyswllt drwy ffonio ein gilydd, sgwrsio ar riniog 
drysau ein gilydd, a chyfarfod o fewn gerddi ein 
gilydd pan ganiateid i ni wneud hynny. Rydw i mor 
werthfawrogol bod gennyf gyfaill mor ardderchog 
sy’n fy ffonio i bob gyda’r nos pan fyddwn ni’n 
trafod ein darlleniadau o’r llyfryn ‘Bara Beunyddiol’ 
(Daily Bread), er, weithiau, byddwn ni’n sgwrsio 
hyd nes y bydd hi mor hwyr fel y byddwn ni bron â 
phendwmpian! Wrth gwrs, mae ein hastudiaethau 
Beiblaidd ni ar Zoom, gyda Carys a Sarah, wedi bod 
yn rhyfeddol o fendithiol i mi.

Rydym ni’n parhau’n obeithiol y bydd pobl yn 
dychwelyd at yr Arglwydd ac o bosib y bydd y Covid 
yn fodd i berswadio pobl i droi at Dduw, a’n gobaith 
a’n gweddi ni yw y bydd Duw yn symud. Rydym 
yn gwybod bod Duw bob amser yn dda a’i fod yn 
darparu i ni nerth i’w wasanaethu ynghyd â phobl i 
fod o gymorth i ni.

Mae Anita yn un o’r merched sydd wedi bod yn 
mynychu’r astudiaethau Beiblaidd Saesneg ar 
gyfrwng Zoom. Mae hi’n byw ym Mlaengwynfi ac 
mae hi’n mynychu Eglwys Ffordd Villiers.

Tystiolaeth Anita Day
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CROESO
Ysgrifennodd y bardd Emily Dickinson unwaith 
(cyfieithiad):

‘Gobaith ydyw’r peth hwnnw ag iddo blu, sy’n clwydo yn 
yr enaid ac sy’n canu’r alaw heb y geiriau, ac nid yw byth 
yn peidio â chanu!’

Ydych chi wedi teimlo fel canu dros y blynyddoedd 
diwethaf? Wedi cymaint o ofn ac ansicrwydd, 
efallai i ni ddisgwyl y byddem wedi anghofio 
geiriau gobaith. Ac eto, mae llawer ohonom ni wedi 
darganfod ein bod, rywsut, wedi parhau i ganu, a heb 
beidio â chanu o gwbl. 

Mae Cristnogion ar hyd a lled Cymru a’r byd mewn 
gwirionedd wedi darganfod eu bod nhw wedi agosáu 
at Iesu, ac wrth iddyn nhw wneud hynny, wedi 
darganfod bod ganddyn nhw fwy o obaith.

Yn y gwasanaeth hwn rydym am geisio meddwl am yr 
hyn y mae’n ei olygu i fod â gobaith sicr yn Iesu.

EMYN 1   
GWELER RHESTR O EMYNAU AR DUDALEN …

MYFYRDOD 1
Dychmygwch mai chi yw Syr Ian McKellen.

Mae’n actor byd-enwog, yn seren y gyfres o ffilmiau 
The Lord of the Rings ac yn fawr ei glod fel actor 
Shakespearaidd o fri.

Gofynnwyd iddo’n ddiweddar gymryd rhan mewn 
drama er budd sefydliad elusennol. Byddai’n chwarae 
cymeriad ditectif yn datrys dirgelwch ond, a dyma’r 
rhan sy’n peri syndod, ni fyddai’n derbyn unrhyw 
linellau i’w dysgu, ac ni fyddai’n cael gwybod chwaith 

beth fyddai plot y stori. Yn lle hynny, byddai’n rhaid 
iddo weithio allan beth fyddai’n digwydd wrth i’r 
ddrama ddatblygu!

Onid yw hynny’n beth syfrdanol? Dychmygwch fod 
ynghanol sefyllfa ddieithr a rhyfedd, gyda dim ond 
dealltwriaeth gyfyngedig o’r hyn y byddech chi’n ei 
wneud a gydag actorion a chynulleidfa o’ch amgylch 
– a rhai ohonyn nhw’n sicr yn gobeithio y byddech 
chi’n methu cyflawni eich tasg.

Fe ŵyr pob Cristion am y teimlad hwnnw. Dywed y 
Beibl ein bod ni, pan ddown yn  Gristion, yn symud 
o dywyllwch i oleuni, sy’n newid dramatig. Efallai y 
bydd Cristnogion newydd yn teimlo eu bod nhw’n 
sydyn wedi ymuno â byd cwbl newydd nad ydyn 
nhw’n ei ddeall, lle mae pobl yn ymddwyn mewn 
ffyrdd sy’n gwbl estron iddynt.

Diolchwn nad oes raid i ni deimlo felly ond am 
gyfnod byr iawn ac yn Llyfr y Datguddiad cawn 
esboniad ar hynny.

DARLLENIAD  Datguddiad 1: 4–8

MYFYRDOD 2
Mae Ioan yn deall y gall bywyd weithiau deimlo fel 
ein bod wedi cael ein taflu i ganol drama lwyfan. 
Nid ydym yn siŵr beth sy’n mynd ymlaen, wyddom 
ni ddim sut y bu i ni gyrraedd yma, na beth fydd ein 
diwedd. Gwelwn ryfeloedd ac afiechydon a chwalfa 
teuluoedd a dioddefaint ac ati a byddwn yn holi ein 
hunain beth ar y ddaear sy’n mynd ymlaen.

Ond mae Ioan am ein cysuro a’n sicrhau ni bod 
rhywun yn cyfarwyddo’r ddrama. Dyna pam y mae 
yn galw Iesu yn Alffa ac Omega. Dyna’r cyntaf a’r 
olaf o lythrennau’r wyddor Roegaidd. Mae Ioan am 
i ni sylweddoli bod Iesu yno ar y dechreuad ei hun, 

GWASANAETH  Gobaith yn Iesu:  

Myfi yw ’r Alffa a’r Omega  

Paratowyd y gwasanaeth o dan arweiniad Christine Hodgins
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ac Ef sydd wedi ysgrifennu’r sgript felly mae Ef yn 
gwybod beth sydd wedi bod yn digwydd, a sut y bydd 
pethau’n troi allan.

Iesu yw’r cyntaf a’r olaf, y dechreuad a’r diwedd. 
Roedd Ef yno pan grëwyd y byd a’r bydysawd, a 
bydd Ef yn dychwelyd yma eto, ar gwmwl gwyn, ar 
ddiwedd amser.

Pan ofynnwyd i Syr Ian McKellen actio yn y ddrama 
od honno, ni chafodd wybod dim am y plot. Er hynny, 
roedd ganddo declyn yn ei glust, a thrwy’r teclyn 
hwnnw clywai lais rhywun yn darllen iddo linellau 
i’w helpu i actio drwy’r ddrama. Un o’r rhesymau 
pam y mae gennym ni obaith yn Iesu yw oherwydd 
fod gennym sicrwydd pendant ei fod Ef yn gwybod 
y llinellau. Ef a greodd y byd, y mae Ef wedi achub y 
byd, ac fe ddaw Ef eto i’r byd.

GWEDDI O ADDOLIAD 

Arglwydd Dduw, rydyn ni’n dod atat heddiw i’th 
addoli ac i ofyn am dy fendith wrth inni gyfarfod 
gyda’n gilydd.

Diolchwn dy fod yn fodlon ein croesawu a’n bod yn 
darganfod gobaith ynot ti.

Rydyn ni’n byw mewn byd sy’n newid o hyd, ac 
felly rydyn ni’n diolch fod Crist a’i air bob amser yn 
aros yr un fath mewn byd o newid. Rhoddaist i ni yr 
Arglwydd Iesu i fod yn sicrwydd i ni. Ef yw’r Alffa a’r 
Omega.

O dy law di y daw ein holl fendithion, oherwydd yr 
wyt wedi ein tynnu atat ti dy hun a dangos dy gariad 
tuag atom.

Dduw cariadus sy’n gwybod holl gyfrinachau tywyll 
ein calonnau, bydded i oleuni dy faddeuant lewyrchu 
ynom er mwyn inni fod yn lân ac yn bur.

Amen.

EMYN 2

MYFYRDOD 3
A wnaeth y darn o Lyfr y Datguddiad eich synnu?

Mae Ioan yn dweud wrthym ni mai Iesu, a oedd yn 
bresennol ar adeg y Creu, yw’r Un a fydd hefyd yn 
ffocws canolog pob sylw ar ddiwedd y byd. 

Mae Ioan yn dweud wrthym ni y bydd hi’n amhosibl i 
neb fethu ei weld gan y bydd pob llygad yn ei ganfod, 
ac y bydd yn mynnu ymateb ym mhob un fydd yn 
ei weld, ‘a bydd holl lwythau’r ddaear yn galaru o’i 
blegid Ef.’ (Datguddiad 1:7) 

Sut ydym i fod i deimlo am rywun sydd yn Alffa ac 
yn Omega, yr Un a fu ac sydd heddiw’n bod ac sydd 
eto i ddod? Sut ydym ni i fod i deimlo ynghylch yr 
‘Hollalluog’?

Wel, mae’r un person a ysgrifennodd y geiriau hyn 
hefyd yn adrodd stori inni. Yn Efengyl Ioan, pennod 
pedwar, fe ddarllenwn ni am Iesu’n cyfarfod â gwraig 
wrth ffynnon.

CYFLWYNIAD
Storïwr  Gadawodd Iesu Jwdea a chychwynnodd ar 
ei daith eto tuag at Galilea. Y tro hwn roedd yn rhaid 
iddo fynd drwy Samaria. Arhosodd wrth ymyl y tir a 
roddodd Jacob i’w fab Joseff amser maith yn ôl. Roedd y 
ffynnon a gloddiodd Jacob yn dal i fod yno, ac eisteddodd 
Iesu i lawr wrth ymyl y ffynnon gan ei fod wedi blino 
ar ôl cerdded mor bell. Roedd hi’n ganol dydd, ac wedi i 
ddisgyblion Iesu fynd i’r dref gyfagos i brynu peth bwyd, 
daeth gwraig o Samaria i dynnu dŵr o’r ffynnon.

IESU  A fyddet ti cystal â rhoi i mi ddiod o ddŵr i’w yfed, 
os gweli’n dda?

Y WRAIG  Iddew ydych chi, ac rydw i’n wraig o 
Samaria. Sut gallwch chi fod yn gofyn i mi am ddiod o 
ddŵr, pan nad yw Iddewon a’r Samariaid yn gwneud 
dim â’i gilydd?

IESU  Dwyt ti ddim yn gwybod beth y mae Duw eisiau 
ei roi i ti, na phwy yw’r un sy’n gofyn i ti am ddiod i’w 
yfed. Petaet ti’n gwybod, byddet ti’n gofyn i mi am y dŵr 
sydd yn rhoddi bywyd.

Y WRAIG  Syr, does gennych chi ddim hyd yn oed 
fwced! Ble ydych chi’n mynd i fedru cael y dŵr hwn sy’n 
rhoi bywyd? 

IESU  Bydd pwy bynnag a fydd yn yfed y dŵr yma yn 
sychedu eto rhywbryd. Ond ni fydd pwy bynnag sy’n yfed 
y dŵr a roddaf fi iddo byth eto’n sychedig. Bydd y dŵr 
a roddaf fi fel ffynnon yn llifo a fydd yn rhoi iddo fywyd 
tragwyddol.
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MYFYRDOD 4
Dyma addewid hyfryd.

Onid yw hi’n fendigedig fod Iesu mor ofalgar am y 
wraig hon?

Pam gobeithio yn Iesu? Am ei fod yn ofalus o’n 
hanghenion ni. Nid yw yn gwneud gwahaniaeth pa 
amgylchiadau rydym ni wedi eu profi, mae’n caru 
gofalu amdanom.

Pam gobeithio yn Iesu? Oherwydd gall Ef wneud 
rhywbeth ynghylch ein hanghenion. Does dim ots pa 
mor anobeithiol mae’n hamgylchiadau yn gwneud 
inni deimlo, gall Ef wneud rhywbeth i gwrdd â’n 
hanghenion dyfnaf ac i’n diwallu drwy dorri ein 
syched mwyaf difrifol.

Mae Mez McConnell yn weinidog Cristnogol sy’n 
gweithio mewn eglwys yn Glasgow.  Mae’n byw 
ymhlith rhai o’r bobl fwyaf difreintiedig yn Ewrop, 
ac mae’n ceisio eu tywys nhw at Iesu, y dŵr bywiol. 
Yn ei lyfr The Least, The Last and the Lost, mae e’n 
cynnwys profiad un ferch ifanc o’r enw Jane, sy’n 
byw’n wrth ei ymyl.

STORI JANE
‘Fe aeth fy ngŵr i mewn i berthynas gyda menyw arall, 
a gadawodd fi a’i blant, ynghyd â holl ddyledion ein 
teulu. Doedd gennym ni ddim llawer o ddyledion, ond 
pan nad oes gennym ddim, na dim gobaith byth am gael, 
na dod o hyd i arian, mae chwe mil o bunnau (£6,000) 
yn swm dinistriol o ddyled. Roeddwn i’n gweithio, ond 
yn sydyn doedd ond un cyflog yn dod i mewn, ond yr un 
faint o filiau. Ambell fis fyddem ni ond o drwch blewyn yn 
llwyddo i dalu ein ffordd tan y diwrnod cyflog nesaf.

‘Un tro (alla i ddim hyd yn oed gofio pam – mae’n rhaid 
bod bil ychwanegol i’w dalu’r pryd hynny) doedd gen 
i ddim, dim llaeth na bara. Roedd pethau mor ddrwg 
fel i mi gael fy ngorfodi i ofyn i’m cyn-ŵr am arian. Fe 
wnaeth i mi deimlo mor fach, fel nad oedd yr hanner can 
punt a roddodd i mi’n werth pris fy hunan-barch. Wnes i 
byth ofyn iddo am ddim arall wedi hynny.

‘Dechreuodd y sefyllfa fynd yn drech na mi, a throis at y 
meddygon am gyffuriau gwrth-iselder. Allwn i ond prin 
lusgo fy hun allan o’m gwely yn y boreau, ac roedd hi’n 
ymdrech i gael fy mhlant yn barod i fynd i’r ysgol. Collais 
fy swydd ac fe’m gorfodwyd i fynd ar fudd-daliadau 
llawn-amser. Roedd y cyfan yn gymaint o embaras i 

mi. Wnes i erioed gynllunio’r fath sefyllfa â hyn yn fy 
mywyd, ond yn awr rydw i wedi fy nal mewn magl, 
rydw i wedi fy nhrapio a does dim un ffordd allan o’m 
sefyllfa. Dydw i ddim bellach eisiau byw fel hyn. A dydw i 
ddim am i’m plant dyfu i fyny fel hyn, yn stryglo i oroesi 
o un wythnos i’r llall. Beth arall alla i ei wneud?’

MYFYRDOD 5
Dyma wraig sy’n wirioneddol sychedig. Mae hi ar 
ben ei thennyn a heb fedru gweld unrhyw ffordd 
allan o’i chyfyngder iddi hi ei hun na’i phlant. Fe fydd 
yna bobl fel hyn yn byw wrth ymyl pob un ohonom. 
Hwyrach eich bod chi’n gwybod am rywun sy’n 
teimlo fel hyn; neu, os ydych yn onest gyda chi eich 
hun, efallai eich bod chithau hefyd yn teimlo felly.

Mae gobaith i’w gael yn Iesu. Gadewch i ni weddïo y 
bydd pobl fel Jane yn dod o hyd i Iesu ac yn derbyn y 
dŵr bywiol.

Gadewch i ni weddïo y byddwn ni’n cael ein cymell i 
rannu’r dŵr bywiol hwn gyda phobl fel Jane.

GWEDDI
Gweddïwn

Dduw cariadus,

Rydyn ni’n dod ag anghenion eraill atat, a gofynnwn i 
ti edrych mewn trugaredd ar ein byd.

Gofynnwn i ti achub y rhai mewn angen, trwy dy 
ddŵr bywiol.

Cofiwn am y rhai sy’n newynog, neu mewn poen, yn 
cael eu cam-drin neu’n byw mewn ofn.

Yr ydym am gael ein defnyddio i ddysgu eraill fod 
gobaith yn Iesu.

Yr ydym am fod yn halen a golau ble bynnag yr awn, 
yn ceisio cyfleoedd i ddod â newyddion da’r efengyl 
i’r rhai sy’n byw mewn tywyllwch.

Dangosaist inni sut i fyw, trwy eiriau, bywyd a 
marwolaeth dy Fab.

Rho dy ras inni er mwyn inni ei ddilyn ac uno i 
gyhoeddi dy air i’r rhai o’n cwmpas.

Trwy Iesu Grist ein Harglwydd,

Amen.
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EMYN 3

DARLLENIAD  Datguddiad 21 

MYFYRDOD 6
Yn y flwyddyn 2010 bu galaru dwys iawn yng ngwlad 
yr Almaen, pan fu farw Paul yr Octopws.

Roedd Paul yn byw mewn acwariwm yn yr Almaen ar 
yr adeg pryd y cynhaliwyd gemau pêl-droed Cwpan 
y Byd yno. Daeth yn enwog oherwydd i bobl gredu 
ei fod wedi rhagfynegi’n gywir ganlyniadau saith 
o gemau tîm yr Almaen yn nhwrnamaint Cwpan 
Pêl-droed y Byd yn 2010. Ar ben y cwbl, roedd pobl 
yn credu ei fod wedi rhagfynegi mai Sbaen fyddai 
enillydd terfynol Cwpan y Byd.

Fe ‘ragfynegodd’ Paul yr octopws y canlyniadau drwy 
nofio bob tro at un o ddwy faner yn ei danc! Roedd 
hi’n jôc dda, ond chredai neb o ddifri fod gallu 
ganddo i ragfynegi’r dyfodol, oherwydd na all neb, 
dim un anifail na hyd yn oed un person byw, fynegi 
hynny.

Neu, i fod yn gywirach … bron iawn neb!

Yn ein darlleniad, mae Ioan yn dweud wrthym 
gydag ymddiriedaeth lwyr fod Iesu wedi ennill. Mae 
eisoes wedi ysgrifennu’r bennod olaf yn union fel yr 
ysgrifennodd Ef y bennod gyntaf sy’n golygu y bydd 
yn dychwelyd yn ei ôl eto i’n daear ni.

Dyna i chi rywbeth i roi i chi obaith.

Ond beth am y geiriau terfynol, sef y darn am y 
gweithredwyr drygioni? Dydyn nhw ddim fel petaent 
yn ffitio i mewn i’r darluniau gobeithiol am obaith 
nefolaidd. A yw’r geiriau hynny’n ein cynorthwyo ni i 
obeithio yn Iesu?

Ydyn, maen nhw! Mae angen inni wybod y cosbir 
creulondeb a drygioni. Mae angen inni wybod y bydd 
diweddglo hapus a gogoneddus i’r hanes.

Ar hyn o bryd, mae ein brodyr a’n chwiorydd ni 
mewn mannau eraill o’r wlad ac o’r byd yn dioddef. 
Maen nhw’n gyfarwydd ag erledigaeth, carchariadau, 
trais rhywiol, arteithiau a marwolaethau. Mae’r rhain 
yn gwybod am y profiad o gael eu difrïo a’u cam-drin 
a beth mae’n ei olygu i fyw mewn tlodi. Maen nhw 

angen cael gwybod bod i’r hanes hwn ddiweddglo 
hapus.

Gadewch i ni weddïo drostyn nhw. 

Gadewch i ni ddiolch ein bod yn gwybod beth sydd 
am ddigwydd yn y dyfodol.

Yr ydym yn gwybod mai’r Alffa hefyd ydyw’r Omega. 

Yr ydym yn gwybod beth mae’n ei olygu i ‘obeithio 
yng Nghrist’.

GWEDDÏAU O 
DDIOLCHGARWCH AC 
EIRIOLAETH  
Gweddïwn

Diolchwn i ti ein bod yn adnabod dy gariad yn ein 
calonnau. Rwyt bob amser yn gofalu amdanom ni. 
Rwyt yn gwybod am ein gwendidau ac rwyt yn ein 
helpu ni yn ein gwendid.

Ymateb: Pan fyddwn yn cwympo rwyt yn ein codi.
Pan fyddwn yn methu rwyt yn ein hadfer ni.
Pan gawn ni ein clwyfo rwyt yn ein hiacháu ni.
Pan fyddwn ni’n galaru rwyt yn wylo gyda ni.

Gweddïwn dros ein gwlad.

O Dduw, bendithia ein gwlad a’r rhai sy’n 
llywodraethu drosom.

Ymateb: Lle mae rhyfel gweddïwn am heddwch.
Lle mae trosedd a llygredd gweddïwn am uniondeb a 
chyfiawnder.
Lle mae tlodi gweddïwn am degwch a haelioni.
Lle mae afiechyd a marwolaeth gweddïwn am iachâd a 
chysur.

Gweddïwn dros ein heglwysi, ar inni fod yn halen ac 
yn oleuni yn ein cymunedau. 

Gawn ni estyn allan at y rhai sydd dy angen di. 

Gofynnwn i’th Ysbryd Glân weithio yng nghalonnau’r 
rhai o’n cwmpas.
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Ymateb: O Arglwydd adfywia ein heglwysi er mwyn i 
oleuni’r efengyl lewyrchu yn ddisglair.
Rhown ein hunain i’th wasanaeth a gweddïwn y byddi 
di’n ein defnyddio er dy ogoniant.

Yn enw Iesu gweddïwn,

Amen.

MYFYRDOD 7
Yn ôl y sôn, mae pob person angen tri pheth i fod yn 
wirioneddol hapus yn y byd hwn: rhywun i’w garu, 
rhywbeth i’w wneud, a rhywbeth i obeithio ynddo. 

Yn Iesu, mae gennym ni rywun i’w garu: a rhywun 
sy’n ein caru ninnau.

Mae gennym ni rywbeth i’w wneud: sef rhannu’r 
newyddion da gyda’n cyfeillion a’n cymdogion, am y 
dŵr bywiol.

Mae gennym ni rywbeth i obeithio ynddo: mae Iesu’n 
dod yn ôl, ein Alffa a’n Omega ni.

EMYN 4

Y FENDITH
Dywedodd yr Arglwydd Iesu: Gorffennwyd.

Myfi yw’r Alffa a’r Omega, Y Dechreuad a’r Diwedd. 

I’r sychedig myfi a roddaf ddŵr yn ddi-dâl allan o 
ffynnon dŵr y bywyd.

Boed i ni, ynghyd â’r rhai a garwn,

wybod natur a grym y geiriau hyn,

yn awr a hyd byth.  Amen. 

Emynau posib:  

GWELER RHESTR EMYNAU AR DUDALEN …

Paratowyd y gwasanaeth hwn gan Christine 
Hodgins, Jonathan Hodgins ac Angela 
Bebbington.

Myfi yw 

Alffa ac Omega, 
y dechrau a’r diwedd.  
DATGUDDIAD 22.13 
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HADAU GOBAITH 
APÊL CYMORTH CRISTNOGOL

Dymuniadau gorau i bawb eleni wrth i ni fynd 
ati i godi ymwybyddiaeth ac arian tuag at  

Cyfiawnder Hinsawdd yn ein hapêl pum mlynedd 
i agwedd o waith Cymorth Cristnogol. Wrth i 
ninnau fel Chwiorydd gael y fraint o roi, gweithredu 
a gweddïo gyda’n gilydd eleni i’r gwaith arbennig 
hwn, mae’n bwysig ein bod yn cofio mai merched 
sy’n cael eu heffeithio waethaf gan newid hinsawdd. 
Ond llawenhawn, oherwydd mae ’na arwyddion 
gobeithiol. Un enghraifft yw’r grŵp merched Siligi 
ym mhentref Songa, Kenya, ble mae’r merched 
wedi dod at ei gilydd a ffurfio grŵp hunangymorth 
wrth iddynt wynebu’r argyfwng presennol. Mae’r 
grŵp hwn hefyd yn enghraifft berffaith o sut y 
mae partneriaid lleol Cymorth Cristnogol yn gallu 
gwneud gwahaniaeth yn y frwydr enfawr yma yn 
erbyn newid hinsawdd, a hefyd sut y gallwn ni fel 
chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru sefyll mewn 
undod gyda hwy – a phawb sy’n dioddef effeithiau’r 
argyfwng hwn – yn ein hapêl Cymorth Cristnogol 
‘Hadau Gobaith’.

Jennifer Gudere yw cadeirydd Grŵp Merched 
Siligi. Dyma sut y mae Jennifer yn cofio pa mor 

wahanol oedd y tywydd: ‘Yn y gorffennol, roeddem 
yn cael llawer o law yn nhymor y glaw. Roedd y ffa 
yn disgleirio, roeddem yn gwybod ein bod am gael 
glawogydd hir neu fyr. Unwaith y deuai Rhagfyr, 
deuai’r glaw hefyd, ac wedyn ym mis Awst. Ym mis 
Ebrill roeddem yn paratoi ein caeau, a’u cael yn 
barod, oherwydd roeddem yn gwybod bod y glaw yn 
agos’. 

Ond wrth i’r sychder gynyddu ac i’r adnoddau 
sydd eu hangen ar gyfer cynnal bywyd leihau, mae 
bywyd yn llawer mwy anodd. Un canlyniad i’r diffyg 
hwn yw’r cynnydd mewn gwrthdrawiadau rhwng 
cymunedau sy’n ysu am adnoddau. Yn ei phentref, 
mae teuluoedd wedi colli tadau i’r gwrthdaro hwn, 
yn enwedig yn ystod y tymor sych, wrth i ddynion 
ymladd dros ddŵr a phorfa. Pan fo’r gynnau’n 
distewi, mae plant wedi colli tadau a mamau wedi 
colli meibion.  

Yn y grŵp nid yn unig y maent yn rhannu beichiau 
emosiynol ei gilydd, maent hefyd yn rhannu peth 
o’r bwyd sydd ganddynt. ‘Pryd bynnag awn ni i 
gyfarfodydd y grŵp rydym yn gadael gydag ychydig o 
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bethau ar ein cefn, fel bwyd er enghraifft, a mynd ag 
o adref i’n plant. Dyna bwysigrwydd y grŵp.’

Ond bu’r grŵp hefyd yn cael eu hyfforddi ar gyfer 
technegau ffermio newydd sydd wedyn yn cael eu 
rhannu gyda gweddill y gymuned. Trwy PACIDA, 
partneriaid lleol Cymorth Cristnogol, hyfforddwyd 
hwy mewn ‘amaethyddiaeth glyfar’, gan ddysgu 
technegau fydd yn galluogi tyfu bwyd hyd yn oed yn 
y tymor sych. Maent hefyd wedi dysgu am dechnoleg 
tŷ gwydr, sy’n ymestyn y tymor tyfu iddynt, a chael 
eu dysgu am hadau gwahanol, sy’n fwy gwydn mewn 
sychder.  

Ffermwraig dofednod yw Safia Galgallo, ac mae’r 
fferm yn ffynnu. Mae ei bywyd yn enghraifft o’r hyn 
sy’n bosib hyd yn oed mewn sefyllfa hynod o heriol. 
Mae hi’n briod ac yn fam i bump o blant, mae hi 
hefyd yn gofalu am bedwar o blant eraill a’i mam yng 
nghyfraith. Bu bywyd yn galed iawn iddi. Gadawodd 
hi a’i theulu ranbarth diffaith y Chalbi i adeiladu 
bywyd gwell iddynt eu hunain mewn pentref yn ymyl 
Marsabit. Ond oherwydd gwrthdaro treisgar yno bu 
raid iddynt symud eilwaith.

Gwellodd ei bywyd pan ymunodd gyda Grŵp 
Merched Usafi – un arall sy’n derbyn cefnogaeth gan 
Cymorth Cristnogol. Gyda chefnogaeth ariannol y 
grŵp, tyfodd ei busnes dofednod. Bellach mae ganddi 
dri chwt ieir a thros 500 o gywion. ‘Mae’r busnes 
yn ffynnu,’ meddai, ‘ac mae’n fy helpu i ofalu am fy 
nheulu. Ond mae bod yn y grŵp yn fendith i mi, a 
chredaf fod pobl sy ddim yn perthyn yn cael llawer 

mwy o broblemau. Er enghraifft, rhaid iddynt fynd 
bellter hir i gario dŵr a does gan y plant ddim bwyd. 
Fyddai fy musnes ddim wedi ffynnu heb y grŵp.’

Gyda newid hinsawdd yn parhau i effeithio ar y 
tywydd, mae’r teulu’n parhau i wynebu heriau. ‘Diffyg 
dŵr yw’r her fwyaf i mi,’ meddai Safia. ‘Roeddem yn 
arfer mynd i nôl dŵr yn ymyl y dref, ond roedd yn 
hectic iawn. Trwy’r grŵp rydan ni wedi prynu tanc a 
phan mae’n glawio mae’n cronni’r dŵr.’

Gweddïwn gyda Jennifer, Safia a holl ferched Kenya 
sy’n wynebu heriau erchyll newid hinsawdd. Dyma 
ychydig o bwyntiau gweddi i chi eu hystyried. 

• Gweddïwn dros heddwch yn y cymunedau hyn. 
Cofiwn fel y mae newid yn yr hinsawdd yn gallu 
creu cynnen yn y cymunedau. 

• Gweddïwn dros urddas Jennifer, Safia a phob 
merch sy’n cael ei heffeithio gan gyfiawnder 
hinsawdd. 

• Gweddïwn y byddwn ninnau yn dod i ddeall 
a dirnad ein cyfrifoldeb ein hunain yma yng 
Nghymru yng ngoleuni newid hinsawdd yn ein 
byd, ac yn arbennig yn Kenya. 

• Gweddïwn y bydd Apêl ‘Hadau Gobaith’ yn 
adlewyrchu cariad perffaith Iesu Grist, ac yn 
gwneud i eraill drwom ni ddod i adnabod a dirnad 
cariad Duw yn well. 

Nan Powell-Davies
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ASTUDIAETHAU BEIBLAIDD  

Merched a Gyfarfu â Iesu

ASTUDIAETH 1: 
IESU’R MESEIA A’R WRAIG O SAMARIA

Gwybodaeth Gefndirol

Roedd bywyd i ferched yn y ganrif gyntaf yn Israel 
yn wahanol i’n bywydau ni heddiw mewn amryw o 
ffyrdd. Gwaith llawn amser merched oedd cynnal a 
chadw’r cartref a’r teulu – a doedd dim dyfeisiadau 
domestig y pryd hynny i wneud y gwaith yn 
ysgafnach. O ran damcaniaeth, haeddai’r merched 
statws uchel eu parch, ond yn ymarferol doedd 
hynny ddim bob amser yn cael ei gydnabod a byddai 
eu bywydau’n cael eu treulio bron iawn yn gyfan gwbl 
o fewn cylch y teulu’n unig.

Fyddai’r ddynes ond yn gweithio y tu allan i’r cartref 
pe na byddai ganddi hi unrhyw fodd arall i’w chynnal 
ei hun. Doedd hi ddim wedi cael ei dysgu i ddarllen 
(gan na ddisgwylid i ferched astudio’r Tora, ystyrid 
nad oedd reswm nac angen felly iddi hi fod yn abl i 
ddarllen). Ni chaniateid iddi dystiolaethu mewn llys 
barn, oherwydd ystyrid na fyddai ei thystiolaeth yn 
ddibynadwy. Ar safle’r Deml doedd ganddi hi ond yr 
hawl i fynd i mewn cyn belled â Llys y Merched ac ni 
chaniateid iddi gymryd rhan i weddïo’n gyhoeddus. 

Un rheswm dros fabwysiadu’r agwedd yma tuag 
at ferched oedd dylanwad syniadaeth Roegaidd ar 

Yn ystod cyfnod Covid-19 a’i 
gyfyngiadau cymdeithasol, 

manteisiwyd ar y cyfle yn Ionawr 
2021 i drefnu Astudiaethau 
Beiblaidd rhithiol, Dewch at y 
Bwrdd, yn enw Is-bwyllgor y 
Chwiorydd. 

Wrth i ni ystyried y gyfres, daeth 
thema ein gwaith fel Is-bwyllgor 
am y flwyddyn honno i’r amlwg, sef 
Iesu’r Bugail Da. 

Byddai’r thema yn siŵr o gynnig yr 
union gysur roedd ei angen arnom 

o dan amgylchiadau’r pandemig. 
Edrych ar Salm 23 felly oedd y 
llwybr naturiol i ni. 

Fel y digwyddodd pethau, roedd 
Sarah (Morris) wedi paratoi 
astudiaethau yn barod ar Salm 23 
ar gyfer Llyfr Thema 2020. 

Aeth gwahoddiadau zoom allan 
ar gyfer pedair sesiwn yr wythnos 
– tair sesiwn yn Gymraeg ac un 
yn Saesneg, pob bythefnos. Yn 
ystod yr wythnos gyntaf daeth 
70 o ferched at ei gilydd. Mae’r 

gymdeithas wedi bod yn werthfawr 
wrth i ni droi ein ffocws at y Gair 
ac yna seiadu mewn grwpiau 
bychain. Bu cyfresi eraill i ddilyn: 
Merched a Gyfarfu â Iesu, Byw 
mewn Gobaith: Merched yr Hen 
Destament, a Gweddi’r Arglwydd.

Os am ymuno â’r 
Astudiaethau hyn ac angen 
gwybod mwy, cysylltwch ag 
Eirian Roberts:  
eirian.roberts@ebcpcw.cymru

Dyma rannu hanes saith o’r merched a gafodd y fraint o gyfarfod wyneb yn wyneb 
â Iesu a chael profi ei gariad tyner yn ateb eu hanghenion dyfnaf. Mae pob un o’r 
storïau hyn yn dangos cymaint am allu a chariad Iesu fel dyn ond hefyd fel Arglwydd, 
yn gwybod am heriau personol pob un o’r merched hyn ac yn delio â nhw mewn 
modd gwyrthiol. Anogaeth i ni hefyd i geisio a phrofi cariad Iesu yn y dyddiau hyn.
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athrawiaeth y Rabiniaid (athrawon Iddewig) a gyda’r 
Rabiniaid roedd y cyfrifoldeb a’r awdurdod diamod i 
ddehongli ac esbonio cynnwys y Tora – sef pum llyfr 
cyntaf Ysgrythurau’r Iddew a adwaenid fel ‘Pum Llyfr 
Moses’.

Yng ngoleuni hynny, roedd agwedd Iesu tuag 
at ferched yn hynod o wahanol, ac yn amlwg yn 
wahanol; byddai Iesu yn siarad ac yn sgwrsio gyda’r 
merched, byddai’n dysgu merched, yn gadael i 
ferched ei ddilyn ef, a byddai’n eu hiacháu.

Darllen: Ioan 4:16

Roedd Iesu wedi bod yn dysgu yn Jwdea ond roedd 
wedi penderfynu dychwelyd i Galilea, ac i gyrraedd 
pen ei daith yno byddai’n rhaid i Iesu a’i ddisgyblion 
fod wedi teithio drwy ardal ogleddol Samaria.    

Yn y cyfnod dan sylw byddai’r rhan fwyaf o Iddewon 
yn osgoi teithio drwy Samaria gan fod cymaint o 
atgasedd yn bodoli rhwng yr Iddewon a’r Samariaid. 
Roedd gwrthdaro ac anghydfod ar sail gwahaniaethau 
crefyddol cyd-rhyngddynt wedi bodoli ers oddeutu 
saith can mlynedd. Addolent mewn gwahanol demlau 
i’w gilydd, ac roedd gan y naill a’r llall ysgrythurau 
gwahanol i’w gilydd. Ystyriai’r Iddewon fod y 
Samariaid yn ‘aflan’ oherwydd bod y Samariaid wedi 
caniatáu i’w dinasyddion hwy briodi partneriaid o 
genhedloedd eraill, o’r tu allan i’w teulu. Roedden 
nhw wedi mabwysiadu rhai defodau dieithr oddi wrth 
grefyddau paganaidd eu cymdogion.

Ond y mae Ioan, awdur yr adroddiad hwn, yn 
dweud wrthym ni fod yn RHAID i Iesu deithio 
drwy Samaria; ac fel y down ni i weld maes o law, y 
rheswm am hynny oedd bod yno rywun (dynes mewn 
gwirionedd) roedd Iesu eisiau ei chyfarfod yn Sychar.

1. Beth wnaeth Iesu pan gyrhaeddodd 
Sychar? Adnod 6

Roedd Iesu’n flinedig ar ôl ei siwrnai faith. Mae 
hynny’n ein hatgoffa ni fod Iesu wedi profi syched ac 
angen am fwyd, ynghyd â blinder – yr holl anghenion 
corfforol ac emosiynol y byddwn ninnau’n eu profi 
o bryd i’w gilydd, oherwydd bod Iesu gant y cant yn 
ddynol ei natur.

Darllen adnodau 7-9 

2. Mae Iesu’n gofyn i fenyw am ddiod i’w 
yfed. Pam fod hynny’n ei synnu hi? Adnod 9

•	 Samariad ydwyf fi: Rydym ni eisoes wedi 
nodi’r atgasedd a fodolai rhwng yr Iddewon a’r 
Samariaid.

•	 Merch ydwyf fi: Byddai dynion yn gwrthod siarad 
gyda merched nad oeddent yn wragedd priod 
iddynt, neu’n aelod o’u teulu. 

•	 Sylwch hefyd: Roedd Iesu ei hun yn Rabi (athro 
diwinyddol Iddewig), ac yn sicr fyddai Rabiniaid 
ddim yn sgwrsio gyda merched; ac yn fwy fyth, 
NID YNG NGŴYDD Y CYHOEDD lle gallai 
unrhyw un arall eu gweld, a gwneud y Rabi yn 
destun gwawd a chywilydd.

Darllen adnodau 10-15

3. Pam fod y dŵr a gynigia Iesu i’r wraig yn 
well na’r dŵr allan o’r ffynnon?  
Adnodau 10, 13 a 14

Mae’n ddŵr bywiol. Ni fydd pwy bynnag a fyddo’n ei yfed 
byth yn sychedig wedi hynny. Bydd y dŵr hwn yn rhoi 
bywyd tragwyddol i bwy bynnag fyddai’n ei yfed.

Defnyddir dŵr yn aml yn y Beibl fel symbol neu 
ddelwedd am fywyd ysbrydol, a hefyd i gynrychioli’r 
Ysbryd Glân.

4. Sut mae’r wraig hon yn ymateb?  
Adnod 15

A ydych chi’n meddwl ei bod hi’n llawn ddeall yr hyn 
y mae Iesu’n ei gynnig iddi hi? O bosib nad ydyw 
hi’n deall yn iawn. Ond y mae hi’n hoffi’r syniad o 
beidio bod angen gorfod mynd at y ffynnon bob dydd 
i dynnu dŵr allan ohoni; ac felly mae hi’n awyddus i 
barhau ymlaen gyda’r sgwrs hon.

Darllen adnodau 16-18

5. Yng ngeiriau Iesu wrthi hi, beth mae ef 
am iddi hi ei wneud; a beth yw ei hateb 
hi? Adnodau 16-18

Mae ei hateb hi’n esbonio pam ei bod hi wrth y 
ffynnon ar ei phen ei hun – a hynny ar ganol y dydd. 
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Byddai’r gwragedd fel arfer yn mynd i gasglu dŵr o 
ffynnon yn gynnar yn y dydd, pan fyddai’r tymheredd 
ychydig yn oerach. A oedd hi’n ceisio osgoi’r 
gwragedd eraill; osgoi eu rhythiadau a’u casineb tuag 
ati?

•	 Mae ei hateb hi hefyd yn awgrymu ei bod hi’n 
ddynes oedd yn gwybod beth oedd poen. Nid 
ydym yn cael gwybod a oedd rhai o’i chyn-wŷr hi 
wedi marw, neu a oedd pump o’i gwŷr blaenorol 
hi wedi ysgaru oddi wrthi hi. Yr adeg honno 
dim ond y gŵr a allai benderfynu ar ysgariad, a 
rhyddhau ei wraig o’i chwlwm priodasol iddo; 
ac roedd un ysgol Rabinaidd y pryd hynny yn 
caniatáu ysgariad hyd yn oed am ‘ffaeleddau’ cwbl 
ddibwys, megis am losgi’r bara pob!

•	 Sylweddolwn hefyd ei bod hi’n byw ei bywyd 
gyda chryn embaras – oherwydd ei  chywilydd a’i 
gwarth o fod yn byw gyda dyn nad oedd ar y pryd 
yn ŵr priod iddi hi.

Noder:  Roedd Iesu’n gwybod y cyfan am y wraig hon, 
ond er gwaethaf hynny nid yw wedi ei chondemnio 
na’i chollfarnu nac wedi ei beirniadu hi. I’r 
gwrthwyneb, yn syfrdanol felly, mae’n cynnig iddi hi 
ddŵr bywiol y bywyd tragwyddol.

Darllen adnodau 19-24

Mae’n ymddangos fod y wraig hon yn dechrau 
sylweddoli bod Iesu’n rhywun a chanddo awdurdod 
ac yn gallu dirnad cyflwr mewnol y person y mae’n 
siarad â hi. Adnod 19 – Mae hi’n ceisio ei dynnu ef i 
mewn i drafodaeth ddiwinyddol ynglŷn â’r cwestiwn: 
‘Ble’n union y dylai pobl addoli Duw?’ Adnod 20 – 
Edrychwch ar y troednodyn (isod) am ragor o fanylion 
ar y pwnc hwn.

6. Beth mae Iesu’n ei ddweud wrthi?  
Adnodau 21-24

Nid yw Iesu yn ei diystyru hi nac yn ceisio ysgubo 
o’r neilltu ei chyfraniad i’r sgwrs. Yn hytrach, mae 
Iesu’n rhannu datguddiad pwysig i’r fenyw hon; 
mae’n dweud wrthi fod ‘cyflawnder yr amser’ eisoes 
wedi dechrau cael ei wireddu, pryd na fyddai angen 
mwyach i bobl fynd i unrhyw fan arbennig i addoli 
Duw. Mae Iesu’n esbonio i’r wraig hon wirionedd 
difrifol ddwys, sef bod Duw angen addolwyr i’w 
addoli ef yn ysbrydol dan ddylanwad yr Ysbryd Glân, 
wedi eu hysbrydoli gan wirionedd Duw, yn hytrach 
na thrwy gymryd rhan mewn seremonïau a defodau.

Darllen adnodau 25-26

Gallwch ddychmygu ei gweld hi’n codi ei gwar a’i 
hysgwyddau, a bron am ddweud: ‘Mae hyn oll yn 
rhy anodd i mi ei amgyffred a’i ddeall; bydd yn rhaid 
i mi aros hyd nes bydd y Meseia’n cyrraedd yma, i 
esbonio’r pethau hynny i mi!’

7. Beth mae Iesu’n ei ddangos iddi?  
Adnod 26 

Roedd yr Iddewon yn ogystal â’r Samariaid yn 
disgwyl am ddyfodiad y Meseia – yr Un roedd Duw 
wedi ei addo a fyddai’n Iachawdwr i’w bobl ef. Roedd 
nifer helaeth o broffwydoliaethau wedi cael eu 
derbyn oddi wrth Dduw y byddai’r Meseia’n goresgyn 
gelynion Duw, gan gynnwys pechod a Satan, ac y 
byddai’n sefydlu teyrnas Dduw ar y ddaear.

Roedd Iesu nid yn unig wedi treulio ei amser yn 
dysgu’r wraig hon am wirioneddau dwyfol; roedd 
ef yn awr yn datgelu iddi hi mai ef ei hun ydyw’r 
Un eneiniedig hwnnw a bennwyd gan Dduw i fod 
yn Iachawdwr i bwy bynnag fyddai’n fodlon ei 
dderbyn. A hi yw’r person cyntaf y mae Iesu’n datgan 
wrthi mai efe yw’r Meseia! 

Os bydd amser yn caniatáu, edrychwch ar rai o’r 
adnodau yma lle mae Iesu’n disgrifio ei bwrpas a’i 
waith:

Ioan 6:38, Luc 19:10, Mathew 13:13, Ioan 10:11, Luc 5:20, 
Luc 7:48, Ioan 12:45, Ioan 12:46. 

Darllen adnodau 27-30

8. Pam fod y disgyblion wedi rhyfeddu pan 
wnaethon nhw gyrraedd?

9. Beth wnaeth y wraig wedi iddi hi glywed 
datganiad Iesu?

•	 Fe anghofiodd hi am ei jwg dŵr, a’r rheswm pam 
roedd hi wedi dod at y ffynnon.

•	 Rhuthrodd hi’n ei hôl at yr union bobl roedd hi’n 
gynharach wedi ceisio eu hosgoi gan anghofio yn 
awr y gwarth a’i chywilydd.

•	 Roedd hi am iddynt hwythau hefyd ddod i 
gyfarfod â Iesu: Dewch i weld ac i’w gyfarfod.
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Y fath newid oedd wedi digwydd yng nghalon y 
wraig hon! Roedd bod yng nghwmni Iesu a chlywed 
ei ddatganiad rhyfeddol wedi ei thrawsnewid hi; a 
thrwy hynny fe ddaeth hi i fod y genhades gyntaf dros 
yr efengyl!

Darllen adnodau 39-42

10. Sut ymatebodd y Samariaid?  

Roedden nhw’n cydnabod Iesu fel Iachawdwr y Byd; 
efe oedd yr Iachawdwr, nid yn unig i’r Iddewon, 
ond ar gyfer y Samariaid hefyd, yn ogystal â bod yn 
Iachawdwr i bob un a fyddai’n dod i gredu ynddo – 
beth bynnag fyddai eu dosbarthiad cymdeithasol, 
eu cenedligrwydd neu eu dinasyddiaeth, eu credo 
na’u cefndir cyn hynny. Cafodd y wraig o Samaria 
ei defnyddio gan Dduw i hysbysu holl bobl y dref 
honno bod y Meseia o’r diwedd wedi dod atom ni ar 
y ddaear.

Pwyntiau i’n cynorthwyo ni i gymhwyso’r 
hanes hwn i ni ein hunain yn bersonol

•	 Pan fyddwn yn cwrdd â Iesu, mae’n codi baich a 
phwysau pechod, euogrwydd a chywilydd.

•	 Mae dod i wir wybod a sylweddoli pwy yn union 
yw Iesu – sef y Meseia / Iachawdwr – yn ein 
trawsnewid ni.

•	 Mae Duw yn llawenhau pan drawsffurfir pob un 
bywyd drwy ei ras ef; ac mae’n gofyn i ni ymestyn 
allan at eraill, fel y gallant hwythau hefyd brofi’r 
un gras ar waith yn eu bywydau nhw.

Troednodyn

Pan oedd yr Israeliaid yn teithio drwy’r diffeithwch, 
roedden nhw’n addoli Duw oddi fewn i babell y 
Tabernacl. Yn ogystal â’i bresenoli ei hun o fewn y 
Tabernacl hwnnw, byddai Duw hefyd yn ei ymbresenoli ei 
hun gyda’r Iddewon crwydrol hynny gydol y dydd o fewn 
cwmwl yn yr atmosffer a thrwy gydol y nos o fewn colofn 
o dân. Yna, wedi i’r Iddewon eu sefydlu eu hunain yng 
Ngwlad Canaan, adeiladodd y Brenin Solomon y Deml 
yng Nghaersalem (Jerwsalem) a dyna’r lle y byddai’r 
Iddewon o hynny ymlaen yn addoli Duw. Pan gysegrodd 
Solomon y Deml yn swyddogol, daeth gogoniant Duw i 
lawr o’r nefoedd gan lenwi’r Deml; roedd Duw wedi dod 
i ymbresenoli ei hun yno, drwy ei Ysbryd. Ond nid oedd 
hawl gan bawb i fynd i mewn i bresenoldeb yr Arglwydd 
yno. Câi’r bobl eu cynrychioli gan yr offeiriaid a’r 
Archoffeiriad; a dim ond unwaith y flwyddyn y caniateid 
i’r Archoffeiriad yn unig fynd i mewn i’r ‘ystafell’ a elwid 
y Cysegr Sancteiddiolaf – sef rhan arbennig o fewn y 
Deml lle y trigai presenoldeb Duw. Cofiwch, oherwydd y 
rhwyg a fodolai rhwng y Samariaid a’r Iddewon, fod y 
Samariaid wedi adeiladu Teml iddynt hwy eu hunain ar 
fynydd Gerizim.

ASTUDIAETH 2: 
IESU’R GWAREDWR A’R WRAIG O GANAAN

Darllen: Mathew 15:21-29 a Marc 7:24-30

Astudiaeth yn olrhain hanes gwraig a gyfarfu â Iesu 
pan oedd hi yn wynebu amgylchiadau heriol a dwys 
iawn gydag iechyd meddwl ei merch fach. Ni allwn 
ond dychmygu effeithiau hyn arni hi a’i theulu. Er 
yr heriau, mae hi’n siŵr o ddau beth; mae ei merch 
mewn cyflwr o angen mawr ac mae Iesu’n alluog i’w 
gwaredu. Dyw hi ddim yn gofyn i Iesu am wybodaeth 
na nerth i ymdopi â chyflwr ei merch fach. Fel pob 
mam dda, mae hi’n dymuno’r gorau i’w phlentyn ac 
iddi gael ei gwella’n llwyr.  

Darllen: Luc 8:1,2. Marc 5:1-4. 

Mae’r hanes hwn, fel yn achos y Wraig o Samaria, 
yn agor allan wrth i ni ystyried y ffaith bod Iesu yn 
ymddangos yn gyfeillgar ac yn hapus yn gwario amser 
yng nghwmni’r ddwy wraig. Er nad Iddewon oedden 
nhw, mae Iesu yn llawn edmygedd o’u ffydd bersonol 
ynddo ef, fel un sydd â’r gallu i’w harbed rhag eu 
heriau dwys.                                                           

Gwelwn fod yr Arglwydd Iesu yn ymhyfrydu mewn 
meithrin perthynas â’r rhai sy’n ei geisio.

Darllen: Salm 145:18,19

Ffydd y wraig 

Mae’r stori yn ymwneud yn syml â ffydd a chred y 
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wraig hon o Ganaan. Gallwn weld bod ei gwybodaeth 
wedi ei selio ar agweddau hanesyddol ei gwlad yn 
ogystal ag addewidion yr Arglwydd. Ni wyddom faint 
yn union roedd hi’n wybod am Iesu, ond mae hi’n 
dangos i ni ei ffydd bersonol a’i hargyhoeddiad mai 
Iesu yw’r gwir Feseia.

Lleoliad y stori yn yr efengylau

Ar yr adeg hon yn eu hanes doedd amgylchiadau 
ddim yn hawdd i Iesu a’i ddisgyblion. Pam hynny?

•	 Gwrthwynebiad. Mathew 14:12,13

•	 Herio dysgeidiaeth y Phariseaid. Mathew 15:7-9 

•	 Dechrau sôn am ei farwolaeth. Mathew 16:21,22

•	 Diwallu anghenion pobl Israel. Mathew 14:13-36

Er bod Iesu’n gwario llawer o amser yn dysgu’r 
Iddewon, mae hefyd yn dechrau ymwneud ychydig 
mwy gydag unigolion sydd o dras gwahanol ac o’r 
gwledydd cyfagos fel Samaria a Canaan. 

Wedi’r holl ddigwyddiadau hyn nid yw’n syndod fod 
Iesu a’i ddisgyblion angen seibiant. 

I ble’r aethon nhw ar wyliau?

Neges y Stori 

Yn fuan iawn yn yr hanes rydym yn gweld y 
gwrthgyferbyniad trawiadol sydd yma yn hanes Iesu 
– yn ôl yn Israel ymhlith ei genedl ei hun, roedd Iesu 
yn ceisio argyhoeddi pobl mai ef oedd y Meseia, ac er 
ei fod yn gwneud gwyrthiau rhyfeddol, roedd yn dal i 
gael ei herio’n gyson gan yr Iddewon i brofi ei hun yn 
Fab Duw, gyda mwy o arwyddion. 

Ond yma yng ngwlad Canaan mae’n cyfarfod â 
mam ifanc oedd fel chwa o awel iach iddo yn ei 
hargyhoeddiad cadarn mai ef oedd y Meseia, ac ni 
allai Iesu ei pherswadio i feddwl nad oedd ei amser 
gyda’i phobl hi wedi dod eto. 

Mae’n rhaid bod clywed ei datganiad o ffydd wedi 
bod yn rhywbeth hyfryd iawn i Iesu ei glywed wedi’r 
profiadau chwerw yn ôl yn Israel, gyda phobl yn 
amau ei fodolaeth fel y Meseia oedd i ddod.

Ystyried: Mae ganddi berswâd hyfryd sy’n ein 
hatgoffa i gofio dweud wrth yr Arglwydd ein bod yn 
credu ynddo fel y Meseia, Mab Duw a’n Gwaredwr 
personol ni. 

Darllen: Mathew 16:16. Hebreaid 11:1.  

Ystyried: Bod Iesu wedi mynd yr holl ffordd i 
Ganaan yn benodol i weld y wraig hon ac yn hapus 
yn ei chwmni. Yn yr un modd roedd wedi mynd trwy 
Samaria i siarad â’r wraig wrth ffynnon Jacob. Mae’n 
ymddangos ei fod ar daith – ‘on a mission’ – i weld 
unigolion allweddol nad oedd ganddyn nhw statws 
cymdeithasol nac enwogrwydd o fath yn y byd. Maen 
nhw’n rhannu un peth yn gyffredin, sef eu bod mewn 
angen dybryd i gael eu gwaredu rhag eu sefyllfa, ac 
mae Iesu’n eu cyfarfod yn eu hangen. O ganlyniad 
maen nhw yn rhoi eu ffydd yn yr Un sy’n gallu newid 
amgylchiadau, fel dywed y Salmydd,

Darllen: Salm 37:4-7

Mae’r Arglwydd nid yn unig yn hanfod cariad, 
grym, gras a maddeuant, ond hefyd yn ffynhonnell 
llawenydd, gwenau a hapusrwydd. 

Darllen: Salm 16:11. Mathew 11:28,29

Ystyried: Pa eiriau mae Iesu yn eu defnyddio i’w 
ddisgrifio’i hun? 

Ydym ni’n cofio’n ddigon aml am y nodwedd hynod 
yma yng nghymeriad Iesu tuag atom ni? 

Pa effaith ddylai hyn gael ar ein bywyd o ddydd i 
ddydd?

Yr Hanes 

Fel mae’r sgwrs yn mynd ei blaen mae Iesu yn rhoi’r 
argraff nad oedd yn fodlon ateb cais y fam iddo 
iacháu ei merch am ei bod yn Gananees – un o’r tu 
allan i genedl yr Iddewon. Mae o wedyn yn cael dipyn 
o banter hefo hi cyn iacháu ei merch a hynny o bell. 

Hanes y wraig ei hun: Dydyn ni ddim yn cael ei 
hadnabod wrth ei henw. Dywed yr awdur Max 
Lucado yn ei lyfr Ten Women of the Bible amdani hi: 
‘Daeth o unman ac aeth i unman. Diflannodd fel pwff 
o fwg. Ond am chwa hyfryd oedd hi.’ 

Darllen: Mathew 15: 21-24 

Pan ydym yn cyfarfod â’r wraig am y tro cyntaf, 
nodir ei bod yn dal i weiddi ar Iesu mewn argyfwng 
gan ddweud, ‘Cymerwch drueni arnaf.’ Nid oedd y 
disgyblion yn gwerthfawrogi ei sŵn – niwsans oedd 
hi yn gweiddi ar eu hôl, yn embaras gan ei bod yn 
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‘wraig’ i ddechrau, ond yn Gananees yn ogystal! 

Ond nid dweud mae’r disgyblion na ddylai Iesu 
wneud dim â hi. Dweud maen nhw wrtho, ‘Iachâ 
hi yn ôl dy arfer a gad iddi fynd ar ei ffordd’ 
(aralleiriad). Doedden nhw ddim wedi gweld Iesu yn 
gwrthod neb oedd wedi dod ar ei ofyn.

Dyw’r wraig ddim yn gallu hawlio dim drosti ei hun. 
Yn hytrach mae hi yn dirnad mawredd Iesu ac yn ei 
gyfarch yn gwrtais fel ‘yr Arglwydd’ neu ‘Syr’. Mab 
Dafydd – o linach brenhinol, yn sofran drosti hithau 
ac felly mae’n pledio ei hachos gerbron ei Brenin.

Mae dyfnder ei hangerdd dros ei merch yn adleisio 
dyfnder ei ffydd mewn Gwaredwr sydd â’r pŵer dros 
unrhyw sefyllfa a chyflwr o’r fath. 

Darllen: Salm 42:6,7

Yr Olygfa: Sylwch lle mae pawb yn sefyll yn yr olygfa. 
Mae hi’n deall nad yw’n un ohonyn nhw fel criw, nid 
Iddewes yw hi, mae’n ddieithryn, dim yn cael addoli 
yn yr un deml â’r Iddewon. Gorfod cydymffurfio fel 
person israddol i’r Iddewon. Nid yw’n medru cynnig 
unrhyw wasanaeth nac arian. 

Mae’r Arglwydd wedi bod yn drugarog ers erioed. O’r 
dechrau, yr unig beth mae’r Arglwydd wedi’i ofyn gan 
ei bobl yw eu bod yn credu ynddo. Dyma a wnaeth y 
wraig hon. Roedd yn dibynnu’n llwyr ar nerth a gallu 
Crist. 

Ystyried: 

• Roedd Crist yn ddigon iddi hi ac felly mae ein ffydd 
ni yn Iesu yn ddigon iddo ef ein clywed ni.

• Ffydd syml yw gwrthrych gras a chariad Duw.

Darllen: Mathew 15:22,23 

Daeth ymateb annisgwyl Iesu o ddweud dim! Tybed 
pam fod Iesu wedi oedi cyn ei hateb?

Roedd hi’n erfyn arno i wneud yr union beth y daeth 
i’r byd i’w wneud – i roi yn rasol i blant annheilwng. 
Ac mae’n debyg bod hyn wedi gwneud iddo wenu a’i 
thynnu hi ymhellach i mewn i’r ddeialog.

Gallwn ni ddychmygu bod Iesu yn gwybod bod ei 
chalon yn dda, ac yn dweud yn gyfeillgar wrthi a’i 
dafod yn ei foch, 

‘A yw’n iawn ac yn deg i fwydo’r cŵn bach wrth y 

bwrdd bwyd ar draul y plant? (aralleiriad)

Mae hi’n barod ei hateb ac yn ei thaerineb mae’n 
dweud wrtho,

‘Mae’r rhai sy’n berchen cŵn anwes yn gwneud yn 
siŵr eu bod yn cael eu bwydo petai hynny ond yn 
friwsion mân.’ (aralleiriad)

Gyda llawenydd mawr mae Iesu’n ei hateb yn ôl yn 
llawn emosiwn, 

‘Wraig, mawr yw dy ffydd!’

Dyma’r ail waith yn efengyl Mathew i’r gair ‘Gwraig’ 
gael ei ddefnyddio mewn modd annwyl gan Iesu. Y 
tro arall, wrth gwrs, yw pan mae Iesu ar y Groes ac yn 
cyfeirio’n annwyl at ei fam gan ddangos ei ofal tyner 
amdani, cyn iddo farw.

Darllen: Mathew 8:5-13. Salm 147: 10,11

Dyma iachâd o bell yn union fel y profodd y canwriad 
yn hanes iacháu ei was.

Ystyried: Arwyddion gobeithiol i ni gofio bod Iesu 
yn meddu’r gallu i wneud gwahaniaeth mewn sefyllfa 
sydd y tu hwnt i’n cyrraedd ni. 

Neges Iesu amdano’i hun 

Tra yn siarad â hi ac yn iacháu ei merch, roedd 
Iesu’n gwneud ei safbwynt yn glir. Er mai dod at 
genedl Israel oedd ei brif genhadaeth tra ar y ddaear, 
gan weithio ‘i ddod o hyd i ddefaid coll Israel’, 
byddai digwyddiadau fel hyn yn cael dylanwad ar ei 
ddisgyblion ac yn gosod cynsail ar gyfer eu gwaith yn 
y dyfodol agos. 

Darllen: Mathew 28:18,19 

Sut oedd y neges yma yn mynd i newid agwedd 
meddwl a bywydau’r disgyblion?

Yn araf mae Iesu’n cyflwyno’r disgyblion i drefn 
newydd a oedd ar ddod, yn dilyn ei atgyfodiad. 
Byddai’r newid yn fodd i ddod â phobl i gredu ynddo 
gan ehangu ei deyrnas ar draws y byd. Cenhadaeth 
y disgyblion fyddai mynd â neges yr atgyfodiad a’r 
efengyl allan i’r byd i gyd.

Darllen: neges o Galatiaid 3:26-28. 

    

20 • Rhaglen DORCAS •Thema Gobaith yn Iesu 2022



Bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar berthynas Iesu 
gyda theulu y byddwn ni efallai yn gyfarwydd â’i 
hanes – sef Martha, Mair a Lasarus.

Ceir tri chyfeiriad at y teulu hwn yn nhestunau’r 
efengylau (yn Mathew, Luc ac Ioan), a gallwn ddysgu 
llawer am Iesu a all ein hannog ni heddiw, o arsylwi 
ar berthynas aelodau’r teulu hwn gydag Ef.

Darllen: Luc 10:38-42 

Pryd gyda ffrindiau

Mae Iesu a’i ddisgyblion yn cyrraedd Bethania, sef 
pentref sydd oddeutu dwy filltir o Jerwsalem ar 
lethrau Mynydd yr Olewydd. O fewn Iddewiaeth 
fe ystyrid lletygarwch yn rhinwedd gymeradwy 
iawn, a cheir nifer o enghreifftiau ohono yn yr Hen 
Destament (Genesis 18 a Genesis 24).

1. Beth oedd yn peri ffwdan i Martha? 
Adnod 40 

Roedd Martha’n defnyddio ei dawn o ddarparu 
lletygarwch mewn ffordd anghywir; roedd hi’n gadael 
i’r gwaith ei chynhyrfu, ei gofidio a’i phoeni hi – ac 
roedd hynny’n ei thywys hi i ysbryd achwyngar. 
Doedd hi ddim yn gwneud IESU yn flaenoriaeth yn ei 
bywyd. 

Sut dylem ni wasanaethu Duw? Colosiaid 3:23 ac 1 
Pedr 4:11.

2. Beth oedd Mair yn ei wneud? Adnod 39

Mae Iesu yn cymeradwyo Mair yn gryf am ddewis 
eistedd wrth ei draed Ef a gwrando arno. 

Gweler hefyd Ioan 15:4. Beth mae Iesu’n ei ddweud 
wrth ei ddisgyblion, ynglŷn â’r hyn y dylent hwy ei 
wneud?  Beth mae’n ei olygu i orchymyn iddynt: 
‘Arhoswch ynof fi’?

3. Sut gwnaeth Iesu ymateb i achwyniad 
Martha? Adnodau 41-42

Mae Martha’n mynd â’i gofid a’i dicter at Iesu. Mae 
yntau’n ei chywiro hi’n addfwyn iawn. 

Beth allwn ni ei wneud pan fyddwn ni’n teimlo’n 
ofidus a phryderus, ac yn ddicllon? Gweler Salm 55:22 
a Philipiaid 4:6-7. 

Beth mae Duw’n ei addo i ni os cyffeswn ni ein 
pechodau? 1 Ioan 1:9.

Darllen: Ioan 11:1-7 

Marwolaeth Lasarus

4. Beth wnaeth Iesu pan glywodd am 
salwch Lasarus, a pham y gwnaeth Ef 
hynny? Adnodau 6, 14 a 15

Darllen: adnodau 17-27

5. Beth a ddywedodd Martha wrth Iesu? 
Adnodau 21, 22 a 24

Mae ei geiriau hi’n datgelu bod ganddi hi ffydd 
yn Iesu – mae hi’n gwybod bod ganddo rym 
goruwchnaturiol, ac y gallai ef fod wedi iacháu ei 
brawd. Nawr, er gwaethaf y ffaith fod ei brawd wedi 
marw, mae hi’n parhau i gredu y gallai Iesu gyflawni 
gwyrth, gan y byddai Duw’n gwrando ar ymbil Iesu.

6. Beth a ddywedodd Iesu wrth roi ateb i 
Martha? Adnodau 25 a 26

Mae Iesu’n dweud wrthi hi mai ef yw’r rhoddwr 
bywyd – gan gynnwys bywyd tragwyddol. Ac mae 
Martha unwaith eto yn mynegi ei ffydd yn y ffaith 
mai Iesu yw’r Meseia, Mab Duw. Adnod 27

Darllen: adnodau 32-44

7. Beth mae Mair yn ei wneud a’i ddweud, 
pan welodd Iesu?  Adnod 32

8. Sut mae Iesu’n ymateb?   
Adnodau 33, 35 a 38

Mae Ioan yn cofnodi’r ffaith y bu i Iesu gael ei gyffroi 
yn ei ysbryd â theimlad o dristwch a gofid dwfn, ac 
iddo wylo pan welodd Mair yn wylo. Fe ddangosodd 
Iesu emosiwn angerddol o ddwys; cyffyrddwyd ef yn 

ASTUDIAETH 3: 
IESU, FFRIND MAIR A MARTHA  
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wirioneddol yn ei galon pan welodd Mair yn dioddef 
yn ei galar.

Cred Tim Keller, sydd yn weinidog ac awdur llyfrau 
yn America, y bu i Iesu deimlo mor ddwfn oherwydd 
ei fod yn ddig o synhwyro’r boen a achoswyd i’r teulu 
pan fu farw Lasarus, a chan ganlyniadau angau yn 
gyffredinol, a hefyd oherwydd iddo gael ei atgoffa am 
y boen y byddai Ef ei hun yn ei oddef maes o law, yn 
ei waith yn dod i orchfygu angau.
Pwyntiau i’w nodi:

•	 Mae gennym ni Dduw sy’n cyd-gerdded gyda ni 
drwy ‘glyn cysgod angau’. Gweler Salm 23:4. 

•	 Mae Iesu’n gyfaill sy’n ein cynnal ni ac yn cyd-
wylo gyda ni. Gweler Hebreaid 4:15 ac Eseia 41:10. 

•	 Mae ef yn ein sicrhau ni am y diwedd gobeithiol 
sydd i ddod. Gweler hefyd, Ioan 11:25; Salm 17:15; 
Rhufeiniaid 8:11; Datguddiad 22:3, 4 a 5.  

Darllen: Ioan 12:1-11 a Mathew 26:6-7

Gwledd yn nhŷ Simon

Cofnodir y wledd yn nhŷ Simon y Gwahanglwyfus 
gan bob un o’r pedwar apostol a ysgrifennodd eu 
hefengylau (Mathew, Marc, Luc ac Ioan).

9. Pwy oedd yn y wledd honno?  Ioan 12:2-3 
a Mathew 26:3-13

Yn sicr, roedd ganddynt reswm da dros gynnal 
gwledd i anrhydeddu Iesu – un ohonynt wedi cael 
ei iacháu o glefyd y gwahanglwyf, a’r llall wedi ei 
atgyfodi yn ei ôl i fywyd. Mae Martha unwaith eto’n 
gweini wrth y bwrdd ond y tro hwn does dim achwyn 
yn dod o’i genau hi!

10. Beth mae Mair yn ei wneud, a pha 
esboniad a geir gan Iesu i gyfiawnhau ei 
hagwedd a’i gweithred hi?  Adnodau 3 a 7

Roedd hi’n arferiad Iddewig i rwymo corff y person 
oedd wedi marw mewn lliain wedi ei drwytho mewn 
sbeisiau a pheraroglau (Ioan 19:40). Mae ei gweithred 
hi’n cyfeirio ymlaen at farwolaeth Iesu.

Does dim amheuaeth nad oedd Mair yn falch dros 
ben a’i bod hi’n gwerthfawrogi bod Iesu wedi atgyfodi 
ei brawd oedd wedi marw, nawr i ddod yn ôl yn fyw. 
Ond yn bwysicach na hynny, yn y weithred wyrthiol 

honno, roedd hi wedi cael cipolwg o ogoniant Duw 
(Ioan 11:40). Pan gododd Iesu Lasarus yn ei ôl i 
fywyd fe ddangosodd ei drugaredd, ei dosturi a’i rym 
dros angau. Cafodd hyn effaith mor rymus ar Mair, 
fel ei bod hi eisiau aberthu’r eitem fwyaf drud yn ei 
meddiant, yr ennaint gwerthfawr. Roedd ei gweithred 
hi yn arwydd o’i ffydd a’i chred yn Iesu, ynghyd â’i 
chariad a’i defosiwn anferthol a diwyro iddo Ef. 

Mae Max Lucado yn ei lyfr Ten Women of the Bible 
tudalen 190 yn disgrifio aberth Mair fel hyn:

Roedd aberth gariadus Mair i Iesu felly yn cynnwys 
arllwys ei hoffrwm hi dros gorff yr offrwm a’r aberth 
mwyaf erioed. Rhoddodd hi i Iesu yr eiddo daearol 
mwyaf gwerthfawr a oedd yn ei meddiant, i’w eneinio 
ef am y farwolaeth a’r gladdedigaeth y byddai ef ei 
hun yn ei oddef maes o law, yn ei aberth gwerthfawr i 
dalu’r ddyled am ein pechodau ni.

Os oedd y disgyblion yn anhapus ynghylch yr hyn a 
wnaeth Mair, yn sicr doedd Iesu ddim. Roedd Iesu 
wedi ei foddhau gymaint gan offrwm Mair fel ei fod 
yn datgan bod Mair wedi cyflawni gweithred odidog 
o hyfryd y cofir amdani am byth.

Pwyntiau i’w nodi: 

•	 Mae gan Iesu rym ac awdurdod dros farwolaeth – 
y gelyn olaf. Ioan 11:43-44  

•	 Mae Iesu wedi dangos y cariad mwyaf a 
ddychmygwyd erioed. Ioan 15:13  

•	 Mae Iesu’n haeddu ein haddoliad ni. Luc 10:41-42, 
Marc 14:6 a Rhufeiniaid 12:1 

•	 Mae ein haddoliad ni fel persawr sy’n boddhau 
Duw, mae’n atgoffa credinwyr eraill am Iesu, ac 
mae’n dystiolaeth i anghredinwyr. Dylai natur ein 
haddoliad ni fod yn orlawn o frwdfrydedd a sêl, 
ac yn gorlifo yn danbaid, yn ddidwyll ac eiddgar, 
braidd hyd at ormodedd.  2 Corinthiaid 2:14-16 

11. Darllen: Ioan 15:13. Dros bwy mae Iesu’n 
dweud ei fod yn rhoi ei einioes i lawr?

12. Darllen: Ioan 15:14. Pwy yw ffrindiau 
Iesu?

Os ydym ni’n credu ac yn ymddiried yn Iesu yn yr 
un modd ag yr oedd Mair a Martha yn ei wneud, ac 
os ceisiwn ni ei ddilyn ef, yna bydd Iesu’n ein galw 
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ninnau hefyd yn gyfeillion iddo ef. Mae Iesu’n gyfaill 
nad oes debyg iddo’n bod.

Ystyried: Sut mae’r pwyntiau canlynol o’r 
astudiaeth yn ein hannog a’n herio:

•	 Mae’n ein galw ni i’w wasanaethu ef – ac mae’n 
rhoi nerth i ni i wneud hynny.

•	 Mae ef am i ni eistedd wrth ei draed, i ni fedru 
dod i brofi ei gwmni, ac i’w glywed ef yn siarad â 
ni.

•	 Mae Iesu’n addo cyd-gerdded gyda ni drwy’r 
dyffrynnoedd tywyllaf.

•	 Gall ef ein cysuro ni oherwydd ei fod yn deall yn 
iawn ein poenau a’n gofidiau.

•	 Mae’n rhoi i ni obaith ar gyfer y dyfodol – gan ei 
fod ef wedi concro angau ac wedi addo i ni fywyd 
tragwyddol.

•	 Mae Iesu’n ein galw ni i’w addoli ef yn angerddol 
a chyda dwyster a dilysrwydd pur, y tu hwnt i’r 
hyn y gellir ei fesur – i gyflwyno iddo ef ein cyfan, 
dyna’r unig ymateb dilys, sy’n addas a phriodol 
inni wrth ddod at Iesu.

ASTUDIAETH 4: 
IESU’R MEDDYG A’R DDWY FERCH SÂL  

Yn Luc pennod wyth darllenwn am ddwy ferch sydd 
yn sâl. 

Darllen: Luc 8:40-56

1. Pwy oedd y ddwy ferch oedd yn 
sâl? Adnodau 42-43

Merch ddeuddeg oed oedd un ohonyn nhw, ac roedd 
hi’n ddifrifol wael, ar fin marw. Roedd ei thad yn 
arweinydd yn y synagog leol, a daeth ef at Iesu i grefu 
arno i wella ei ferch, a chytunodd Iesu i fynd i’w 
gartref.

Roedd y ‘ferch’ arall y darllenwn amdani hi yn y 
bennod hon (h.y. y ‘wraig’ hŷn), wedi dioddef o 
anhwylder cronig, cyflwr meddygol parhaol, yr 
oedd wedi cael gwaedlif am ddeuddeng mlynedd a 
chyfeiriodd Iesu ati hi fel ei ‘ferch’.

Dychmygwch: Roedd un teulu wedi cael llawenydd 
yng nghwmni eu merch am ddeuddeng mlynedd gan 
ei gweld hi’n prifio a datblygu, ei chlywed hi’n adrodd 
ei geiriau cyntaf, a’i gwylio hi’n cymryd ei chamau 
cyntaf i gerdded. Nawr maen nhw’n gwybod eu bod 
nhw o bosib yn agos iawn i’w cholli hi.

Does gennym ni ddim manylion o gwbl am 
gefndir teuluol y ddynes arall sy’n hŷn o ran ei 
hoedran. Efallai ei bod hi’n byw ar ei phen ei hun, 
erioed wedi priodi na rhoi genedigaeth i blentyn, 
y cyfan a wyddom ni amdani hi yw ei bod hi wedi 

dioddef ar ei phen ei hun o anhwylder corfforol 
am ddeuddeng mlynedd. Neu efallai ei bod hi wedi 
bod yn briod ar un adeg, ond nawr ar ei phen ei hun 
oherwydd bod cyflwr annymunol ei hiechyd hi wedi 
gwneud bywyd gyda hi yn rhy annioddefol.

Yn ôl un rhan o’r Ddeddf yn Lefiticus 15, roedd hi 
wedi bod yn ‘aflan’ drwy gydol cyfnod ei chyflwr 
corfforol ac roedd hi wedi cael ei rhwystro rhag 
mynychu’r Deml a rhag bod yng nghwmni pobl 
eraill, gan y tybid y gallai hi heintio addolwyr eraill 
gyda’i ‘haflendid’ hi. Erbyn hyn mae hi ‘ar y clwt’, 
yn anghenus a diymgeledd, ac wedi gwario ei holl 
arian ar feddyginiaethau na fu’n llwyddiannus o gwbl 
i’w gwella. Ystyriwch effaith emosiynol ac ysbrydol 
hynny oll arni hi a pha mor anobeithiol, mae’n rhaid, 
ei bod hi wedi teimlo.

Cyfeiriodd Iesu ei gamau tuag at gartref Jairus gyda 
thyrfa niferus o bobl, gan gynnwys y fenyw yma a 
oedd yn sâl, yn ei ddilyn yr holl ffordd yno.  

2. Beth wnaeth y wraig? Adnod 44

Hwyrach y bu iddi hi weld Iesu yn iacháu rhywun 
arall rywbryd, neu ei bod hi jest wedi clywed am ei 
rym a’i allu i wella cleifion. Roedd hi’n gwybod, pryd 
bynnag y byddai Iesu’n cyffwrdd pobl mewn salwch 
neu gydag anhwylder corfforol, y bydden nhw’n cael 
eu hadfer i fod yn gwbl iach ac fe gredai hi y gallai 
Iesu ei hiacháu hithau hefyd. Ond penderfynodd hi 
agosáu at Iesu’n ddirgel a llechwraidd, i geisio osgoi 
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ei chywilydd o ddatgan ei hanhwylder ar goedd o 
flaen pawb, a hefyd er mwyn osgoi gwneud Iesu ei 
hun yn aflan drwy gyffwrdd ag ef.

Ond, mae ei dyfalbarhad yn rhoi nerth yn ei 
phenderfyniad a’i bwriad diwyro hi. Cyn gynted ag 
y mae’n cyffwrdd ag ymyl mantell Iesu, gwyddai ar 
ei hunion ei bod hi wedi cael ei hiacháu. Mae’n sicr 
bod cymysgedd o emosiynau wedi golchi drosti hi 
yn y fan a’r lle – llawenydd, rhyddhad, cynnwrf a 
pharchedig ofn.

3. Beth oedd ymateb Iesu? Adnodau 45-46

4. Sylweddolodd y wraig ei bod hi wedi 
cael ei dal. Beth mae hi’n ei wneud a’i 
ddweud? Adnod 47

5. Sylwch pa mor dyner y mae Iesu yn 
siarad â hi, a sylwch ar yr hyn y mae yn ei 
ddweud wrthi hi. Adnod 48. Sut gwnaeth 
hyn iddi deimlo? Pryd, tybed, oedd y tro 
diwethaf iddi dderbyn y fath anwyldeb a 
charedigrwydd?

Gadewch i ni edrych yn fanylach ar ddatganiad Iesu.

•	 Fy merch: 

Hi yw’r unig berson yn y Testament Newydd i 
gael ei galw gan Iesu fel ‘fy merch’. Drwy ddweud 
hynny mae’n arwyddo ei bod hi’n awr dan ei ofal 
ef; sef eu bod nhw mewn perthynas â’i gilydd. Yr 
hyn sy’n rhyfeddol yn newyddion yr efengyl yw 
hyn, pan estynnwn ni allan at Iesu mewn ffydd, 
fel y gwnaeth y wraig oedd yn dioddef gyda’r 
gwaedlif, bydd Duw’n ymateb drwy arllwys ei 
gariad yn hael arnom ni, a’n mabwysiadu ni fel ei 
blant ef ei hun. Gweler 1 Ioan 3:1, Rhufeiniaid 8:15, 
a Galatiaid 3:26.

•	 Mae dy ffydd wedi dy iacháu di:

Roedd y ddynes hon wedi bod yn benderfynol o 
gadw ei hiachâd yn gyfrinachol, ond gosododd 
Iesu hi yn y canol, gan ddisgwyl iddi fod yn 
atebol i ddweud wrth bawb am yr hyn oedd wedi 
digwydd iddi hi. Doedd Iesu ddim yn bwriadu 
ei chywilyddio hi, ond yn hytrach, roedd am 
iddi ddatgelu a dangos ei ffydd. Roedd y wraig 
yn credu ynddo, a dymuniad Iesu oedd am i’w 

hiachâd a’i ffydd hi gael eu gwneud yn hysbys – yn 
weladwy ac yn glywadwy – i bob un yn y dyrfa a 
oedd o’u hamgylch. 

6. Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am 
ffydd? Hebreaid 11:1, Luc 8:48, Effesiaid 
2:8, Mathew 17:20, Iago 2:26, Marc 9:24, Luc 
17:5. 

7.  Yn yr Hen Destament, sut mae’r Salmydd 
yn disgrifio maddeuant pechodau?  Salm 
41:4 a Salm 103:3. 

8.  Mae’r nifer o achlysuron o iacháu 
gwyrthiol a gyflawnodd Iesu yn yr Efengylau 
(Matthew, Marc, Luc ac Ioan) yn ein cyfeirio 
ni tuag at y gwirionedd bod Iesu yn darparu 
iachâd ysbrydol i’r rhai hynny sy’n dod ato 
ef mewn ffydd. Sut gallwn ninnau adnabod 
y gobaith sicr fod gan Iesu – y Meddyg 
Da – y grym a’r gallu i’n hiacháu ni o bob 
pechod? 1 Pedr 2:24.

•	 Dos mewn tangnefedd:

Cymal oedd hwn a ddefnyddir yn aml yn yr Hen 
Destament i fynegi bendith ar weithred neu 
fwriad rhywun arall. Mae’r gwreiddyn ‘eirene’ 
yn yr iaith Roeg yn cyfleu’r ystyr o harmoni, 
heddwch, diogelwch, amddiffyn, ffyniant, a’r 
stad o fod yn gytûn gyda Duw. Yn ei hiachâd a’i 
pherthynas newydd gydag Iesu, dyma’n union yr 
hyn a fydd y wraig hon yn awr yn ei brofi. Gweler 
Ioan 14:27.

Wedi hynny, y mae’r naratif yn dychwelyd i 
ganolbwyntio ar bryderon Jairus. Fe gofiwch fod Iesu 
ar ei ffordd i dŷ Jairus i ymweld â’i ferch sydd ar fin 
marw, pan ymyrrwyd ar ei daith.

9. Wrth i Iesu siarad gyda’r wraig a oedd yn 
dioddef o ddiferlif gwaed, pa newyddion 
sy’n ei gyrraedd? Adnodau 49–50   

Mae’n edrych fel petai yr oedi a ganiataodd Iesu i 
ddigwydd wedi costio bywyd y ferch ifanc.

Ond na, roedd i’r oedi hwn ganlyniadau gogoneddus:
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Iachâd: Iachawyd y ddynes gyda’r gwaedlif, a 
phortreadir ei ffydd hi fel enghraifft i ni i gyd i’w 
dilyn. 

Perthynas gydag Iesu: Cadarnheir ei statws 
ysbrydol newydd hi, fel merch i’r Duw byw.

Datguddiad o rym Iesu dros angau: Wrth i’r 
eneth ifanc gael ei hatgyfodi i fywyd cafodd 
Jairus, ei deulu a’r gymuned gyfan gyfle i weld 
gallu rhyfeddol ac ysblander gogoneddus Iesu.

Anwyldeb a thrugaredd Iesu: Datgelir hynny eto 
yma:

• Mae ef eisoes wedi dangos ei dynerwch a’i 
drugaredd wrth ddelio gyda’r fenyw hŷn.

• Nawr, wrth iddo gymryd llaw’r eneth ifanc, 
mae e’n ei hannerch hi drwy gyfrwng term 
o anwyldeb dwys, sef Taliatha Koom (fy 
anwylyd) ac mae’n ei arwain hi’n ei hôl o afael 
marwolaeth – er mawr syndod i bawb.

Gobaith: i bob un sy’n ymestyn allan at Iesu, gan 
ymddiried yn ei rym a’i allu difesur ef. 

10. Sut gallwn ni gymhwyso pob un o’r 
pwyntiau uchod yn bersonol?

Adnodau i annog y rhai hynny sy’n ymdrechu gyda 
gweddïau nad ydynt wedi cael eu hateb, yn gofyn am 
iachâd:

Hebreaid 11:39  Ni fydd pob addewid o ras yn cael 
ei dderbyn yn yr oes bresennol.

Hebreaid 11:40  Mewn gwirionedd, cedwir y rhan 
fwyaf o’r grasusau a addawyd i ni ar gyfer ein 
bywyd rhagorach sydd eto i ddod.

Hebreaid 4:16  Ond os credwn ni ynddo ef, 
byddwn ni’n derbyn gras a fydd i ni yn ddigonol

2 Corinthiaid 12:9 ... i’n cynnal a’n helpu ni yn 
yr amseroedd hynny pan fyddwn ni ei angen. 
 

ASTUDIAETH 5: 
YR ARGLWYDD IESU A MAIR MAGDALEN  

Darllen: Mathew 28:2-8

Astudiaeth yn olrhain hanes Mair Magdalen a fu 
yn dyst o allu nerthol Iesu a’i gariad tyner tuag ati 
– cariad sydd yr un mor fyw i ni heddiw a’r un mor 
barod i ymateb i’n cri ninnau wrth i ni wynebu heriau 
ac argyfyngau o ddydd i ddydd. 

Fe gyfarfu Iesu â Mair pan oedd hi’n dioddef yn arw, 
wedi ei meddiannu gan ysbrydion aflan ac yn y man 
mwyaf tywyll ac anobeithiol yn ei hanes. Ni allwn 
ond dychmygu beth fyddai hyn yn ei olygu iddi hi a’i 
theulu, o ran colli ei hurddas a hunan-reolaeth ar ei 
bywyd.

Darllen: Ioan 16:33 a 1 Ioan 3:8

Daeth y Bugail Da ati yn ei drugaredd a’i gwella yn 
wyrthiol ac mi brofodd Mair yr addewid hyfryd na 
fedr dim ei gwahanu oddi wrth gariad Duw. 

Darllen: Rhufeiniaid 8:38, 39

Aeth ati i ddilyn ei Bugail Da gan roi esiampl i ni o sut 
i aros yng nghwmni Iesu. 

Darllen: Luc 8:1-3

Yn yr adnodau hyn cawn ddarlun o ffyddlondeb Mair 
i Iesu a’i weinidogaeth. Bu ei gwerthfawrogiad o’r Un 
a’i gwaredodd rhag y drwg a’i theyrngarwch iddo yn 
esiampl ar draws y canrifoedd. 

Gwelwn fod Mair yn un o’r criw o ddilynwyr Iesu 
oedd yn cysegru eu hamser, eu harian a’u hadnoddau 
i gefnogi gwaith Iesu wrth iddo ‘fugeilio defaid coll 
Israel’ a sefydlu teyrnas Dduw.

Ystyried: Sut brofiad oedd cael teithio o amgylch y 
wlad gyda Iesu a’i ddisgyblion?

Glynodd Mair wrth ei Bugail gan roi ei serchiadau’n 
llwyr iddo, boed ef yn fyw – neu’n farw.

Darllen: Mathew 26:56. Mathew 27:55,56. 
Mathew 27:59-61.

Darllenwn amdani yn dewis aros yn Jerwsalem pan 
arestiwyd Iesu cyn y Croeshoeliad, ac er yr olygfa 
erchyll mi arhosodd Mair wrth Groes ei Gwaredwr. 
Hi oedd yr olaf i adael ei fedd, ac ar ddydd yr 
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Atgyfodiad Mair oedd ymhlith y cyntaf at y bedd pan 
nad oedd sôn am y disgyblion eraill. 

Dymuniad ei chalon oedd cael rhodio’n agos at ei 
Bugail ac mi brofodd Mair y Bugail yn ffyddlon iddi 
hi. 

Bywyd defosiynol Mair

Ystyried: Beth allwn ni ddeall o rediad trefn meddwl 
Mair ar fore dydd yr Atgyfodiad?

Ni allwn ond dychmygu sut ddyddiau a gafodd Mair 
ac eraill o ddilynwyr Iesu wedi’r Croeshoeliad. Ond 
sut bynnag roedd Mair yn teimlo, a pha bynnag dasg 
ddigalon a wynebai hi a’i ffrindiau y bore hwnnw 
hefo corff marw, mi wnaeth benderfyniad i godi’n 
gynnar ar y dydd cyntaf o’r wythnos newydd, cyn 
toriad y wawr. Roedd pethau yn eitha tywyll, nid yn 
unig y bore ond o ran y sefyllfa yn gyffredinol. Pedr 
yn gwadu, eraill wedi ffoi mewn ofn, llwfrdra Peilat, 
dwyster ingol Crist ar y Groes ac yna yn marw. 

Serch hynny i gyd, roedd ganddi ddyletswydd 
i’w gyflawni i’w Harglwydd. Roedd wedi paratoi 
peraroglau yn barod ar gyfer eneinio ei gorff marw. 
Roedd yn dymuno parhau yn ffyddlon ac yn barod i 
wasanaethu ei Harglwydd boed yn fyw neu yn farw. 
Dyna oedd patrwm ei bywyd, fel un o ddilynwyr 
Iesu, wedi bod ers iddi gael iachâd gan Iesu, bod yn 
ffyddlon yn ei wasanaethu ddydd ar ôl dydd.

Ei phryder mawr oedd sut neu pwy fyddai’n symud 
y garreg fedd fawr iddi gael mynd at yr ymadawedig. 
Gwyddai nad oedd hi a’i ffrindiau yn ddigon cryf i’r 
dasg.

Ystyried: Oedd Mair tybed yn disgwyl gweld 
rhywbeth yn wahanol wrth y bedd y bore hwnnw? 
Does dim arwydd ei bod wedi ystyried ei hymateb 
i fedd gwag. Roedd ei Harglwydd wedi ei ladd a’i 
chalon yn deilchion.

Ydyn ni yn disgwyl yr annisgwyl, syrpreis gan yr 
Arglwydd, wrth wynebu sefyllfaoedd sy’n ein gadael 
yn siomedig ac anobeithiol?

Mae dagrau Mair yn dweud wrthym na wnaeth hi 
ddeffro y bore hwnnw yn disgwyl bod Iesu yn fyw. 
Er i Iesu farw yn y ffordd fwyaf cywilyddus, doedd 
ganddi ddim cywilydd. Wnaeth hi ddim chwaith 
ei fradychu na’i adael. Dewis Mair oedd aros wrth 
y bedd yn deyrngar i Iesu hyd y diwedd. A oedd hi 

tybed wedi clywed yr Arglwydd yn rhybuddio am ei 
farwolaeth a’i atgyfodiad?

Darllen: Marc 8:31-33

Beth bynnag am hynny, mi ddaeth at y bedd yn y 
gobaith o roi olew a pheraroglau ar gorff Iesu.

Ystyried: Waeth pa mor ddigalon a siomedig y 
byddwn yn teimlo, gallwn ddewis deffro yn y bore a 
throi at Iesu ac at ei Air bywiol i’n cysuro â’i gariad a’i 
ofal drosom.

Darllen: Salm 119:114. Salm 3:5.  
Mathew 28:5

Wedi iddi gyrraedd ‘ac edrych ar y bedd, bu 
daeargryn mawr; daeth angel yr Arglwydd i lawr o’r 
nef, ac aeth at y maen a’i dreiglo i ffwrdd ac eistedd 
arno’.                                                                                                                

Er i’r milwyr grynu a rhewi mewn ofn, dywedodd yr 
angel wrth y gwragedd: ‘Peidiwch chi ag ofni. Gwn 
mai ceisio Iesu, a groeshoeliwyd, yr ydych’.

Er pryderon Mair, symudwyd y garreg heb fawr o 
drafferth er mwyn i Mair a’i ffrindiau edrych i mewn 
i’r bedd a gweld tystiolaeth ryfeddol o’r atgyfodiad: 
sef bedd gwag. 

Ystyried: O glywed hyn, a fedrwn ni gredu bod gan 
Iesu y gallu i ddelio gyda’n heriau ni, symud ein 
rhwystrau, ateb ein pryderon, er mwyn i ni allu gweld 
ei ogoniant heddiw?

Mair oedd y cyntaf i gael gweld gogoniant rhyfeddol 
Iesu wedi iddo atgyfodi. Galwodd y Bugail hi wrth ei 
henw a’i chyfarch gyda’i gynhesrwydd arferol tuag 
ati. 

Dyma ei Bugail da, triw a ffyddlon, addfwyn a 
gostyngedig o galon, a ddymunai iddi hi, a fu mor 
ffyddlon a gwerthfawrogol ohono, fynd â newyddion 
da yr Efengyl i’w ddisgyblion.

Darllen: Ioan 20:17,18. 

Ystyried: Dychmygwch y cyffro wrth iddi fynd â’r 
neges i’r disgyblion, ‘Yr wyf wedi gweld yr Arglwydd!’

Doedd tystiolaeth merched yn ystod cyfnod Iesu 
ddim yn cael ei barchu. O glywed breaking news Mair, 
ni chredai’r disgyblion chwaith yr holl ‘lol’ am yr 
atgyfodiad.
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Cefndir Mair: Enwir Mair o leiaf ddeuddeg gwaith 
yn yr Efengylau – mwy o ‘hits’ na’r rhan fwyaf o’r 
disgyblion eraill. Ychydig a wyddom am ei bywyd 
ar wahân i’w man geni – Magdala. Tref bysgota i’r 
gorllewin o Fôr Galilea. Er yr holl hanesion, nid oes 
sôn yn y Beibl bod Mair yn butain.

Darllen: Marc 9:17,18.

Mae Luc 8:2 yn datgelu ei bod wedi ei meddiannu 
â saith ysbryd drwg, cyn i Iesu ei hiacháu. Fe glywn 
am eraill yn y cyfnod yn dioddef trawma emosiynol 
a seicolegol difrifol oherwydd hyn a gwnaeth Iesu eu 
gwaredu.

Darllen: Genesis 3:15, 1 Ioan 3:8, Ioan 16:33

Er y gall pŵer y drwg darfu arnom, ni all ein trechu. 
Mae ‘pen y sarff’ wedi cael ei sathru. Dim ond wrth i 
ni gredu yn Iesu y gallwn ni sefyll yng ngrym ei allu, 
ymladd y gelyn drwg ac fel Mair cael dod yn rhydd o’r 
tywyllwch yn ein bywydau.

Ei chymdeithas: Wedi i Mair brofi iachâd bu’n dilyn 
Iesu gyda grŵp o’i ddilynwyr, fel y disgyblion a Mair, 
mam Iesu, Joanna, gwraig Chuza, un o swyddogion 
Herod – person yn dal swydd o statws uchel, a hefyd 
Susanna. Roedd gan y tair hyn un peth yn gyffredin, 
sef i Iesu eu gwaredu oddi wrth ysbrydion drwg ac 
afiechydon. 

Ei bywyd: Mae Luc yn nodi bod Mair a’r merched 
hyn yn teithio o amgylch gyda Iesu ac yn helpu i 
gefnogi ei weinidogaeth. Roedden nhw yn cyflenwi 
bwyd a dillad o’u hadnoddau eu hunain, sy’n dynodi 
fod rhai yn eu plith yn gymharol gyfoethog.   

Rydyn ni yn gallu rhyfeddu heddiw at dystiolaeth 
bywyd Mair Magdalen yn rhoi cymaint, yn rhoi’r 
cyfan i’w Gwaredwr byw, mewn ymateb i’w gariad 
tyner a’i allu rhyfeddol.

Darllen: Effesiaid 3:20,21, Salm 95:1-3.

Myfi yw 

Alffa ac Omega, 
y dechrau a’r diwedd.  
DATGUDDIAD 22.13 
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1
Y gair hwn a anfonodd i blant 
Israel, gan gyhoeddi Efengyl 

tangnefedd drwy Iesu Grist; ef yw 
Arglwydd pawb. 

Actau 10:36

2 
Yr oedd ef yn y dechreuad  

gyda Duw.  
Ioan 1:2

3
Dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, 
yn wir, rwy’n dweud wrthych, cyn 

geni Abraham, yr wyf fi.” 

Ioan 8:58

4
A hon yw’r dystiolaeth: bod Duw 
wedi rhoi inni fywyd tragwyddol. 
Ac y mae’r bywyd hwn yn ei Fab. 

1 Ioan 5:11

5
Oherwydd y baich ysgafn o 

orthrymder sydd arnom yn awr, 
darparu y mae, y tu hwnt i bob 
mesur, bwysau tragwyddol o 

ogoniant i ni … 

2 Corinthiaid 4:17

6
“Myfi yw Alffa ac Omega,” medd 
yr Arglwydd Dduw, yr hwn sydd 

a’r hwn oedd a’r hwn sydd i ddod, 
yr Hollalluog. 

Datguddiad 1:8

7
Gadewch inni ddal yn ddiwyro 

at gyffes ein gobaith, oherwydd y 
mae’r hwn a roddodd yr addewid 

yn ffyddlon. 

Hebreaid10:23

8
A bydded i Dduw, ffynhonnell 

gobaith, eich llenwi â phob 
llawenydd a thangnefedd wrth 
ichwi arfer eich ffydd, nes eich 
bod, trwy nerth yr Ysbryd Glân, 

yn gorlifo â gobaith. 

Rhufeiniaid 15:13

9
Mor ddarostyngedig wyt, fy enaid, 

ac mor gythryblus o’m mewn! 
Disgwyliaf wrth Dduw; oherwydd 
eto moliannaf ef, fy Ngwaredydd 

a’m Duw. 

Salm 42:11

10
“Bydd yr ARGLWYDD yn 
teyrnasu byth bythoedd.” 

Exodus 15:18

11
Yr wyt ti, O ARGLWYDD, wedi 
dy orseddu am byth, ac y mae 

dy orsedd o genhedlaeth i 
genhedlaeth. 

Galarnad 5:19

12
Mor fawr yw ei arwyddion ef, mor 

nerthol ei ryfeddodau! Y mae 
ei frenhiniaeth yn frenhiniaeth 
dragwyddol, a’i arglwyddiaeth o 

genhedlaeth i genhedlaeth. 

Daniel 4:3

13
“Aeth brenhiniaeth y byd yn 

eiddo ein Harglwydd ni a’i Grist 
ef, a bydd yn teyrnasu byth 

bythoedd.” 

Datguddiad 11:15

14
Ac i Frenin tragwyddoldeb, yr 
anfarwol a’r anweledig a’r unig 
Dduw, y byddo’r anrhydedd a’r 

gogoniant byth bythoedd! Amen. 

1 Timotheus 1:17

15
Un corff sydd, ac un Ysbryd, yn 
union fel mai un yw’r gobaith 

sy’n ymhlyg yn eich galwad; un 
Duw a Thad i bawb, yr hwn sydd 
goruwch pawb, a thrwy bawb, ac 

ym mhawb. 

Effesiaid 4:4,6

16
“Myfi a’r Tad, un ydym.” 

Ioan 10:30

CYNLLUN DARLLEN MISOL  
Llewyrch i’m Llwybr
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17
Ioan at y saith eglwys yn Asia: 
gras a thangnefedd i chwi … 

ac oddi wrth Iesu Grist, y tyst 
ffyddlon, y cyntafanedig oddi 
wrth y meirw a llywodraethwr 

brenhinoedd y ddaear. 

Datguddiad 1:4,5

18
Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac 
ar ei glun y mae enw: “Brenin 

brenhinoedd, ac Arglwydd 
arglwyddi.” 

Datguddiad 19:16

19
Diolchwch i Arglwydd yr 

arglwyddi, oherwydd mae ei 
gariad hyd byth. 

Salm 136:3

20
Canys bachgen a aned i ni, mab a 
roed i ni, a bydd yr awdurdod ar 

ei ysgwydd.

Fe’i gelwir, “Cynghorwr 
rhyfeddol, Duw cadarn, Tad 

bythol, Tywysog heddychlon”. 

Eseia 9:6

21
Yn y dechreuad creodd Duw y 

nefoedd a’r ddaear. 

Genesis 1:1

22
Wele, y mae diwrnod i’r 

ARGLWYDD yn dod … Yna bydd 
yr ARGLWYDD yn frenin ar yr 

holl ddaear; a’r dydd hwnnw bydd 
yr ARGLWYDD yn un, a’i enw’n 

un. 

Sechareia 14:1 a 9

23
Yr ydym yn gwybod bod Mab 

Duw wedi dod, ac wedi rhoi inni 
ddealltwriaeth, er mwyn inni 

adnabod yr Un gwir; ac yr ydym 
ni yn yr Un gwir, yn ei Fab ef, Iesu 

Grist. Hwn yw’r gwir Dduw a’r 
bywyd tragwyddol. 

1 Ioan 5:20

24
Mewn llawer dull a llawer modd 

y llefarodd Duw gynt wrth yr 
hynafiaid trwy’r proffwydi, ond 
yn y dyddiau olaf hyn llefarodd 

wrthym ni mewn Mab. Hwn yw’r 
un a benododd Duw yn etifedd 

pob peth, a’r un y gwnaeth y 
bydysawd drwyddo. 

Hebreaid 1:1,2

25
Yn awr, O Dad, gogonedda di fyfi 
ger dy fron dy hun â’r gogoniant 
oedd i mi ger dy fron cyn bod y 

byd. 

Ioan 17:5

26
“Y mae ef wedi dallu eu llygaid, 

ac wedi tywyllu eu deall …” 
Dywedodd Eseia hyn am iddo 

weld ei ogoniant; amdano ef yr 
oedd yn llefaru. 

Ioan 12:40,41

27
Do, carodd Duw y byd gymaint 

nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn 
i bob un sy’n credu ynddo ef 

beidio â mynd i ddistryw ond cael 
bywyd tragwyddol. 

Ioan 3:16

28
Oherwydd fel y mae’r fellten yn 

dod o’r dwyrain ac yn goleuo 
hyd at y gorllewin, felly y bydd 

dyfodiad Mab y Dyn. 

Mathew 24:27

29
Ond ti, Bethlehem Effrata, sy’n 
fechan i fod ymhlith llwythau 
Jwda, ohonot ti y daw allan i 
mi un i fod yn llywodraethwr 

yn Israel, a’i darddiad yn y 
gorffennol, mewn dyddiau gynt. 

Micha 5:2

30
“Chwi yw fy nhystion,” medd 
yr ARGLWYDD, “fy ngwas, a 
etholais er mwyn ichwi gael 

gwybod, a chredu ynof, a deall 
mai myfi yw Duw. Nid oedd duw 
wedi ei greu o’m blaen, ac ni fydd 

yr un ar fy ôl.” 

Eseia 43:10

31
Felly y rhydd Duw ichwi, o’i 

haelioni, fynediad i dragwyddol 
deyrnas ein Harglwydd a’n 

Gwaredwr, Iesu Grist. 

2 Pedr 1:11
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Emynau ar thema  

GOBAITH YN IESU
1. Gorfoleddwn heddiw; 

Crist yw sail ein cân: 
unwn i’w glodfori 
bawb yn ddiwahân.

2. Saif ein gobaith yn yr Iesu, 
Brenin nef, goleuni’r byd;  
ei ddoethineb a’i ddaioni 
a ffrwythlona’n gwaith i gyd; 

3. Yng Nghrist ei Hun mae ’ngobaith i, 
Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân; 
Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf, 
Craig yw i mi mewn dŵr a thân.

4.  Dyrchafer enw Iesu cu                                                       
gan seintiau is y nen,  
a holl aneirif luoedd nef,  
coronwch ef yn ben.

5. Iesu ei hun yw ngobaith i 
Ei Waed sydd yn fy angori 
Does dim i’w roi gan ddynolryw 
Yn enw Iesu nawr rwy’n byw.

6. Iesu ei hunan yw fy mywyd, 
Iesu’n marw ar y Groes: 
y trysorau mwyaf feddaf 
yw ei chwerw angau loes;

7. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw, 
Fy Iôr, fy rhan, fy mara bywiol yw; 
Ynddo ’rwy’n byw, ac arno rhof fy mhwys; 
Gwaredu wna rhag distryw angau dwys.

8. Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb, 
mawr yn gwisgo natur dyn, 
mawr yn marw ar Galfaria 
mawr yn maeddu angau’i hun;

9. Iddo Ef sydd yn gallu gwneud llawer mwy 
na phopeth a ddeisyfwn neu ddychmygwn 
trwy ei nerth sydd ar waith 
ynom ni, ynom ni.

10. Mae Duw yn llond pob lle, 
presennol ymhob man;  
y nesaf yw efe 
o bawb at enaid gwan;

11. Enw’r Iesu, dyna destun  
engyl a seraffiaid nef,  
syllant arno gan ryfeddu  
wrth ei fawr ogoniant ef: 
 enw’r Iesu  
ydyw swm bwriadau Duw. 

12. Gorfoleddwn, Iesu mawr,  
am y dydd y torrodd gwawr;  
bywyd newydd ddaeth i ni  
wedi concwest Calfarî.

13.  Mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw                               
yn fwy na choncwerwyr drwy gariad Mab Duw;  
er profi gorthrymder neu newyn neu gledd,  
’does ball ar y cariad agorodd y bedd.

14. Crist a orchfygodd fore’r trydydd dydd,  
cododd ein Gwaredwr, daeth o’r rhwymau’n rhydd:  
gwisgoedd ei ogoniant sydd yn ddisglair iawn,  
wedi gweld ei harddwch ninnau lawenhawn. 

15. Oleuni’r byd, 
Daethost lawr i’r tywyllwch – 
Agor fy llygaid i weld 
Harddwch dy wedd sy’n rhoi gwefr i’m henaid, 
Ti yw fy mywyd a’m nerth.

16. Os heddwch fel afon sy’n canlyn fy nhroed, 
Neu dristwch fel ymchwydd y lli – 
Beth bynnag a ddaw, Ti a’m dysgaist i ddweud 
“Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi.”

17. Gogoniant fo i’r Arglwydd 
a ddug ein beiau i gyd 
i’w hoelio ar Galfaria 
i farw yno ’nghyd;

18. Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau, 
gwn pa le mae’r trysor mawr; 
profais flas y bywyd newydd, 
O fendigaid, fwynaf awr:

19. Mae’n llond y nefoedd, llond y byd, 
llond uffern hefyd yw; 
llond tragwyddoldeb maith ei hun, 
diderfyn ydyw Duw;

20. Nid oes yng Nghrist na dwyrain, de,  
gorllewin, gogledd chwaith; 
cymdeithas gref o gariad sydd  
yn un drwy’r ddaear faith.

30 • Rhaglen DORCAS •Thema Gobaith yn Iesu 2022



Mae hi wedi bod yn flwyddyn 
galed i Cornerstone mewn 

sawl ffordd! Fel y gwyddoch efallai, 
gadawodd Doreen, rheolwraig y 
cartref, ni yn sydyn iawn i ddilyn 
astudiaethau yn America. Diolch 
byth, daeth Edward, un o’r dynion 
ifanc y mae Cornerstone wedi’i 
gefnogi, i lenwi’r bwlch ar fyr 
rybudd ond gydag ymrwymiad 
100%. Mae Edward bellach yn 
arlunydd ar ôl graddio o’r brifysgol. 
Ar adeg mor bryderus ac anodd, 
anfonodd Duw ‘angel’ i gefnogi’r 
gwaith a helpu!

Oherwydd cyfyngiadau Covid 
mae blwyddyn arall wedi mynd 
heibio heb i ni allu mynd draw i 
Uganda – mae hynny ynddo’i hun 
wedi bod yn her i Cornerstone fel 
sefydliad, i’r bechgyn ac i ni yn 
bersonol ac fel rheolwyr. Hefyd 
oherwydd Covid, rydyn ni wedi 
cael ein rhoi dan bwysau ariannol 
yn debyg i gymaint o fusnesau ac 
elusennau dros ddwy flynedd y 
pandemig.

Mae’r bechgyn i gyd yn gwneud 
yn iawn – diolch byth does yr un 
ohonyn nhw wedi cael Covid. Fodd 
bynnag, mae rheolau a chyrffyw 
wedi bod yn llym iawn yn Uganda 
ac mae’n ymddangos ei fod wedi 
talu ar ei ganfed! Nid oes yr un o’r 
bechgyn wedi cael eu brechu eto 
gan fod y broses yn hynod o araf a 
chostus iawn, tua £200 y brechiad. 
Rydyn ni mor ddiolchgar bod Duw 
wedi eu cadw nhw i gyd yn iach 
ac yn ddiogel. Mae pob ysgol a 
man gwaith wedi’u cau, felly nid 
oes unrhyw ddiweddariadau gyda 
hynny yn anffodus. Mae Isaac o’r 
diwedd yn dychwelyd i’r ysgol y 
mis hwn.

Rydym wedi bod yn defnyddio’r 
arian eleni eto i gynnal y bechgyn 
gan nad oes unrhyw gymorth gan y 
Llywodraeth na system  
budd-daliadau. Mae’r rhai sy’n 
ddi-waith ac yn cael trafferth naill 
ai wedi dychwelyd adref neu rydym 
wedi anfon arian ar gyfer bwyd 
ac angenrheidiau eraill. Bellach 

mae gan Silva deulu ifanc felly 
roeddem yn gallu cefnogi gydag 
arian ar gyfer rhent a chostau byw 
i’w cadw’n sefydlog. Trwy ras Duw 
rydyn ni wedi gallu sicrhau eu bod 
yn cael eu bwydo a bod ganddynt 
do uwch eu pennau.

Mae eleni’n dod â heriau newydd 
– mae ein tenantiaeth o’r tŷ yn 
dod i ben ym mis Ebrill, ac mae 
hyn yn beth anodd i’w drafod a 
chynllunio ar ei gyfer, o bell! Mae 
ein trwydded cyrff anllywodraethol 
(NGO) wedi dod i ben ac mae 
llawer i’w wneud yn Uganda 
oherwydd na ellir ei wneud o 
Gymru.

Felly, yn fyr rydym yn parhau i 
ofyn am weddi ac yn ddiolchgar 
iawn bod Cornerstone wedi 
goresgyn blwyddyn arall, nid heb 
ei broblemau, ond gyda Duw yn 
gadarn wrth ein hochr.

Diolch i Sara a Nancy o Cornerstone 
Uganda am y diweddariad

Prosiectau Cenhadol: Adroddiad

CORNERSTONE UGANDA
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‘Ping!’ Dyna neges arall o fynyddoedd y Maloti, 
Lesotho (Y Drakensberg i’r Affrikaanwyr) ym 

mhen draw Affrica, yn cyrraedd fy ffôn. 

Bu elusen fach ‘HIV Lesotho’ yn weithgar ym 
mhentrefi ardal Tebellong yn ne-ddwyrain y wlad 
ers 2002. Mae ein hymdrechion mwyaf hyd yn hyn 
wedi bod ym maes gofal ac iechyd – yn bennaf maes 
HIV. Rydym hefyd yn cefnogi’r eglwysi, ysgolion a 
chymunedau gyda phrosiectau bychain e.e. sefydlu 
busnesau bychain. Mae gofal am deuluoedd ac am 
blant amddifad, gofal diwedd oes a gofal iechyd yn 
rhan sylweddol o’n gwaith pob dydd. Mae’r eglwysi 
a Christnogion lleol yn arwain y gwaith yma trwy’r 
hospis a adeiladwyd gan grŵp o Gymru – ‘Saint 
y Gymuned’ – yn 2008. Ymhellach, mae addysg a 
mentrau gwaith newydd yn rhan o’n gweithgarwch 
hefyd wrth i ni ddilyn arweiniad a dyheadau 
cymunedau a phobl ifainc Tebellong.

Eleni, rydym wedi cydweithio gyda dwy eglwys 
leol, gyda’r 7 ysgol a grwpiau ieuenctid yn ogystal 
â’n partneriaid hirdymor yn yr hosbis a’r ysbyty. Yr 
ysbrydoliaeth i’n gwaith yw’r her gan Iago (1:27): 
‘Y math o grefydd mae Duw y Tad yn ei ystyried yn 
bur ac yn ddilys yw’r grefydd sy’n gofalu am blant 
amddifad a gwragedd gweddwon sy’n dioddef.’

HAINT HIV                                                                                                                                              
Ar ddechrau pla HIV yn yr 1980au a’r 1990au, doedd 
bron dim ymateb i’r trychineb ar gael yng nghefn 
gwlad Lesotho. Pan ddaeth, yn nechrau’r mileniwm 
newydd, brofion a thriniaeth, roedd yn anodd troi’r 
llanw – er bod yr ysbyty a’i staff gweithgar ac eglwysi 
yn gefnogol. Roedd ofn a stigma’r haint yn ormod 
ar y pryd. Felly cychwynnodd ‘HIV Lesotho’ drwy 
gyflogi a noddi staff yn y gymuned ac ymestyn rôl yr 
ysbyty.

Codwyd ac agorwyd hosbis yn y gymuned gan 
griw o bobl ifainc o Gymru yn 2008. Noddir nyrsys 
yr ysbyty i deithio’n fisol gyda phrofion a thriniaeth 
HIV – yn aml ar gefn ceffyl – i’r pentrefi a’r clinigau 
mwyaf anghysbell. Ehangodd y gwasanaeth i gynnwys 
brechiadau plant, triniaeth y diciâu (TB) ac, yn fwy 
diweddar, addysg am ddulliau atal cenhedlu. Ac 
eleni ychwanegwyd profion a brechiadau Covid at y 
gwaith.

Bu’r unig ddau feddyg yn Tebellong yn sâl iawn 
a bron â marw o Covid-19 eleni. Diolch i Dduw 
eu bod wedi goroesi gyda gofal dwys yn ysbyty’r 
ddinas. Doedd dim profion Covid ar gael yn lleol 
felly mae’n amhosib gwybod faint o bobl fu farw 
oherwydd Covid. Codwyd arian gan HIV Lesotho ac 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru trwy apêl ‘Facebook’ 

HIV LESOTHO  
Dr Graham Thomas
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a sicrhawyd bwyd i lu o deuluoedd tlawd yn ystod 
y cyfnodau clo cynnar ynghyd â ‘PPE’ i’r ysbyty ac 
ysgolion.

CEFNOGI ADDYSG YN LESOTHO                                                                                                                                          
Ers dechrau Hydref 2021 sefydlwyd dau ddosbarth 
cyfrifiadurol ‘teithiol’. Derbyniodd 20 o amaethwyr 
ifainc hyfforddiant cadwraethol. Mae pump athro 
yn cario dwsin o gliniaduron o ysgol i ysgol. Bydd 
addysg gyfrifiadurol ac amaethyddol yn gefnogaeth 
i’r ysgolion yn lleol a hefyd yn ehangu gorwelion y 
bobl ifainc wrth i’r elusen eu cefnogi i ymsefydlu ac 
i ennill bywoliaethau yn eu cymunedau. Mae un o’r 
plant amddifad (ei mam oedd y gyntaf i ddatgan yn 
gyhoeddus ei bod yn dioddef o HIV) wedi ymuno â’r 
prosiect eleni fel athrawes raddedig. Mae’r ysgolion 
yn adrodd gwelliant mawr ym mhresenoldeb plant 
ysgol ers i’r gwersi ddechrau ac mae’r fenter wedi 
codi hwyliau’r athrawon.

Sefydlwyd Ysgol Uwchradd Tebellong yn y 1990au 
gan grŵp bach o fyfyrwyr ac athrawon di-waith. 
Darparwyd addysg i blant oedd yn methu fforddio 
ffioedd a llety yn y trefi oedd y tu hwnt i’r afon Senqu 
(Orange). Mae’r ysgol ers hynny wedi darparu addysg 
i gannoedd o ddisgyblion ac wedi cynnig cyfleoedd 
i fynd ymlaen at swyddi ac addysg uwch. Rydym 
ers ugain mlynedd wedi helpu talu ffioedd er mwyn 
addysgu plant amddifad, yn ogystal â thriniaeth 
ysbyty a hyd yn oed cronfa claddu i’r teuluoedd tlotaf 
oll. Mae’r ysgol yn codi adeilad newydd fel dosbarth 
cyfrifiadurol cymunedol rhyw 5 mlynedd ar ôl i 
drydan gyrraedd yr ardal yn 2016.

COVID-19                                                                                                                                              
Daeth Covid-19 â salwch a marwolaethau i rai ond 
daeth y cyfnodau clo ag anawsterau a newyn i luoedd. 
Mae economi Lesotho yn cynnwys llawer sydd ond 
yn ennill digon i fyw arno un dydd ar y tro. Erbyn 
hyn, mae ‘Omicron’ wedi cyrraedd Tebellong. Mae’r 
rhan fwyaf o’r boblogaeth wedi derbyn brechiad gan 
weithwyr yr ysbyty ac ar hyn o bryd yn profi’r salwch 
newydd fel un ‘mân’.

‘FFERMIO FFORDD DDUW’                                                                                                                                            
 ‘Growing Nations’ yw ein partneriaid amaeth 
cadwraethol yn yr hyn a elwir yn ‘Conservation 
Agriculture’. Cychwynwyd ‘Growing Nations’ yn 
Tebellong dri degawd yn ôl fel ymateb yr eglwys leol 
i dlodi a newyn. Mae’r dull yn cael ei adnabod yn 
Affrica fel ‘Ffermio Ffordd Duw.’

‘Ffermio Ffordd Duw’ yw’r gri wrth annog ffermwyr 
i weithredu’n gyfeillgar gyda Duw, natur a’r pridd. 
(Ewch i www.growingnations.co.za/about/ ). Mae 
glaw wedi bendithio’r ffermwyr yn fawr eleni er bod 

rhai cnydau wedi eu difetha gan genllysg mawr. Mae’r 
tatws yn llwyddiant mawr a ‘tato newi’ yn barod i’w 
gwerthu ar gyfer incwm i’r ffermwyr ifainc newydd.

EGLWYS EFENGYLAIDD LESOTHO                                                                                                                                
Mae gweinidog newydd Eglwys Efengylaidd Lesotho 
wedi cyrraedd Tebellong. Mae gan Ntate Limpho 
brofiad fel saer coed a gwaith alwminiwm. Bydd 
yn hyfforddi grŵp o bobl ifainc i greu ac i drwsio 
ffenestri, toeau a drysau ysgolion lleol. Bydd HIV 
Lesotho yn noddi’r gwaith ieuenctid yma am y 
flwyddyn gyntaf yn y gobaith y bydd y gweithdy yn 
sefydlu fel busnes annibynnol. Mae gweinidog arall 
mewn eglwys AOG, Ntate Tsepo yn arwain y gwaith 
gyda’r plant amddifad a’r hyfforddiant cyfrifiadurol 
i’r gymuned. Does dim cefnogaeth ariannol ganolog 
i weinidogion yn Lesotho. Maent yn dibynnu’n llwyr 
ar gasgliadau’r Sul. Gan fod Covid wedi chwalu’r 
cynulleidfaoedd, mae’r gweinidogion yn profi caledi. 
Mae HIV Lesotho yn cefnogi’r gweinidogion trwy 
lwfans misol i bartneru yn ein gwaith ac i ymestyn 
gweinidogaeth yr eglwys yn Tebellong.

YSBYTY CENHADOL TEBELLONG                                                                                                                                   
Dathlodd Ysbyty Cenhadol Tebellong 55 mlynedd 
o waith a chenhadaeth i’r gymuned eleni. Mae gan 
yr ysbyty 50 o welyau a nhw sy’n gweinyddu’r arian 
a chyflogau prosiectau HIV Lesotho ac y maent yn 
darparu awdit fanwl yn flynyddol. Mae HIV Lesotho 
yn anfon rhwng £20,000 a £25,000 yn flynyddol 
ac rydym yn ddiolchgar iawn i bwyllgor cenhadol 
merched Eglwys Bresbyteraidd Cymru am gefnogaeth 
gyson o £3,000 y flwyddyn dros nifer o flynyddoedd 
bellach. Mae’r rhoddion yma yn ymestyn ein 
prosiectau ac yn dangos cefnogaeth ryngwladol 
eglwys Iesu Grist. Eleni, gyda gwasgedd ariannol 
Covid, mae llywodraeth Lesotho wedi ei chael yn 
anodd ariannu’r ysbytai. Mae staff yn gweithio heb 
dâl a chleifion yn aros heb fwyd a chyffuriau. Mae’n 
argyfwng arnynt. Mae HIV Lesotho wedi dod â chais 
ariannol mawr gerbron cronfa Llywodraeth Cymru 
ar gyfer Cymru Affrica. Ein gobaith yw cael modd i’r 
ysbyty oroesi a buddsoddi’n sylweddol mewn staff a 
nwyddau ar gyfer dyfodol ansicr.

Diolch i gyfeillion Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
ac i eraill am eich holl gefnogaeth dros y 
blynyddoedd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 
drgrahamthomas@gmail.com

Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar trwy gyfrif 
elusennol CC of Christ 40-16-02 cyf 61669125
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Ers ein hadroddiad diwethaf mae amrywiad 
Delta wedi taro India. Sut effeithiodd hynny 
ar Mizoram ac yn enwedig y rhai oedd yn byw 
gyda dibyniaethau?

Cafodd yr amrywiad Delta effaith fawr ar India ac 
erbyn hyn mae’r amrywiad Omicron wedi cyrraedd 
India hefyd. Ar adeg ysgrifennu hwn (Chwefror 
2022) mae gan y ddwy dalaith Gristnogol, Mizoram a 
Kerela, lawer o achosion ac mae’n lledu fel tân gwyllt. 
Ar hyn o bryd rydym ni mewn cyfnod clo bach, ac 
mae ysgolion ac eglwysi ar gau.

Mae cyfnodau clo yn effeithio’n wael ar y rhai 
sy’n byw gyda dibyniaeth, oherwydd bod angen 
eu bwydo’n ysbrydol, a bod angen arnynt am 
gymdeithas ac i fod yn atebol. Rydym ni fel arfer 
yn treulio llawer o’n hamser yn yr eglwys ym 
Mizoram – rydym ni’n cael tua 8 cyfarfod gwahanol 
yn wythnosol yn ein heglwysi. I ddechrau mae’r rhai 
sy’n byw gyda dibyniaeth yn meddwl y gallant oroesi 
heb atebolrwydd na chymdeithas yn y cyfarfodydd 
KTP (KTP yw’r mudiad ieuenctid Cristnogol yn 

Mizoram). Nid oes llawer o gyfleoedd ar gyfer 
hamdden y tu allan i fywyd eglwys iddynt. Gwyddom 
y bydd gwir effeithiau hyn i’w gweld yn y dyfodol.

Eisoes, oherwydd unigrwydd, mae yfed a chymryd 
cyffuriau wedi cynyddu yma.

Rydym fel arfer yn trefnu ‘Gospel Camping’ (amser 
preswyl i ffwrdd) ar gyfer y rhai sy’n wynebu 
caethiwed i gyffuriau, ac mae hyn yn eu helpu ar y 
ffordd i adferiad, ond wrth gwrs y dyddiau hyn ni all 
hynny ddigwydd chwaith.

Mae KTP yn ceisio defnyddio’r cyfryngau 
cymdeithasol, ond dydw i ddim yn gwybod pa mor 
effeithiol ydyn nhw mewn gwirionedd. Mae 1,000 o 
aelodau yn mynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb, 
ond dim ond tua 30 fydd yn cyfarfod dros Zoom. 
Mae problemau rhwydwaith o hyd, ac nid oes gan 
bawb ffonau symudol ac ati yma yn Mizoram. Rydym 
hefyd yn ymwybodol, oherwydd y pandemig, fod 
gau athrawon wedi codi, ac mae ganddynt lawer o 
ddilynwyr.

WARD K, YSBYTY’R SYNOD,  
DURTLANG, MIZORAM
Ym mis Chwefror cysylltodd Nan Powell-Davies â Dr Dina ar Zoom i ofyn iddo 
sut mae’r gwaith yn mynd a sut mae COVID 19 wedi effeithio arnyn nhw.
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Pan ddaw’r ‘normal newydd’, ni fydd pethau yr 
un fath – gwelwn nad yw’r ymrwymiad yr un fath 
ymhlith yr ieuenctid, nid yw yno mwyach. Mae 
COVID wedi ein gwneud ni’n ddiog. Ond trwy ras 
Duw byddwn ni’n goroesi. Rydym ni’n amcangyfrif 
bod tua 70% o aelodau’r eglwys wedi dod yn ôl i’r 
eglwys pan godwyd y clo, fel y gwnaeth y rhai mwyaf 
bregus, ond rydym ni’n credu ein bod ni fwy na 
thebyg wedi colli tua 50% o’r bobl ifanc, neu efallai 
hyd yn oed mwy. Rydym ni wedi addasu i ffordd 
wahanol o fyw. Mae methu cyfarfod yn yr eglwys yn 
rhwystredig, yn enwedig oherwydd bod symptomau’r 
amrywiad hwn o’i gymharu â’r amrywiad olaf yn 
ysgafn – mae’n rhaid i ni ddysgu sut i fyw gyda 
COVID.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o fyw 
mewn pandemig, beth fu’r heriau mwyaf i chi’n 
bersonol ac i Ward K?

Mae ochr seicolegol ac ysbrydol y gwaith yn heriol 
iawn i ni ac mae’r ochr hamdden yn ddiffygiol – mae’r 
cleifion yn cysgu, yn bwyta ac yna ailadrodd hynny. 
Nid oes gennym ni gartref hanner ffordd, ac mae 
cymaint o angen am un. Byddai hwn yn lle y byddent 
yn dysgu sgiliau cymdeithasol ac yn dechrau cymryd 
rhywfaint o gyfrifoldeb drostynt eu hunain.

Sawl gwaith rydym ni’n clywed y geiriau, ‘Dyma 
fydd fy nhro olaf yma!’ Ond rydym yn gwybod yn 
anffodus y byddan nhw’n dod yn ôl! Ni allant wneud 
ar eu pen eu hunain – nid yw 30 diwrnod o adsefydlu 
yn ddigon, ond dyna’r cyfan y gallwn ei gynnig fel 
ysbyty. Ar ôl hynny mae angen iddyn nhw fyw fel 
bodau dynol, a gweithio ar eu bywydau eto. Mae eu 

dibyniaeth yn gwneud iddynt deimlo’n isel iawn. 
Mewn cartref hanner ffordd gallent ddysgu sut i 
weithio gydag eraill, canfod eu gwerth eto, cael cyfle 
i fyw mewn cymdeithas eto, a mwynhau bywyd a byw 
gydag eraill.

Rydym ni nawr yn gweld ffoaduriaid o Myanmar ond 
mae dilyn yr achosion hyn yn anodd iawn. Mae angen 
iddynt weld eu teuluoedd eto, ond ar hyn o bryd ni 
chaniateir hynny oherwydd y pandemig.

Beth allwn ni weddïo drosoch chi’n 
bersonol?

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech weddïo 
dros y pwyntiau canlynol:

• Y Pandemig – Effeithiau ar ein bywydau.

• Ieuenctid Mizoram – Gweddïwch y 
bydd ganddyn nhw galonnau i dderbyn 
yr Efengyl.

• Ward K – Mae rhai cleifion yn dod heb 
unrhyw arian, ond mae angen arian 
i weithredu. Mae gennym lawer o 
filiau heb eu talu. Gweddïwch dros eu 
hiechyd fel cleifion, yn enwedig y rhai â 
chlwyfau ac wlserau. Mae gennym lawer 
o gleifion HIV.

• Pryder ar ôl Covid – Yn enwedig ar 
Ward K.
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REACHING ROMANIA 
Adroddiad gan Irene Phillips

Y CYLLID A DDERBYNIWYD A SUT Y’I 
GWARIWYD

Diolchwn i chwi eto am y trawsgroniad o £2,000 
a dderbyniwyd oddi wrthych ym mis Hydref 2021. 
Wedi gweddïo dros y mater, fe’n harweiniwyd 
ni i ddosrannu’r arian fel a ganlyn: £1,000 tuag 
ag Brosiect Widow’s Mite Project, £500 tuag at 
Gartrefi’r Plant, a £500 tuag at Brosiect Addysg y 
‘Copilul din Mine’. Dyma’r adroddiadau perthynol i’r 
tair gweinidogaeth hynny, y gobeithiaf y byddwch yn 
mwynhau darllen amdanynt. 

ADRODDIAD DIWEDDARAF AR 
WEINIDOGAETH ‘HATLING Y WEDDW’

Yn dilyn fy adroddiad ar 26 Gorffennaf 2021, rydw i’n 
falch o fedru dweud bod tair gweddw arall wedi cael 
eu hychwanegu at y rhaglen yn dilyn marwolaeth M 
o Arad:

Mae J sy’n 68 oed yn gyn-gyfrifydd a garcharwyd 
am naw mlynedd. Yn wyrthiol iawn, fe’i hachubwyd 
hi’n ysbrydol tra yn y carchar, ac mae hi’n awr yn 
caru ac yn gwasanaethu’r Arglwydd gyda’i holl 
galon. Ddwy flynedd yn ôl derbyniodd ddiagnosis a 
gadarnhaodd ei bod yn dioddef o gancr y fron, ond yn 
dilyn llawdriniaeth fastectomi mae hi wedi gwella’n 
hynod o dda. Mae hi’n rhentu ystafell fechan ym 
muarth-cefn rhywun ac mae hi’n stryglo’n ariannol, 

ond mae hi’n llawn o lawenydd yr Arglwydd. Mae hi’n 
gwerthfawrogi’n enfawr ei basgedaid fisol o fwyd a’i 
choed tân at y gaeaf.

Mae D sy’n 33 oed yn fam sengl a chanddi hi bedwar 
o feibion ifainc sy’n cynnwys gefeilliaid chwe blwydd 
oed. Mae hi’n wirioneddol stryglo yn ariannol, ac 
mae’r parseli misol o fwyd yn gymaint o gymorth 
iddi. Yn drist iawn bu farw ei gŵr hi o gancr rai 
blynyddoedd yn ôl, ac ers y brofedigaeth derbyniodd 
hi a’i phlant loches gan ei modryb oedrannus. Mae 
hi’n wraig eithriadol o gref ei hysbryd yn y ffordd y 
mae hi wedi gofalu am ei phlant a delio gyda’i bywyd. 
Mae Arweinydd yr Eglwys yn Ramona yn ei hannog hi 
yn ei ffydd yn gyson.

Mae R sy’n 34 oed yn fam a chanddi hi dri o blant; 
dwy ferch – yr hynaf ohonynt yn naw mlwydd oed a’r 
ieuengaf yn chwe blwydd oed – ynghyd â mab sy’n ei 
arddegau. Gadawodd ei gŵr hi a’i theulu’n gyfan-gwbl 
yn ddiweddar, ac nid yw’n darparu iddyn nhw unrhyw 
gynhaliaeth ariannol o gwbl. Mae rhai o’i chyfeillion 
hi wedi dod i’r adwy drwy ddod o hyd i fan lle gallan 
nhw aros. Mae hi mor ddiolchgar o dderbyn bwyd yn 
fisol, ynghyd â rhoddion o ddillad a theganau ail-law 
oddi wrth aelodau o Eglwys Ramona.

Yn ystod tymor yr hydref derbyniodd yr holl 
wragedd gweddw naill ai lwfans tanwydd neu 
gyflenwad o goed tân ar gyfer y gaeaf. Diolchwn i 
Eglwys Ramona am bwrcasu coed tân i Cati o Vinga; 
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a hefyd i rai cyfeillion Danaidd a fu mor garedig 
â chyflenwi  ffenestri a drws o wneuthuriad PVC 
(Polyvinyl Chloride) a fydd yn helpu i gadw’r gwres 
oddi fewn i’w tŷ nhw, sydd wedi ei adeiladu o fwd a 
brics, rhag cael ei golli.

Ar gyfer y Nadolig fe wnaethom ni bacio 
amrywiaeth o eitemau tŷ, deunyddiau gwlân, taclau 
ymolchi ac eitemau personol er mwyn galluogi 
aelodau’r eglwys yn Ramona i becynnu bagiau ar 
gyfer pob un o’u gweddwon – yn wŷr a gwragedd 
gweddw. Bu’r eglwys yn gyfrifol am ddosbarthu’r 
bagiau hynny gyda’u parseli o fwydydd Nadoligaidd. 
At hynny, darparwyd cyllid i alluogi pob un ohonyn 
nhw i brynu anrheg ychwanegol o’u dewis hwy eu 
hunain; dewisodd rhai bâr o sliperi ac eraill bâr o 
byjamas. Yn ychwanegol eto, derbyniodd pob un 
flanced arffed wedi ei chrosio, diolch i gwrteisi 
Elizabeth o Eglwys Bresbyteraidd Aberhonddu. 
Mae gan rai o’r gweddwon ieuengaf blant, ac felly 
fe wnaethom ni’n sicr y byddai’r cyfan o’r ddau 
ar bymtheg ohonyn nhw yn derbyn anrheg bocs 
esgidiau – er mawr fwynhad iddynt i gyd.

‘Tad yr amddifaid ac amddiffynnydd y gweddwon yw 
Duw yn ei drigfan sanctaidd.’ Salm 68:5

ADRODDIAD AR GARTREFI’R PLANT 
RYDYM NI’N EU CYNORTHWYO A’U 
CEFNOGI

Rydym ni wedi cynnal perthynas sefydlog dros 
gyfnod maith gyda thri o Gartrefi Plant Cristnogol 
sy’n cydweithio’n agos gydag Adran Gwarchod Plant, 
o safbwynt lleoli’r plant unigol. Ar hyn o bryd gofalir 
am gyfanswm o ddeuddeg ar hugain o blant bregus 
yn y cartrefi canlynol: ‘Caleb’ – Tŷ Bechgyn ar safle 
amaethyddol yn Ianova, ‘Osana’ – Cartref Merched 
yn Timisoara, a ‘Tabita’ – Cartref Cymysg yn Arad.

Mae nifer o’r plant hyn wedi profi plentyndod 
trawmatig, a rhown ddiolch eu bod nhw wedi 
cael eu hachub o’u sefyllfaoedd a’u gosod mewn 
amgylchedd diogel ac yn llawn cariad a gofal da a 
gyda’r dealltwriaeth, amynedd a’r tosturi y maen nhw 
ei angen. Yn ogystal â bod dan ofal Rhieni’r Cartref, 
mae hefyd weithiwr cymdeithasol a seicolegydd wrth 
law i hybu a hwyluso’r broses o adferiad.

Mae gan bob un o’r Cartrefi bolisi o gadw brodyr a 
chwiorydd o’r un teulu gyda’i gilydd, a chyffyrdda hyn 
â’n calonnau ni gan y caniateir felly i’r plant gadw’n 
ddiogel o fewn i glymau naturiol â’i gilydd. Mae pob 
un o’r plant yn cael eu magu i geisio adnabod Iesu 
a’u cefnogi ar eu llwybr Cristnogol. Ac felly hefyd 
yn achos eu datblygiadau addysgol, er mwyn eu 
cynorthwyo i gyd i ymestyn at eu llawn botensial. 
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Dysgir iddynt hefyd sgiliau bywyd megis medrau 
cyllidebu, coginio, glanhau, gwnïo, trin a thrafod 
cyflwr defnyddiol beic pedal, ymgymryd â gwaith llaw 
ymarferol, DIY, ac ati.

Yn wahanol i Gartrefi’r Wladwriaeth, lle y mae’n 
rhaid i’r plant adael pan yn cyrraedd deunaw mlwydd 
oed i ymdopi ar eu liwt eu hunain, caiff y plant 
hyn aros hyd nes y byddan nhw wedi cwblhau eu 
haddysg ac wedi cael gwaith cyflogedig. Bydd rhai 
ohonyn nhw hyd yn oed wedi ennill graddau. Cyhyd 
ag y byddan nhw yn byw yn y Cartref byddan nhw’n 
derbyn cynhaliaeth gyfredol i’w galluogi nhw i fyw’n 
annibynnol.

Dros y blynyddoedd rydym ni wedi cael ein 
bendithio i weld ‘ffrwyth’ y weinidogaeth anhygoel 
hon, a rhown ddiolch am y cyfan o’r gefnogaeth a’r 
gynhaliaeth y bu i ni eu derbyn. Bydd cant y cant 
o’r cyfan o’r rhoddion ariannol a dderbyniwn ni yn 
mynd tuag at addysg, iechyd, budd a lles y plant yma, 
a bydd ein noddwyr ni i gyd yn derbyn adroddiadau 
ar gefndir ynghyd â’r wybodaeth ddiweddaraf ar y 
gwaith hwn.

TYSTIOLAETH DWY CHWAER WEDI EU 
LLEOLI YN UN O’R CARTREFI

Dyma hanes dwy chwaer a ddaeth o dan ddylanwad 
cariad Duw.

Ganed G ac R, y ddwy ohonynt, i mewn i fywyd 
cartref eithriadol o anodd. Creithiwyd eu mam gan 

ei gorffennol, o gael ei magu mewn cartref plant 
amddifaid y wladwriaeth, ac o ganlyniad i hynny heb 
ei pharatoi’n briodol ac felly’n amharod iawn i fynd 
allan i’r byd mawr i fyw’n annibynnol. Oherwydd ei 
gorffennol, roedd hi’n crefu am gariad; ac o fewn dim 
o amser roedd ganddi hi ddwy ferch y bu iddi stryglo 
i’w magu a gofalu amdanynt. Yn ddiweddarach, 
fe syrthiodd mewn cariad gyda dyn a briododd, a 
ganwyd iddi hi a’i gŵr ferch arall eto. Fodd bynnag, 
fe ddioddefodd yn ddrwg oddi wrth iselder ôl-
enedigol, a bu iddi hi stryglo unwaith eto i ofalu am 
ei baban. Yn ystod fy nghyfnod i’n gwasanaethu’n 
llawn-amser yn Romania, roeddwn i’n abl i roi iddi 
beth cefnogaeth yn achlysurol drwy gymryd gofal o’i 
baban, er mwyn rhoi iddi hi rywfaint o seibiant.

Yn ystod iselder I fe dorrodd ei phriodas, a 
symudodd ei gŵr i fyw yn Awstria gan fynd â’i ferch 
gydag ef a gadael G ac R gyda’u mam. Fodd bynnag, 
parhaodd I i stryglo, hyd yn oed gyda’r gefnogaeth 
roeddem ni’n ei roi iddi hi. Datblygodd ei hiselder 
ôl-enedigol yn broblemau meddyliol mwy difrifol, 
gyda’r canlyniad o beri i’w dwy ferch gael eu 
hesgeuluso. Un diwrnod fe’u darganfuwyd hwy’n 
crwydro’r strydoedd ar eu pennau eu hunain, mewn 
perygl o gael eu herwgipio a’u cam-drin. Rhown 
ddiolch y bu iddyn nhw gael eu hachub gan gyfaill, y 
diweddar fugail-weinidog Jackie, a lwyddodd i drafod 
a chydweithio gydag Adran Gwarchod Plant i osod y 
ddwy chwaer yn un o Gartrefi Plant Cristnogol, lle 
y bu iddynt dderbyn y cyfan o gariad a chynhaliaeth 
roedden nhw mewn gwir angen amdano.
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Yn drist iawn, dirywiodd iechyd eu mam ymhellach 
eto, ac fe’i gosodwyd hi mewn Ysbyty’r Meddwl, lle 
y parha i breswylio o hyd. Mae’r merched yn parhau 
i gadw mewn cyswllt gyda’u mam, ac maen nhw yn 
ymweld â hi’n achlysurol. Cyn y pandemig arferai 
tîm Cristnogol ymweld â’r Ysbyty Seiciatrig lle bu i I 
ymuno â’r rhaglenni o gymorth.

Fe setlodd G ac R i lawr yn dda yn y Cartref Plant, 
gan ragori yn eu llwyddiant addysgol. Rhoesom 
ni ddiolch, dair blynedd wedi iddyn nhw gael eu 
derbyn i’r Cartref, o dystio y bu i’r ddwy ohonynt 
roi eu calonnau i Iesu, ac o’u gweld hwy’n cael eu 
bedyddio, a sylweddoli bod y broses o’u hiacháu 
bellach wedi ei chyflawni’n llwyr. Mae un ohonyn 
nhw’n gerddor a chantores ddawnus, ac mae gan yr 
un arall galon tuag at waith cenhadol. Drwy gyfnod y 
ddwy flynedd ddiwethaf mae Duw wedi bendithio’r 
ddwy ohonynt gyda gwŷr, drwy eu cyswllt â’r eglwys 
yno; a threfnwyd eu priodasau, ill dwy ohonynt, drwy 
garedigrwydd y Cartref.

Rhoddwn ddiolch i Dduw am waith ei ddwylo ym 
mywydau’r plant bregus hyn, a rhown iddo Ef y cyfan 
o’r gogoniant. Erfyniwn arnoch, os gwelwch chi’n 
dda, i gadw’r holl blant a’r arweinwyr hyn yn eich 
gweddïau.

‘Oherwydd myfi sy’n gwybod fy mwriadau a drefnaf 
ar eich cyfer,’ medd yr Arglwydd, ‘bwriadau o 
heddwch, nid niwed, i roi ichwi ddyfodol gobeithiol.’ 
Jeremeia 29:11 

ADRODDIAD AR WEINIDOGAETH 
ADDYSGOL Y ‘COPILUL DIN MINE’ 

Gweinyddir yr Elusen Gristnogol Romanaidd hon 
gan fenyw annwyl o’r enw Mihaela y cefais i fy 
nghyflwyno iddi hi gan gyfaill sawl blwyddyn yn 
ôl. Rydym ni wedi gweld drosom ni ein hunain 
ehangder ei gweinidogaeth hi, a hynny a barodd i’n 
hymddiriedolwyr ni gynorthwyo a chefnogi’r gwaith 
hwn.

Mae gan Mihaela gymaint o galon tuag at gefnogi 
anghenion ei phobl ei hun. Prif elfen ei ‘galwedigaeth’ 
hi yw cynorthwyo plant o deuluoedd tlawd, i’w 
galluogi nhw i dderbyn addysg dda ac i sicrhau 

dyfodol cynaliadwy. Bob mis Medi bydd hi’n prynu 
bagiau ysgol ac yn cyflenwi’r holl ddeunyddiau 
ysgrifennu ac ati sy’n angenrheidiol i bob plentyn er 
mwyn cael eu derbyn a’u cofrestru mewn ysgol. At 
hynny, bydd hi hefyd yn pwrcasu esgidiau newydd a 
chotiau gaeaf ar gyfer pob plentyn. Bydd hi’n cysylltu 
gyda’r staff mewn dwy ysgol yn Arad ac un ysgol yn 
Ineo i drafod amgylchiadau’r teuluoedd y bydd hi’n 
ymwneud â nhw.

Bydd Mihaela, a gefnogir gan ei gŵr a’i mam, hefyd 
yn dosbarthu parseli bwyd yn fisol i oddeutu deugain 
o deuluoedd tlawd. Yn ystod cyfnod clo pandemig y 
Covid darparodd hi liniaduron cyfrifiadurol i’r plant 
o Gartref Plant ‘Tabita’ i’w helpu hwy gyda’u haddysg 
o fewn darpariaeth ‘Ysgol Gartref ’. Cyn y pandemig 
roedd yn darparu gwersylloedd haf Cristnogol yn 
ogystal ar gyfer plant difreintiedig.

‘A bydd fy Nuw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn 
ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu.’ Philipiaid 
4:19

MYFYRDOD

Dyfyniad o eiriau’r Fam Teresa: ‘Gyda’n gilydd 
gallwn ni gyflawni pethau mawr.’ Boed i chwi gael 
eich bendithio am eich cariad, eich gweddïau a’ch 
cefnogaeth.

“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
CENHADAETH SIAPAN ENGLISH PRESBYTERY CHURCH SINGAPORE 

MAE YNA UN HEN DDIHAREB SY’N DWEUD, 
‘MAE I BOB CWMWL EI FEWNLEN ARIAN.’

Mae pandemig y Cofid-19 wedi effeithio ar bob 
agwedd o fywyd, ar draws y byd i gyd. Mae o 

hefyd wedi effeithio yn fawr ar ein gwaith cenhadol 
ninnau. Daeth newid syfrdanol ar ein ffordd o 
weithredu fel nad ydym bellach yn gwybod sut i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Ers y tri trychineb a ddigwyddodd yng Ngogledd-
Ddwyrain Siapan ar 11 Mawrth 2011 bu EPJM yn 
gyfrifol am anfon timau o weithwyr i Siapan bron 
bob mis dros gyfnod o wyth mlynedd, hyd nes i’r 
pandemig ddechrau. Wrth i ni wynebu hyn, mae’r 
cwestiwn yn codi, beth ddylem ni ei wneud? A 
ddylem ni ddisgwyl yn amyneddgar i’r pandemig 
orffen? Yn rhyfeddol, fodd bynnag, gallwn ddiolch i 
Dduw am y dechnoleg sy’n gallu cyflawni mwy nag y 
byddem ni erioed wedi ei ddychmygu.

Yn ystod y cyfnod anghyfarwydd hwn, gwyddom 
fod Duw wedi parhau ymlaen i weithio yn Siapan, 
er nad oeddem ni yn gallu bod yno. Mae’r eglwysi 
a’r eglwysi newydd yno wedi parhau yn eu 
gweinidogaeth i ymestyn allan i’w cymunedau. Rydyn 
ninnau wedi gallu parhau i gynnal ein cyfarfodydd 
gweddi misol yn rhithiol gan estyn gwahoddiad 
i’n partneriaid, 3-11 ICN (International Council of 
Nurses), i rannu â ni eu llawenydd yn ogystal â’u 
heriau. 

Rydym hefyd yn cynnal Caffi Saesneg yn rhithiol 
gydag Eglwys Feiblaidd y Bedyddwyr ym Morioka. 
Mae hyn yn gyfle i wahodd eraill o’r gymuned i 
ymarfer eu Saesneg gyda’r brodorion.

Ym mis Hydref 2021, wrth i’r sefyllfa newid er 
gwell ar arfordir Miyako, daeth cyfle i gydweithio 
ar gynllun gweinidogaeth ddigidol gyda Pastor 
Iwatsuka o Eglwys Gymunedol Miyako. Profiad 
braf iawn oedd dod i gysylltiad unwaith eto 
gyda’r gweinidog a’r aelodau, wedi blynyddoedd o 
gydweithio yn y gorffennol. Cynhaliwyd rhai sesiynau 
yn llwyddiannus gyda nhw ym misoedd Hydref a 
Tachwedd.

Yn sgil y llwyddiant, daeth cais eithaf uchelgeisiol 
oddi wrtho i ni gynnal pum sesiwn Nadoligaidd i 
ymestyn allan ym mis Rhagfyr. Er yn llawn cyffro ac 
yn ymwybodol fod amser yn brin, aethom gerbron 

Arglwydd y cynhaeaf 
i ofyn am weithwyr. 
Mewn modd 
rhyfeddol, daeth 5 
tîm at ei gilydd ar 
gyfer y gwaith. 

‘Y mae’r cynhaeaf yn fawr ond 
y gweithwyr yn brin; deisyfwch felly ar Arglwydd y 
cynhaeaf anfon gweithwyr i’w gynhaeaf.’ Mathew 
9:37–38.

Y cam nesaf oedd darparu cardiau Nadolig ac 
ysgrifennu llythyrau â llaw mewn Siapanaeg i’w 
danfon i Siapan ar gyfer yr ymgyrch. Roedd rhaglen 
y Nadolig dros Zoom yn cynnwys Stori’r Geni, 
caneuon a gemau. 

Roedd cael gweld yr henoed unwaith eto yn 
chwerthin yn hapus ac yn mwynhau cloncian â’i 
gilydd yn dod â gwir lawenydd i ni o ystyried bod 
llawer o’r grŵp yn byw eu hunain ac roedd pryder fod 
rhai hefyd yn byw â dementia.

Bu’r cysylltiad hapus hwn hefyd yn fodd i annog 
Pastor Iwatsuka yn y weinidogaeth wedi cyfnod unig 
iawn heb gysylltiad, ac yn ffordd i ni fynegi ein bod 
yn parhau i gefnogi’r gwaith gyda’r rhai ddaru fyw 
trwy’r tsunami. Bu’n gyfrwng i’w gynorthwyo ef i 
aros yn ffyddlon ac i ddyfalbarhau yn ei weinidogaeth 
er gwaethaf yr heriau. 

Mae’r arian a gyfrannwyd gan Is-bwyllgor 
Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi 
ei sianelu at yr ymgyrch Nadolig yn benodol ac i 
gynorthwyo Pastor Iwatsuka i brynu camera lens-
llydan. Bydd hefyd yn gallu cael cynllun data i’w 
alluogi i gynnal y cyfryw raglenni yn y gwahanol 
ganolfannau cymunedol.

Er gwaethaf y pandemig, gwelwn law Duw yn 
gweithio allan ei fwriadau yma yng ngwlad Siapan. I 
lygaid dynol efallai ei fod yn ymddangos yn fychan 
ond credwn y gall yr Arglwydd ddefnyddio beth 
bynnag sydd gennym i’w gynnig iddo – gall ymestyn 
ein 5 torth a 2 bysgodyn i fod yn fendith sylweddol i 
eneidiau anghenus fel eu bod yn dod i obeithio yn yr 
Iesu ac yn ei dderbyn fel eu Gwaredwr personol.

I Dduw y byddo’r gogoniant.

SUSAN ENG.
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Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf 
gallwn ddweud, er gwaethaf y ffaith i’r sefyllfa 

epidemig ail-ysgrifennu ein holl gynlluniau ni, trwy 
ras Duw fe lwyddom ni i gael blwyddyn lwyddiannus, 
yn gyfoethog o fendithion a phrofiadau.

Fe wnaeth cyfyngiadau’r pandemig ein rhwystro 
rhag cynnal ein cyfarfodydd rheolaidd y tu allan i 
ffiniau ein rhanbarthau, ond roedd hawl gennym i 
deithio i lefydd o fewn i Hwngari.

Roeddem ni’n ddiolchgar i Dduw ac i’n hathrawon 
iaith fod ein gwersylloedd iaith yn yr haf wedi medru 
mynd ymlaen. Mynychodd nifer o blant ein cyfres 
o chwe gwersyll iaith Saesneg lle y bu iddyn nhw 
ddatblygu eu sgiliau iaith. Bu cyfle iddyn nhw gael 
profiad o rannu a mynegi eu hunain gyda nifer o 
siaradwyr Saesneg brodorol. 

Bu i’w profiadau o lwyddiant adeiladu eu cymeriad 
a rhoi iddyn nhw yr hyder i ddysgu mwy o sgiliau 
iaith. Mae angen i’r plant hyn ddeall bod yn rhaid i ni, 
o gael ein geni fel pobl Hwngaraidd, ddysgu ieithoedd 
eraill er mwyn llwyddo ac adeiladu dyfodol mwy 
llewyrchus i ni ein hunain. Yn y pnawniau cymerwyd 
rhan mewn cwisiau a gemau chwarae i helpu’r plant 
i ddysgu meddwl o fewn timoedd, i ganolbwyntio 
ar gynorthwyo eu ffrindiau a chydweithio gyda’i 
gilydd yn hytrach na ffocysu ar eu llwyddiannau 
unigol eu hunain. Wrth gwrs, roedden nhw’n cymryd 
rhan yn ddyddiol mewn astudiaethau Beiblaidd 
drwy gyfrwng yr iaith Saesneg gyda chymorth 
cyfieithiadau. Bob diwrnod roedden nhw yn cael eu 
cyflwyno i olygfeydd dramatig gyda’r apostol Paul, 
a’r ‘perfformwyr’ wedi eu gwisgo mewn gwisgoedd 
perthnasol i’r cyfnod dan sylw. Yn dilyn hynny 
byddai’r athro yn esbonio naws y storïau a’r gwersi i 
ni yn ein bywydau cyfoes.

Yn Csengőd, ar ôl y gwersyll, trefnodd Eglwys 
leol y Bedyddwyr ac athrawon y gwersyll ynghyd â 
Sefydliad Way to Hope i gynnal clwb gwyliau yn fisol 
ar gyfer y plant a oedd wedi mynychu’r gwersyll.  
Sicrhâi hyn nad oedd y cyswllt gyda’r plant yn cael 
ei golli ar ddiwedd y gwersyll, ac roedd yn fodd 
hefyd i ddarparu math o ôl-ofal, a chyfle i adeiladu 
perthynas.  Er mawr lawenydd i ni, dewisodd amryw 
o gyn-wersyllwyr gymryd rhan yn rheolaidd yn y 
sesiynau hyn. 

Llwyddasom i ymweld ag amryw o fannau cyn y 
Nadolig, er mwyn medru cyflwyno rhoddion i’r plant.
Ymhlith eraill, fe wnaethom ni ymweld â Chartref 
Plant yn Kőszeg, Cartref Mamau a Thrawsnewidiadau 
Csepel, Cartref Gofal Mamau a’u Plant yn Erzsébet, 
a Chartref Teuluoedd Trawsnewidiol Kiskunmajsa. 
Yn ychwanegol at y rhoddion, fe wnaethom ni hefyd 
gyflwyno copïau o’r Newyddion Da ymhob un o’r 
lleolfannau hyn. Diolchwn yn arbennig i Eglwys 
Fedyddiedig Heol Wesselényi am eu bocsys hael 
o roddion y bu iddyn nhw eu casglu at ei gilydd ar 
gyfer preswylwyr y Cartref yn Kiskunmajsa; a hefyd i 
Eglwys Fedyddiedig Pesterzsébet am y pecynnau y bu 
iddynt hwythau eu casglu ynghyd ar gyfer preswylwyr 
ifainc Cartrefi Mamau Erzsébet a Nagyszokoly.

WAY OF HOPE HWNGARI
ADRODDIAD GAN KORNÉL SZILÁGYI
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A diolchwn yn ogystal i’r Fwrdeistref am eu rhodd 
hwythau o basta i gefnogi’r mamau sy’n byw yn y 
mannau a nodwyd uchod.

Yn bersonol, rydw i’n diolch i Dduw am i mi gael 
y cyfle i ymestyn fy addysg yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Efallai y cofiwch fy mod i wedi derbyn 
swydd arall ers Hydref 2020.  Mae hynny wedi fy 
ngalluogi i leihau treuliau’r Sefydliad, a gwneud 
defnydd da o’r amser ychwanegol y bu i mi ei ennill, 
gan fod teithiau’r Sefydliad wedi cael eu cwtogi 
oherwydd cyfyngiadau’r pandemig.  

Yn ystod y cyfnod hwn, rydw i wedi ennill 
cymwysterau i weithio fel cynorthwyydd addysgu yn 
ogystal ag fel cynorthwyydd addysgu adferol y gallaf 
eu defnyddio i godi safon gweinidogaeth y Sefydliad.

Diolch i chi i gyd, y rhai ohonoch chi sy’n cymryd 
gwaith Sefydliad Way of Hope at eich calon ac sy’n 
cyfrannu tuag at lwyddiant y weinidogaeth drwy 
weddi, drwy ymgymryd â gwaith gwirfoddol, a thrwy 
eich cefnogaeth ariannol. 

DEISYFIADAU GWEDDI:

• Am ail-agor y posibiliadau o fedru teithio i 
wledydd Wcráin a Serbia; gan ein bod ni eisiau 
parhau gyda’n gweinidogaeth yn y mannau hynny.

• Am i’r epidemig beidio â rhwystro ein gwaith.

• Boed i Dduw roi nerth i weithwyr iechyd, i’w 
galluogi hwy i ddarparu meddyginiaeth i wella’r 
cleifion.

• Boed i Dduw anfon gwirfoddolwyr Saesneg eu 
hiaith frodorol i gyfranogi yng ngwersylloedd 
iaith y Sefydliad sy’n cael eu cynllunio gogyfer yr 
haf yn 2022. Ni ellir trefnu ein gwersylloedd iaith 
heb fod gennym ni athrawon.

• Er nad yw’r amseriad y gorau a allai fod, unwaith 

drachefn, gan fod prisiau ceir newydd ac ail-law 
ar hyn o bryd yn codi, serch hynny fe fyddwn 
ni’n cysylltu gyda delwyr y fasnach honno yn 
y gwanwyn hwn i ofyn iddyn nhw am gynigion 
prisiau i amnewid fan-gerbyd y Sefydliad. Yn 
2021, dewisodd amryw o’n cefnogwyr ariannu’r 
prosiect hwn. Diolch i bob un ohonyn nhw. 
Gweddïwn y byddwn ni’n derbyn cynigion a fydd 
yn caniatáu i ni amnewid fan-gerbyd y Sefydliad 
yng ngwanwyn 2022.

SEFYDLIAD WAY OF HOPE
Rydym ni’n ddiolchgar i Dduw am yr holl gyfleoedd. 
Mae Ef wedi ein dethol a’n penodi ni i siarad am 
y newyddion da, ac i ddarparu cefnogaeth i’r rhai 
hynny a fo mewn angen.  Gogoniant i Dduw am y 
bobl hynny sy’n aberthu drwy ein cynorthwyo ni’n 
ariannol ac yn ymarferol gorfforol. Mae’r Sefydliad 
yn dibynnu’n gyfan-gwbl ar roddion ariannol ac 
amser gwirfoddol pobl i fedru parhau gwaith y 
weinidogaeth hon.

CYSYLLTWCH Â NI: wayofhope@wayofhope.co.uk

SUT GALLWCH CHI EIN 
CYNORTHWYO NI?

Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith 
amhrisiadwy hwn, edrychwch os gwelwch chi’n dda 
ar y wybodaeth isod:

• Taliad uniongyrchol drwy gyfrwng Gwasanaeth 
Clirio Awtomatig y Banciau (BACS) i:

Enw’r sefydliad:  Way of Hope Foundation
Rhif y cyfrif:  90257230
Cod didoli:  20-44-86

• Taliad Archeb Sefydlog Fisol i: Way of Hope 
Foundation (unrhyw swm o’ch dewis chi eich 
hun).

• Drwy drefniant ‘Just Giving’ (defnyddiwch ein 
gwefan ni: wayofhope.co.uk)

• Drwy daliad siec, yn daladwy i: Way of Hope 
Foundation

• Drwy gyflwyno arian parod i berson cyswllt Way 
of Hope Foundation
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GOLUD
TRYSORI FFYDD A BYWYD

Fel y gwyddoch mae’n siŵr 
erbyn hyn, mae’r Eglwys 

wedi mabwysiadu Cynllun Golud 
yn ein Cymanfa y flwyddyn 
diwethaf. Mae’r Cynllun yn cael 
ei hyrwyddo gan Is-bwyllgor y 
Chwiorydd, gyda’r nod o sicrhau 
bod ffydd yn cael ei drysori wrth 
ymateb i dementia.  

Mae dementia yn broblem iechyd 
sy’n tyfu yng Nghymru ac mae’n 
fwy na phosibl eich bod yn cael 
profiad uniongyrchol gydag aelod 
o’r teulu, cymydog neu rywun yn 
yr eglwys. Felly, mi fedrwn i gyd 
elwa o gael gwybodaeth dda am 
dementia fel y gallwn ymateb yn 
sensitif a chynnig help priodol. 

Yn ystod y misoedd 
diwethaf bu tîm 
swyddogion Golud 
yn gweithio ar amcan 
cyntaf y cynllun, sef codi 
ymwybyddiaeth o dementia 
ar draws y cyfundeb, gan 
ddechrau gyda’r gweinidogion, 
gweithwyr a staff EBC cyn 
ymestyn y ddarpariaeth allan i’r 
Henaduriaethau. Rydym wedi 
partneru gyda Chymdeithas 
Alzheimer Cymru i gynnig 
sesiynau Ffrindiau Dementia, 
fel man cychwyn i gynnig 
gwybodaeth addas.

Ar y tudalennau i ddilyn, mae 
ymateb rhai Ffrindiau Dementia 

newydd sbon a fu ar sesiwn 
dros zoom yn ddiweddar. 
Mae gwybodaeth hefyd gan 
sefydliadau sy’n gweithio ym 
maes dementia, ac sy’n gefnogol 
i gynllun Golud, ar bynciau 
perthnasol o ran cefnogi gofalwyr, 
gwarchod ein hunain rhag straen, 
yn ogystal â gweinidogaeth 
dementia.

GOLUD
FFRINDIAU DEMENTIA 

BETH YW FFRIND DEMENTIA? 

Mae Ffrindiau Dementia yn fenter gan Gymdeithas 
Alzheimer i newid y ffordd y mae pobl yn meddwl, yn 
gweithredu ac yn siarad am ddementia. Mae Ffrind 
Dementia yn rhywun sy’n dysgu mwy am ddementia 
ac yn cymryd camau i gefnogi pobl sydd â’r cyflwr yn 
eu cymuned – fel bod pobl yn cael eu cefnogi ac yn 
gallu byw heb ofn a stigma.

O fewn yr Eglwys, trwy ddangos dealltwriaeth, 
cynnig cefnogaeth a gwneud newidiadau bychain 
i’r amgylchedd a’r addoliad, gallwn helpu rhywun â 
dementia i barhau i fynychu ac i gymryd rhan mewn 
ffordd sy’n cyfrif iddyn nhw.

SESIWN FFRINDIAU DEMENTIA    

Dewch i ddysgu mwy ar sut brofiad ydy byw efo 
dementia a chael gwybod am y pethau bychain fydd 
o gymorth. Mae’n sesiwn hawdd i’w gwneud o fewn 
awr. Dyma adborth i sesiwn gan Ffrindiau Dementia 
newydd:

Yn ddiweddar ymunais â sesiwn Ffrindiau 
Dementia trwy gynllun GOLUD. Dysgais 
am effaith dementia ar natur y meddwl ac 
ar fywyd pob dydd y sawl sy’n byw gyda 
dementia. Gwerthfawrogais o’r newydd, 
pam fod pobl sydd â dementia yn ymddwyn 
a sut y dyliwn i ymateb yn gadarnhaol 
a chefnogol iddynt. Bu’r eglurebau a 
ddefnyddiwyd yn help mawr i mi, deallais 
beth yw realiti’r cyflwr a sut gall unigolion 
fyw yn dda gyda dementia. Da oedd cael 
ein herio ar y diwedd i feddwl am un peth 
gallwn ni ei wneud i helpu rhywun sy’n byw â 
dementia. 

GWYN  
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Roedd bod ar y sesiwn Ffrindiau Dementia, 
trwy gynllun Golud, yn wir yn agoriad llygaid 
i mi. Sylweddolais cyn lleied o’ ni yn i ddeall 
cynt am gyflwr dementia. Roedd y sesiwn yn 
ein harwain i ddeall y camau syml allwn ni i 
gyd gymryd er mwyn gwneud gwahaniaeth 
mawr i’r unigolion hynny sy’n byw â 
dementia. O ganlyniad, rwyn gallu gweld 
dementia mewn termau real ac wedi fy 
ngoleuo ar sut i ymateb mewn ffyrdd positif 
a chefnogol a fydd o gymorth i’r person sy’n 
byw â dementia.  

EMYR 

Sesiwn Ffrindiau Dementia arbennig o 
ddiddorol. Mi wnes fwynhau yn fawr er i mi 
gael profiad gyda dementia o fewn i gylch 
ffrindiau. Mi fyddaf yn ymroi o hyn ymlaen, 
i fod yn fwy o Ffrind i rai sy’n byw gyda 
Dementia trwy ddefnyddio’r wybodaeth a 
rannwyd yn y sesiwn. Diolch. 

MAIR

Cymdeithas Alzheimer Cymru - Sefydliad sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth, yn 
ariannu ymchwil ac yn creu newid parhaol i bobl y mae dementia yn effeithio arnyn nhw 
yng Nghymru.

Bydd ein cynghorwyr dementia yn gwrando ac yn rhoi cymorth a chyngor i chi, gan gynnwys 
cyngor am coronafeirws, gan eich cysylltu i’r help sydd ei angen.

LLINELL GYMORTH CYMRAEG 03300 947 400

LLINELL GYMORTH SAESNEG 0333 150 3456
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GOLUD
RHANNU GWYBODAETH

Gwasanaeth Gofal Croesffyrdd Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Gogledd Cymru: Elusen gofrestredig sy’n darparu cymorth 
emosiynol ac ymarferol i ofalwyr di-dâl a’r bobl y maent yn 
gofalu amdanynt drwy Ogledd Cymru gyfan. Ein nod yw 
gwella bywydau gofalwyr drwy roi seibiant iddyn nhw o’r 
gwaith gofalu a gadael iddyn nhw gael amser i’w hunain gan 
wybod bod y sawl y maen nhw’n gofalu amdanynt mewn 
dwylo ddiogel.

GOFALU AM RYWUN Â DEMENTIA: CANLLAW 
I DEULUOEDD A FFRINDIAU SY’N GOFALU AM 
RYWUN Â DEMENTIA 
Mae gofalu yn aml yn werth chweil ond rydyn ni’n gwybod 
ei fod yn gallu effeithio ar iechyd a llesiant, cyflogaeth a 
pherthnasoedd personol rhywun… 

Mae’r canllaw hwn yn rhoi gwybodaeth am amrywiaeth o 
faterion, gan gynnwys beth y gallwch chi ei ddisgwyl yn ystod 
y cyfnodau cynnar ar ôl cael diagnosis, sut i ofalu am eich 
llesiant eich hun a meddwl ymlaen llaw am faterion ariannol 
a chyfreithiol.

GWASANAETH CYNNAL GOFALWYR
www.carersoutreach.org.uk
01248 370 797
help@carersoutreach.org.uk

YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR DE
DDWYRAIN CYMRU
www.ctsew.org.uk
01495 769996
info@ctsew.org.uk

GWASANAETHAU GOFAL 
CROESFFYRDD YMDDIRIEDOLAETH 
GOFALWYRGOGLEDD CYMRU
www.nwcrossroads.org.uk
01492 542212

CANOLFAN GOFALWYR ABERTAWE
www.swanseacarerscentre.org.uk
01792 653344
admin@swanseacarerscentre.org.uk

GOFAL CROESFFYRDD SIR GÂR YR
YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR
www.carmarthenshirecrossroads.
org.uk
01554 754957 (Llanelli)
01267 220046 (Carmarthen)
info@carmarthenshirecarers.org.uk

NEWCIS: GWASANAETH 
GWYBODAETHBGOFALWYR 
GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU
www.newcis.org.uk

01745 331181 (Denbighshire)
01352 752525 (Flintshire)
01978 423114 (Wrexham)
enquiries@newcis.org.uk

CREDU
www.credu.cymru
01597 823 800
info@credu.cymru

CANOLFAN GOFALWYR PEN-Y-
BONT AR OGWR
www.bridgendcarers.co.uk
01656 658479
enquiries@bridgendcarers.co.uk
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GOLUD
BYW Â DEMENTIA

Fy enw i yw Jon Stockley. Dwi’n fab i weinidog, 
sydd bellach wedi ymddeol. Mae fy nhad wedi 

bod yn ddyn cryf drwy gydol ei fywyd fel oedolyn. 
Roedd bob amser yn gryf yn gorfforol, ond roedd 
hefyd o ran ei ffydd yn ddyn o argyhoeddiad cadarn. 

Mae gennyf atgofion melys o’r sgyrsiau bywiog 
oedd rhyngom pan oeddwn yn iau. Roedd fy nhad o 
draddodiad diwygiedig a phendant yn ei ddehongliad 
o’r Beibl. Ar y llaw arall, roeddwn i yn dechrau 
darganfod fy mherthynas â Iesu ac yn grediniol fod 
dehongliad gwahanol o’r Arglwydd i mi.

Yn amlach na pheidio, yr oedd yn achos o’r grym 
anorchfygol yn cyfarfod â gwrthrych disymud! Wrth 
edrych yn ôl, rwy’n sylweddoli bod y ddau ohonom 
yn caru’r Arglwydd, er y gallai’r dadlau fod yn eithaf 
poeth ar adegau.

Erbyn hyn mae gan fy nhad dementia, ac mae llawer 
o’r cryfder hwnnw’n ymddangos yn atgof mor 
bell yn ôl. Mae Dad yn aml yn ddryslyd, ac mae’n 
anghofio cymaint. Mae’n ailadrodd yr un cwestiynau 
ac oherwydd ei fod hefyd yn llosgi egni yn gorfforol 
mae’n treulio llawer o’i ddyddiau wedi blino ac yn 
cysgu.

Ac eto, hyd heddiw, mae’n dal i ddarllen ei Feibl 
bob dydd. Pan fydd unrhyw un ohonom yn cynnig 
gweddïo gydag ef, mae’r llawenydd a’r cyffro yn glir 
i’w weld. Er bod ganddo lai o sicrwydd nag ar unrhyw 
adeg arall o’i fywyd, credaf fod ei ffydd yn parhau’n 
gryf ac yn bwysig iawn iddo.

Mae fy mam yn gefn i’m tad, fel y mae fy mrawd a’m 
chwaer yng nghyfraith. Maen nhw i gyd yn byw yn Ne 
Cymru ac rydw i’n byw yng Ngogledd Cymru. Mae’r 
gofal maen nhw’n ei roi i’m tad yn ddiflino ac yn 
ysbrydoledig. Pan fyddaf yn ffonio fy rhieni a dweud 
yn syml ein bod yn eu caru ac yn gweddïo drostynt, 
dwi’n sylweddoli mai gweddi yw’r un peth pwysicaf 
ac sy’n parhau i ddod â chysur mawr i’r ddau ohonyn 
nhw.

Wedyn clywais lais o’r orsedd yn cyhoeddi’n glir, 
“Bellach mae pabell Duw yng nghanol y bobloedd. 
Bydd yn byw yn eu canol nhw, a byddan nhw’n bobl 
iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw, a fe fydd eu Duw 
nhw. Bydd yn sychu pob deigryn o’u llygaid nhw. 
Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim 
wylo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi 
mynd.” Datguddiad 21:3–4
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GOLUD
PILGRIMS’ FRIEND SOCIETY   

Fel sefydliad Cristnogol rydym yn seilio popeth a 
wnawn ar ddysgeidiaeth y Beibl. Dywed Duw wrthym 
yn y Beibl pa mor werthfawr yw ei bobl – hyd yn oed 
mewn henaint.   

Mae ein Pecyn Gwybodaeth Dementia 
wedi’i ddiweddaru yn cynnwys cyfres 
o daflenni ar wahanol agweddau ar 
ddementia, gan gynnwys diagnosis, 
gofalu a rheoli ymddygiad heriol, 
a gofal am y rhai sy’n gofalu. Mae 
fersiwn Gymraeg ar gael trwy gysylltu â 
Swyddfa’r Chwiorydd.  

‘Mae cefnogaeth ysbrydol yn hanfodol 
i Gristnogion sy’n datblygu dementia.                                                                                               
Mae eu ffydd a’u gwerthoedd yn sail i’w 
hunaniaeth, gan gynnwys eu hunaniaeth 
yng Nghrist.

Oherwydd yr heriau rhyngweithiol 
sy’n codi...mae pobl yn stopio 
mynd i’r capel. Mae’r llyfr hwn yn edrych ar sut y 
gallai eglwysi fabwysiadu egwyddorion i ddod yn 
gymdeithas dementia-gynhwysol.’ Mae’r llyfr ar gael 
hefyd yn Gymraeg. 

Rhan allan o Pilgrims’ Friend Society  
March News Update

FFYRDD O YMDOPI Â STRAEN 
YN EIN BYWYDAU 
 
Mae arnom angen ychydig o 
straen yn ein bywydau, yn syml i’n 
cadw ni i fynd. Ond mae lefelau 
cronig, uchel o bwysau a straen 
yn beryglus i’n lles corfforol a 
meddyliol. Gwyddom o ymchwil 
fod straen nid yn unig yn niweidiol 
i iechyd ein calon, ond mae’n 
achosi i’r corff fod yn llidiog 
gan gynyddu’r risg o ddementia. 
Felly, beth yw’r pethau ymarferol 
y gallwn eu gwneud i leihau 
lefel straen a chael bywyd mwy 
sefydlog?

Cael o leiaf saith awr o gwsg y 
noson – Nid oes rhaid iddo fod 
yn saith awr o gwsg di-dor, ond 
mae angen tri chylch cysgu am 
90 munud yr un arnom. Os oes 
gennych adegau o fod yn effro, 
ceisiwch ganu emynau o fawl yn 
eich meddwl, neu defnyddiwch yr 
amser i weddïo.

Ymarfer Corff – y llinyn arian 
wrth sôn am iechyd – o waith 
tŷ egnïol i gerdded, rhedeg 
cyflym neu nofio. Cerdded 
sy’n boblogaidd ac yn cynnig 
amrywiaeth o lwybrau heriol. 

Ymarfer Myfyrio – Mae myfyrio 
yn dod â’n meddyliau i mewn i’r 
foment. Dywed C. S. Lewis, ‘When 
our minds are over-occupied with 
the big things happening in the world 
we become ineffective in our own 
small lives.’  Yn sicr, mae’n lefelau 
straen ni yn codi! Cawn neges 
briodol gan y Salmydd, ‘Ond yr wyf 
wedi tawelu a distewi fy enaid, fel 
plentyn ar fron ei fam; fel plentyn 
y mae fy enaid.’ (Salm 131:2).  

Chwerthin – Mae gwaith ymchwil 
diweddar yn dangos bod chwerthin 
yn gallu lleddfu stiffrwydd 
gwythiennau  gwaed a’u bod yn 
gweithio’n well. Canfu hefyd fod 
clefyd y galon yn llai cyffredin 
ymhlith pobl a oedd yn chwerthin 
y rhan fwyaf o ddyddiau na’r rhai 
oedd ddim yn gwneud hynny. 

Yfed Cocoa – Canfu ymchwilwyr 
fod pibellau gwaed yn gweithio’n 
fwy effeithiol yn ystod straen 
emosiynol pan oedd pobl yn yfed 
Cocoa. Mae’n cynnwys cemegion 
fel flavanols sy’n fanteisiol i’r 
system gardio-fasgwlaidd.  Mae’r 
un effaith i’w chael mewn siocled 
du, ond mae diod siocled poeth yn 
dod â mwy o gysur.

 

Bwrw dy bryder ar yr Arglwydd 
– Mae’r apostol Pedr yn dweud 
wrthym am fwrw ein gofal ar Iesu, 
oherwydd mae’n gofalu amdanom 
ni. (1 Pedr 5:7). Os ydym yn onest, 
mae’n haws dweud na gwneud.

Tynnu sylw – Mae llawer o bobl 
yn dweud bod garddio’n help i 
leddfu straen. Hefyd, cerddoriaeth, 
ymgolli mewn llyfr da, ac mae 
tylino ac arogli olew hanfodol yn 
ddefnyddiol.  

Ond y peth pwysicaf yw pobl. 
Dywed seiciatrydd GIG mai 
‘ffynhonnell hapusrwydd i’r 
mwyafrif llethol o bobl yw eu 
perthynas ag eraill.’ Ac yn enwedig 
yn ein heglwysi. Mae ymchwil 
wedi canfod bod pobl sy’n perthyn 
i eglwys yn byw’n hirach ac yn 
ymdopi â straen yn well nag eraill.

Clyw fy nghri, O Dduw,
a gwrando ar fy ngweddi;
o eithaf y ddaear yr wyf yn galw arnat,
pan yw fy nghalon ar suddo.
Arwain fi at graig sy’n uwch na mi;
oherwydd buost ti’n gysgod imi,
yn dŵr cadarn rhag y gelyn.
Gad imi aros yn dy babell am byth,
a llochesu dan gysgod dy adenydd.  
Salm 61:1–4
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GOLUD
GWEINIDOGAETH DEMENTIA

1. Bydd gan lawer o gartrefi gofal bobl sy’n byw 
gyda dementia. Bydd maint effaith dementia 
yn amrywio o symptomau ysgafn y clefyd i rai 
mwy dwys. Mae gwahanol fathau o ddementia 
yn effeithio ar wahanol rannau o’r ymennydd. 
Gallai symptomau gynnwys colli cof, ailadrodd, 
methu canolbwyntio, newid mewn personoliaeth, 
hwyliau cyfnewidiol ac ymddygiad ymosodol. 
Er hynny, mae gan bob person â dementia 
amrywiaeth o symptomau, felly, mae’n bwysig eu 
gweld fel unigolyn sy’n byw gyda dementia.

2. Dewch o hyd i amser cysegredig i gysylltu â nhw, 
boed hynny wrth siarad, moli, gweddïo gyda nhw 
neu mewn distawrwydd. Gallai fod trwy ystum 
syml fel dal eu llaw, gwenu a chwerthin gyda nhw. 
Mae’r eiliadau hyn yn arbennig o sylweddoli ein 
bod wedi llwyddo i gysylltu â nhw. Byddan nhw’n 
cofio sut y gwnaethoch iddyn nhw deimlo ar y 
funud honno.

3. Siarad yn araf ac yn glir bob amser, ond nid mewn 
ffordd nawddoglyd, ond gyda naws bersonol a 
chynnes, gan wneud llawer o gyswllt llygad a 
gwenu.

4. Dylid gwneud yn siwr fod sbectol yr unigolyn 
ymlaen a chymhorthion clyw yn gweithio.

5. Mae’n syniad da i gael yr amgylchedd wedi’i 
oleuo’n dda, a’i fod yn dawel. Dewis cerddoriaeth 
sy’n ennyn mawl cyn ac ar ôl y gwasanaeth. 
Defnyddiwch symbolau cyfarwydd fel croes, 
cannwyll, Beibl a hyd yn oed blodau; mae’r rhain 
yn helpu rhai unigolion i’w hatgoffa bod oedfa o 
fawl ar fin dechrau.

6. Mae’n dda i ddewis thema i’r gwasanaeth gan 
ystyried beth mae pobl yn ei rannu â chi ac i fynd 
gyda’r llif. Symud o gwmpas yr ystafell, fel bod 

modd i chi helpu pobl i ddod o hyd i emyn ar y 
dudalen neu gyffwrdd â llaw rhywun. Addoli a 
chanu gyda nhw, gan fod yn esiampl. Dylid dewis 
emynau sy’n dementia-gyfeillgar. Maen nhw fel 
arfer yn cael eu canu mewn cyweirnod is a gyda 
phenillion byr.

7. Beth bynnag yw thema’r oedfa, cadwch i 
ddefnyddio rhai elfennau’n gyson bob wythnos, 
megis gweddi agoriadol, emynau cyfarwydd, 
adrodd Gweddi’r Arglwydd, a’r Gras i gloi.

8. Darllen o Feibl llaw traddodiadol i ychwanegu at 
y pethau sy’n gyfarwydd.

9. Wrth ddod â’r myfyrdod byr i ben, mae’n dda 
medru ei wneud yn rhyngweithiol trwy ofyn 
cwestiynau, defnyddio propiau i symbylu’r 
synhwyrau. Bydd y defnydd o’r synhwyrau 
yn cyfoethogi’r profiad o addoli. Mae Duw yn 
gweithio mewn ffyrdd dirgel ac yn gallu gwneud 
llawer mwy nag y gallwn ei ofyn, ei feddwl na’i 
ddychmygu.

10. Wrth orffen gwerthfawrogi cyfraniad pobl a’u 
henwi fesul un, waeth beth maen nhw wedi ei 
ddweud. Dangos parch at bob un gan gadarnhau 
eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u caru. 
Daliwch ati i gadarnhau gwirioneddau’r Efengyl a 
bod yr Arglwydd yn eu caru gymaint.

11. Os digwydd i rhywun ymyrryd neu amharu ar 
y gwasanaeth, dylid ymateb ag amynedd a gras, 
gan alw am gymorth aelod o staff. Os ydych yn 
ymweld ac yn cymryd gwasanaeth, ewch mewn 
pâr neu grŵp bychain. Ryn ni yn dysgu i fod yn 
agored ac yn gynhwysol. Y nod yw i ni ddarganfod 
ffyrdd ble mae pobl hŷn a’r rhai sy’n byw gyda 
dementia, yn gallu ymuno yn yr addoliad, a’i gael 
yn brofiad cadarnhaol.

ARWEINIAD AR WEINIDOGAETH  
SY’N YMWNEUD Â DEMENTIA
GAN KAREN JENNINGS, CAPLAN I SEFYDLIAD CARTREFI’R METHODISTIAID (MHA).
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GOLUD
GWASANAETH DEMENTIA-GYNHWYSOL

Un o amcanion GOLUD yw cynorthwyo 
eglwysi i wasanaethu’r bobl hynny sy’n byw 

â dementia. Mae rhai eglwysi yn cynnal oedfaon 
‘dementia-gynhwysol’ arbennig ar y Sul neu yn 
ystod yr wythnos. Mae eglwysi eraill yn addasu eu 
gwasanaethau arferol i gymryd i ystyriaeth anghenion 
yr unigolion hynny fel eu bod yn parhau i fedru 
ymuno a chymryd rhan mewn oedfaon. Er mwyn 
ateb anghenion unigolion sydd â dementia a’r teulu/
gofalwyr, mae’n dda cymryd sylw o’r anawsterau 
allai godi e.e. pe bai person yn ei chael hi’n anodd i 
ganolbwyntio oherwydd cof tymor byr ac yn anodd 
i brosesu brawddegau hir. Bydd llawer o hyn yn 
dibynnu ar brofiad blaenorol yr unigolyn o fod 
yn y capel. Os ydyn nhw wedi bod yn mynychu’n 
rheolaidd, bydd atgofion wedi cael eu crisialu yn y cof 
tymor-hir. Yn fwy na thebyg, bydd trefn gyfarwydd y 
gwasanaeth yn dod â heddwch a chysur iddyn nhw.

Mae’r gwasanaeth hwn yn ceisio ystyried yr elfennau 
hyn i gyd.

PETHAU I’W HYSTYRIED WRTH GYNLLUNIO 
GWASANAETH
Dylai rhywun fod yn croesawu pobl wrth y drws, a 
chyflwyno eu hunain. Dylid sicrhau’r gofalwr/teulu 
eu bod yn deall yn iawn pe bai i’r unigolyn ymyrryd 
â’r gwasanaeth neu’n teimlo’r angen i godi o’i sedd a 
chrwydro o gwmpas y lle. Holwch a fydden nhw yn 
hoffi cael ‘cymar’ i eistedd gyda nhw ac i’w cefnogi yn 
ystod yr oedfa.

Os yn bosib, gellid trefnu i’r person â dementia 
eistedd mewn sedd hwylus i fynd allan pe bai angen 
gyda chymar a dod i mewn, heb dynnu sylw a thorri 
ar draws y gwasanaeth. 

Dechreuwch y gwasanaeth gyda gair o groeso, a 
byddwch yn glir ynglŷn â’ch bod mewn Capel, pam 
eich bod chi yno a’r hyn fydd yn digwydd. Gwnewch 
yn siŵr eich bod chi’n gwenu.

Cyflwynwch bob rhan o’r gwasanaeth a rhowch 
gyfarwyddiadau. ‘Gadewch i ni sefyll ar ein traed i 
ganu’ / ‘Gawn ni blygu ein pennau mewn gweddi’ / 
‘Cewch y darlleniad o’r Beibl ar eich taflen’ ac yn y 
blaen.

Fe all fod yn fanteisiol i chi argraffu taflen o drefn 
yr oedfa ar gyfer pawb mewn ffont clir ac eglur a 
chyfeiriwch ati’n aml. 

Defnyddiwch fersiwn draddodiadol o Weddi’r 
Arglwydd, dau neu dri o emynau adnabyddus, a 
darlleniad byr. 

Dylai’r bregeth fod yn fyr, efallai rhwng pump a 
saith munud. (Yn ein profiad ni, os yw’r person yn 
gyfforddus, gallai’r oedfa fod yn hirach na hynny. )

Os yw eich gwasanaeth arbennig chi ar ddydd Sul 
neu ar ddiwrnod gwahanol, boed mewn capel neu 
mewn cartref gofal, cofiwch y gallai unigolyn sydd 
â dementia fod yn ddryslyd ei feddwl, yn teimlo’n 
bryderus, neu angen crwydro o amgylch y lle. Dylech 
bob amser sicrhau bod cymar neu berthynas yn 
cadw cwmni i’r person. Rhowch amser i fod yn 
amyneddgar, gan wneud pob ymdrech i gynnwys yr 
unigolion dan sylw a chyfeirio atynt wrth eu henwau, 
gan ategu y rheswm pam eich bod chi yno. Gwnewch 
i bobl deimlo’n gartrefol wrth eu hannog i gymryd 
rhan.

Pan fyddwch yn trefnu gwasanaeth mewn cartrefi 
gofal, mae’n syniad da ymweld â’r cartref ychydig 
o weithiau ymlaen llaw. Os yn bosib, eisteddwch 
yng nghwmni pobl sydd â dementia. Gofynnwch i 
reolwr y cartref a oes unrhyw gyngor defnyddiol i 
chi – rhywbeth y dylech chi ei wybod? Beth os bydd 
rhywun yn amharu ar y gwasanaeth?

Gweler hefyd erthygl Gweinidogaeth Dementia / i’r 
Henoed gan Karen Jennings.
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Croeso 
Bore da, a chroeso i Eglwys / Gapel _______ .  Rydym 
ni’n mynd i addoli Duw heddiw drwy ddechrau gyda’r 
emyn cyntaf, ‘Disgwyliaf o’r mynyddoedd draw’. Fe 
welwch chi’r geiriau ar eich taflen.

Emyn
‘Disgwyliaf o’r mynyddoedd draw’ (Caneuon Ffydd 
120)

  

Gweddi
Gadewch i ni blygu pen a dweud Gweddi’r Arglwydd 
gyda’n gilydd.

Emyn 
Ein hail emyn ni yw ‘O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu’. Mae 
hi i’w gweld ar eich taflen.       
(Caneuon Ffydd 345)  

Darlleniad o’r Ysgrythur  Salm 145:1–10
Nawr fe gawn ni ddarlleniad o’r Beibl, ac fe gewch chi 
wrando wrth i mi ddarllen.

(Dewiswch y fersiwn hwnnw sy’n berthnasol i’ch 
cynulleidfa chi yma a defnyddio Beibl yn hytrach na 
ffôn.)

Y Bregeth*
Mor hyfryd yw gwybod bod yr Arglwydd yn agos! Y 
cyfan sy’n rhaid i ni ei wneud yw galw ar ei enw. Nid 
yw’n dweud bod yn rhaid i ni weddïo â geiriau mawr. 
Mae’n ein sicrhau yn y Salm hon, os ydym yn galw 
arno mewn gwirionedd, ei fod yn agos atom.

Efallai mai dim ond cri o’r galon ydyw. Mae’n debygol 
mai dyna oedd gweddi ein Harglwydd Iesu, y noson 
cyn iddo fynd i’r groes, ‘Abba, Dad.’ Weithiau mae 
angen i ni hefyd alw allan, gan droi at ein Tad nefol 
am ei help.

Yn union fel yr anfonodd ein Tad nefol angel i nerthu 
ein Harglwydd Iesu yn ei amser o angen mawr, gall 
hefyd ein helpu ni. Mae Salm 145 yn ein sicrhau 
bod yr Arglwydd yn ein gwarchod ac yn ein cadw 
oherwydd ein bod yn ei garu, ‘Yr Arglwydd sydd yn 
cadw pawb sy’n ei garu.’

*Mae’r bregeth a’r weddi i gloi yn dod o Worshipping 
with Dementia wedi ei olygu gan Louise Morse. 
Defnyddir trwy ganiatâd.

Emyn olaf 
Ein hemyn olaf ni yw ‘Diolch i ti, yr hollalluog Dduw’ 
(Caneuon Ffydd 49)

Gweddi i gloi
Ein Tad nefol sy’n llawn cariad, diolch y gallaf alw 
arnat ti. Diolch am fod yma i mi. Paid byth â gadael 
i mi anghofio y gallaf bob amser alw arnat ti fel fy 
Nhad. Diolch oherwydd bod yr Arglwydd Iesu wedi 
marw ar y groes drosof ac wedi atgyfodi, ni allaf byth 
gael fy ngwahanu oddi wrthyt ti. Helpa fi i gofio pa 
mor agos wyt ti bob dydd wrth i ti fy nghadw yn dy 
gariad. Amen.

(Gorffen) 

Atgoffwch bawb mai dyna ddiwedd y gwasanaeth.                                                                             
Os bydd lluniaeth neu ddiodydd ar gael ar y diwedd, 
rhowch wahoddiad i bawb gan ddweud yn glir lle i fynd 
at y bwyd.

 

OS AM FWY O WYBODAETH AM GOLUD 
A GWASANAETHAU DEMENTIA-
GYNHWYSOL, CYSYLLTWCH Â :

CARYS DAVIES  
carys.davies@ebcpcw.cymru

SAMANTHA HODGINS  
sam.hodgins@ebcpcw.cymru

SARAH MORRIS  
sarah.morris@ebcpcw.cymru

GELLIR DOD O HYD I WYBODAETH AR 
GYFER EGLWYSI AR DUDALEN GOLUD 
AR WEFAN EBC.

TREFN YR OEDFA
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BABY BASICS 
DYFFRYN CLWYD

Bu’n flwyddyn brysur i Baby Basics Dyffryn Clwyd 
yn 2021 – felly yn gyntaf hoffwn ddiolch i bawb 

sydd wedi cyfrannu, gweu, crosio, gweddïo a chefnogi 
fel arall. Rydym ni’n gwerthfawrogi pob un ohonoch 
– eich cefnogaeth chi sy’n ein galluogi i ddarparu’r 
gwasanaeth yma.

Daeth cyfle i ni symud i gartref newydd fis Mawrth 
2021 (er nad oedd symud yr holl focsys o flancedi 
gwlân yn llawer o hwyl!) – uned sydd â mwy o le 
storio, didoli a phacio, sydd wedi bod yn gymaint 
o fendith i ni gan ystyried ein bod wedi darparu 
cefnogaeth i dros 120 o deuluoedd yn ystod y 
flwyddyn diwethaf. Er hyn, rydym yn falch iawn o 
barhau i fod o dan adain ofalus Eglwys y Capel Mawr, 
Dinbych, sydd wedi bod yn gefn i ni o’r dechrau.

Syniad bach yn unig ydi’r patrwm gweu yma – ond 
rydym yn hapus i dderbyn unrhyw waith llaw ar gyfer 
babis!

Mae Duw wedi bod mor dda hyd yma, felly wrth 
edrych ymlaen hoffem ofyn i chi weddïo dros y 
canlynol:

• y bydd digon o gyfraniadau yn parhau i ddod i 
mewn i allu darparu i bawb sydd mewn angen

• y bydd gennym ddigon o gyllid i gwrdd â’n costau 
rhedeg

• y byddwn yn gallu lledu’r neges am ein 
darpariaeth i’r rheini sydd ei angen yn yr ardal

• egni, dyfalbarhad a llawenydd i’n gwirfoddolwyr 
wrth weithio gyda’n gilydd.

Mae ein gwaith yn parhau i fod yn brysur, felly os 
hoffech gynnig cefnogaeth mewn unrhyw ffordd 
cysylltwch ar bob cyfrif. 

Os hoffech gyfrannu yn ariannol, boed hynny’n fisol 
neu fel ‘one-off’, mae modd gwneud drwy ddilyn 
y linc canlynol: https://www.stewardship.org.uk/
partners/20397064

Mae croeso i chi anfon y ‘bwtîs’ i Baby Basics:

Heledd Iago                                                                                                                                             
Glasfryn, Gellifor, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1RY

Neu i:  

Eirian Roberts                                                                                                                                          
Swyddfa’r Chwiorydd, Coleg y Bala, Ffordd Ffrydan                                                                                                                                          
Y Bala, LL23 7RY
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CLOUD PUFF 
BOOTIES
Knitting Needle Size 6 or 4 mm

Yarn Weight (3) Light/DK (21-24 stitches to 4 
inches)

Gauge 22 sts and 30 rows = 4 ins [10 cm] in 
stocking stitch

Finished Size3 mos - to fit infant, 6 mos - to fit 
infant, 12 mos - to fit infant

MATERIALS LIST
• Softee Baby (140 g/5. oz;331 m/362 yds), Sizes: 

3 mos, 6 mos, 12 mos, Main Color (MC) 
Flannel (30044) - 1, 1, 1 ball, Contrast A Pink 
(02001) - 1, 1, 1 ball

• Size 4 mm (U.S. 6) knitting needles or size 
needed to obtain gauge

INSTRUCTIONS
Booties (make 2 alike)

Sole: With A, cast on 31 (35-39) sts. 
1st row: (WS). Knit. 
2nd row: K1. M1. K14 (16-18). M1. K1. M1. K14 (16-
18). M1. K1. 35 (39-43) sts. 
3rd and alt rows: Knit. 
4th row: K1. M1. K16 (18-20). M1. K1. M1. K16 (18-
20). M1. K1. 39 (43-47) sts. 
6th row: K1. M1. K18 (19-22). M1. K1. M1. K18 (20-
22). M1. K1. 43 (47-51) sts. 
7th to 9th rows: Knit. Break A. 
With MC, work 12 (14-16) rows garter st (knit 
every row). 
Shape foot: 1st row: (RS). K11. ssk. K6 (8-10). ssk. 
K1. K2tog. K6 (8-10). K2tog. K11. 39 (43-47) sts. 
2nd and alt rows: Purl. 
3rd row: K11. ssk. K4 (6-8). ssk. K1. K2tog. K4 (6-
8). K2tog. K11. 35 (39-43) sts. 
 

5th row: K11. ssk. K2 (4-6). ssk. K1. K2tog. K2 (4-
6). K2tog. K11. 31 (35-39) sts. 
7th row: K11. ssk. K0 (2-4). ssk. K1. K2tog. K0 (2-
4). K2tog. K11. 27 (31-35) sts. 
Beg with a purl row, work 5 (7-9) rows stocking st, 
dec 1 st at center of last row. 26 (30-34) sts. 
Cuff: 1st row: (RS). K1. *P2. K2. Rep from * to last 
st. K1. 
Rep last until Cuff measures 2 (2¼-2½) in [5 (5.5-
6) cm] ending with a RS row. 
Cast off loosely in ribbing. 
 
Sew bottom and back seam, reversing seam 
halfway through ribbing for fold back cuff.

Pompom (make 2)

Wind A around 2 fingers approx 40 times. Remove 
from fingers and tie tightly in center. Cut through 
each side of loops. Trim to a smooth round shape. 
Attach one pom-pom to each Bootie as seen in 
picture.

Abbreviations   -   M1 Make 1 stitch by picking up 
horizontal loop lying before next stitch and knitting 
into back of loop

52 • Rhaglen DORCAS •Thema Gobaith yn Iesu 2022



CREFFT 
BLANCED SENSORI

BLANCED SENSORI I’W GWAU, GWNÏO NEU CROSIO AR GYFER 
CARTREFI GOFAL YR HENOED.
Mae blanced neu fat sensori yn cynnwys amrywiaeth o bethau bychain a diddorol fel modd i dawelu ac ysgogi 
pobl sydd â dementia neu sy’n gwella ar ôl cael strôc. 

Cewch rwydd hynt i benderfynu ar faint eich blanced. Mae’r mesuriadau isod yn gwneud blanced neu fat glin. 
Gellir ei chlymu am y canol gyda rhuban fel ffedog neu ei gosod allan ar fwrdd. 

Ar ôl gorffen y blancedi, gellir eu cynnig i gartrefi gofal yr henoed, hospis ac ysbytai.

PATRWM GWNÏO BLANCED 
GOF NEU FAT GLIN
Decorations: Leftover wool, strings, large buttons, 
zippers, buckles, bells, fabric in different textures, 
soft toys, squishy and squeaky items, key rings, a 
pocket, large beads, and more.

Stiff stabilizer, fusible on both sides. – 1 piece 24 X 19 
inches or 56 X 47 cm

Fabric – 2 pieces (front and back) – 24 X 19 inches or 
56 X 47 cm

Assembly:

Lay first piece of fabric right side up on a table.
Lay second piece of fabric, right side down (on top of 
first fabric).
Lay stabilizer on top of fabrics. 
Sew around and leave one side open.
Turn fabric layers inside out.
Now you have the interfacing between the two layers 
of the mat fabric.
Finish mat’s open side by folding inwards and sewing 
shut.
Iron the mat well to allow the interface to fuse.
Sew all around the 4 sides of the mat once more to 
finish the base.

Decorating: Use your imagination; 
anything interesting and safe is suitable.                                                                               
Decorations should be securely attached to fabric for 
safety reasons.

For example: Firmly sew on a zipper, attach buttons, 
make a button-hole for large buttons with button 
flaps, sew in a bunch of wool strands (about 7 
inches/18cm – to be braided); attach belt and buckle, 
sew in a fluffy piece of fabric and leather, attach 
pom-poms, small soft toy.

Some tips: ‘Fidget’ or Sensory blankets can be 
quilted, knitted or crochet blankets with different 
decorations to provide sensory stimulation for 
residents living with dementia or a lovely gift for 
those who are not. 
 
• The blanket can be plain, simply to provide 

warmth and comfort. 

• Brightly coloured but not too heavily patterned. 

• They can be large to lay across a resident’s bed or 
big enough to lay over a resident’s legs. 

• Ribbons, beads, buttons, loops, zippers, buckles, 
pompoms, a pocket or two to put things in etc. 

• But keep it simple, too much could be scary or 
confusing for some residents. 

• All decorating items should be securely attached 
so that residents cannot pull them out. 

• Decorative items should be large enough so if 
residents do manage to pull them off, they can’t 
swallow them.
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ENGHREIFFTIAU 
O FLANCEDI A 
MATIAU SENSORI                 

Blanced gof 
wedi ei gwau

Mat sensori 
wedi ei wnïo

Matiau bychain 
wedi eu crosio
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TRUTH BE TOLD

BETH YDY TRUTH BE TOLD?
Prosiect sydd a’i ffocws ar bontio rhwng-
cenedlaethau yw Truth Be Told (TBT). Ei brif nod yw 
i ddwyn llawenydd a bywyd i mewn i gartrefi gofal 
wrth i deuluoedd cyfan ymweld â phreswylwyr y 
cartref i fwynhau adrodd a chlywed storïau o’r Beibl, 
actio a chanu, a chreu naws ‘deuluol’ gyda’i gilydd.  
Mae’r prosiect yn darparu hyfforddiant, adnoddau a 
chefnogaeth i eglwysi, i’w galluogi i ffurfio grwpiau 
ryng-genedlaethol i hybu budd a lles meddyliol, 
emosiynol ac ysbrydol preswylwyr y cartre gofal, heb 
anghofio’r ymwelwyr eu hunain.  

Ffurfiwyd y prosiect Truth be Told gan y storïwr 
proffesiynol Gemma Gillard. Enillodd y cynllun 
wobr Prosiect Labordy Rhwydweithiol Cinnamon yn 
y flwyddyn 2019, am gynllunio prosiect arloesol lle 
gwelir yr Eglwys a’i bryd ar wella cyflwr iechyd a lles 
pobl o bob oedran, er budd cymunedau lleol. 

BETH YW PWRPAS TRUTH BE 
TOLD?   
Credwn fod yr Eglwys yn adlewyrchiad o undod 
teuluol, o gariad a defosiwn sy’n pontio rhwng-
cenedlaethau. Mae Truth be Told  wedi ei sefydlu 
i ddangos i bawb eu bod yn cael eu gwahodd i 
‘berthyn’ i’r teulu beth bynnag eu hoedran. 

SUT ALL TRUTH BE TOLD FOD 
O FUDD I’CH EGLWYS A’CH 
CYMUNED CHI?
Rydym yn byw mewn cymdeithas lle mae pobl yn 
byw yn hŷn. Daw hynny gyda’i heriau fel unigrwydd, 
arwahanrwydd, anhwylderau iechyd, cyflwr dementia  
Mae unigrwydd wedi cynyddu yn ein gwlad ni yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae hyn yn cael 
effaith ar bobl o bob oedran - gan gynnwys y rhai 
hynny sydd mewn cartrefi gofal. Credir eu bod nhw 
o bawb, ddwywaith yn fwy tebygol o brofi unigedd 
difrifol, o’u cymharu ag oedolion hŷn eraill sy’n 
byw yn y gymuned.  Maintais yr Eglwys yw ei gallu 
i bontio allan i’r gymuned gan agor llwybr i rannu 
cariad a charedigrwydd yr Arglwydd gyda’r rhai unig 
ac anghenus.

Gall eglwysi bartneru gyda Truth be Told am un ffi 
cofrestru ar y dechrau a thaliadau misol wedi hynny.  
Am y costau, bydd yr Eglwys yn derbyn hyfforddiant 
a chefnogaeth reolaidd at gynnig sesiynau a threfnu 
cwricwlwm, llawer o adnoddau perthnasol i fedru 
‘gwthio’r cwch i’r dŵr’ a rhoi dechrau arni, ynghyd â 
mynediad i wefan Truth be Told (TBT). 
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SUT ALL TRUTH BE TOLD FOD O 
FANTAIS I GARTREFI GOFAL?
Mae llawer o fanteision i gartrefi gofal a’u 
preswylwyr:

• ffurfio cysylltiadau a meithrin perthynas dda gyda 
theuluoedd o’r gymuned leol 

• cynnig darpariaeth ysbrydol i’r preswylwyr trwy 
eu cyswllt ag eglwysi lleol

• trefnu cyfleoedd i gymdeithasu, gyda’r bwriad o 
hel atgofion ac i gadw i symud cymaint â phosib

• symbylu’r meddwl trwy gynnig cyfleoedd sy’n 
annog cyfranogi ac ymateb i sefyllfaoedd 

• dangos urddas a pharch at gyfraniad pawb a 
gwerthfawrogi hawl yr unigolyn i fynegi ei farn 

• sesiynau yn llawn hwyl a sbri!

SYLWADAU’R PRESWYLWYR:
Keith:  “Mae’r plant mor glên ac yn llawn bywyd, 
dydyn nhw ddim yn swil i gymryd rhan - ac am i 
bawb arall ymuno i mewn yn yr hwyl.”

Diana:  “Dwi wedi mwynhau pob munud o’r amser 
hefo nhw. Fedrai ddim aros i weld y plant a’u rhieni 
annwyl unwaith eto.” 

Beryl, bydwraig wedi ymddeol: “Dros y blynyddoedd 
dwi wedi magu cannoedd o fabanod ond dyma’r 
tro cyntaf ers amser maith i mi gael magu baban yn 
cysgu yn fy nghôl. Maen deimlad mor braf iawn ac 
rwyf ar ben fy nigon.”

Liz, mam y grŵp:  “Sesiwn Truth be Told yw 
uchafbwynt fy wythnos i!” 

Cara, plentyn tair blwydd oed:  “Plîs gawn ni ddod 
eto?”

BETH SY’N DIGWYDD YN Y 
SESIYNAU?
Mae Truth be Told yn dilyn yr un drefn bob wythnos, 
fel bod pawb yn gyfarwydd â’r drefn a gwybod beth 
sy’n dod nesaf. Felly, yn gallu ymlacio a mwynhau.  
Dyma enghraifft i chi:

10:30 Amser i’r teuluoedd i ymgynnull yn y cartref 
gofal, cofrestru a ‘sgrifennu eu henwau ar 
fathodynnau i’w gwisgo. 

10:40 Mynd i mewn i lolfa at y preswylwyr a 
dechrau cynhesu gyda chân. Cyflwynir 
bathodynnau adnabod hefyd i’r preswylwyr. 

10:45 Arweinydd y grŵp yn dweud gair o groeso ac 
yn cyflwyno’r sesiwn. Pawb mewn cylch yn 
cyfarch ei gilydd. 

10:50 Amser i’r plant i gasglu’r props o’r bag 
theatr arbennig a rhannu’r eitemau gyda’r 
preswylwyr.  Mae pob prop yn cyfateb i 
hwyangerdd. Bydd pawb yn eu canu gyda’i 
gilydd. 

11:00 Amser stori a bydd pawb yn cymryd rhan, a 
neb yn cael eu gadael allan o’r hwyl. 

11:05 Amser dawnsio, a phawb yn cael cyfle i ymuno 
yn y ddawns boed yn sefyll neu yn eistedd.

11:10 Ychydig o amser yn sbar, felly mynd i nol mwy 
o fagiau, propiau a chaneuon.

11:20 Amser dod a’r swigod allan, a’r parasiwt a 
chanu cân i dawelu cyn gorffen y sesiwn.  
Annog y plant i fynd ar eu cwrcwd o dan 
y parasiwt ac wedyn i chwythu’r swigod i 
gyfeiriad y preswylwyr. 

11:25 Plant yn derbyn barthodyn gyda gair/neges y 
dydd, ac i helpu i rannu sticeri i’r preswylwyr. 

11:30 Gofynnir i’r cartref gofal i ddarparu cinio 
ysgafn i’r plant fel brechdanau bychain 
a ffrwythau y byddan nhw’n eu bwyta ar 
flanced bicnic.  Ar yr adeg hynny, bydd cyfle 
i’r preswylwyr a’r rhieni i fwynhau sgwrs dros 
baned. 

12:00 Diwedd y sesiwn ac amser i’r ymwelwyr i fynd 
adref.

AM RAGOR O WYBODAETH AM 
YR UCHOD AC AR GYNLLUN 
TRUTH BE TOLD EWCH I’R 
WEFAN:  
https://truthbetold.org.uk
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CADW’N GOBAITH 
YN YR ARGLWYDD                                   

AM FFYDD
Felly, gan ein bod ni wedi’n derbyn i berthynas iawn 
gyda Duw, drwy gredu, mae gynnon ni heddwch gyda 
Duw o achos beth wnaeth ein Harglwydd ni, Iesu y 
Meseia. 

Wrth gredu dŷn ni eisoes wedi dod i brofi haelioni 
Duw, a gallwn edrych ymlaen yn llawen i gael rhannu 
yn ei ysblander. Rhufeiniaid 5:1,2

Ffydd ydy’r sicrwydd fod beth dŷn ni’n gobeithio 
amdano yn mynd i ddigwydd. Mae’n dystiolaeth sicr 
o realiti beth dŷn ni ddim eto’n ei weld. Hebreaid 11:1

 
BODLONRWYDD
Mae byw’n dduwiol yn cyfoethogi bywyd go iawn pan 
dŷn ni’n fodlon gyda beth sydd gynnon ni yn faterol. 

Doedd gynnon ni ddim pan gawson ni ein geni, 
a fyddwn ni’n gallu mynd â dim byd gyda ni pan 
fyddwn ni farw. Felly os oes gynnon ni fwyd a dillad, 
gadewch i ni fod yn fodlon gyda hynny.                      
1 Timotheus 6:6-8

Byddwch yn ddiariangar yn eich dull o fyw; byddwch 
yn fodlon ar yr hyn sydd gennych. Oherwydd y mae 
ef wedi dweud, “Ni’th adawaf fyth, ac ni chefnaf arnat 
ddim.” Am hynny dywedwn ninnau’n hyderus:

“Yr Arglwydd yw fy nghynorthwywr,
ac nid ofnaf;
beth a wna pobl i mi?”

Hebreaid 13:5

 
CARIAD
Mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn garedig. 
Dydy cariad ddim yn cenfigennu, ddim yn brolio’i 
hun, nac yn llawn ohono’i hun.                                          

Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus, nac 
yn mynnu ei ffordd ei hun drwy’r adeg. Dydy e ddim 
yn digio a phwdu, ac mae’n fodlon anghofio pan mae 
rhywun wedi gwneud cam. 1 Corinthiaid 13:4,5

Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu’n gilydd, am fod 
cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy’n caru 
fel hyn wedi’i eni’n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. 
1 Ioan 4:7

DIOLCHGARWCH
Gadewch i’r neges wych am y Meseia fyw ynoch 
chi, a’ch gwneud chi’n ddoeth wrth i chi ddysgu 
a rhybuddio’ch gilydd. Canwch salmau, emynau 
a chaneuon ysbrydol i fynegi eich diolch i Dduw. 
Colosiaid 3:16

Dewch i mewn i’w byrth â diolch,
ac i’w gynteddau â mawl.
Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw.
Oherwydd da yw’r ARGLWYDD;
y mae ei gariad hyd byth,
a’i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. 
Salm 100:4,5

GWEDDI
Bydd (Duw) yn ymateb ar unwaith i’r rhai sy’n galw 
arno ddydd a nos! Luc 18:7

Bydda i’n gwneud beth bynnag ofynnwch chi am 
awdurdod i’w wneud, fel bod y Mab yn anrhydeddu’r 
Tad. Cewch ofyn i mi  am awdurdod i wneud unrhyw 
beth, ac fe’i gwnaf. Ioan 14:13,14

A hwn yw’r hyder sydd gennym ger ei fron ef: y bydd 
ef yn gwrando arnom os gofynnwn am rywbeth yn 
unol â’i ewyllys ef. 1 Ioan 5:14

ANGEN TANGNEFEDD
Heddwch – dyna dw i’n ei roi yn rhodd i chi; yr 
heddwch go iawn sydd gen i, a neb arall, i’w roi. 
Dw i ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd â’r byd. 
Peidiwch cynhyrfu, a pheidiwch bod yn llwfr.  
Ioan 14:27

Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn 
perthyn i’r Arglwydd. Philipiaid 4:4

Yn awr gorweddaf mewn heddwch a chysgu,
oherwydd ti yn unig, ARGLWYDD, sy’n peri imi fyw’n 
ddiogel. Salm 4:8
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WEDI TORRI EICH CALON 
Pan mae’r rhai sy’n byw’n iawn yn gweiddi am help, 
mae’r ARGLWYDD yn gwrando ac yn eu hachub nhw 
o’u holl drafferthion. Mae’r ARGLWYDD yn agos at 
y rhai sydd wedi torri eu calonnau. Mae e’n achub y 
rhai sydd wedi anobeithio. Salm 34:17,18

Mae e’n iacháu y rhai sydd wedi torri eu calonnau. 
Salm 147:3

Ymddarostyngwch, gan hynny, dan law gadarn Duw, 
fel y bydd iddo ef eich dyrchafu pan ddaw’r amser. 
Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae 
gofal ganddo amdanoch. 1 Pedr 5:6,7

YN BRYDERUS
Clod i Dduw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Fe 
ydy’r Tad sy’n tosturio a’r Duw sy’n cysuro. Mae’n ein 
cysuro ni yng nghanol ein holl drafferthion, felly dŷn 
ni yn ein tro yn gallu cysuro pobl eraill. Dŷn ni’n eu 
cysuro nhw drwy rannu am y ffordd mae Duw’n ein 
cysuro ni. 2 Corinthiaid 1:3,4

Dŷn ni’n ansicr weithiau, ond heb anobeithio; yn cael 
ein herlid, ond dydy Duw ddim wedi’n gadael ni; yn 
cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein 
traed bob tro! 2 Corinthiaid 4:9

YN TEIMLO’N ANNIGONOL
“Mae fy haelioni i’n hen ddigon i ti. Mae fy nerth i’n 
gweithio orau mewn gwendid.” 2 Corinthiaid 12:9

Dw i’n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn 
rhoi’r nerth i mi wneud hynny. Philipiaid 4:13

Myfi yw’r winwydden; chwi yw’r canghennau. Y mae’r 
sawl sydd yn aros ynof fi, a minnau ynddo yntau, yn 
dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni 
allwch wneud dim. Ioan 15:5

YN UNIG
Yr ARGLWYDD ydy fy mugail i; mae gen i bopeth 
dw i angen. Mae’n mynd â fi i orwedd mewn porfa 
hyfryd, ac yn fy arwain at ddŵr glân sy’n llifo’n dawel. 
Mae’n rhoi bywyd newydd i mi, ac yn dangos i mi’r 
ffordd iawn i fynd. Ydy, mae e’n enwog am ei ofal. 
Salm 23:1-3

Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw,
yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd,
yn ddyrchafedig ar y ddaear.
Y mae ARGLWYDD y Lluoedd gyda ni,
Duw Jacob yn gaer i ni. Salm 46:10,11

* Detholiad allan o’r Testament Newydd a’r Salmau gan y 
Gideoniaid. Adnodau o beibl.net

NERTH BOB DYDD

Gobaith am bob dydd, a nerth am 
bob amgylchiad. Llyfryn bychan 
gydag adnodau ar gyfer pob dydd o’r 
mis, sy’n gofyn am help Duw, ac yn 
sôn am addewidion Duw.  
Mae Gweddi’r Arglwydd a thair Salm ar ei ddiwedd.                                        

COPÏAU AM DDIM AR WEFAN 
www.lifewords.global
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Cefnogi
Os dymunwch anfon cyfraniad i: 

• gefnogi’r prosiectau cenhadol 

• argraffu’r llyfr thema

Anfonwch eich cyfraniadau at Eirian, gan nodi mai arian yw hwn tuag at Prosiectau 
Cenhadol y Chwiorydd ProsC22 a/neu costau’r llyfr thema LlTh22.

Sieciau yn daladwy i ‘Adran y Chwiorydd Bywyd a Thystiolaeth’  
Gan nodi ProsC22 a/neu LlTh22 ar gefn y siec. 

Dylid postio sieciau i Eirian Roberts, Swyddfa’r Chwiorydd,  
Coleg y Bala, Ffordd Ffrydan, Y Bala, LL237RY

Neu mae posib talu drwy BACS gan ddefnyddio y manylion yma: 

Enw’r Cyfri: Adran y Chwiorydd Bywyd a Thystiolaeth
Rhif y cyfri:  14015587
Cod didoli:  52 30 32
gan nodi: ProsC22/LlTh22

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

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

BWLETIN CENHADOL
BWLETIN CENHADOL 

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

Copi print mawr hefyd ar gael o Swyddfa’r Chwiorydd. 



Myfi yw 

Alffa ac Omega, 
y dechrau a’r diwedd.  
DATGUDDIAD 22.13 


