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Cyflwyniad gan Christine Hodgins 
Llywydd Is-bwyllgor y Chwiorydd  
Annwyl gyfeillion 
 
Pleser o’r mwyaf unwaith eto ydi 
ysgrifennu cyflwyniad byr i’r 
rhifyn newydd o’r Bwletin 
Cenhadol. Rwyf bob amser yn 
edrych ymlaen at ei weld yn cael 
ei gyhoeddi ac i allu darllen 
newyddion ac erthyglau yn rhoi 
gwybodaeth i ni am bopeth yr 
ydym yn ei wneud yn Adran y 
Chwiorydd. 
 
Rydym erbyn hyn hanner ffordd 
trwy’r flwyddyn, yn cofio ein 
thema o ‘Gobaith yn Iesu, Fi 
ydy’r Alffa ac Omega’. A ninnau 
bellach yn ôl i drefn ar ôl 
gwyliau’r Haf, byddai’n dda cael 
ein hatgoffa o’r thema hon a 
cheisio meddwl am ffyrdd o 
ledaenu’r newyddion da hwn i’n 
ffrindiau a’n cymdogion. Mae’r 
rhan fwyaf ohonom yn ein 
heglwysi wedi dathlu’r Cynhaeaf 
ac wedi diolch i Dduw am Ei 
ddaioni a’i ffyddlondeb. Nawr 
mae gennym ychydig wythnosau 
i feddwl am yr hyn y gallwn ei 
wneud yn ein heglwysi i ddathlu’r 
Nadolig a’i ddefnyddio fel cyfle i 
ledaenu newyddion da Gobaith 
yn Iesu. 
 
 

Wrth gwrs ein bod yn byw trwy 
gyfnod anodd, rydym yn 
gwynebu heriau economaidd ac 
ofnau am sefyllfaoedd mewn 
gwledydd eraill yn enwedig yn yr 
Wcráin. Gwelwn hefyd ddirywiad 
yn ein Heglwysi wrth i ni geisio 
gweithio o wythnos i wythnos. 
Mae’n demtasiwn edrych ar 
leoedd eraill a meddwl y byddai’n 
haws bod mewn sefyllfa wahanol, 
ond darllenais yn ddiweddar nad 
oes lle delfrydol i wasanaethu 
Duw, ac eithrio lle mae Ef wedi 
eich gosod chi i lawr! Rwyf bob 
amser yn caru’r stori yn yr 
efengylau am y wraig a gafodd 
ganmoliaeth gan Iesu oherwydd 
er na allai wneud pethau mawr, 
“A allodd hi, fe’i gwnaeth”. 
(Marc 14 adn 8-9). Dywedodd 
Iesu y byddai hi'n cael ei chofio 
lle bynnag y mae’r Efengyl yn 
cael ei phregethu yn y byd. Felly 
mwynhewch y rhifyn newydd 
hwn o’r Bwletin Cenhadol, a 
gadewch inni wneud yr hyn a 
allwn i ledaenu’r newyddion da 
fod ‘Gobaith yn Iesu’, lle 
bynnag y mae Ef wedi ein gosod. 
 
Boed i Dduw ein bendithio wrth i 
ni weithio iddo. 
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Eitemau ar gyfer Baby Basics
Dyma ydi llun hyfryd o waith crefftus iawn dwy wraig o Gricieth 
sydd yn dangos cariad at eraill.  Rydym wedi bod yn ffodus iawn o 
dderbyn llond bag o ddillad babanod a mae’r cyfan wedi eu anfon 
at yr elusen ‘Baby Basics’ yn Ninbych.  Rydym wedi son o’r blaen 
am yr elusen yma ac am y gwaith arbennig mae nw’n gwneud, 
mae digon o wybodaeth amdanynt yn y llyfr thema. Oes rhai eraill 
ohonoch yn dod at eich gilydd i wau neu wnio?  Byddai’n braf 
iawn clywed am eich grwpiau sy’n cyfarfod.  Mae yn ffordd da i 
gymdeithasu, dangos sgiliau ac wrth gwrs rhannu cariad.  Os 
ydych angen syniadau mae patrymau ar dudalen 52 a 53 o’r llyfr 
thema neu cysylltwch gyda’r swyddfa am fwy o wybodaeth.     



CASGLIAD ARBENNIG 
SASIYNAU 2022

SASIWN 
SAESNEG                      

Y DE                    

£2,450 

SASIWN 
GYMRAEG                    

Y GOGLEDD          

£12,500 

SASIWN 
SAESNEG                     

Y GOGLEDD     

£1,800 

SASIWN 
GYMRAEG  

Y DE                      

£7,480

£24,230.00
Cyfraniadau o’r cyfanswm uchod – wedi rhannu rhwng Cartref a 
Rhyngwladol 
 
Cartref 
Swyddfa’r Chwiorydd yn y Bala  2,500 
Cyhoeddiadau                                                                3,500                     

          £6,000 
Gweddill o £6,115  
 

Os gwyddoch am unrhyw waith Cenhadol newydd yn eich ardal, mae posib 
gwneud cais am grant o’r arian sy’n weddill cyn Rhagfyr 31ain 2022. 

Ffurflen ar gael o swyddfa’r Chwiorydd. 
 

Rhyngwladol 
Carys Humphreys, Taiwan                500 
Ysbyty Tebellong, Lesotho HIV/TB  3,000 
Reaching Romania 2,000 
Cornerstone Uganda 1,000 
K Ward, Ysbyty Synod 3,250 
EPJM Singapore 1,000 
Way of Hope, Hungary 1,500 
                           £12,250 
Defnyddiwyd £135 o’r Gronfa Argyfwng i glirio’r gwahaniaeth  
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GOLUD dementia 2022 
 

Pan feddyliwn am y gair dementia, mwyaf 
tebyg pethau negyddol sy’n dod i’n cof. Er bod 
llawer o waith ymchwil yn digwydd i ddarganfod 
mwy am dementia, d’oes dim iachâd llwyr i 
dementia ar hyn o bryd. Yn ddiweddar, fe glywn 
gan y Gymdeithas Alzheimer fod posib ‘byw yn 
dda’ gyda dementia, o gael y gofal a’r 
gefnogaeth addas.  

Ryn ni’n dymuno fel eglwysi i fedru cynnig 
cefnogaeth addas ac sydd o fewn ein cyrraedd, 
i’r rhai sy’n byw â dementia. Mae sesiynau 

Ffrindiau Dementia ar gael trwy Golud, sy’n hybu ein hymwybyddiaeth 
sylfaenol o dementia.    

 
Llyfr Chwe Cham Allweddol tuag at Eglwys 
Dementia-Gyfeillgar.  

 
Datblygiad diweddaraf y cynllun yw cyhoeddi 

fersiwn Gymraeg o lyfr gan y Gymdeithas Pilgrims’ 
Friend, Six Steps to Making a Dementia-Friendly 
Church, sy’n annog eglwysi i fod yn fwy hyderus 
wrth geisio ateb anghenion y rhai sy’n wynebu 
dementia, yn ymarferol ac yn ysbrydol. 
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Ar gyfer unigolion sy’n byw â dementia 
cyhoeddwyd llyfryn dwyieithog Gweddiau 
Gwerthfawr/Treasured Prayers.                                              
Detholiad o adnodau ac emynau cyfarwydd i 
ysbrydoli gweddi a’n hatgoffa o addewidion yr 
Arglwydd. Ceir ynddo luniau o lefydd gwyliau yng 
Nghymru i ysgogi’r cof a chreu sgwrs am atgofion 
hapus.  

           
Ar y gweill mae CDd Trysorau’r Ysgol Sul – cyfle i 

brocio’r cof wrth ganu emynau o gyfnod plentyndod a 
dweud adnod. Bydd CDd hefyd ar gael yn Saesneg: 
Wonderful Words of Life. Ein bwriad, maes o law, yw 
gosod rhaglen y CDdiau ar wefan EBC ar gyfer ffrydio 
byw.  

Bydd copïau o’r adnoddau uchod ar gael trwy 
gysylltu gyda ni ar y rhifau uchod a thrwy Eirian 
Roberts, Swyddfa Chwiorydd 01678 520065. 

 
Mae’r adnoddau yn rhad ac am ddim ac wedi eu 
noddi gan Golud. 
 
Diolch yn fawr am bob cefnogaeth i  
gynllun Golud. 
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Mynd a dod…
Myfyriwr Gap newydd  
Coleg y Bala 
 

Fy enw i yw Sion Gwyn Williams, 
rwyf yn 18 mlwydd oed. Dwi’n dod o 
deulu mawr gyda 7 o blant, ac wedi 
fy magu yn Waunfawr ger 
Caernarfon. Pan yn blentyn doedd 
dim rhaid i mi fynd i’r Capel, cawn 
ddewis dros ein hunain a doedden ni 
ddim yn cael ein barnu. Yr unig 
adegau roeddwn yn mynd i’r Capel 
oedd i’r oedfa Nadolig yng Nghapel 
Waunfawr. Cychwynais fynd i CIC 
(Clwb Ieuenctid Cristnogol) pan 
roeddwn yn 12 mlwydd oed a dyna 
pryd wnaeth Iesu cael gafael arnaf i. 
Cychwynais ofyn cwestiynau fel “ydy 
hyn yn wir?”, ond roedd genai ofn 
colli allan a meddwl beth fyddai  fy 
ffrindiau’n dweud, felly wnes i ddim dewis rhoi fy mywyd i Iesu. Bellach 
ymlaen clywais am Coleg y Bala, a gan nad ydym yn deulu cyfoethog iawn, 
roedd dod i Coleg y Bala yn wyliau da ac roeddwn wedi gwirioni gyda’r hwyl 
oedd yno. Hoffwn ddiolch yn ofnadwy am y gefnogaeth ariannol gan 
Bedyddwyr Arfon a wnaeth ganiatau i mi allu dod i’r Coleg dros y 
blynyddoedd.  

 
Wrth fynd i’r Coleg 3 gwaith y flwyddyn ac i’m CIC lleol dyma fi’n dysgu 

mwy am Iesu. Dwi’n cofio un tro i un o’r siaradwyr (Rhys Hughes, cyn 
myfyriwr gap yn y Coleg) ddweud “ydych chi’n barod i agor drws eich calon 
i Iesu?” a dyna wnes i, yn 15 oed rhoddais fy mywyd i Grist am y tro cyntaf. 
Nid yw hyn wedi bod yn siwrne hawdd, oherwydd ar adegau rwyf wedi 
pellhau wrth Dduw, ond mae’r adegau hynny wedi fy ngwneud yn gryfach 
oherwydd dwi’n profi haelioni Duw yn ddyfnach pob amser. Sylweddolais 
nad oeddwn yn haeddu y fath trugaredd. Felly, wnes i edifarhau am y ffordd 
roeddwn i’n byw a stopio bod yn ddiog, cychwynais redeg lot, darllen y 
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Beibl o ddifri a hefyd peidio ofni rhannu am y newyddion da a dewis rhoi 
popeth i Iesu. Bywyd newydd.  

 
Ond pam dod ar fy mlwyddyn gap i Coleg y Bala yn hytrach na mynd yn 

syth i Goleg neu Brifysgol? Fy ateb yw, fy mod eisiau rhoi rhywbeth yn ol i’r 
gymuned wnaeth newid fy mywyd i. Fy nymuniad ydi gallu helpu plant eraill 
sydd yn dod i redeg i ddwylo’r Arglwydd, fel helpodd staff Coleg y Bala fi 
pan oeddwn yn 15. Dwi’n gobeithio gallu adlewyrchu Crist i’r ieuenctid a’u 
helpu i gymryd y cam o ddilyn Iesu. Credaf hefyd fod y blwyddyn yma yn 
angenrheidiol i adeiladu ar sgiliau rwyf am eu defnyddio yn y byd go iawn, 
megis magu hyder mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, gallu defnyddio arian 
yn ddoeth, sgiliau byw a gallu gwarchod fy hun. Rwyf hefyd wedi dewis dod 
i Coleg y Bala oherwydd y lleoliad, mae’n ardal hyfryd a gyda cymuned 
braf, bydd blwyddyn yma yn ardderchog. Rheswm arall dros ddod i Coleg y 
Bala yw er mwyn adeiladu fy ffydd, rwyf eisiau gadael y Coleg yn hollol 
hyderus ym mhob sefyllfa yn fy ffydd gan ddyfnhau fy ngwreiddiau yn Iesu 
a bod yn siwr y gallaf wynebu unrhywbeth gyda Duw. Dwi’n gweddio felly y 
bydd y Blwyddyn Gap yma’n galluogi fi i aeddfedu fel Cristion.  

 
Wrth dreulio blwyddyn yng Ngholeg y Bala rwy’n gobeithio elwa’n fawr 

iawn yn fy sgiliau dysgu a chreu disgyblion. Dros yr Haf rwyf wedi cychwyn 
cyd-gerdded gyda fy ffrindiau agosaf i’w hannog  nhw i agosau at y 
gwirionedd. Ni wedi bod yn gwneud hynny drwy ddarllen trwy’r Salmau a 
Luc. Rwyf hefyd ynghyd a 2 arweinydd arall wedi cychwyn rhedeg grwp 
Alffa i bobl ifanc yn y Bala. Pob yn ail nos Sul rydym yn ymuno fel grwp 
ieuenctid i wylio fideo ac ateb cwestiynau gwahanol am ffydd ac am Iesu. 
Mae hyn wedi bod yn fendith mawr oherwydd mae dros 14 o bobl ifanc yn 
dod. 

 
Bydd y sgiliau rwyf yn dysgu yma yn y Coleg a’r ffaith fy mod yn gweithio 

gyda phlant a phobl ifanc o fudd mawr i mi ac yn gyfle gwych i’m siapio i 
fewn i’r athro yr hoffwn fod yn y dyfodol. Dwi’n gweddio bydd y flwyddyn 
yma yn siapio fi’n fwy a fwy tebyg i Iesu, ac y byddaf yn gallu dangos cariad 
llwyr yr Arglwydd i eraill. Credaf fy mod i am elwa yn fawr iawn yn ystod y 
flwyddyn wrth aeddfedu fel arweinydd tim, arwain mewn clybiau, cyd-
weithio gyda chyd-weithwyr amrywiol a hefyd datblygu i fod yn fwy cyfiawn 
yn fy ngweithredoedd. 

 
Fe fuaswn i wir yn gwerthfawrogi eich gweddïau dros fy mlwyddyn yn y 

Coleg. Dwi’n hynod o ddiolchgar am bob cefnogaeth. 
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Dim ond nodyn bach i ddechrau, i 
ddweud diolch yn fawr,  am eich holl 
gefnogaeth a gweddïau dros y 
blynyddoedd ers fy mlwyddyn gap, 
cynllun Relay, gweithio mewn Eglwys ym 
Manceinion a hyd at heddiw. Erbyn rwan, 
dwi’n byw yn Wrecsam a wedi prynu tŷ 
yng nghanol, bellach beth mae nhw’n 
galw yn ddinas! Dwi’n gweithio fel 
gweithiwr plant rhan amser i Eglwys 
Stryd Gobaith. Os ydych chi’n adnabod 
Wrecsam, mae’r Eglwys wedi ei leoli yn 
yr hen adeiliad Burtons ar Stryd Gobaith!   
  
Mae fy wythnos arferol yn edrych yn 
debyg i hwn; Ysgol Sul bob bore dydd 
Sul, sydd bellach wedi tyfu.  Mae yna ddau grŵp a dwi’n cael y fraint o arwain y 
ddau. Mae wedi bod yn anhygoel gweld y grwpiau yma yn tyfu. Erbyn hyn, 
rydym hefyd wedi dechrau amser o addoliad i’r plant yn fisol ar y Sul.  Dwi wrth 
fy modd yn gweld y plant yn rhan o’r Eglwys ac yn addoli.  
 
Unwaith bob tymor rydym ni hefyd yn gwneud digwyddiad ‘Families in the 
Forest’. Mae hyn yn gyfle i deuluoedd yr eglwys a’r gymuned yn Wrecsam fynd 
am dro gyda’i gilydd i edrych ar fyd natur ac i edrych ar greadigaeth Duw. Yn 
wythnosol, yn ystod y tymor, rydym yn rhedeg grŵp mam a’i phlentyn o’r enw 
‘Bouncing Beans’. Mae hyn yn amser hyfryd lle rydym yn gallu cynnig 
cymdeithas i rieni yr Eglwys a hefyd i gymuned Wrecsam.  Rwyf yn y broses o 
gydweithio gyda Siwan Jones, Capel y Groes, i gyrraedd allan at y gymuned 
Gymraeg gyda’i grwp mam a’i phlentyn.  Ein gweddi yw, gallu partneru gyda 
eraill i rannu y newyddion da am Iesu Grist.   
   
Mae’n amser cyffroes yma yn Wrecsam. Mae Duw ar waith a dwi mor 
ddiolchgar ei fod wedi fy arwain i’r gwaith yma. Mae fy mhrofiadau yn helpu 
gyda’r cyrsiau plant yn Coleg y Bala, wedi bod yn amhrisadwy a dwi mor 
werthfawrogol o’r cyfleuon a’r profiadau yna.  Un o fy hoff bethau ydi clywed 
pobl sydd yn dod i’r eglwys yn rhannu sut mae nhw wedi cael eu cyffwrdd gan 
waith y Coleg!! Rwyf mor falch ein bod yn gallu partneru yn y gwaith a bod yn 
rhan o be mae Duw yn gwneud yn y plant yma yng Nghymru.  Eto, diolch i chi 
am eich parodrwydd i ymroi ynof, dwi mor ddiolchgar a byddaf yn parhau i 
werthfawrogi eich gweddïau dros fy nghwaith.   
 
Sara Erin Edwards 

Gweinidogaethu yn Wrecsam
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DATHLIAD CENHADOL 
MERCHED Y GOGLEDD 
Mai 4ydd 
Capel Maengwyn  
MACHYNLLETH 
 
Siaradwraig wadd: 
2 o’r gloch – 
Mrs Nerys Siddall, 
Llanuwchllyn 

 

                
 

SASIWN CENHADOL  
Y DE 

Mai 18fed 
Capel y Morfa 

ABERYSTWYTH 
 

Siaradwyr:  
2 o’r gloch –  

Mererid Mair, Caernarfon 
 

5 o’r gloch –  
Arfon Jones, Caerdydd 

SASIYNAU CENHADOL 
2023

Capel Maengwyn

Capel y Morfa
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Yn 2010 anfonwyd grant o £1,000 at Ladbasuk Lyngdoh o Shillong i’w galluogi i 
astudio yn Bishop’s College, Kolkata.  Wel, braf ydi gallu rhannu y llythyr isod daeth 
gan Ladbasuk i gyhoeddi ei bod wedi graddio a derbyn ei doethuriaeth.  Mi 
gymerodd sawl blwyddyn iddi gwbwlhau ei chwrs ond mae hi’n diolch i Dduw am 
hyn ac yn diolch i Chwiorydd EBC am ein gweddïau a cefnogaeth ariannol.  (Dwi 
heb ei gyfieithu gan dwi’n teimlo byddwn yn colli be sydd wedi cael ei ysgrifennu o’r 
galon)  
 

Mae ein diolch yn mynd at Bethan Richards, Abertawe am gadw mewn cysylltiad 
gyda Ladbasuk a hefyd am roi gwybod i ni am y brofedigaeth fawr gwynebodd 
Ladbasuk y llynedd pan fu farw ei gŵr. Estynnwn ein cydymdeimlad gyda hi a’r 
genod a chofiwn yn dyner iawn amdanynt yn ein gweddïau. 

Dr Ladbasuk Lyngdoh

Dear Sisters in Christ, greetings you to from Shilling, India 
 
With great joy in my heart I write to inform you that I have successfully 
defended the doctoral dissertation Viva Voce organized by the Senate of 
Serampore University, Serampore, India on the 21st September, 2022 and 
earned the Doctorate degree in New Testament studies.  This makes my 
children and I so happy. 
I want you to know, how grateful I am to the Women’s Rally of the 
Presbyterian Church of Wales for the sponsorship, moral and prayer 
support without which this accomplishment would not have been possible. 
The study has taken a very long period with so many ups and downs but 
worthwhile and right now I want to focus on the success as the Lord’s doing 
and enjoy the happiness. 
Therefore, I would like to send to you not only this great news of my 
success but also my heartiest gratitude to you and through you, all the 
women of the Presbyterian Church of Wales. 
I am also glad to inform that, I am giving back to the Church what I have 
gained by continuing my service as the assistant professor in New 
Testament at the John Roberts Theological College which is the only 
theological institution of the Presbyterian Church in Khasi and Jaintia Hills, 
India. 
It is my prayer that God will bless you richly as you continue to be a 
blessing to the church and society in Wales and worldwide. 
Once again, I request you to please accept my and my two children’s 
heartiest gratitude and blessings. 
 
In Christ’s service 
Dr Ladbasuk Lyngdoh
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Encil Sasiwn Genhadol y De
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Cynhaliwyd yr Encil a arferid ei chynnal yn Nhrefeca yng Ngwesty’r Llwyn 
Iorwg Caerfyrddin ar Fedi 22ain.  Daeth dros ddeg ar hugain ohonom 
ynghyd o ardaloedd yn nhair Henaduriaeth y De. 

Arweiniwyd y diwrnod gan yr Archddeacon Eileen Davies o Lanllwni.  
Hawliodd ein sylw o’r dechrau gyda’u dull effeithiol a chartrefol o gyfathrebu.  
Wrth ddechrau ei chyflwyniad holodd pa adran o’r Beibl sydd yn rhoi arweiniad 
i ni ac yn ein cynorthwyo o ddydd i ddydd a dyna fyddai‘n gofyn i ni ystyried yn 
ein grwpiau yn y prynhawn.  Wrth gyflwyno adnodau o Efengyl Mathew, 
Pennod 5 sef “Chwi yw Goleuni’r byd” a “Chwi yw halen y ddaear,” ei neges i ni 
oedd gweithredu’r geiriau sydd yn y Beibl yn ein bywydau bob dydd – yn syml 
dechrau gyda’r geiriau yn y Beibl a’u byw yn ein bywydau. 

Wrth ystyried hyn, sefydlodd Eileen Davies yr elusen Tir Dewi gyda 
chefnogaeth Esgob Tyddewi ar y pryd,er mwyn rhoi cymorth a chyngor i 
amaethwyr a gweithwyr yn y sector amaethyddol, gan roi clust i wrando iddynt. 
Erbyn hyn mae Tir Dewi yn gwasanaethu Cymru gyfan ac mae aelodau o dîm 
cynghori Tir Dewi ymhob rhan  o Gymru. 

Roedd  grwpiau y prynhawn yn rhoi cyfle i rannu adnod, emyn a phrofiad ac 
roedd hyn yn ogystal â’r cyfnod o weddi tawel yn cyfoethogi’r diwrnod.   

Cyflwynodd Sarah Morris y llyfryn newydd am eleni “Gobaith yn Iesu - Yr 
Alffa a’r Omega” sydd yn cynnwys gwasanaethau, astudiaethau, prosiectau 
elusennol yr ydym yn eu cefnogi yn Romania, Mizoram, Uganda a Lesotho a 
phrosiectau crefft newydd – megis gwau neu wnio matiau sensori a gwau bwtis 
babanod i’r elusen “Baby Basics”. 

Cawsom ein cyflwyno i raglen Golud Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Byw 
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DIWEDDARIAD PROSIECTAU 
CENHADOL TRAMOR 2022

(detholiad allan o’r adroddiadau daeth i law ar gyfer 
 Is-bwyllgor y Chwiorydd Medi 2022. 

Os am ddysgu mwy am y prosiectau, cysylltwch gyda’r swyddfa am yr 
adroddiadau llawn)  

Ysbyty Tebellong –  
Mae Ysbyty Tebellong wedi darparu tros ddegawd o driniaeth HIV a TB trwy 
gyfres o glinigau mynyddig trwy’r gwasanaeth nyrsio ar gefn ceffyl - sydd yn 
teithio pellterau pob pythefnos.  
Mae cyfres o hyfforddiant amaethyddol a busnesau bach wedi dechrau 
trawsnewid yr economi yn lleol wrth gynnig cefnogaeth yn bennaf i bobl ifainc.  
Mae adeilad newydd wedi ei godi gan yr Ysgol Uwchradd – fel dosbarth 
cyfrifiadurol a gwyddoniaeth. Bydd y dosbarth newydd yn ffocws i’r tîm o 
athrawon cyfrifiadurol mae HIV Lesotho wedi sefydlu.  
Mae’r Eglwys Efengylaidd Lesotho wedi ymuno yn y prosiectau eleni gyda 
gweinidog newydd yn symud i Tebellong. 
Diolch i Chi - Chwiorydd Cenhadol EBC am eich cefnogaeth tros y 
blynyddoedd diweddar. Mae’r cyfleoedd i gefnogi’r eglwys leol yn Tebellong yn 
frith o hyd. Mae’r gymuned yn ymateb i’r gefnogaeth maent yn profi trwy’r 
ysgolion a’r ysbyty yn enwedig. Mae’r gweinidogion yn brysur wrth ymateb i’w 
cynulleidfaoedd. Ein ffocws nesaf bydd codi timau o bobl ifainc i gydweithio 
gyda’r arweinwyr eglwysig proffesiynol. Bydd HIV Lesotho yn defnyddio 
unrhyw roddion pellach tuag at yr amcan hwn. 
Dr Graham Thomas, Y Bala  
 

Reaching Romania - PROSIECT “WIDOWS MITE” 
Diolchwn am bob person gwerthfawr sy’n cefnogi’r Weinidogaeth hon. Darperir 
basgedi bwyd a choed gaeaf ar hyn o bryd neu lwfans gwresogi ar gyfer 35 o 
weddwon. Yn dibynnu ar eu hanghenion unigol mae rhai yn cael cymorth 
ychwanegol gyda chostau meddyginiaeth, eitemau misglwyf, atgyweiriadau 
cartref hanfodol a chyfarpar. Mae llawer yn unig ac felly yn edrych ymlaen at 

gyda Dementia a dysgu am waith Ffrindiau Dementia. Mae llyfryn arbennig 
sydd wedi ei gynhyrchu gan swyddogion Adran y Chwiorydd. Mae’n cynnwys   
penillion o emynau, adnodau a lluniau o leoedd adnabyddus yng Nghymru ac 
mae cynllun ar y gweill hefyd i gynhyrchu CD o emynau sydd wedi bod yn 
gyfarwydd i ni ers bore oes. 

Cawsom fendith o’r Encil eto eleni. Roedd yn gyfle i gymdeithasu, i rannu, i 
ddysgu a chael ein herio wrth ymadael a dychwelyd i’n heglwysi. 
Eleri Davies a Dilys Lloyd 
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ymweliadau. Mae hadau cariad yn cael eu plannu ac mae'r mwyafrif wedi rhoi 
eu calonnau i Iesu. 
Mae hon yn rhaglen gostus i'w rhedeg a bydd Ramona, cyn bo hir, yn edrych i 
brynu coed gaeaf am brisiau'r haf. Mae aelodau o’i Heglwys yn cyflenwi dillad 
ail-law sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr. 
Mae gennym ni nifer o weddwon newydd ar y rhaglen sydd mor werthfawrogol 
iawn o’r cymorth mae nhw’n ei dderbyn.  
‘Ni fydd prinder tlodion yn y tir; dyna pam yr wyf yn gorchymyn i ti agor dy law 

yn hael  i'th berthynas anghenus a thlawd yn dy wlad'’ –  
Deuteronomium 15:11 BCN 

Irene Phillips, Ymddiriedolwr ac Ysgrifennydd 
 
 
Way of Hope - Yn gyntaf oll, hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi 
cyfrannu mewn unrhyw fodd at allu’r Sefydliad Way of Hope i drefnu 6 gwersyll 
Saesneg yn haf 2022. Roedd yna rai a weddïodd, y rhai a anogodd, y rhai a 
brynodd eu tocynnau awyren heb ddisgwyl dim yn gyfnewid, y rhai a aberthodd 
eu gwyliau, y rhai a luniodd y deunyddiau dysgu Saesneg a'r rhai a arweiniodd 
y ffordd at Iesu Grist gyda'u negeseuon Beiblaidd. Hoffem ddiolch i’r holl 
wirfoddolwyr, staff y gegin a chynorthwywyr, heb eu gwaith ni fyddem wedi 
gallu cynnal y gwersylloedd. Hoffem ddiolch hefyd i’r eglwysi a’r bwrdeistrefi y 
buom yn cydweithio â nhw. Eleni, roedd trefnu gwersylloedd yn arbennig o 
anodd oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan y pandemig a rhyfel yr Wcráin; 
trefnu cymorth i ffoaduriaid a dod o hyd i athrawon iaith Saesneg. Ond atebwyd 
ein gweddïau, atebodd calonnau llawer i'r alwad a daethant. 
Kornel Szilagyi 
 
 
K Ward – Cyfarchion o Ysbyty Synod, Durtlang (K-Ward) a noddir gan Adran 
y Chwiorydd. Mae’n anrhydedd fawr i mi ysgrifennu’r adroddiad hwn a rhannu 
rhywfaint o’m profiadiau gwaith yma yn K-Ward. Mae’r cleifion sy'n dod am 
driniaeth fel arfer yn dioddef i Ddibyniaeth Gyffuriau ac Alcohol.  
Mae gan K-Ward 2 Swyddog Meddygol a nyrs ar ddyletswydd 24 awr ynghyd a 
Cwnselydd (gyda chefnogaeth Adran y Chwiorydd) Mae gennym ni gleifion 
gwrywaidd o bob rhan o ardaloedd Mizoram. Y rhan fwyaf o'r rhesymau dros 
dderbyn claf i K Ward yw dadwenwyno. Nid oes gennym gwrs penodol o 
driniaeth gan y gall amrywio o fisoedd i flynyddoedd yn dibynnu ar y dilyniant, 
ond mae’n rhaid i’r claf aros yn y ward am o leiaf mis pan roddir y mewnbwn 
mwyaf posibl. 
Cynhelir Gwasanaethau Defosiwn/Ysbrydol bob dydd lle mae’r cleifion hefyd yn 
cael cyfle i rannu, darllen adnodau o’r Beibl a gweddïo er mwyn adeiladu eu 
cryfder Ysbrydol. Mae Cwnsela Unigol yn chwarae rhan bwysig o’r driniaeth a 
gynhelir gennym bron ddwywaith yr wythnos fesul claf. Ni ellir cynnal 
cyfarfodydd teulu ers y pandemig, ond os bydd rhai cleifion yn cael eu hannog i 
gynnal cyfarfod, rydym yn trefnu sesiwn. 
Dr C. Lalramdina 
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Paratoi at y Nadolig gyda 25 o enwau’r Arglwydd Iesu

Wrth i ni baratoi i ddathlu’r Nadolig eleni, daw cyfle i fyfyrio ar ogoniant Iesu Grist 
wrth i ni ddarllen bob dydd am nodweddion rhyfeddol ei gymeriad. Po fwyaf y 
byddwn yn gwario amser yn y Beibl, y mwyaf y byddwn yn deall ac yn 
gwerthfawrogi pwy mewn gwirionedd, yw’r Arglwydd Iesu. 

RHAGFYR 
1. Cynghorwr Rhyfeddol  Eseia 9:6 
2. Duw Nerthol  Eseia 9:6 
3. Achubwr Eseia 44:24 
4. Eneiniog Isaiah 61:1 
5. Tywysog  Daniel 9:25 
6. Llywodraethwr Micah 5:2 
7. Trysor y Cenhedloedd Haggai 2:7 

 
8. Cennad y Cenhedloedd Malachi 3:1 
9. Haul Cyfiawnder  Malachi 4:2 
10. Iesu Mathew 1:21 
11. Immanuel Mathew 1:23 
12. Sanct Duw Marc 1:24 
13. Meseia Luc 2:11 
14. Y Gair Ioan 1:1 

 
15. Creawdwr Ioan 1:3 
16. Oen Duw  Ioan 1:29 
17. Dŵr Bywiol Ioan 4:14  
18. Bara’r Bywyd Ioan 6:35 
19. Goleuni’r Byd  Ioan 8:12 
20. Gwinwydden Ioan 15:5 
21. Gwaredwr Rhuf 11:26 
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24. Awdur a Pherffeithydd Ffydd Hebreaid 12:2 
25. Brenin Brenhinoedd Datguddiad 17:14 
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