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Gair o’r
Swyddfa

Blwyddyn
newydd!

M

ae 2016 yn flwyddyn
newydd ac yn gyfle i ni
gyflwyno
gweithgareddau a deunydd
newydd mewn tymor newydd.
Mae’n siŵr bod sawl cyfarfod
Chwiorydd wedi cael ei gynnal yn
barod y tymor yma. Hysbysebion
wedi cael ei danfon i’r Capeli,
siaradwyr wedi eu croesawu,
paneidiau a chacen flasus wedi ei
fwyta a gwasanaethau dechreuol
wedi eu paratoi. Sawl un ohonoch
sydd wedi defnyddio adnod ein
thema? ‘Mewn llawenydd fe
dynnwch ddŵr o ffynhonnau
iachawdwriaeth’ Eseia 12:3. Ar
dudalen 9 a 10 mae Sarah Morris
wedi paratoi crynodeb o’r tair
astudiaeth Beibl ar ‘Y Wraig o
Samaria’. Dymunwn fendith wrth
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i chi ddefnyddio’r deunydd yma ac
eich annog i ddod at eich gilydd
mewn grwpiau bach.

Gweddïwn am fendith ar y
Sasiwn Cenhadol yn y Gogledd a’r
De, yn arbennig i’r Chwiorydd
sy’n paratoi. Gweddïwn hefyd
dros y siaradwyr, rydym yn diolch
am y gwaith maent yn gwneud
wrth wasanaethu o ddydd i ddydd.
Gofynnwn yn garedig i chi sylwi
ar y rhestr Amcanion Arbennig
sydd i’w gweld ar dudalen 12. Mae
eich cyfraniad yn gwneud cymaint
o wahaniaeth i waith ac anghenion
y gweithwyr a’r prosiectau.
Diolchwn am eich haelioni yn
flynyddol.
Gobeithio bod y wybodaeth
sydd o fewn y rhifyn yma o
ddiddordeb i chi. Rydym yn
ddiolchgar i bawb sydd wedi
cyfrannu erthyglau.

Eirian

A

TYFU GYDA’R IESU

r gychwyn 2016, hoffwn
ofyn cwestiwn. Mae’n
gwestiwn mawr. Dros y
misoedd diwethaf, mae’r cwestiwn
wedi tyfu’n bwysicach nid jest i mi
yn fy ngwaith fy hun, ond i bawb
ohonom. Credaf fod yr ateb i’r
cwestiwn yn help mawr i ni yma
yng nghanolbarth Cymru ac
mewn mannau eraill wrth
ystyried sut i barhau gyda’r gwaith
y mae Duw wedi’i ymddiried i ni.
Dyma’r cwestiwn: beth
ddigwyddodd yn ystod
blynyddoedd Iesu na sonir
amdanynt yn yr Efengylau? Yn
Luc 2:42, darllenwn fod rhieni
Iesu wedi anghofio amdano yn y
deml. Y tro nesaf y ‘gwelwn’ ef,
mae’n cael ei fedyddio gan Ioan
Fedyddiwr ac yntau’n tua 30 - felly
beth ddigwyddodd yn y 18
mlynedd rhwng y ddau
ddigwyddiad dan sylw?!

Mae’r ateb yn syml, ac efallai
bod yr ateb hwnnw eisoes wedi
dod i rai ohonoch. Ond wrth ichi
barhau i feddwl am y cwestiwn,
gadewch imi rannu cwpwl o
straeon gyda chi....
Yn y cyfnod yn arwain at y

Moses Tutesigensi

Nadolig, cawsom lawer o gyfleon
i rannu’r newyddion da gyda
phobl sydd ddim yn dod i’r eglwys
fel arfer ond sydd â chysylltiad
gyda ni trwy’r ysgol a’r gymuned.
Yn Nhregynon, cawsom
wasanaeth Nadolig pur wahanol.
Ar y dechrau, rhoddwyd
lluniaeth i bawb a gweithgaredd er
mwyn caniatáu i bobl setlo ac
ymgyfarwyddo gydag awyrgylch
anffurfiol y gwasanaeth. Erbyn
inni gychwyn y gweithgaredd o’r
blaen, roedd pobl eisoes wedi cael
cyfnod o gyfeillach ac felly’n
barod i wrando ar ddarlleniadau
o’r Beibl ac ateb rhai o’r
cwestiynau a ofynnwyd iddynt.
Roedd hi’n braf iawn bod
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unigolion o bob oed yn rhan o’r
gwasanaeth, o’r genhedlaeth h ŷn
o deidiau a neiniau i blant mân yn
brysur yn diddanu eu hunain.
Diolchaf i Dduw am yr enghraifft
hon gan ei fod yn dangos beth yw
eglwys cenhadol go iawnawyrgylch anffurfiol a phobl yn
ymroi i edrych ar fater o’r Beibl.
Felly, wrth ichi ddarllen gweddill y
cylchgrawn hwn, beth am inni
weddïo bod cynulleidfa fel yr
uchod yn datblygu’n norm yn ein
heglwysi- nid dim ond mewn
gwasanaethau arbennig.
Yr ail stori dwi am ei rhannu
yw’r cysylltiad sydd gennym gydag
un o’r ysgolion yn yr ardal sydd
wedi datblygu yn sgil y fenter
Llefydd Gweddi Mewn Ysgol.
Efallai bod y syniad hwn yn
newydd i rai ohonoch, ond mae’r
cynllun hwn yn deillio o’r Gweddi
24-7, ble mae mannau gweddi
cefnogi’r cwricwlwm yn cael eu
cyflwyno i wahanol fyfyrwyr
mewn partneriaeth gyda’r ysgol a’r
eglwys leol. Mae’n anhygoel sut
mae Duw wedi rhoi gweledigaeth
am waith efengylu ond hefyd wedi
cynnig y ddarpariaeth er mwyn
cyflawni’r gwaith. Erbyn hyn,
rydym wedi cynnal dau fan
gweddi: ac mae’r rhain wedi eu
defnyddio fel platfform i
Gristnogion lleol i gynnal
gweithdy yn yr ysgol, ond yn
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bwysicach, maent wedi agor
drysau ar gyfer cyfarfodydd
gweddi ar y cyd dros y gwaithgyda’r nesaf i’w gynnal ar
ddiwedd mis Ionawr. Clod i
Dduw am barhau i agor drysau i
ganiatáu i efengyl Iesu Grist
gynyddu trwy ein tystiolaeth.

Wrth gloi, hoffwn ddychwelyd
at y cwestiwn hwnnw a osodais ar
y cychwyn – beth ddigwyddodd i
Iesu yn y 18 mlynedd hynny o’i
fywyd nad oes son amdanynt yn
yr Efengylau? Mae’r ateb yn
gymhleth ond yn syml ar yr un
pryd. Fe brifiodd! Tyfodd mewn
doethineb a ffafr gyda Duw a
dynion. A dyma’r her i chi eleni y byddwch chi’n ceisio tyfu’r
flwyddyn hon fel y tyfodd Iesu.
Wrth i chi dyfu, gofalwch bod
eraill hefyd yn tyfu gan ddechrau
gyda’r rhai sy’n byw yn eich plith.
Oherwydd os bydd hynny’n
digwydd, yna bydd y gwaith
galluogi cenhadol wedi cael ei
wneud.

Moses Tutesigensi
Galluogwr Cenhadol
Canolbarth Cymru a’r Gororau

CARYS DAVIES

Rwyf wedi dechrau gweithio am ddeuddydd yr wsnos fel Swyddog
Cynllun Dorcas y Gogledd ers mis Tachwedd y llynedd. Hyd yma mae’r
gwaith wedi cynnwys cydweithio hapus iawn gyda thîm Swyddogion
gwaith y Chwiorydd sy’n rhoi arweiniad doeth a gwerthfawr i mi fel
gweithiwr newydd.

Fel rhan o’m dyletswyddau ar ddechrau’r swydd rwy’n cael mynd o
amgylch i gyfarfod â Chwiorydd mewn grwpiau o fewn wyth
Henaduriaeth yn y Gogledd a bod y rhan o bwyllgor arbennig gyda
Chwiorydd y Dwyrain (Saesneg).
Braf iawn yw cyfarfod â’r ‘dorf o
dystion…sydd yn cadw eu golwg ar Iesu’
(Hebreaid 12) a chlywed am y gwaith
sy’n digwydd o fewn ardaloedd, y
bendithion a’r heriau cyson.
Edrychaf ymlaen yn ystod y tymor
hwn i gyfarfod a sgwrsio â llawer
mwy ohonoch a diolch i bawb hyd
yma, am roi o’ch amser a rhannu
sylwadau gwerthfawr iawn.
Mi fedrwch gysylltu â mi drwy ebost: carys.davies@ebcpcw.org.uk
neu gysylltu â Swyddfa’r Chwiorydd,
Coleg y Bala ar 01678 520 065.

[rydym yn falch o gael croesawu Carys yn rhan o dîm Is-bwyllgor y
Chwiorydd, dymunwn bob bendith wrth iddi gyfarwyddo gyda’r gwaith.
Mae hi eisoes wedi derbyn sawl gwahoddiad at gymdeithasau Chwiorydd,
bydd hi yn falch iawn o glywed gennych. Mae Carys wedi derbyn £300 yn
rhodd tuag at ei gwaith fel gweithiwr newydd]
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Y Gronfa Argyfwng...

Bu i Swyddogion Is-bwyllgor y Chwiorydd, Adran
Gweinidogaethau gynnal trafodaeth brys wrth glywed am y
daeargryn a darodd talaith Manipur yng Ngogledd Ddwyrain
yr India. Mae £2,000 wedi ei anfon o’r Gronfa Argyfwng ac
mae ein gweddïau yn ymestyn allan i’n brodyr a chwiorydd
sydd wedi colli anwyliaid ac eiddo.
Trist oedd gweld lluniau
o’r adeiladau wedi
dymchwel, gan gynnwys
rhan o Eglwys Synod
Manipur. Boed i law yr
Arglwydd fod yn agos
atynt yn ystod yr amser
anodd yma.
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APÊL CYMORTH
CRISTNOGOL 2017

2016 YN BAROD –
OND FE DDAW 2017!

CWESTIWN
Pwy sydd wedi clywed am
Eglwys Bresbyteraidd Cymru,
y Cyfundeb bach o eglwysi sy’n
ceisio gwneud gwaith y Deyrnas
mewn gwlad fach eithaf di-nod yn
nhermau’r byd?
ATEB
Pobl Sierra Leone a Guatemala, a
hynny wedi iddyn nhw brofi
haelioni aelodau Eglwys
Bresbyteraidd Cymru yn codi
arian tuag at waith Cymorth
Cristnogol yn eu gwlad.
Arweiniodd yr arian at newidiadau
er gwell yn eu bywydau – ac mae
nhw mor ddiolchgar.
CWESTIWN ARALL!
Ydyn ni am i bobl Ynysoedd y
Philippinas wybod am haelioni
Eglwys Bresbyteriaid Cymru?
Yn 2017 byddwn yn cynnal ein
hapêl pum mlynedd a’r tro hwn

yn cefnogi gwaith Cymorth
Cristnogol ar Ynysoedd y
Philippinas.

Gallaf glywed rhai yn dweud,
“Ond rydyn ni wedi cefnogi’r
Ynysoedd hyn wedi dinistr
typhoon Hayian! Oes angen
gwneud mwy?! Yr ateb yw Oes!.
Mae’r ynysoedd yn drydydd ar y
rhestr o wledydd sydd fwyaf
agored i drychinebau naturiol a
newid hinsawdd – 20 typhoon yn
eu taro bob blwyddyn! Mae yno
dlodi mawr ymhlith y brodorion
sy’n ceisio bywoliaeth wrth
bysgota a ffermio. Mae yno fwlch
enfawr rhwng cyfoethogion y
wlad a’r 94 miliwn o Ffilippinos
sy’n cael hi’n anodd cael dau ben
llinyn ynghyd. Mae merched yn
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dioddef diffyg statws a sicrwydd
swyddi. Mae angen darparu
cartrefi mwy diogel, a gofal iechyd
cenedigaethol trwy drethi teg.
Dyma gyfle i ni wneud ein rhan
wrth godi arian yn 2017 i gefnogi
prosiectau Cymorth Cristnogol
yno. Byddwn yn trefnu i becyn
gwybodaeth ddod i bob eglwys
ddiwedd 2016. Cewch gyfle i
wrando ar brofiadau rhai o’n plith
fydd yn ymweld cyn hir â’r
ynysoedd. Darperir cyflwyniad

pwynt pŵer i wneud y cyfan yn
fyw.
Hoffech chi fod yn enwog, gyda
llawer yn gwybod am eich
talentau? Bydd 2017 yn gyfle i ni
roi ein talentau (haelioni) ar waith
a hynny er budd pobl y
Philippinas.
Catrin E. Roberts
Cydlynydd gwaith Cymorth Cristnogol
EBC

Roedd yn fraint gan Adran y Chwiorydd cael cefnogi’r prosiect yma
yn ystod 2015 gan roi £2,000 o’r Gronfa Groeso i gynorthwyo
Cymorth Cristnogol i anfon cynrychiolwyr draw i Ynysoedd y
Philippines. Rydym hefyd yn falch bod Apêl 2017 ar ein rhestr o
Amcanion Arbennig (gweler tudalen 12) gan sicrhau cyfraniad o
Gasgliad y Chwiorydd i’r achos teilwng yma.
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D ŵr Bywiol

Cyfres o 3 Astudiaeth ar
Thema Is Bwyllgor y Chwiorydd 2016
Yn ôl arbenigwyr ym maes
meddygaeth a gwyddoniaeth, prin
medr person byw am fwy na 3
diwrnod heb dd ŵr. Ac er nad oes
yr un ohonom wedi gorfod profi
hyn yn bersonol, mae pob un
ohonom yn gyfarwydd â bod yn
sychedig - yn enwedig ar ôl taith
gerdded egnïol neu trip siopa! ‘Da
ni’n gwybod yn iawn allwn ni
ddim byw heb dd ŵr, mae ein
cyrff angen d ŵr er mwyn
gweithio’n iawn. Does dim
rhyfedd felly, fod y Beibl yn
cynnwys llawer o gyfeiriadau at
dd ŵr fel tarddiad bywyd a
chynhaliaeth bywyd a hynny er
mwyn ein helpu i ddeall drwy’r
darluniau mai Duw yw tarddiad
bywyd a chynhaliwr bywyd yn ei
holl lawnder, bywyd tragwyddol.

Eleni, dewiswyd ‘Dŵr Bywiol’
yn thema i’n gweithgareddau gan
ddefnyddio dau gyfeiriad
Beiblaidd am dd ŵr - hanes y
wraig o Samaria o Ioan 4 a’r
adnodau yma o Eseia 12:

‘Mewn llawenydd fe dynnwch
dd ŵr o ffynhonnau
iachawdwriaeth’

Dwi’n si ŵr eich bod yn
gyfarwydd â hanes y wraig
amheus yna a gafodd sgwrs
ddiwinyddol, ddwys gyda’r Iesu
wrth ffynnon Jacob. Aeth at y
ffynnon i nôl dŵr er mwyn torri
syched a’i galluogi i gyflawni
tasgau’r dydd - aeth o’r ffynnon
wedi derbyn cynnig gan y Meseia
ei hun i gymryd ‘dŵr bywiol’ a
oedd yn tarddu i fywyd
tragwyddol.
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Proffwyd yn Israel oedd Eseia, y
sawl a luniodd ein hadnod - gŵr
wedi ei benodi gan Dduw i fod yn
negesydd ar ei ran. Ar yr adeg y
lluniodd Eseia’r geiriau hyn, roedd
Israel yn gwrthryfela yn erbyn
Duw. Er gwaethaf llawer iawn o
rybuddion gan Dduw dros
gannoedd o flynyddoedd ar iddynt
edifarhau a dychwelyd at yr
Arglwydd, dewisodd pobl Israel
barhau i ddilyn eu ffyrdd eu
hunain yn hytrach na ffyrdd Duw.
Roedd proffwydi eraill megis
Jeremeia wedi rhybuddio Israel na
fyddai Duw yn goddef eu pechod
a’u gwrthryfel yn ddiddiwedd.
Roedd barn yn yr arfaeth a thrwy’r
farn honno, byddai Israel yn cael
ei gwneud yn lân unwaith eto, ac
felly’n medru ail-afael yn ei
pherthynas unigryw â Duw.
Pan alwyd Eseia gan Dduw i fod
yn broffwyd, roedd Israel wedi ei
rhannu i 2 deyrnas – teyrnas y
gogledd a theyrnas y de. Roedd
byddin Asyria wedi goresgyn
teyrnas y gogledd ac yn bygwth
teyrnas y de. Dywed Duw wrth
Eseia y byddai’n defnyddio
goresgyniad yr Asyriaid a’r
dioddefaint yn sgil hynny fel
modd o dynnu pobl yn ôl ato’i
hun.

OND, ynghyd â’r neges am farn,
dioddefaint ac anghyfanedd-dra,
cyflwynir neges o obaith gan
Dduw i Eseia i’w rhannu ymhlith
y bobl. Mae pennod 12 yn
rhagweld y diwrnod pan fydd barn
10 – Bwletin Cenhadol Rhif 72

Duw wedi mynd heibio a phobl
Israel yn llawn llawenydd, moliant
a chanu.
Mor aml dwi’n teimlo fy mod yn
fodlon treulio cymaint o egni ac
ymdrech yn mynd ar ôl pethau
sydd ddim ond yn cyrraedd
anghenion tymhorol (faint o
ymdrech oedd paratoi at y
Nadolig yn t ŷ chi, er enghraifft?).
Drwy ein hastudiaethau rydym yn
ceisio ystyried pwy yw Iesu a beth
mae’n ei gynnig i ni heddiw, ac
yng ngoleuni hyn ystyried mai’r
Iesu yw’r un medr cyrraedd ein
anghenion ysbrydol yn llawn.
Mae’r hanes hefyd yn gosod her
o’n blaen fel Cristnogion, wrth
inni ystyried ein rôl ni i wneud yn
siŵr fod pobl yn clywed cynnig
Iesu heddiw.

Gobeithiwn y cewch fendith a
her wrth ddefnyddio’r
Astudiaethau. Maent ar gael i’w
lawrlwytho o wefan
rhaglendorcas.com neu trwy
gysylltu â Sarah Morris
02920620424
sarahdorcas1@gmail.com neu
Carys Davies 01678520065
carys.davies@ebcpcw.org.uk

Cofiwch hefyd am y Gwasanaeth sydd
wedi cael ei baratoi ar ein Thema.
Mae’n addas ar gyfer cyfarfod
Chwiorydd, ond beth am ei ddefnyddio
ar y Sul pan nad oes gennych bregethwr,
neu ar gyfer cyfarfod wythnosol? Copis
ar gael gan Sarah a Carys.

SASIYNAU CENHADOL 2016
SASIWN
CENHADOL
Y GOGLEDD
Mai 4ydd
Jerwsalem,
Eglwys Unedig
Bethesda
Siaradwyr:
2 o’r gloch Mererid Mair a
Llinos Morris,
Eglwys Noddfa
Jerwsalem, Eglwys Unedig Bethesda

5.30 o’r gloch
Dr. Mari Lloyd Williams,
Llanelwy.

SASIWN
CENHADOL Y DE
Mai 19eg
Capel Morfa
CYDWELI
Siaradwyr:
2 o’r gloch Parch Gwenda Richards,
Caernarfon
5 o’r gloch Jill Hailey-Harries,
Abertawe

Capel Morfa, Cydweli
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AMCANION ARBENNIG 2016
EIN DULL O ARIANNU PROSIECTAU
Bydd y Canolfannau a'r Gweithwyr Maes a restrir
ar dir i dderbyn grant tuag at brynu adnoddau yn
y flwyddyn 2016 os gwnânt gais ffurfiol am
gymorth ariannol cyn diwedd Mai 2016. Os na
dderbynnir cais swyddogol cymerir yn ganiataol
nad oes angen cymorth arnynt.
Ni fydd newid yn y ffordd y cefnogwn achosion
tramor ar hyn o bryd.

G
A
R
T
R
E
F

ER GWYBODAETH:
Pan benodir gweithwyr neu sefydlir gwaith
newydd dônt ar y rhestr yn uniongyrchol yn
y flwyddyn gyntaf ond wedi hynny rhaid
iddynt gyflwyno cais swyddogol yn ystod y
blynyddoedd sy'n dilyn

CANOLFANNAU:
BALA: Gwaith Plant ac Ieuenctid a
Chyrsiau arbennig
TREFECA: Gwaith Lleygwyr a Gwyliau i
rai ag anghenion
Arbennig

GWEITHWYR CYMUNEDOL
AROLYGWR AC YSGOGYDD EGLWYSIG
HENADURIAETH MYRDDIN
CYNORTHWY-YDD GWEINIDOGAETHOL
GWEITHIWR IEUENCTID BRO RHUTHUN
GWEITHIWR IEUENCTID A THEULUOEDD
HENADURIAETH Y GOGLEDD DDWYRAIN
NODDFA, CAERNARFON: Gweithiwr
Cymuned Cristnogol a Gweithiwr ieuenctid
SWYDDOG DATBLYGU A HYRWYDDO
GWAITH PLANT AC IEUENCTID GOGLEDD
CEREDIGION
YSGOGWR EGLWYSIG BRO RHUTHUN
YSTRAD MYNACH

CWRS IEUENCTID
COLEG Y BALA
3 blynedd

CYMORTH
CRISTNOGOL

Y GRONFA ARGYFWNG
Un gronfa i ymateb i
alwadau brys Gartref a Thramor
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ABERTAWE, GLYN EBWY
CAERDYDD
MID WALES & BORDERS

CAPLANIAID
PRIFYSGOL MORGANNWG
RHWS: Maes Awyr Rhyngwladol
Caerdydd

PROSIECTAU
ECIWMENAIDD
• Gofalaeth Gogledd Ddwyrain
Caerdydd
• Penrhys
• Trefnu Cymuned Cymru

PROSIECTAU
ERAILL
• Swyddfa/Trefnydd Adran
y Chwiorydd
• Cynhyrchu'r Bwletin
Cenhadol
• Rhaglen Dorcas
• Cronfa Ysgoloriaethau i
alluogi ieuenctid i
fynychu amrywiol
Gynadleddau
• Os daw ceisiadau eraill
byddwn yn eu hystyried

Apêl 2017

YSBYTY CENHADOL
PROSIECT
SHILLONG
Rhaglen HIV/AIDS
10% o'r Casgliad

GALLUOGWYR CENHADOL

EIN PARTNER
DRAMOR
CARYS HUMPHREYS
TAIWAN

Y GRONFA GROESO
I gynorthwyo myfyrwyr ac Arweinyddion
Eglwysig tramor tra yng Nghymru ac ieuenctid
Cymru sy'n ymweld â gwlad dramor drwy C.W.M.

T
R
A
M
O
R

Dress a Girl Around
the World

Mae’r prosiect Dress a Girl Around
the World wedi derbyn ymateb gwych.
Ddaru llawer iawn ohonoch gysylltu i
ofyn am batrymau a mwy o wybodaeth.
Fe welwch o’r lluniau bod grwpiau wedi cyfarfod yn y Gogledd a’r De ac
wedi paratoi ffrogiau del iawn.
Cysylltodd Margaret White o Ystrad Mynach i rannu bod un ferch wedi
paratoi 9 ffrog mewn meintiau gwahanol allan o ddefnydd sbâr a bod
gweddill y gr ŵp wedi gwau tedis bach i roi ym mhocedi’r ffrogiau. Roedd
rhai yn gofyn oes oedd dilledyn ar gyfer y bechgyn hefyd, wel mae patrwm
shorts ar gael, felly cysylltwch os am batrwm.
Edrychaf ymlaen at glywed mwy am eich grwpiau neu os hoffech batrwm.
Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan dressagirlaroundtheworld.co.uk

Gr ŵp o ferched o Park End, Caerdydd
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Dyma rai o ferched Cefn Meiriadog mewn noson a gynhaliwyd gan
Eglwysi Bro Aled yn Henaduriaeth Dyffryn Clwyd yn ddiweddar.

Penwythnos
Merched
Mai 20fed - 21ain
Coleg y Bala
Siaradwyr:

Menna Machreth a
Siân Wyn Rees
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Dangos cariad Duw trwy wasanaethu

A

r dudalen 5 mae Carys Davies, Swyddog Cynllun Dorcas yn y Gogledd
yn cyflwyno ei hun ac yn sôn am y croeso mae wedi cael wrth gyfarfod
rhai o swyddogion Henaduriaethau’r Gogledd. Mae hyn wedi bod yn
gyfle i Carys gasglu gwybodaeth am ba fath o weithgareddau sy’n digwydd o
fewn yr Henaduriaeth. Mae’n amlwg bod sawl un ohonoch yn weithgar yn eich
cymuned ac yn gwneud llawer o waith gwirfoddol.

Wrth drafod ffeil Rhaglen Dorcas mae’r adran am ‘Wasanaethu ein Cymunedau,
Rhannu Iesu trwy wasanaethu’ yn rhestru sawl ffordd i wasanaethu e.e Agor y Llyfr –
cynllun sy’n galluogi eglwysi i greu cysylltiad gyda’i hysgol leol drwy ymweld yn
gyson i ddarllen stori Feiblaidd i’r plant. Boreau coffi neu ginio ysgafn – rydym
yn clywed am sawl weithgaredd o’r math yma. Mae hwn yn gyfle gwych i
ddangos cariad Duw at eraill a chonsyrn ymarferol. Messy Church – mae hwn yn
gyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd i fwynhau cwmni ei gilydd trwy wneud
gweithgareddau gwahanol – gemau, crefft a chael bwyd, a dathlu Duw trwy ei air.
Mae’r Banciau Bwyd yw cael mewn sawl ardal erbyn hyn. Mae’n wasanaeth
gwerthfawr iawn i lawer o deuluoedd ac unigolion sy’n gwynebu adegau anodd.
Felly mae sawl ffordd o wasanaethu yn ein Cymunedau. Ond mae rhai pobl yn
gwasanaethu allan o’u cymuned hefyd a bu sawl un ohonoch dwi’n si ŵr yn llenwi
bocsys esgidiau mis Rhagfyr ar gyfer y cynllun Operation Christmas Child. Mae’r
cynllun wedi bod yn rhedeg ers 25 mlynedd a’u gobaith y llynedd oedd casglu 11
miliwn o focsys esgidiau i ddangos cariad Duw i blant anghenus y byd.
Yn rhifyn 71 o’r Bwletin Cenhadol rhannwyd bod £3,000 wedi ei anfon o’r
Gronfa Argyfwng i helpu’r miloedd o ffoaduriaid sy’n mudo. Mae’r storïau yn
parhau i fod ar y newyddion ac yn ein papurau dyddiol gyda’r Gaeaf yn peri
llawer mwy o broblemau. Yma ym Mhenllyn mae Coleg y Bala wedi agor eu
drysau a derbyn sawl sach du o ddillad, blancedi ac offer cynnes. Roedd yr
ymateb i helpu eraill yn anhygoel ac unwaith eto roedd pobl yn barod i dangos
cariad Duw trwy wasanaethu.

Os oes ffeil Rhaglen Dorcas yn eich meddiant pam na ddarllenwch lyfryn 3
unwaith eto a gweld sut gallwch chi wasanaethu. Neu os hoffech gael mwy o
wybodaeth am rai o’r syniadau uchod cofiwch gysylltu yntau gyda Sarah Morris
neu Carys Davies mae’r manylion i gyd ar dudalen 10.
Bwletin Cenhadol Rhif 72 –
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