
Yn sicr, un o uchafbwyntiau gwaith y Chwiorydd eleni yw
cyflwyno’r cryno-ddisg Nesáu at Iesu a llyfryn Cymorth gan Iesu
i’n heglwysi. 

Lansiwyd y prosiect yn yr Eisteddfod Genedlaethol gyda
swyddogion yr Is-bwyllgor a dau gynrychiolydd o Henaduriaeth
Môn yn bresennol

Mae’r cryno-ddisg yn cynnwys detholiad o emynau, salmau,
darlleniadau a gweddïau ac mae’r llyfryn yn cynnwys adnodau a
phenillion o emynau. Ein nod wrth eu cynllunio a’u paratoi oedd
ein hannog i nesáu at Iesu o ddydd i ddydd ac i ddarparu
canllawiau ymarferol a hylaw i alluogi hyn i ddigwydd. Mae
gennym gynulleidfa arbennig iawn mewn golwg, sef, rheiny nad
ydynt mewn ffordd i fynychu oedfa neu gyfarfod yn eu capeli
oherwydd salwch, henaint neu ofalon eraill.

Wrth ymweld â’r chwiorydd dros y flwyddyn clywyd llawer am eu
baich dros gyd-aelodau, ffrindiau a theulu sydd angen cefnogaeth
oherwydd amgylchiadau bywyd. Rydym i gyd yn ymwybodol bod
profiadau anodd a chwerw yn dod ar draws llwybrau pob un
ohonom ac rydym yn gwybod hefyd o brofiad personol pa mor
werthfawr yw Gair Duw i’n cryfhau a’n harwain wrth wynebu
sialensiau o’r fath.

Efallai nid yw’n hawdd egluro sut yn
union y bydd y gobaith yn cael ei
gynnal ynom gan mai gwaith yr Ysbryd
Glân yw ennyn a chynnal ffydd ynom.
Ond wrth inni droi at Dduw mewn
gweddi, trwy ddarllen y Beibl a chanu
emynau rydym yn derbyn gymaint o
gysur a nerth. 

Gwahoddiad Iesu ei hun i bawb
ohonom yw ein bod yn dod ato er
mwyn cael cysur a gorffwys i’r enaid
(Mathew 11:28). Mae Paul yn sôn am y
tangnefedd sydd ar gael i’r rhai sy’n
ceisio Duw mewn gweddi (Phil 4: 6) tra
bod y Salmau yn llawn addewidion o ofal, arweiniad a llawenydd
pobl sy’n ymddiried a phwyso ar yr Arglwydd (Salm 4,23,94).

Gyda hyn i gyd mewn golwg, aethom ati i greu adnoddau i’n
cynorthwyo i nesáu at Iesu er mwyn derbyn y cymorth mae e’n
awyddus i roi i’w blant. Rydym yn arbennig o awyddus bod y cryno
ddisgiau yn cyrraedd y rhai sydd wir angen cysur ac anogaeth yn
eu cartrefi am y rhesymau nodwyd. Efallai byddai modd gwrando
ar ryw gymaint o’r cryno-ddisg wrth ymweld â pherson adref neu
mewn cartref gofal – cynnal ‘oedfa’ bach a fyddai’n sicr o godi
calon a dod a bendith iddynt.
Mae’r ddau adnodd ar gael yn rhad ac am ddim – gan mai Is-
bwyllgor y Chwiorydd sydd wedi eu cynhyrchu yn rhan o’r Cynllun
Pontio/Cynllun Dorcas.
Cewch gopïau gan Gydlynwyr Dorcas, Sarah Morris a Carys
Davies, neu o’r swyddfa ganolog. Bydd Sarah a Carys yn ymweld
â’r Sasiynau i gyflwyno’r adnoddau newydd a bydd cyflenwad
gyda nhw i’w dosbarthu.

Sarah Morris 02920620424 / Carys Davies 01678520065 / 
Swyddfa Caerdydd 02920627465

Sarah Morris
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Ennyn ffydd a thanio gobaith

Mi wnes i fynychu hyfforddiant gwaith plant ac ieuenctid yng
Ngholeg y Bala ac yn wir roedd yn brofiad buddiol iawn.

Trefnwyd y diwrnod gan Delyth Oswy-Shaw, Cydlynydd
Hyfforddiant a’r Parch Gwyn
Rhydderch, Cyfarwyddwr
Gwaith Plant ac Ieuenctid a
phwrpas y diwrnod oedd
darparu hyfforddiant i staff
sy’n gweithio efo plant a
phobl ifanc. Trefnwyd dau
siaradwr ardderchog ar gyfer
y diwrnod – Mike Adams a
Helen Franklin o Scripture
Union Cymru.

Ar ddechrau’r sesiwn gyntaf
cawson ni gyfle yn ein
grwpiau bach i drafod beth
sy’n hanfodol i fywyd ein
heglwysi lleol ni. Wedyn mi

wnaeth Mike ein hannog a’n herio o Nehemeia 1, a’i her gyntaf
oedd: a ydy’r un consyrn gynnon ni dros sefyllfa ysbrydol ein
hardal leol ni ag oedd gan Nehemeia dros Jerwsalem?

Wedyn heriodd Mike ni i
weddïo o ddifri yn sgil y
consyrn yna fel y gwnaeth
Nehemeia. Aeth ymlaen i
sôn am y ffaith bod
Nehemeia ddim wedi rhuthro
i weithredu heb feddwl, ond
pan gyrhaeddodd Jerwsalem
aeth o gwmpas y ddinas i
weld yn union beth oedd y
sefyllfa cyn penderfynu beth
i’w wneud. Yn yr un modd
mae angen i ni geisio Duw a
meddwl o ddifri beth ydy’r
gwaith a rôl benodol mae

Cwrs i staff Gwaith Plant ac Ieuenctid Hydref 2017

(parhad ar dudalen 8)



WYTHNOS NESAF – SUL Y COFIO?

Roedd Coleg Trefeca yn llawn unwaith
eto eleni ar gyfer penwythnos Cymorth
Cristnogol. Croesawyd cynrychiolwyr o
fwyafrif yr Henaduriaethau ac unigolion
sy’n cefnogi’r Gwaith. Dal ati! oedd y
thema, ac fe gafwyd sesiynau yn ein
hannog 
• i ddal ati i gynorthwyo ffoaduriaid
(defnyddiwyd gêm fwrdd newydd a
baratowyd gan Gymorth Cristnogol), 

• dal ati i astudio’r Gair a gweld beth
sydd gan Dduw i’w ddweud wrthym

(mewn astudiaeth ac
addoliad o dan arweiniad
y Parchg Brian Huw
Jones), 

• dal ati i gyfrannu
(clywsom am y 13 apêl argyfwng
sydd ar fynd ar hyn o bryd, a’r
angen yn deillio o ryfela a
gwrthdaro, llifogydd, sychder,
corwyntoedd a stormydd …
a mwy!). Heb anghofio, wrth gwrs
apêl Corwynt Cariad.

• dal ati i ymgyrchu (gweler y llun
ohonom yn cymryd rhan yn
ymgyrch y Cam Mawr o flaen un o
fanciau Aberhonddu), 

• dal ati i gyfrannu hyd yn oed y tu
hwnt i’r bedd trwy ewyllysiau.
(Gwelsom ffilmiau am brofiad tri fu’n
ymweld â phrosiectau a noddwyd
trwy gasgliadau er cof am neu trwy
ewyllys anwyliaid),

• a dal ati mewn gweddi ac mewn
cymundeb (oedfa o weddi a
Chymun ar y bore Sul.

Catrin Roberts, Pontyberem

8 Y Goleuad Tachwedd 3, 2017

Duw am i ni ei gyflawni yn ein hardaloedd
ni, yn lle rhuthro i ryw weithgarwch yn
ddifeddwl. 

Anogodd Mike ni i adeiladu perthynas cryf
efo pobl tu allan i’r eglwys, a fydd yn
caniatáu i ni rannu Iesu efo nhw.
Pwysleisiodd yr angen hefyd i ni fel
Cristnogion i beidio â bod yn ddiflas!
Gorffennodd gan ein hannog o
Ddatguddiad 7: 9-11 ein bod yn gwybod
beth fydd diwedd ein stori ni, sef y bydd
criw enfawr o bobl o bob llwyth ac iaith yn
adnabod Iesu.

Ar ôl cinio cawson ein harwain gan Helen
Franklin. Ceisiodd hi ein helpu ni feddwl
am wahanol syniadau defnyddiol i’n
gwaith. Rhoddodd y cyfle i bawb rannu
syniadau neu adnoddau da roedden nhw
wedi cael budd ohonyn nhw. Roedd yn
wych i fedru dysgu gan ein gilydd, ac mi
wnes i ddod o hyd i fwy nag un syniad da

o’r sesiwn yma, a dwi’n sicr nad fi oedd yr
unig un! Wedyn rhoddodd Helen
galendrau A3 i ni gan ein hannog i feddwl
ymlaen llaw a chynllunio cyfres o
ddigwyddiadau cenhadol ar gyfer y
flwyddyn nesaf. Roedd hyn yn ein hannog
i feddwl yn strategol fel Nehemeia yn lle
rhuthro o un peth i’r llall.

Felly cefais fudd mawr o’r diwrnod yma ac
rwyf yn sicr y bydd yn cyfoethogi fy
ngwaith ar lawr wlad. 

Byddwn yn annog unrhyw un sydd â
chalon dros unrhyw fath o waith cenhadol
yn yr Eglwys i fynychu dyddiau o’r fath yn
y dyfodol.

Andrew Settatree

Cwrs i staff Gwaith Plant ac Ieuenctid (parhad o dudalen 1) YN EISIAU
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Telerau i’w trafod

Am ragor o fanylion, 
cysylltwch ag: 

Alan Wynne Jones, Trem-y-ddôl, 
Bow St, Ceredigion SY24 5BJ

01970 828163;
alan.jones212@btinternet.com

Dyddiad cau: 8 Rhagfyr 2017

Dal ati! Trefeca 2017

Panel Adolygu Swyddi
Yn dilyn ymddiswyddiad y Parch Dr
Watcyn James fel Swyddog
Cyhoeddiadau, a gan fod tymor cyntaf
Dr Carys Moseley, y Swyddog Eglwys
a Chymdeithas yn dirwyn i ben ym mis
Ionawr, yr ydym yn bwriadu cynnal
Adolygiad o’r ddwy swydd. Yr ydym am
wahodd unigolion / pwyllgorau /
Adrannau / Llysoedd i gyflwyno eu
sylwadau i’r Panel Adolygu, drwy’r
Ysgrifennydd Cyffredinol erbyn y 20fed
o Dachwedd 2017. Diolch yn fawr.

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b. at
Y Parch. Ddr. R. Watcyn James, Eryl, Capel Bangor, Aberystwyth SY23 3LZ.
e-bost: goleuad@ebcpcw.org.uk
Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon,
Gwynedd LL55 1ER. (01286) 672018. e-bost: goleuad@btconnect.com

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y
golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac argraffwyd gan Wasg y Bwthyn,
Caernarfon. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost fel Newyddiadur.
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