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Cyflwyniad i’r Llyfryn Adnoddau

“Myfi yw goleuni’r byd, ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn 
rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.” (Ioan 8:12)

Braint i mi fel Cadeirydd Is-bwyllgor y Chwiorydd o Adran Gweinidogaethau 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw cael cyflwyno’r llyfryn yma i chi. 

Dyma adnodd gwerthfawr iawn i ferched fel ni sy’n byw bywydau gweithgar a 
phrysur oddi fewn i’r eglwys ac yn y gymdeithas o’n cwmpas. Yn aml teimlwn 
nad oes gennym ddigon o amser i aros ac ystyried heb sôn am fyfyrio’n dawel a 
gweddigar. Yn y llyfryn mae dwy astudiaeth lle gallwn drafod materion o bwys 
gydag eraill drwy rhannu barn a syniadau. Mae yma hefyd bedwar defosiwn y 
gellir eu defnyddio mewn grwpiau bach neu fel rhan o gyfarfod mwy ffurfiol. 
Hefyd mae gwasanaeth cyflawn ar gael, pan nad oes cennad i gynnal oedfa, 
neu fel digwyddiad arbennig i‘r merched.

Mae pob un ohonom yn gyfuniad o Mair a Martha ac felly cawn esiamplau 
o gynlluniau ymarferol a diddorol a phrosiectau cyffrous a’r newyddion 
diweddaraf am ein gweithgareddau cenhadol. Yn clymu’r cyfan at ei gilydd ac 
yn rhoi unoliaeth i’n gwaith mae thema wedi ei sylfaenu ar eiriau Iesu: ‘Myfi yw 
Goleuni’r Byd’, (Ioan 8:12). 

Ceir cyfnodau tywyll ym mywydau pob un ohonom ond gwyddom fod Iesu, yn 
ei gariad tuag atom, yn gallu dod â’r goleuni dwyfol i mewn i’r conglau mwyaf 
cyfyng. Gobeithiwn y bydd cynnwys y llyfryn hwn yn agor drysau’n meddyliau 
a’n calonnau er mwyn i lawenydd ein Gwaredwr ein cynnal a’n calonogi a 
llanw’n bywydau â’i gariad. Bydd y cariad wedyn yn gorlifo trwom ni at eraill 
sydd angen y goleuni.

Eirlys Gruffydd-Evans,  
Cadeirydd Is-bwyllgor y Chwiorydd
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Gwasanaeth ar thema 2018/19  
‘Myfi yw goleuni’r byd’  

“Myfi yw goleuni’r byd, ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn 
rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.” (Ioan 8:12) 

Mae cyflwyniad Pwynt Pwer i gyd-fynd â’r gwasanaeth hwn ar gael i’w 
lawrlwytho o wefan Dorcas (Tudalen Adnoddau Goleuni’r Byd)

 

Croeso
 

Cyflwyniad
Fyddwch chi’n teimlo ambell waith fod bywyd yn galed, fod popeth yn cau 
amdanoch fel tywyllwch dudew? Mae hyn yn beth cyffredin sy’n digwydd i 
lawer. Wrth rannu profiadau gydag ambell ferch byddwn yn rhyfeddu sut mae 
hi’n gallu dal ati. Yna daw’r esboniad – ‘Lle baswn i heb fy ffydd?’ Yng nghanol 
holl helbulon bywyd mae Iesu, Goleuni’r Byd, yn ein galluogi i weld drwy 
dywyllwch ein hamgylchiadau. Mae’n gallu dangos llwybr diogel i ni drwy 
gors ein hofnau ac yn ein tywys i hafan ddiogel at ei oleuni a’i gariad ef. Yna 
daw’r sialens i ninnau fod yn oleuni i eraill drwy fyw ein bywydau mewn ffydd, 
gobaith a chariad.

Wrth inni dreulio amser gyda’n gilydd yn y gwasanaeth hwn byddwn yn 
cyfarfod â thair merch a wnaeth gyfarfod â Iesu a hwythau’n cael eu hunain 
mewn sefyllfaoedd tywyll iawn. Cawn weld sut daeth Iesu â goleuni i’w 
bywydau, i’w trawsnewid yn llwyr. 

Emyn (Gweler rhestr ar dudalen 33)
 

Cyflwyniad i’r darlleniad
Gwyddai Iesu’n dda fod bywyd teuluol yn gallu bod yn straen mawr ar ferch. 
Ei rhieni hi fyddai’n dewis cymar iddi a dod i gytundeb gyda theulu’r bachgen 
roeddent wedi ei ddewis. Nid mater o gariad ond o gytundeb fyddai priodas. 
Wrth briodi byddai merch yn dod yn eiddo i’w gŵr, yn gorfod gadael cartref ei 
rhieni a mynd i fyw at ei mam yng nghyfraith a bod yn forwyn fach i weddill 
y teulu. Gallwn ddychmygu pa mor anodd y gallai hyn fod. Os oedd ei gŵr 
yn gas wrthi tybed na fyddai’r ferch yn cael ei themtio i edrych am gysur yng 
nghwmni dyn arall? Gwyddai fod hyn yn odineb ac yn erbyn y gyfraith ac mai’r 
gosb am hynny fyddai cael ei llabyddio i farwolaeth. Ni allai merch a ddaliwyd 
yn godinebu ddisgwyl trugaredd. Yn Efengyl Ioan 8: 2-11 cawn hanes gwraig y 
daeth Iesu â goleuni i’w bywyd.

 

Darlleniad: Ioan 8: 2-11
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Myfyrdod: Ymateb y Wraig
Roedd hi ar ben arnaf, gwyddwn hynny. Roeddwn wedi fy nal, wedi fy nghornelu 
a’m condemnio. Doedd dim gobaith i mi ddianc. Gwyddwn beth oedd y gosb am 
odinebu - llabyddio. Oedd, roedd bai arna i, mi wyddwn hynny, ond oer a gwag 
oedd fy mhriodas heb fymryn o dynerwch. Dyn caled, creulon oedd fy ngŵr fel y 
gweddill o’i deulu. Does ryfedd i mi gael fy nenu gan ddyn arall oedd yn meddwl 
y byd ohona i - ond pan gefais fy nal, diflannodd. Cefais fy llusgo i’r deml ac 
yno gwelais Iesu o Nasareth. Roedd yr awdurdodau crefyddol yn ceisio gofyn 
am ei farn. Gofyn beth i’w wneud â mi. Yna dywedodd wrthyn nhw mai’r sawl 
oedd heb bechu allai daflu’r garreg gyntaf. Aeth pawb oddi yno, rhai yng nghynt 
na’r lleill. Yn y distawrwydd llethol gofynnodd i mi lle’r oedd y rhai oedd am fy 
nghondemnio ond doedd na neb yno. Edrychodd ym myw fy llygaid a dweud, 
‘Dw innau ddim yn dy gondemnio chwaith. Rwyt ti’n rhydd i fynd ond cofia 
paid â godinebu eto.’ Fedrwn i ddim credu’r peth! Roedd e wedi bod mor raslon 
wrtha i er nad oeddwn yn haeddu hynny. Roedd yn casáu’r pechod ond yn caru’r 
pechadur ac yn maddau fy mai. Llifodd goleuni i dywyllwch fy mywyd. Dyma 
ddiwrnod cyntaf gweddill fy mywyd.

Gweddi
Diolch Arglwydd Dduw am eiriau’r Beibl sy’n ein dysgu dy fod yn Dad sy’n 
araf i ddigio ac yn llawn o drugaredd tuag at dy blant, yn maddau drygioni a 
gwrthryfel. Diolch dy fod yn raslon ac yn llawn cariad at dy blant. Helpa ni 
heddiw i ddod atat i geisio maddeuant â chalonnau edifeiriol. Diolch am yr 
addewid am faddeuant a glanhad i’r rhai sy’n cyffesu eu pechod. Diolch nad oes 
rhaid i ni aros yn nhywyllwch ein pechod, ond bod Iesu wedi ein galw allan o’r 
tywyllwch i fyw yn dy oleuni rhyfeddol di. Amen

Cyflwyniad i’r darlleniad
Mae safle merched wedi bod yn israddol i safle dynion ym mhob gwareiddiad 
bron, a hynny ar hyd y canrifoedd. Yn hanes y Creu (Genesis 2) gwelwn fod 
merch wedi ei llunio i fod yn gymorth i ddyn. Roedd hyn yn rhoi rôl arbennig 
iddi ond hefyd yn ei gosod yn israddol i’w chymar. Erbyn dyddiau Iesu roedd 
safle’r ferch yn y gymdeithas Iddewig wedi dirywio. Ni châi’r gwragedd addoli 
gyda’r dynion yn y synagog dim ond gwylio’r gwasanaeth o’r oriel uwchben. 

Roedd misglwyf y ferch yn ei gwneud yn aflan yn ôl y Gyfraith. Roedd rheolau 
pendant y dylai pob merch eu dilyn yn ystod ei mislif (Lefiticus 15 adn 19-24). 
Yn y darlleniad nesaf cawn glywed am wraig oedd wedi bod yn gwaedu am 
flynyddoedd lawer. Roedd yn cael ei chyfrif yn aflan yn ôl y Gyfraith ac ni ddylai 
adael ei chartref. Roedd felly yn gaeth i’r pedair wal ac wedi ei hynysu oddi 
wrth gwmni a chymdeithas arferol. 

Mae’r mislif yn rhan naturiol o fywyd merch. Mae’n arwydd o aeddfedrwydd 
corfforol a ffrwythlondeb. Byddwn yn dioddef y ‘felltith’, fel mae’n cael ei alw, 
am flynyddoedd ac yn diolch pan ddaw’r cyfnod i ben i ni beidio â cholli gwaed 
yn fisol. Rydym yn ffodus fod digon o ddarpariaeth ac offer addas i ni ar gyfer y 
mislif. Nid felly oedd hi yn y gorffennol ac nid felly mae hi i lawer o ferched yng 
ngwledydd tlawd y byd heddiw. 

Gallwn ddychmygu gwewyr y wraig yma pan oedd yn gwaedu’n barhaus ac yn 
methu cuddio hynny oddi wrth ei theulu. Roedd yn teimlo’n aflan, yn gwanhau 
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yn raddol ac wedi anobeithio cael gwellhad. Roedd ei salwch yn cael effaith 
gorfforol a seicolegol negyddol arni. Bydd unrhyw un sydd wedi bod trwy 
brofiad tebyg yn gallu cydymdeimlo’n llwyr â’i chyflwr.

Penderfynodd fentro allan i ganol y dorf, lle roedd perygl iddi gyffwrdd ag eraill, 
torri’r Gyfraith a gwneud pawb o’i chwmpas yn aflan hefyd. Ond roedd ganddi 
gynllun – ac roedd rhaid iddi weld Iesu.

Darlleniad: Marc 5: 25-34

Myfyrdod: Ymateb y Wraig 
Ddylwn i ddim fod wedi mentro. Roeddwn i’n torri’r gyfraith, mi wyddwn i hynny, 
ond pan glywais fod Iesu yn cerdded ar hyd glan y môr fedrwn i ddim peidio. 
Dyma fy unig gyfle i am iachâd. Roeddwn wedi bod at gymaint o feddygon, 
wedi gwario hynny o arian oedd gen i, ond heb wella dim. Ond roeddwn wedi 
clywed am Iesu, ei fod yn gallu gwella pob math o afiechydon. Pe bawn i ond 
yn gallu cyffwrdd ag ymyl ei glogyn byddai hynny’n ddigon, roeddwn yn siŵr 
o hynny. Sylwodd neb arna i yn sleifio’n agos ato nes o’r diwedd estynnais fy 
llaw allan a theimlo brethyn ei fantell a’r eiliad honno gwyddwn fod y gwaed 
wedi peidio llifo allan ohonof. Trodd ef yn sydyn a gofyn, ‘Pwy gyffyrddodd â 
fi?’ O na - roedd wedi sylweddoli fy mod wedi dwyn iachâd oddi arno. Aeth fy 
nghoesau i grynu a’m stumog i droi. Doedd dim modd dianc. Suddais i’r graean 
garw o’i flaen. ‘Fi, Arglwydd - fi sy wedi cael iachâd.’ Doeddwn i ddim yn gallu 
meddwl yn glir ac felly dyma gyfaddef y cwbl wrtho - ac wrth bawb arall o fewn 
clyw. Roeddwn i’n disgwyl cerydd hallt am fy haerllugrwydd, am dorri’r gyfraith, 
ond nid hynny ddaeth. Cododd fi ar fy nhraed. Wna i byth anghofio ei wyneb 
na’i eiriau. ‘Rwyt ti wedi cael gwellhad oherwydd dy ffydd ynof fi. Dos a bydd 
fyw dy fywyd mewn llawenydd.’ A dyna wna i - dweud wrth bawb am yr hyn 
ddigwyddodd. Does gen i ddim cywilydd bellach. Roedd Iesu wedi fy nerbyn ar 
waethaf fy salwch. Doedd o ddim yn edrych i lawr arnaf am fy mod i’n ferch. 
Mae’r ffordd o’m blaen yn olau a bydd yr atgof am Iesu yn gwmni i mi tra bydda’ 
i byw.

Gweddi 
Arglwydd, rydym yn ymwybodol bod llawer o ferched yn byw mewn 
tywyllwch heddiw: rhai oherwydd salwch corfforol neu feddyliol, rhai 
oherwydd amgylchiadau anodd, yn hiraethu am anwyliaid, eraill yn wynebu 
unigrwydd, problemau ariannol, heriau yn y gwaith ac o fewn y teulu. 

Dymunwn gyflwyno’r rhai rydym yn eu hadnabod i ti, Dad annwyl, gan ofyn i 
ti eu tynnu yn agos atat, a goleuo eu calonnau a’u meddyliau. Efallai y medrwn 
fod o gymorth i rywun sy’n teimlo eu bod mewn tywyllwch ac sydd heb 
obaith. Helpa ni Arglwydd i weld sut medrwn ni fod o gymorth a rho nerth i 
ni i weithredu. Helpa ni Arglwydd i rannu’r Newyddion da gyda nhw, bod yr 
Arglwydd Iesu’n addo dod â goleuni a bywyd i bwy bynnag sy’n ei ddilyn ef.  
Amen

Emyn
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Cyflwyniad i’r darlleniad
Rhyfedd meddwl am Iesu yn mynd am wyliau ond gwyddom ei fod yn arwain 
ei ddisgyblion ar deithiau yn achlysurol. Roedd yn byw o dan bwysedd mawr. 
Ychydig o amser oedd ganddo i gwblhau’r gwaith aruthrol y cytunodd gyda’i 
Dad cyn dod i’r byd y byddai yn ei wneud. Roedd ei deulu ei hun yn gallu bod 
yn anodd ar adegau. Bob tro y siaradai yn gyhoeddus roedd ysbïwyr yn y dyrfa 
yn gwrando yn y gobaith o allu defnyddio ei ymadroddion yn ei erbyn. Ple 
bynnag yr âi roedd tyrfa yn ei ddilyn a chleifion yn ymbil arno am wellhad. 
Felly dyma fynd ar daith allan o Balesteina i fyny i ardal Tyrus a Sidon, dau 
borthladd amlwg ar arfordir Lebanon. Roedd yn mynd i ganol pobl soffistigedig, 
marchnatwyr oedd wedi hwylio’r moroedd tu hwnt i Fôr y Canoldir. Byddai’r 
disgyblion yn gweld ffordd wahanol o fyw ac Iesu’n cael seibiant o iacháu 
cleifion ei wlad ei hun.

Mae angen seibiant a chyfle i ymlacio ar bob un ohonom. Mae cymaint o 
ofynion arnom ni fel merched. Wedi i ni wneud diwrnod o waith mae angen 
cludo’r plant i wahanol fannau, i chwaraeon a chymdeithasau. Wedyn bydd 
angen paratoi bwyd, golchi dillad, glanhau’r tŷ a pharatoi at yfory a rywsut neu’i 
gilydd rydym yn dod i ben â’r cwbl. Gallwn wneud hynny nes y daw salwch i un 
o’r teulu. Dyna pryd mae’r drefn brysur yn torri i lawr a ffrindiau a pherthnasau 
yn gorfod rhannu’r baich a ninnau’n gwerthfawrogi hynny. Ond mewn rhai 
teuluoedd mae’r salwch yn barhaol a’r fam sy’n cario’r pen trymaf. Mae gweld 
plentyn yn dioddef yn anodd tu hwnt a’r gobaith am wellhad sy’n cadw’r fam i 
fynd yn aml. Dyma’r sefyllfa y cerddodd Iesu i mewn iddi yn ddiarwybod.

Darlleniad: Mathew 15: 21-28

Myfyrdod: Ymateb y Fam
Roedd fy nghalon yn torri bob dydd wrth iddi ddioddef o’r ffitiau cyson. Cythraul 
yn ei meddiannu, meddai rhai. Ond fy mhlentyn i oedd hi ac fe wyddwn yn 
iawn nad oedd a wnelo cythraul ddim oll â’i salwch rhyfedd ond doedd yna’r 
un esboniad arall oedd yn plesio pobl. Collais gynifer o ffrindiau ers i’r salwch 
ddod drosti. Pobl yn fy osgoi rhag ofn i’r aflwydd effeithio arnyn nhw. Roedd hi’n 
dywyll iawn arnon ni ond un diwrnod clywais fod Iesu o Nasareth yn y cyffiniau. 
Fedrwn i ddim credu’r peth. Roedd y newyddion am y modd roedd yn iacháu 
wedi teithio ar hyd y ffordd fawr o Nasareth i fyny aton ni i Lebanon.

Roedd yn hawdd ei adnabod - y dynion o’i gwmpas yn gwisgo dillad brethyn 
garw pysgotwyr Môr Galilea. Ond roedd o’n wahanol - yn sefyll allan fel goleuni 
yn y tywyllwch. Rhaid oedd imi ofyn iddo am gymorth.

‘Syr, cymer biti arna i. Mae fy merch yn dioddef o salwch ofnadwy.’

Pam oedd o’n troi ei gefn arna i? Roedd wedi clywed fy nghri yn sicr ddigon 
ac roedd o’n deall yr iaith Roeg fel pawb arall. Siaradodd gyda’i gyfeillion yn 
Aramaeg a fedrwn i ddim deall beth oedd cynnwys y sgwrs. Yna trodd ac edrych 
arna i ac roedd rhyw dristwch rhyfedd yn ei lygaid.

‘Fedra i ddim dy helpu di. Dwyt ti ddim yn perthyn i ’nghenedl i.’ 

Roedd hyn yn fwy na fedrwn i ei ddal - ateb oedd yn osgoi gweithredu.

‘Syr helpa fi, dwi’n crefu arnat ti!’ 
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Syfrdanodd ei ateb fi.

‘Dydi hi ddim yn deg cymryd bara’r plant a’i daflu i’r cŵn!’

Roedd yn ddarlun oedd yn codi ofn. Ond roedd gen i ateb i hynny a gwelais gyfle 
i’m merch gael iachâd.

‘Ond Syr, mae’r cŵn o dan y bwrdd yn cael y briwsion sy’n disgyn i’r llawr.’

Daeth gŵen dyner i’w wyneb. 

‘Oherwydd dy ffydd di ynof i fe gei di dy ddymuniad.’

Trodd a cherdded gyda’i ffrindiau a diflannu drwy ganol y bobl.

Gwyddwn y byddai fy merch wedi gwella erbyn i mi gyrraedd adre. Daeth Iesu o 
Nasareth â goleuni i dywyllwch fy myd.

Gweddi 
Arglwydd Iesu, rydym yn rhyfeddu at dy drugaredd a’th dosturi tuag at y wraig 
hon. Diolch dy fod yn trin dy blant gyda’r fath gariad a gofal heddiw. Diolch 
Arglwydd ein bod yn medru dod â’n holl bryderon atat ti, gan gredu dy fod yn 
gwrando ar ein gweddiau ac yn rhoi y gorau i’th blant. Rydym yn cyffesu nad 
yw’n hawdd bob amser i ymddiried ynot pan fydd pethau cas yn digwydd i ni 
ac i’r rhai rydym yn eu caru. Rho nerth i ni Arglwydd i gredu ynot ac ymddiried 
ynot hyd yn oed yn yr adegau anodd pan nad ydym yn deall beth sy’n digwydd 
a pham. Gofynnwn am gymorth yr Ysbryd Glân y tu mewn inni i’n helpu bob 
dydd i gadw ein llygaid ar Iesu, ac i gerdded yn dy oleuni.  Amen

Emyn

I orffen: Cân Light of the World
Bydd angen lawrlwytho’r ffilm o YouTube o flaen llaw a bydd angen seinyddion 
(‘speakers’).

Mae’r gân Light of the World gan Lauren Daigle yn ymateb i ddyfodiad Iesu i’r 
byd, y Meseia, Emaniwel, Goleuni’r Byd. Byddai gwylio’r ffilm ohoni’n canu’r gân 
yn ffordd addas iawn i orffen y gwasanaeth. Anogwch y gynulleidfa i ddarllen y 
geiriau fel gweddi bersonol wrth iddynt ymddangos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WR5iwssnTn4

Eirlys Gruffydd-Evans
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Astudiaethau Beiblaidd ar  
‘Myfi yw goleuni’r byd’

Astudiaeth 1
“Myfi yw goleuni’r byd, ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn 
rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.” (Ioan 8:12) 
 

Cyflwyniad
Hawliodd Iesu sawl peth amdano fe’i hun. Faint ohonyn nhw allwch chi eu 
cofio?

Fi ydy’r bugail da; Fi ydy bara’r bywyd; Fi ydy’r wir winwydden; Fi ydy’r ffordd, y 
gwirionedd a’r bywyd, ac yn y blaen.

Mae pob datganiad yn ein helpu i ddeall rhywbeth am gymeriad a rôl Iesu. Ein 
thema eleni ydy’r adnod adnabyddus honno, sef Ioan 8:12:

‘Pan oedd Iesu’n annerch y bobl dro arall, dwedodd, “Fi ydy golau’r byd. Bydd 
gan y rhai sy’n fy nilyn i olau i’w harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn 
cerdded mewn tywyllwch.”’

Fedrwch chi feddwl am adeg pan fuoch chi mewn man tywyll iawn – efallai 
mewn tŷ yn ystod toriad yn y trydan neu yn yr awyr agored ar noson heb leuad 
a dim goleuadau stryd? 

Bydd llawer ohonon ni hefyd wedi profi adegau tywyll yn emosiynol – efallai fel 
canlyniad i salwch neu brofedigaeth neu amgylchiadau anodd.

Beth am y tywyllwch a welwn o’n cwmpas yn y byd heddiw? Mae’r newyddion 
yn llawn hanesion o galedi a dioddefaint, rhyfeloedd, pobl yn camdrin ei gilydd. 

Yn yr astudiaeth hon, fe fyddwn yn archwilio’r hyn mae Iesu’n ei feddwl pan 
ddywedodd ‘Fi ydy golau’r byd’, a darganfod beth mae’r datganiad hwn yn ei 
ddatgelu am Iesu a’r hyn y daeth i’r ddaear hon i’w gyflawni.

Yn yr astudiaeth nesa fe wnawn ni ystyried beth ddywedodd Iesu am ei 
ddilynwyr fel goleuni’r byd yn Mathew 5:14-16.

Y cyd-destun
Darllenwch Ioan 8 adnod 12 

Roedd Iesu a’i ddisgyblion yn Jerwsalem i ddathlu Gŵyl y Pebyll. Yn ystod yr 
ŵyl, roedd Iddewon yn perfformio sawl seremoni oedd yn eu helpu i gofio’r 
adeg pan fuon nhw’n teithio trwy’r anialwch dan arweiniad Moses, wedi iddyn 
nhw gael eu hachub gan Dduw o’r Aifft.

Roedd un seremoni’n golygu goleuo pedair o sêr-ganhwyllau anferth yn y deml, 
yn Llys y Gwragedd. Roedd hyn yn dynodi dathlu sut y bu Duw yn golofn o 
gwmwl yn ystod y dydd ac o dân yn ystod y nos i’w diogelu ac i arwain pobl 
Israel yn y diffeithwch am 40 mlynedd. Ymddangosodd y cwmwl ar y diwrnod 
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pan adawodd Israel yr Aifft, ac fe fu’n fur rhyngddyn nhw a byddinoedd Pharo 
ar y noson cyn iddyn nhw groesi’r Môr Coch. Yna, wrth fynd gyda nhw yn yr 
anialwch, daeth yn symbol graffig o’r ffaith bod yr Arglwydd Dduw gyda’i bobl. 

Llefarodd Iesu’r geiriau hyn yn y clos lle’r oedd y lampau hyn yn cael eu cynnau.

Beth mae’r datganiad hwn yn ei ddweud wrthon ni ynglŷn â phwy ydy Iesu? 

Mae’n haeru mai fe ydy Duw 

Yn yr Hen Destament fe ddefnyddiwyd goleuni fel metaffor am Dduw ac i 
ddisgrifio Duw:

• Roedd yr Iddewon yn cydnabod mai’r golofn o gwmwl a’r golofn o dân oedd 
yr Arglwydd - Exodus 13:21; 14:19-25

• Salm 27:1 - Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a’m gwaredigaeth 

• Eseia 9:2 - Mae Eseia yn rhagweld y bydd y Meseia, gwas wedi’i eneinio a’i 
benodi gan Dduw yn ‘olau llachar’ 

• Eseia 42:6 - Mae Eseia yn rhagfynegi y bydd y Meseia yn ‘olau i 
genhedloedd’

• Eseia 60:19-20 - Mae Eseia yn rhagbroffwydo mai’r Oen, sef yr Arglwydd 
Dduw, yn y Nefoedd, fydd y ‘golau am byth’ (gw. hefyd Datguddiad 21:23-
24)

• Gwelodd rhai o’r proffwydi eraill ac awduron y Salmau Dduw yn ei 
ogoniant, yn disgleirio - Eseciel 43:2; Habacuc 3:4; Salm 94:1; Salm 50:2

 
Mae awduron y Testament Newydd hefyd yn disgrifio Duw fel golau:

• Mathew 17; Luc 2:9

• Yn 1 Ioan 1:5 fe ddywed Ioan wrthon ni mai golau ydy Duw, a does dim 
tywyllwch ynddo o gwbl. 

Cwestiwn i’w drafod
Pan fyddwch chi’n meddwl am Dduw fel GOLAU, pa syniadau eraill am 
gymeriad Duw sy’n dod i’ch meddwl?

Atebion posibl = purdeb, gogoniant, mawredd, mae ar wahân i ni, yn well na ni.

Y sgwrs gyda’r Phariseaid
Yn Ioan 8:13-29 mae hanes Iesu’n gwrthdaro â’r Phariseaid. Maen nhw’n ceisio ei 
faglu trwy greu dadl am eiriau. Er bod y ddadl yn ymddangos braidd yn ddryslyd 
i ni, yr hyn sy’n glir ydy bod Iesu’n hawlio sawl gwaith yn ystod y drafodaeth:

• ei fod wedi dod o’r Tad: ad16, ad23

• bod y Tad wedi’i anfon, a bod y Tad gydag ef: ad16, ad18, ad26, ad29

• ei fod yn llefaru’r hyn mae’r Tad wedi’i ddysgu iddo: ad28

• ei fod yn gwneud yr hyn sy’n plesio’r Tad: ad29

Darllenwch hefyd Ioan 8:14 ac Ioan 10:30
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‘Myfi yw goleuni’r byd…’
Felly, yn ystod y gwrthdaro hwn, mae Iesu’n gwneud nifer o ddatganiadau 
mai Duw ydy E – gan atgyfnerthu’r hawliad ar ddechrau’r sgwrs mai fe yw y 
GOLEUNI.

Meddyliwch am ychydig am yr haul – ffynhonnell fwyaf goleuni naturiol. Mae 
Gwyddoniaeth yn dweud wrthon ni:

• mai golau’r haul ydy ffynhonnell yr holl fywyd ar y ddaear – hebddo fe 
fyddai popeth yn marw

• bod golau’r haul (neu oleuni artiffisial) hefyd yn datgelu’r gwir inni – dydyn 
ni ddim yn gwybod beth sydd o’n cwmpas nac yn bodoli heb y goleuni 

• bod golau’r haul yn effeithio ar ein hwyliau – mae angen golau haul arnon ni 
ar gyfer ein hiechyd emosiynol a chorfforol 

Pan ddywed ‘Fi ydy golau’r byd’, mae Iesu’n hawlio mai Fe ydy ffynhonnell 
BYWYD, GWIRIONEDD, a LLAWENYDD.

Byddwn yn ystyried hyn yn fanylach yn yr astudiaeth nesaf. 

Astudiaeth 2
“Myfi yw goleuni’r byd, ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn 
rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.” (Ioan 8:12) 
 
Mae gan lawer o bobl yng Nghymru aelodau o’r teulu oedd yn löwyr. Efallai 
eich bod wedi ymweld â’r Pwll Mawr ym Mlaenafon ac wedi bod yn y pwll 
yno. A allwch chi ddychmygu sut brofiad oedd gorfod treulio sifftiau hir yn y 
pwll, yn gweithio heb oleuni naturiol, ac yn aml yn dechrau a gorffen eich sifft 
yn nhywyllwch y nos hefyd? Yn amlwg, roedd lamp pen y glöwyr yn ddarn 
hanfodol o’u hoffer fel roedd y goleuadau a osodwyd ar hyd y milltiroedd o 
dwneli o dan y ddaear.

‘Ni fydd pwy bynnag sy’n fy nilyn i byth yn cerdded yn y tywyllwch ...’

Mae’r Beibl yn aml yn disgrifio’r byd a chalonnau pobl fel lleoedd tywyll. Mae’r 
tywyllwch yn cael ei achosi gan bechod.

• Rhufeiniad 3:23 – ‘Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi 
pechu, ac yn amddifad o ogoniant Duw’.

• Effesiaid 2:1, 4 – ‘Ar un adeg roeddech chi’n farw’n ysbrydol’.

• Effesiaid 2:12 – ‘Cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist...heb obaith a 
heb Dduw yn y byd’.

Ond, mae Iesu’n addo yn Ioan 8:12 na bydd unrhyw un sy’n ei ddilyn ef byth yn 
cerdded yn y tywyllwch ddim mwy.
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Cwestiwn
Sut mae Paul a Pedr yn disgrifio beth sy’n digwydd pan mae person yn dod yn 
ddilynwr i Iesu? Colosiaid 1:13, 1 Pedr 2:9

‘Ond bydd ganddo oleuni’r bywyd ...’

Gan feddwl yn ôl at y glöwyr ar ddechrau’r astudiaeth, tybed sut oedden nhw’n 
teimlo wrth godi o’r pwll ar brynhawn o haul braf?

Efallai y byddwch yn gallu cofio amser pan oeddech heb drydan oherwydd 
toriad yn y cyflenwad a’r rhyddhad yr oeddech chi’n ei deimlo pan gafodd y 
trydan ei ail-gysylltu a’r goleuadau yn dod yn ôl.

Mae Iesu yn dweud wrth y Phariseaid a’r rhai sy’n gwrando arno y bydd ei 
ddilynwyr yn cerdded yng ngoleuni’r bywyd, h.y., yn ei oleuni a’i fywyd ef.

Mae goleuni’r bywyd hyd yn oed yn fwy anhygoel na gogoniant golau naturiol i 
löwyr blinedig!

Edrychwch ar yr adnodau canlynol sy’n cofnodi Iesu yn addo bywyd i’r rhai sy’n 
credu ynddo ef neu yn ei ddilyn: Ioan 11:26; Ioan 10:28; Ioan 10:10.

Cwestiwn
Pwy sy’n rhoi bywyd? Darllenwch Effesiaid 2:1, 4-5; Ioan 3:5

Allwn ni ddim ein gwneud ein hunain yn fyw yn ysbrydol – dyma waith Ysbryd 
Glân Duw o’n mewn.

Golau Iesu sy’n Wirionedd a Llawenydd

Gwirionedd 
Mae Iesu’n datgelu’r gwirionedd: 

• am Dduw i ni - Ioan 1:18; Ioan 8:14; Ioan 10:30; Luc 10:22; Hebreaid 1:3

• amdanon ni’n hunain, fel y gwelsom ar ddechrau’r astudiaeth hon - 
Rhufeiniaid 3:23; Effesiaid 2:1,4-5,12; Rhufeiniaid 6:23

• i’r holl bobl - Marc 13:10; Mathew 28:19; Eseia 42:1-4

Llawenydd
Iesu ydy ffynhonnell gwir lawenydd 

Mynegodd Iesu ar sawl achlysur ei ddymuniad am i’w ddilynwyr brofi 
llawenydd. Darllenwch Ioan 15:11; 16:24; 17:13 

Mae John Piper yn diffinio llawenydd fel hyn: ‘... llawenydd ydy’r teimlad da 
sy’n cael ei gynhyrchu yn yr enaid gan yr Ysbryd Glân wrth iddo beri inni weld 
harddwch Crist yn ei Air ac yn ei waith.’*
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Mae’r emyn Saesneg Praise my soul the  
king of heaven yn cychwyn fel hyn:

  Praise, my soul, the King of Heaven; 
     To His feet thy tribute bring. 
  Ransomed, healed, restored, forgiven, 
     Who like me His praise should sing?

 
 
Mae’r pedwar gair yn esbonio’r hyn a gyflawnodd marwolaeth Iesu dros bawb 
sy’n credu ynddo ac yn ei ddilyn:

• Ransomed – talwyd pridwerth ar fy rhan. Deliwyd â’m pechod trwy 
farwolaeth Iesu. Bu farw yn fy lle ac fe dalodd gosb fy mhechod. 

• Healed – iachawyd fi. Mae Ei farwolaeth yn dod â heddwch â Duw, gan nad 
oes gan bechod afael arna i bellach. 

• Restored – adferwyd fi. Rydw i bellach mewn perthynas newydd fel plentyn 
i Dduw. 

• Forgiven – maddeuwyd i mi. Mae euogrwydd fy mhechod wedi’i gymryd 
ymaith, ac mae fy nghydwybod wedi’i glanhau gan waed Iesu.  

Po fwyaf a welwn ni o Iesu a dirnad hyd a lled ei waith ar y Groes ar ein rhan, 
mwyaf y down ni i’w garu, a mwyaf fydd ein llawenydd. Gan hynny, Iesu ydy 
ffynhonnell ein llawenydd.

I’w Ystyried
Dychmygwch eich bod yn sychedig iawn a rhywun yn rhoi gwydraid mawr 
o ddŵr ichi. O gymryd ychydig o lymeidiau, fe fydd eich syched yn cael ei 
ddiwallu’n rhannol. Po fwyaf wnewch chi yfed, mwyaf y cewch eich diwallu. Po 
fwyaf a ‘gymerwn’ o Iesu, y mwyaf o lawenydd fydd yn llenwi’n heneidiau. 

I’w drafod
Sut allwn ni brofi golau, gwirionedd a llawenydd Iesu bob dydd?

*How do you define joy?  
Erthygl Gorffennaf 25, 2015 - Gwefan ‘Desiring God’ 

Bydd astudiaethau eraill ar gael ar wefan Dorcas o Fedi 2018.

Mae’r emyn wedi ei  
chyfieithu i’r Gymraeg:

F’enaid, mola Dduw’r gogoniant, 
   dwg dy drysor at ei draed; 
ti a brofodd ei faddeuant, 
   ti a olchwyd yn ei waed ...



R
haglen D

O
R

C
A

S: “M
yfi yw goleun

i’r byd”

14

Defosiwn 1 - Iesu, goleuni’r byd 

Mae’n siwr bod llawer ohonoch wedi profi toriad yn y trydan, boed hynny 
oherwydd toriad i atgyweirio gwifrau gan gwmni trydan neu yn annisgwyl 
yn ystod storm o wynt. Mae bod heb drydan yn yr oes hon yn gallu bod yn 
anghyfleus gan ein bod yn dibynnu llawer ar drydan i weithio teclynnau yn y 
tŷ neu offer yn y gwaith. Os byddwn wedi derbyn rhybudd o flaen llaw mae 
hyn llawer mwy hwylus. Yn aml bydd y cwmni yn gweithio ar wifrau yn ystod 
y dydd, byddwn ninnau wedi gofalu bod y stôf bach nwy wrth law neu ddŵr 
poeth mewn fflasg i gael paned, bydd cinio hwylus i bawb ac fe gaiff y peiriant 
golchi dillad seibiant am ddiwrnod. Ond os bydd Morus y gwynt yn flin a’r 
trydan yn diffodd heb rhybudd, mae popeth yn mynd ben i waered ac yn aml 
iawn mae hyn yn digwydd wedi iddi dywyllu! Tydi swper ddim yn barod, rhaid 
gohirio cyfarfod o Ferched yn Wawr, byddwn yn colli pennod o gyfres Rownd 
a Rownd neu Pobl y Cwm a gwaeth na hynny, dim golau. O na! Ble mae’r 
canhwyllau? Mae batris y tortsh yn fflat! Ond wrth oleuo un gannwyll fach mae 
popeth i’w weld yn gliriach. Gallwn ddod o hyd i gannwyll arall, y ffôn symudol 
i gael golau a ffeindio batris newydd i’r tortsh. Mae’r golau bach cyntaf wedi 
ein harwain at olau gwell. A dyna oedd hanes genedigaeth Iesu Grist, un seren 
ddisglair yn arwain y doethion at oleuni mwy. (Mathew 2:1-12)  

Gan fy mod yn byw yn y wlad does dim golau stryd yn cyrraedd y tŷ na’r 
llofftydd. Mae’r ferch yn cael trafferth cysgu heb gael ychydig o olau i roi cysur 
yn ystod y nos, felly mae ganddi olau bach sy’n dangos siâp y llofft a llwybr 
at y drws. Ai dyna mae Iesu yn ei roi i ni trwy ei olau Ef, rhoi cysur a dangos y 
llwybr? Meddai Iesu yn Ioan 8: ‘Ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn rhodio 
yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.’ 

IESU, GOLEUNI’R BYD 
I gysgod byd o dlodi - a ni’n gaeth 

Yn y gwyll, yng nghyni 
Oriau’n nos, mae’n rhoi i ni 

Lawenydd Ei Oleuni.

    Iwan Morgan

Mae Iesu, fel tortsh neu gannwyll, yn goleuo ein ffordd, gan ddangos i ni sut 
un yw Duw. Daeth Iesu i’r byd gan ddangos cariad Duw a dangos y ffordd trwy 
ddod â goleuni i fywyd pobl eraill. Mae ar Iesu eisiau i ni hefyd ddangos ein 
cariad at eraill gan fod Ei oleuni yn llewyrchu yn ein calonnau ac yn ein helpu i 
rannu ei gariad yn y byd. Mae’n dymuno bod wrth law pan fyddwn yn teimlo’n 
unig, yn anobeithiol neu’n ddigalon. ‘Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch 
a welodd oleuni mawr; y rhai a fu’n byw mewn gwlad o gaddug dudew a 
gafodd lewyrch golau.’ (Eseia 9.2)

Gweddiwn

Ein Tad, diolch i ti am y goleuni rwyt ti wedi ei greu. Diolch dy fod wedi anfon 
Iesu i fod yn oleuni yn y byd. Helpa ni i fod yn oleuni i ddangos Dy gariad at 
eraill. Amen

Eirian Roberts
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Defosiwn 2 - ‘Llusern yw Dy air i’m 
traed a llewyrch i’m llwybr…’ 

Wythnos cyn y Nadolig oedd hi, a minnau’n prysuro adre, fy mhen i lawr rhag y 
gwynt a’r glaw mân gwlyb, bagiau trymion yn llawn presantau a manion siopa 
‘munud-ola’ yn fy llaw. Wedi bod yn y dre ar y bws yr oeddwn i. Roedd hi’n 
dywyll fel y fagddu ar hyd ein heol ni a holl oleuadau Dolig y pentre y tu ôl i mi 
bellach. Nid wyf yn or-hoff o’r tywyllwch ers yn blentyn a rhaid cyfaddef nad 
oeddwn yn teimlo’n rhyw esmwyth iawn. Wrth edrych ar olau gwan yr unig 
lamp stryd yn y pellter - hwnnw’n fflicran fel petai ar fin diffodd - rhyfeddais 
wrth feddwl am y bugeiliaid blinedig ar lethr mynydd unig ym Methlehem 
wrthi’n bugeilio’u praidd. Gwahanol iawn oedd y golau a welson nhw. ‘Yn 
sydyn, dyma nhw’n gweld un o angylion yr Arglwydd, ac roedd ysblander yr 
Arglwydd fel golau llachar o’u cwmpas.’ (Luc 2:9) Dychmygwch eu syndod a’u 
hofn! Dychmygwch hyfrdra’r gwŷr doeth yn ogystal, yn meiddio mynd at Herod 
i ofyn, ’Ble mae’r Un sydd newydd Ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni Ei 
seren Ef yn codi yn y dwyrain. Dŷn ni yma i dalu teyrnged Iddo.’ (Mathew 2:2) 
Nid oes rhyfedd i Herod gynhyrfu’n lân a mynnu gwybod, yn y fan a’r lle, ymhle 
roedd y ‘Meseia i gael Ei eni.’ Ie, y mawr a’r mân yn cael eu herio gan faban bach 
diniwed mewn preseb, a hwnnw’n neb llai na ‘Goleuni’r Byd.’

Mae i oleuni le amlwg iawn yn yr Ysgrythur. Fe’i defnyddir i ddisgrifio gogoniant 
a sancteiddrwydd Duw, Ei ymwneud Ef â ni a’n ffydd ni ynddo Ef yn ogystal. 
Mae goleuni y tu hwnt i ddeall ein meddyliau bychain ni ond cawn ein dysgu 
yn Llyfr Genesis mai Duw a’i creodd ar ddiwrnod cynta’r Creu am fod y ddaear 
yn ‘anhrefn gwag’. ‘Roedd hi’n hollol dywyll dros y dŵr dwfn. A dywedodd 
Duw, ‘’Dwi eisiau golau! A daeth golau i fod.’’‘ (Genesis 1:2-3). Ar y pedwerydd 
diwrnod, creodd Duw’r ‘ddau olau mawr,’ sef yr haul a‘r lleuad, ‘hefyd y sêr’. 
‘Gosododd nhw i gyd yn yr awyr i oleuo’r ddaear…Roedd Duw yn gweld bod 
hyn yn dda.’ (Genesis 1:16-18) 

Yn aml iawn, mae bywyd a’i broblemau fel ffordd dywyll, droellog, ddi-ddiwedd 
o’n blaen a ninnau yn baglu ar hyd’ddi dan bwysau’n gofalon. Mae’n nos arnom. 
Oni fyddwn ni, bob un ohonom, yn dyheu am weld y llygedyn bach hwnnw 
yn y pellter i oleuo ‘nos’ ein gofidiau ni, boed y rheini’n salwch - corfforol a 
meddyliol; marwolaeth a phrofedigaeth; tor–priodas; di-weithdra; unigrwydd 
a di-gartrefedd? Mae problemau bywyd yn rhy niferus i’w rhestru mewn 
gwirionedd. Ond mae Duw yn gwybod amdanyn nhw i gyd a gallwn fwrw ein 
beichiau arno Fe ar daith bywyd!

Doedd yna’r un seren ddisglair - nac angylion ychwaith - i oleuo’r ffordd i mi y 
noson honno cyn y Nadolig. Ond mae Duw wedi addo goleuo’r llwybrau y bydd 
rhaid i ni eu troedio trwy’r hen fyd creulon a thywyll hwn. Mae E wedi addo y 
cawn ni - bob un ohonom - maes o law, gyrraedd adre’n ddiogel o roi ein ffydd 
yn yr Un a anfonodd yn Oleuni a Gwaredwr y Byd, y Nadolig cyntaf hwnnw. ‘Ti 
sy’n goleuo fy lamp, o Arglwydd; fy Nuw sy’n rhoi golau i mi yn y tywyllwch.’

Nid yw Duw wedi addo y bydd y ffordd yn hawdd nac yn esmwyth ychwaith, 
ond mae E wedi addo na fydd byth fyth yn ein gadael yn ddi-ymgeledd. ‘Dw 
i’n mynd i arwain y rhai sy’n ddall ar hyd ffordd newydd …Bydda i’n gwneud 
y tywyllwch yn olau o’u blaen... Dyna dw i’n addo ei wneud a dw i’n cadw fy 
ngair.’ (Eseia 42:16)
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Merch ifanc iawn oedd Mari Jones, yn cerdded bob cam o Lanfihangel y Pennant 
i’r Bala i brynu Beibl gan Thomas Charles. Doedd ganddi hi ddim golau stryd i’w 
harwain ar hyd llwybrau mynyddig y daith, ond roedd ganddi air Duw yn llosgi 
yn ei chalon yn ei gyrru ymlaen! Oni chlywch chi hi’n adrodd yr adnod fach hon 
drosodd a throsodd wrth fynd yn ysgafn-droed, ‘Llusern yw Dy air i’m traed a 
llewyrch i’m llwybr’? (Salm 119:105)

Dynes ifanc ddewr arall o Fryste oedd Minnie Louise Haskins (1875-1957). 
Yn 1907, gadawodd ddiogelwch ei chartref am strydoedd cefn dinas fawr 
Madras yn yr India, i weithio fel cenhades Wesleaidd, ymhlith y merched ifanc 
a’r gwragedd difreintiedig yno. Er mwyn codi arian i Genhadaeth Zenena i 
Ferched ac i’w chynnal ei hun, fe ysgrifennodd gyfrol fechan o farddoniaeth, 
‘The Desert’. Un o gerddi mwyaf adnabyddus y gyfrol yw ‘The Gate of the 
Year’. Y teitl cyntaf a ddewisodd Minnie Louise oedd ‘Duw a ŵyr’. O ystyried ei 
hamgylchiadau gwaith, deallwn yn iawn. Pwy a ŵyr beth oedd ei phrofiadau 
yno. Un peth a wyddom i sicrwydd, roedd Minnie Louise yn gwybod Pwy oedd 
yn cerdded gyda hi.  

‘The Gate of the Year’.

‘And I said to the man at the gate of the Year,  
‘’Give me a light that I may tread safely into the unknown.’’’ 
And he replied, 
“Go out into the darkness and put your hand into the hand of God,  
That shall be to you better than light and safer than a known way.” ’

Pa anogaeth well i ni ar ddechrau blwyddyn newydd?  
Gallwch ddarllen y gerdd ar ei hyd ar y we.

Gweddi.

Arglwydd Dduw, ein Tad Nefol,  
bydd o gymorth i ni afael yn dynn yn dy law  
wrth gerdded ar hyd llwybrau anodd bywyd.  
Diolch am ein hatgoffa na fyddi Di byth yn troi Dy gefn arnom.

Efe a ddychwel f’enaid blin, 
fe’m harwain i bob awr 
‘r hyd llwybrau Ei gyfiawnder pur, 
er mwyn ei enw mawr.

Pe rhodiwn drwy y dyffryn du 
nid ofnwn ddim o’i fraw; 
fy nghysur a’m hamddiffyn yw -  
fy Mugail sydd wrth law.’

Amen.

Angela Rhydderch
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Defosiwn 3 - Goleuni’r Byd

‘Pan oedd Iesu’n annerch y bobl dro arall, dwedodd, “Fi ydy golau’r 
byd. Bydd gan y rhai sy’n fy nilyn i olau i’w harwain nhw i fywyd, a 
fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch.”’ (Ioan 8:12 beibl.net)

Dyma ichi ddatganiad sy’n trawsnewid bywydau llawer o bobl sy’n byw mewn 
tywyllwch. 

Fe ddois i ar draws gwraig, fu’n dioddef o’i salwch am sawl blwyddyn, gwraig 
a oedd yn arfer cau’r llenni yn ei lolfa, gan fyw yn y tywyllwch trwy’r amser, 
hyd yn oed yn ystod y dydd. Yna, flynyddoedd yn ddiweddarach, cefais wybod 
bod ei bywyd wedi’i chwyldroi’n llwyr ers iddi dderbyn yr Arglwydd Iesu fel 
Gwaredwr iddi. Doedd hi ddim bellach yn cau’r llenni yn ei chartref ond yn 
hytrach yn byw fel efengylydd trwy ei bywyd bob dydd. Wrth iddi ddilyn yr 
Arglwydd Iesu, a’i Oleuni Ef yn tywynnu drosti hi, y canlyniad yw nad ydy hi 
bellach ddim yn byw mewn tywyllwch ond yn hytrach yn y goleuni. Dyna ichi 
newid a wnaed ynddi hi a thrwyddi hi gan Iesu!

Daeth Iesu i’r byd fel y Goleuni. Gyda dyfodiad y Goleuni hwnnw, newidiwyd y 
byd am byth. Fe welwyd yr effaith a gafodd Iesu Ei hun 2,000 o flynyddoedd yn 
ôl yn y byd Rhufeinig. Wrth i’r disgyblion ddilyn Iesu, fe gawson nhw’u harwain 
i fywyd gan Ei Oleuni, trawsffurfiwyd eu bywydau a’u gwneud yn bysgotwyr 
pobl wrth iddyn nhw dystio i’w Harglwydd. Mae eu ffordd o fyw ac esiampl eu 
gweinidogaeth yn parhau i’n dysgu a’n bendithio hyd heddiw.

Dyma rai cwestiynau i’w codi:

• Ydyn ni o ddifrif yn dilyn Iesu, Goleuni’r byd, yn 2018?

• Ydy’r Ysbryd Glân yn gweithio ynon ni a thrwyddon ni, yn ein newid ni a’n 
heglwysi?

• Ydyn ni’n caniatáu i Iesu ein gwneud yn bysgotwyr pobl?

Wrth inni ddilyn Iesu, ein Harglwydd, yn 2018, boed i Iesu godi Pobl i’r Arglwydd 
yma ar dir Cymru, a’n gwneud yn bysgotwyr pobl fel ein bod ninnau’n dod yn 
oleuni i’r byd yn y lle rydyn ni yn ei eglwysi.

Yng Nghrist,

Moon Sook Choi
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Defosiwn 4 - Iesu, goleuni’r byd 

“Myfi yw goleuni’r byd, ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn 
rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.” (Ioan 8:12)

Mae hi’n fis Chwefror a dwi’n ysu am weld y gwanwyn! Dwi’n sicr nad fi yn unig 
sydd wedi blino ar yr wythnosau lawer o dywyllwch sydd wedi dod i’n rhan 
ers mis Hydref; wythnosau pan fo bywyd yn anoddach rywsut oherwydd y 
diwrnodau byrion a diffyg goleuni. Cododd fy nghalon heddiw, fodd bynnag, o 
weld ambell i ddarn o dir ag eirlysiau wedi ymddangos yno pan oeddwn allan ar 
fy meic. Mae gweld yr eirlysiau yn fy atgoffa o gariad a ffyddlondeb Duw tuag 
atom yn rhoi goleuni’r gwanwyn a’r haf i ddilyn tywyllwch y gaeaf:

‘Nid oes terfyn ar gariad yr Arglwydd, ac yn sicr ni phalla ei dosturiaethau. Y 
maent yn newydd bob bore a mawr yw dy ffyddlondeb’. Galarnad 3:22-23

Ond mae Duw wedi dangos ei gariad a’i ffyddlondeb i ni mewn ffordd fwy na 
hyn, sef yn ei Fab, Iesu Grist. Pan ddywedodd Iesu amdano’i hun mai Fo yw 
goleuni’r byd, roedd o’n cyhoeddi mai Fo’n unig sy’n rhoi goleuni ysbrydol. 
Nid oes ffynhonnell arall o wirionedd ysbrydol yn bodoli. Beth mae Iesu’n ei 
ddweud ydi mai wrth i ni gredu ynddo fo, dilyn ei ddysgeidiaeth ac ufuddhau 
i’w orchmynion na fyddwn ni mwyach yn byw ar wahân i Dduw. Beth 
yw’r tywyllwch? Byw ar wahân i Dduw: gwrthod Duw a’i gynnig o fywyd 
tragwyddol.

Dwi’n cael y fraint o weithio mewn ysbyty. Stori y byddaf yn ei chlywed yn 
aml gan gleifion hŷn yr ydw i’n eu cyfarfod ar y wardiau yw sut wnaethon 
nhw anafu eu hunain wrth godi yn y nos a phenderfynu mynd i’r tŷ bach heb 
cynnau’r golau. Mae oblygiadau anafiadau fel hyn yn gallu bod yn ddifrifol i’r 
oedolyn hŷn: nid yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw yn gwella yn ddigon da i gerdded 
fel oedden nhw cyn y ddamwain a bydd hynny’n aml yn golygu eu bod yn colli 
eu hannibyniaeth. 

Byddwn yn cynnau’r golau mewn ystafell i gael gwared â’r tywyllwch ac i weld 
beth sydd yn yr ystafell. Os ydyn ni’n annoeth ac yn ceisio cerdded trwy ystafell 
dywyll byddwn mewn perygl o faglu tros rywbeth a brifo. Mae Duw, ein Tad 
nefol, yn ei gariad a’i ffyddlondeb wedi darparu goleuni i ni i fyw ein bywydau o 
ddydd i ddydd. Does dim rhaid i ni fyw ein bywydau mewn tywyllwch ysbrydol 
- dim ond derbyn yr Arglwydd Iesu Grist i’n calonnau sydd ei angen! Glywsoch 
chi erioed am well cynnig?! Naddo wir am nad oes unrhyw gynnig arall yn 
cymharu hefo hwn. 

Saif ein gobaith yn yr Iesu 
   Brenin nef, goleuni’r byd; 
ei ddoethineb a’i ddaioni 
   a ffrwythlona’n gwaith i gyd; 
llawenhawn, drwyddo cawn 
holl adnoddau Duw yn llawn.

Addurniadau’r oes, darfyddant; 
   rhith duwioldeb heb ei grym, 
balchder dyn a’i wag ogoniant, 
   nerthoedd byd, nid ydynt ddim: 
gair y ffydd, para bydd, 
disglair fel y seren ddydd.

 J.D.Vernon Lewis 
 (Emyn 324 Caneuon Ffydd)

Elinor Owen
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Digwyddiad Arbennig 1:  
Rhannu golau Iesu o amgylch y byd

Pwrpas y Digwyddiad hwn ydy cyflwyno’r tri Phrosiect Cenhadol y buon ni’n 
eu cefnogi dros y ddwy flynedd ddiwethaf, sef Cornerstone Uganda, Reaching 
Romania ac Ysbyty Tebellong, Lesotho. Mae’n bosib yr hoffech gyflwyno un yn 
unig o’r prosiectau hyn, felly cewch ddefnyddio unrhyw wybodaeth berthnasol.

Ceir Pwynt Pwer i gyd-fynd gyda’r sesiwn ar wefan Dorcas – tudalen ‘Adnoddau 
Goleuni’r Byd’ Hefyd ar dudalen Adnoddau’r wefan ceir tair ffilm fer ynglŷn â 
phob un o’r Prosiectau Cenhadol hyn. Fe welwch hefyd luniau i’w hargraffu i’w 
defnyddio yn y sesiwn hon.

Mae’n bosib yr hoffech ystyried defnyddio’r wybodaeth ganlynol fel rhan o 
ddigwyddiad codi arian, e.e. Bore Coffi neu Bryd Cenhadol (trefnwch bryd bwyd 
a gofynnwch i bobl dalu – a’r arian yn mynd i’r Casgliad Cenhadol).

Mae cwis wedi’i gynnwys hefyd, felly efallai yr hoffech drefnu bod gwobr ar 
gael i’r person/pâr â’r sgôr uchaf. Os nad ydych chi’n defnyddio’r Cyflwyniad 
Pwynt Pwer, fe fydd gofyn ichi argraffu’r lluniau ar gyfer y cwis.

1. Ble yn y Byd…?
Fe fyddwch angen map o’r byd a baneri pob gwlad. Pwynt Pwer (PPT) Sleid 2

Defnyddiwch glôb neu fap i gael hyd i ble mae’r Prosiectau Cenhadol. Oes 
unrhyw un wedi bod yn y gwledydd hyn? Os felly, gadewch i’r person hwnnw/
honno rannu eu profiadau o’r wlad/gwledydd am ychydig funudau.

Dangoswch y tair baner a gofyn i’r gynulleidfa benderfynu pa faner sy’n perthyn 
i ba wlad - PPT Sleid 3

Cyflwynwch y sesiwn trwy ddarllen Mathew 28:18-20. Rhoddodd Iesu siars 
i’w ddisgyblion eu bod i fynd â Newyddion Da’r Efengyl i bob gwlad, gan geisio 
creu mwy o ddisgyblion iddo. Mae Pwyllgor Merched Eglwys Bresbyteraidd 
Cymru’n cefnogi Cristnogion ac eglwysi mewn sawl gwlad sy’n ceisio ufuddhau i 
orchymyn Iesu. Mae’r sesiwn hon yn cyflwyno tri o’r Prosiectau Cenhadol rydyn 
ni’n eu cefnogi ar hyn o bryd – yn Romania, Uganda a Lesotho.

2. Reaching Romania - PPT Sleid 4

Dangoswch y ffilm Reaching Romania neu darllenwch y sgript a dangos y lluniau 
- PPT Sleidiau 5,6,7

Am hwyl: gofynnwch i’r gynulleidfa ateb y cwestiynau a ganlyn, sydd â dewis o 
dri ateb - PPT Sleidiau 8,9,10

• Beth ydy saig draddodiadol Romania?

• Beth ydy’r gamp genedlaethol?

• Pwy ydy Arlywydd Romania?
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3. Cornerstone Uganda - PPT Sleid 11

Dangoswch y ffilm Cornerstone Uganda neu darllenwch y sgript a dangos y 
lluniau - PPT Sleidiau 12,13,14

Am hwyl: gofynnwch i’r gynulleidfa ateb y cwestiynau a ganlyn, sydd â dewis o 
dri ateb - PPT Sleidiau 15,16,17

• Beth ydy saig draddodiadol Uganda?

• Beth ydy’r gamp genedlaethol?

• Pwy ydy Arlywydd Uganda?

4. Ysbyty Tebellong - PPT Sleid 18

Dangoswch ffilm Ysbyty Tebellong neu darllenwch y sgript a dangos y lluniau - 
PPT Sleidiau 19,20,21

Am hwyl: gofynnwch i’r gynulleidfa ateb y cwestiynau a ganlyn, sydd â dewis o 
dri ateb - PPT Sleidiau 22, 23,24

• Beth ydy saig draddodiadol Lesotho?

• Beth ydy’r gamp genedlaethol?

• Pwy ydy Arlywydd Lesotho?

Sgript i’w ddefnyddio gyda lluniau yn unig (i’w cael ar 
wefan Dorcas, tudalen Adnoddau)

Reaching Romania
Elusen Gristnogol o’r DU ydy hon sy’n gweithio yn ac o amgylch dinas yng 
Ngorllewin Romania. Fe’i sefydlwyd yn 2000 i gynorthwyo rhai mewn tlodi a 
thrallod, i hyrwyddo addysg a’r ffydd Gristnogol. Am 17 mlynedd, maen nhw 
wedi darparu cefnogaeth gorfforol, emosiynol ac ariannol, ond yn bennaf oll, 
gobaith ysbrydol i’r rhai hynny mewn angen. Mae’r elusen yn cael ei rhedeg 
gan bump Ymddiriedolwr, sy’n cynnwys Irene, sy’n aelod yn Aberhonddu. Maen 
nhw’n ymgymryd â theithiau rheolaidd i Romania, wedi’u hunanariannu, er 
mwyn cyfarfod ag arweinwyr y prosiectau, asesu’r anghenion ac i weithio ar y 
rheng flaen.

Mae Romania’n parhau i oddef creithiau 42 o flynyddoedd dan reolaeth 
gomiwnyddol. Fe gawson nhw fynediad i’r UE yn 2007, ond mae llawer o bobl 
yn parhau i fyw mewn tlodi affwysol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. 
Canlyniad yr argyfwng ariannol byd-eang yn 2009 oedd toriadau gwariant llym 
a effeithiodd ar fywydau dyddiol cenedl a oedd eisoes yn dlawd. Fel ail wlad 
dlotaf Ewrop gyda’r gyllideb iechyd isaf, mae llawer o Romaniaid, yn enwedig 
y 44% mewn ardaloedd gwledig, yn byw gyda chyfleusterau gwael, llawer 
un heb gyflenwad dŵr yn y tŷ a safon maeth isel. Dywed Irene, ‘Fe gawson 
ni’n cyffwrdd i waelod ein calonnau o brofi anghenion dybryd y trigolion ac fe 
gawson ni’n “cymell” i ymateb mewn ffordd ymarferol ac ysbrydol.’

Stori Lena. Un o’r 29 o weddwon sy’n cael eu cefnogi trwy Brosiect Widow’s 
Mite ydy Lena. Mae hi’n 87 oed, yn fregus iawn ac wedi ei chyfyngu o ran 
symudedd wedi iddi dorri ei choes. Mae ganddi sawl problem iechyd. Mae 
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hi wedi bod yn wraig weddw ers 36 mlynedd a bu farw ei hunig blentyn 20 
mlynedd yn ôl. Mae’n dweud na fuasai hi wedi gallu ymdopi heb ei ffydd. Ei 
phensiwn gwladol ydy £68 y mis. Mae hi’n byw mewn un ystafell gyda hen 
stôf i goginio a gwresogi a dim dŵr yn y tŷ na system garthffosiaeth. Mae hi’n 
ceisio cadw cynnyrch o’r ardd ar gyfer y gaeaf ond mae hi’n gwbl ddibynnol ar 
ei basged fwyd misol, cyflenwad o goed tân ar gyfer y gaeaf a chymorth gyda 
chostau meddygol. Yn 2017, rhoddodd Pwyllgor y Merched gymorthdal o £2000 
i Brosiect Widow’s Mite. Mae Irene yn dweud bod y grant hwn wedi gwneud 
gwahaniaeth enfawr i’r 29 person maen nhw’n eu cefnogi sydd heb deulu i’w 
helpu ac sy’n byw dan amgylchiadau eithriadol o anodd. Mae llawer o’r rhai 
hynny a gafodd gymorth wedi dod i adnabod Iesu’n bersonol wrth i’r eglwys 
ddangos cariad ymarferol yn enw Iesu. 

Cornerstone Uganda
Sefydlwyd Cornerstone Uganda gan Sara a Nancy o’r Gelligroes (ger Caerffili) 
i gefnogi pobl ifanc sy’n gadael cartrefi plant heb ddim cefnogaeth. Eu nod 
ydy helpu pobl ifanc i allu eu cynnal eu hunain a bod yn aelodau cyfrifol o’u 
cymunedau. Maen nhw wedi prynu cartref ag ystafelloedd i chwe pherson ifanc 
ynddo ac yn cyflogi Anti Doreen i’w goruchwylio a’u cefnogi o ddydd i ddydd.

Mae Sara yn egluro eu bod bellach yn helpu tri dyn ifanc sydd wedi bod ar y 
strydoedd ond sydd yn awr yn ôl gydag aelod o’r teulu, a Michael, sy’n byw 
gyda’i fam, Rittah.

Mae Anthony yn byw gyda’i fodryb - mae’n sefyll ei Lefelau O y tymor hwn. 

Mae Brian gyda’i fam-gu - yn dechrau ar gwrs arlwyo ym mis Hydref.

Mae Wasswa yn byw gyda’i fam - ar hyn o bryd mae’n dilyn prentisiaeth ac yn 
dysgu gwneud chapattis er mwyn iddo allu sefydlu ei fusnes ei hun i’w gynnal ei 
hun a’i deulu. 

Mae Michael yn byw gyda Rittah, ei fam, wedi sawl blwyddyn yn gorfod colli 
ysgol er mwyn gweithio i dalu’r rhent ayyb. Mae ef bellach yn yr ysgol.

Mae pob sefyllfa gartref yn wael iawn ac maen nhw’n ei chael hi’n anodd iawn. 
Mae pob un o’r merched hyn yn ymdrechu’n galed dan amgylchiadau llethol i 
gadw’u teuluoedd gyda’i gilydd a darparu’r gorau iddyn nhw, ond am wahanol 
resymau, dydy hyn ddim wedi bod yn bosib ac maen nhw wedi cyrraedd pen 
eu tennyn. Mae Cornerstone yn cefnogi gydag anghenion ffïoedd ysgol/coleg/
meddygol.

Ein teimlad ar yr adeg yma ydy bod Duw am i Cornerstone helpu i alluogi’r 
gwragedd hyn, trwy hyfforddiant, i archwilio posibiliadau busnes. Dydyn nhw 
ddim yn dymuno derbyn rhoddion cardod – maen nhw’n wragedd annibynnol, 
dewr sy’n ceisio gwneud y peth iawn a dim ond angen hwb bach ymlaen! Y nod 
hirdymor ydy bod y teuluoedd hyn yn gallu cadw’r ddysgl yn wastad a gallu 
cyrraedd sefyllfa lle bo modd iddyn nhw eu cynnal eu hunain. Mae Cornerstone 
yn camu i mewn ar gyfnodau o angen, gan gynnig help llaw hyd nes y medran 
nhw sefyll ar eu traed eu hunain yn ariannol. 

Mae Cornerstone am helpu’r teuluoedd hyn i aros fel teuluoedd wedi 
blynyddoedd ar wahân, gan roi sefydlogrwydd a gobaith am well dyfodol. Dydy 
hi ddim yn briodol nac yn iawn fod y dynion ifanc hyn yn symud i Cornerstone - 
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maen nhw’n dymuno bod lle maen nhw ac mae eu teuluoedd yn falch tu hwnt 
o’u cael yno!

Bydd y grant o £2000 gan Bwyllgor y Merched yn anhepgor inni ddatblygu’r 
gwaith hwn gyda’r gwragedd.

Ysbyty Tebellong, Lesotho
Mae’r Dr Graham Thomas yn feddyg teulu yn Corwen ac yn aelod yng Nghapel 
Tegid, Y Bala. Am flynyddoedd lawer bu’n ymweld ag Ysbyty Tebellong ac yn 
cefnogi’r Tîm Gofal Iechyd Sylfaenol. Ar hyn o bryd, Lesotho sydd â’r canran 
uchaf o HIV yn y byd ac mae oddeutu 27% o’r boblogaeth wedi’u heintio. 
Mae gan y Tîm gynlluniau uchelgeisiol i fynd i’r afael â’r argyfwng hwn trwy 
ddarparu mwy o weithwyr iechyd ac addysg.

Mae Tîm Mynydd HIV yn teithio ar gefn ceffylau ymhob tywydd i gyrraedd 
pentrefi anghysbell fry yn y mynyddoedd er mwyn darparu gofal iechyd, sgrinio 
a chynllunio teuluol. Pan fydd cleifion newydd yn cael eu darganfod, fe gân nhw 
dderbyn meddyginiaeth a gobaith am ddyfodol a’r haint dan reolaeth. Mae’r 
grant o £3000 gan Bwyllgor y Merched wedi galluogi darparu dillad newydd 
i’r timau, dillad sy’n addas i wrthsefyll gwaetha’r tywydd, yn ogystal â swm 
ariannol i adlewyrchu eu baich gwaith ychwanegol tu hwnt i’w dyletswyddau 
ysbyty.

Mae Graham hefyd yn cefnogi ymdrechion Eglwys Gospel Tebellong, sy’n 
gofalu am lawer o blant amddifad. Mae’r eglwys yn codi adeilad newydd gan 
i’r adeilad presennol gael ei ddinistrio mewn storm. Bydd yr adeilad hefyd yn 
cael ei ddefnyddio ar gyfer rhaglenni hyfforddiant a gan ffermwyr lleol i gadw’u 
cnydau. Mae’r eglwys hefyd yn helpu ffermwyr lleol i brynu hadau o ansawdd 
gwell sy’n cynhyrchu cnydau gwell.

Gweddi
Dad, diolchwn i Ti am waith Reaching Romania, Cornerstone, tîm Gofal Iechyd 
Sylfaenol Tebellong a’r Full Gospel Church, Lesotho. Gofynnwn iti eu cadw’n 
ddiogel, eu harwain yn eu gwaith a bendithio’r rhai hynny maen nhw’n ceisio 
eu helpu. Gofynnwn y bydd d’oleuni Di, trwy eu gwaith, yn disgleirio yng 
nghalonnau pobl ac yn eu cymunedau. Gofynnwn y byddi Di’n galw llawer allan 
o dywyllwch i’th oleuni hyfryd Di, i dy dderbyn Di a dod i d’adnabod Di. Yn enw 
Iesu y gofynnwn hyn oll, Amen.
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Digwyddiad Arbennig 2:  
Dwylo Prysur – Syniadau crefft ar y 
thema ‘Goleuni’r Byd’

Mae llawer o bosibiliadau ar gyfer sesiwn crefft ar y thema ‘Goleuni’r Byd’. 

Os oes gennych rywun sy’n mwynhau gwaith crefft o unrhyw fath yn y capel, 
gofynnwch iddyn nhw am syniadau. Efallai bydd yn well gennych ddarparu 
deunyddiau ar gyfer un grefft yn unig, neu efallai yr hoffech gynnig dau neu 
dri opsiwn. Medrwch ofyn o flaen llaw i bobl ddod â rhyw eitemau gyda nhw, 
e.e., pot gwydr, rhuban, darnau o ddefnydd, er mwyn lleihau’r gwaith casglu i 
drefnwyr y digwyddiad.

Bydd angen:
• cael criw bach at ei gilydd i drefnu - penderfynu pryd ac ymhle i gynnal ‘y 

digwyddiad’; llunio gwahoddiadau deniadol a’u dosbarthu; penderfynu pa 
grefftau i’w cynnig; penderfynu pa fewnbwn ysbrydol i’w gynnwys (gweler 
isod Syniadau am Sgwrs)

• casglu’r deunyddiau – a / neu gofyn i bobl ddod â phethau penodol gyda 
nhw

• gosod yr ystafell yn addas – gydag offer angenrheidiol, e.e., digon o sisyrnau, 
glud, defnydd, ac ati

• trefnu paned a chacen

Syniadau Crefft:
• addurno jar ar gyfer cannwyll fach ‘tea light’

• creu nod tudalen yn defnyddio defnydd, cerdyn, croes bwyth 

• creu plac ar ddarn o bren

• cael rhestr o adnodau ar y thema wrth law (gweler y daflen Adnodau yn y 
llyfryn).

Dylai pob darn o waith celf gynnwys un adnod o’r rhestr.

Syniadau am Sgwrs:
• Gofynnwch i rywun sôn am sut mae’r Beibl wedi bod yn oleuni iddyn nhw.

• Gwylio un o ffilmiau beibl.net ar thema Goleuni. Maen nhw i’w gweld ar 
YouTube. Teipiwch beibl.net yn y blwch chwilio. Cliciwch ar y ffilm yr hoffech 
ei gwylio. Mae cyfarwyddiau ar sut i lawrlwytho ffilm i’w gweld yn: https://
www.youtube.com/watch?v=JAXc4P4XCww

• Ceisiwch amrywiaeth o lyfrynnau cymorth i ddarllen y Beibl. Efallai bydd 
un person yn rhannu pa adnoddau ysgrifenedig/digidol sydd wedi bod yn 
gymorth iddyn nhw i ddarllen y Beibl.
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• Gofynnwch i amryw o bobl o flaen llaw rannu ychydig am adnod sydd wedi 
bod yn fendith iddyn nhw. Bydd angen bod yn glir am ba hyd y disgwylir i’r 
cyfraniad fod – bydd dau neu dri munud yn ddigon.

• Mae amrywiaeth o adnoddau ar safle beibl.net ar thema Goleuni gan 
gynnwys sawl cyflwyniad byr ar adnodau penodol ar y testun Goleuni.
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Digwyddiad Arbennig 3:  
Carolau/crefftau@capel 

Sesiwn neu noson gartrefol yn cynnwys tri pheth yn benodol:

• addoli trwy ganu carolau am y goleuni (gweler rhestr ar y diwedd)

• cyfle i wneud crefftau sy’n ein hatgoffa yn syml o gariad yr Arglwydd tuag 
atom ni

• rhannu darlleniadau a thystiolaethau ar sut mae Iesu yn goleuo ein bywydau 
ni.

 

 
 

Y thema

‘Myfi yw goleuni’r byd, ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn rhodio 
yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd’, (Ioan 8:12).
  

Croeso i’r sesiwn/noson
Cyfle i groesawu pawb i ddathlu’r Nadolig a sôn am: 

• weithgareddau fydd yn ein hatgoffa o gariad ffyddlon yr Arglwydd tuag 
atom ac am y goleuni sy’n rhoi bywyd i ni

• beth fydd trefn y sesiwn/noson

• ble mae’r gweithgareddau crefft yn cael eu cynnal

• trefniadau o ran amser, lluniaeth a diogelwch. 

 

Dewis o ddarlleniadau:
• Adnod y thema: Ioan 8:12

• Hanes yr Angylion: Luc 2: 8-20

• Goleuni’r Iesu: 2 Corinthiaid 4:6 (beibl.net)
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Awgrym am drefn y sesiwn/noson:
• Croeso a chyflwyniad i’r sesiwn
• Darlleniad
• Gweddi
• Canu pedair carol ar y thema
• Cyflwyno neges fer ar y thema
• Crefftau a phaned
• Tystiolaeth
• Canu pedair carol
• Gweddi a chloi

 

Gweddi: 
Arglwydd Dduw, llewyrcha dy wyneb arnom ac adfer ni yn dy gariad gyda’n 
gilydd. Wrth i ni fod yma yn awr, rho nerth dy Ysbryd Glân i ni i ddathlu fod Iesu 
Grist wedi dod yn oleuni’r byd ar y Nadolig cyntaf ac i ni fedru dathlu ‘Wele 
cawsom y Meseia!’ 

Diolch i ti am roi Gwaredwr addas i’r byd, y Meseia, yr Iesu, sy’n gallu goleuo 
tywyllwch ein heriau dwysaf. Mae’n gallu ein gwaredu oddi wrthym ein hunain 
a’n drygioni.

Diolch am yr Emaniwel, dy fod ti dy hun O! Dduw, yn gallu bod gyda ni trwy 
Iesu Grist. Diolch am roi cymaint o werth ar ein bywydau ni fel y rhoddaist dy 
Fab dy hun i’n gwaredu.

Gweddiwn am i’r Ysbryd Glân ddod i’n plith er mwyn i ni gredu yn ffyddlon yn 
Iesu Grist yn wyneb pob her o ddydd i ddydd.

Gofynnwn am dy help i ddal ar bob cyfle i lewyrchu goleuni dy gariad o’n 
cwmpas er mwyn bod o gymorth a bendith i eraill. Hyn i gyd a ofynnwn yn enw 
Iesu. Amen.

 

Neges am y Goleuni
Wel, ar amser y Nadolig fel hyn mae llawer o bethau yn mynd ymlaen o’n 
cwmpas i ddathlu’r Nadolig, llawer iawn o brysurdeb ond dim llawer o ddathlu 
Gŵyl y Geni â’i ffocws ar Iesu Grist. 

Y gwir amdani yw fod ein prysurdeb yn troi, yn amlach na pheidio, o’n cwmpas 
ni ein hunain. Byddwn yn sgwrsio am ddathliadau, partïon, bwyd a dillad. Be’ 
ydyn ni wedi eu prynu yn anrhegion. Sut ydyn ni am ddathlu diwrnod ‘Dolig.

Mae’n dda cael dathliad cymhedrol! Adeg y Nadolig mae gennym reswm da i 
ddathlu. Roedd dathlu yn rhan o drefn Duw i’w bobl yn yr Hen Destament, lle 
roedden nhw yn cael gwyliau arbennig i ddathlu daioni yr Arglwydd, fel arfer 
dros bryd bwyd gyda’i gilydd. 

Wel, i ni heddiw, ynghanol y glits a’r prysurdeb a’r gwario gwyllt rydym yn awr 
am gael amser i ganolbwyntio ar neges y Nadolig cyntaf a’r nodweddion sy’n 
perthyn i’r Arglwydd Iesu Grist. Yn eu sgil mae Iesu yn rhoi cymaint o freintiau i 
ni yn rhad ac am ddim.

Mae’n dda felly ein bod gyda’n gilydd er mwyn dathlu tri pheth yn benodol 
amdano:
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1. Mae Salm 117 yn dweud wrth y byd am ei gariad, fel hyn:

‘Canwch fawl iddo, holl bobloedd y byd. Mae ei gariad atom mor fawr.’

Mae cariad yr Arglwydd tuag atom ni yn brofiad real 
iawn ac yn rhywbeth fydd yn para am byth. Fel y 
mae dŵr yn llifo, meddai’r Salmydd, mae cariad yr 
Arglwydd yn llifo atom ni. 

Rydym am gael cyfle i greu addurn bwrdd o ddail 
bythol wyrdd a channwyll i’n hatgoffa mai cariad 
bythol fyw sydd i’r Arglwydd ac mai Crist yw goleuni 
ein byd. 

2. Mae cariad Duw wedi cael ei ddangos i’r byd trwy i 
Iesu Grist ddod yn Feseia, yn Waredwr y Byd. Mae Iesu 
wedi dod i adfer ein perthynas gyda neb llai na’i Dad 
nefol sef y Duw byw ei hun. Dyma yw’r newyddion da 
i bawb yn y byd. Ond mae hefyd yn newyddion da i ni, 
bob un, am fod Iesu Grist fel Gwaredwr, yn ein hachub 
ni rhagom ni ein hunain, beth bynnag yw ein sefyllfa ar 
hyn o bryd. Yn Eseia pennod 9 mae Iesu Grist yn cael 
ei alw hefyd yn Gynghorwr, yn Dduw ac yn Dywysog heddwch.

Rydym am gael cyfle i wneud anrheg bychan i’n hatgoffa fod Iesu Grist wedi 
rhoi i ni ei fywyd yn rhodd, yn rhad a thrwy ei ras. Mae labeli i’w cael â dwy 
adnod arnyn nhw sy’n sôn am y goleuni a’r cariad.

3. Yn Ioan pennod 8 mae Iesu Grist yn ei ddisgrifio ei 
hun fel goleuni’r byd. Mae’n addo mai trwy ei oleuni ef 
y cawn y bywyd sy’n cael ei ddisgrifio fel bywyd llawn, 
bywyd helaeth, bywyd fydd yn para am byth ac yn ei 
gwmni.

Mae ei oleuni yn goleuo ein bywydau, yr hyn sydd y 
tu mewn i ni; mae’n goleuo ein hysbryd a’n deall. Mae 
goleuni Iesu yn oleuni ar gyfer y byd i gyd fel mae’n deud 
yn Salm 36:9, ‘Yn dy oleuni di y gwelwn oleuni’. 

Mae’r golau sydd yn Iesu nid yn unig yn goleuo’r 
cysgodion a’r tywyllwch ond yn troi hefyd yr hyn sy’n 
dywyll yn oleuni am byth. Dyna brofiad hyfryd a byw 
iawn i’r rhai sy’n credu yn enw Iesu. Profiad sy’n adfer 
bywyd ac yn rhoi llawenydd a gobaith arbennig i ni.                                     

‘Ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y 
tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd’. Ioan 8:12.

Cawn gyfle i wneud addurn ar gyfer y goeden Nadolig o Joseff a Mair a’r baban 
Iesu i’n hatgoffa mai Iesu yw’r gwir oleuni. 

Crynhoi
Beth sy’n neges ryfeddol i ni yw fod Iesu yn dweud wrth ei ddilynwyr yn 
Mathew 5, ‘Chi yw goleuni’r byd’ i adlewyrchu’r golau sydd ynddo ef.  
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Mae hyn yn fraint enfawr i’r Cristion ac yn fwy fyth pan ydym yn deall mai 
golau arbennig iawn yw hwn, gan ei fod yn adlewyrchu gogoniant disglair Duw 
ei hun. 

Gadewch i ni gael munud i fyfyrio a gwerthfawrogi hyn.

Tystiolaeth
Pa effaith mae goleuni Iesu yn ei gael ar fy mywyd o ddydd i ddydd. 

Hanes rhywun wedi profi arweiniad a chariad yr Arglwydd yn ddiweddar a 
chysylltu hynny gydag adnod neu garol. Unigolyn neu grŵp yn dweud eu hanes.

Gweler hefyd ffilmiau byr ar Oleuni ar sianel YouTube www.beibl.net

Gweithgareddau

Crefftau gwyrdd:
Gosodiad ar fwrdd cinio Nadolig o ddail gwyrdd, rhuban aur a channwyll. 

Label: ‘Mae cariad yr Arglwydd am byth’.

     

Cam wrth gam:

1. Torri brigau bychan, torri’r defnydd (siswrn igam ogam) a’r plastig 
(cellophane wrap) maint sgwâr 300mm/12”, mwydo’r oasis mewn dŵr (o 
flaen llaw).

2. Rhoi’r defnydd, y plastig a’r oasis ar ben ei gilydd.

3. Gosod y gannwyll yn y canol a’i gwasgu i lawr 20mm/1”.

4. Addurno pen yr oasis â’r gwyrddni.

5. Clymu rhuban ar flaen y brigau neu weiren a’u gosod rhwng y dail.

6. Dod â’r defnydd at ei gilydd dros yr oasis a’i glymu â llinyn neu ruban.

7. Clymu label ar y llinyn a’r adnod ‘Mae cariad yr Arglwydd am byth’ arno.
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Crefftau o ddeunydd:
Anrheg yn cynnwys melysion, teganau neu sebonau bychain.

Label: ‘Mae cariad yr Arglwydd am byth’.

     

Cam wrth gam: 

1. Torri tamaid sgwâr o ddefnydd (siswrn igam ogam) 250mm/10” (o flaen 
llaw).

2. Gwnio neu styffylu darn o ruban hyd 450mm/18” i lawr 50mm/2” o’r ymyl. 

3. Lapio’r anrhegion mewn papur sidan a’u gosod ynghanol y defnydd. 

4. Clymu’r rhuban yn dynn o amgylch y parsel. 

5. Gosod label ar y rhuban a’r adnod ‘Mae cariad yr Arglwydd am byth’ arno.

Crefftau pren:
Addurn i’r goeden Nadolig allan o dri pheg: ‘Joseff a Mair a’r Baban Iesu’.

Label: ‘Myfi yw goleuni’r byd’.

     

Cam wrth gam:

1. Llifio coesau un o’r pegiau a defnyddio papur cras i’w lyfnhau (o flaen llaw).

2. Gosod y pegiau ochr yn ochr i wneud Joseff a Mair.

3. Gludo, â glud pren, y ddau beg i ddangos dwy goes ar un a sgert hir ar y llall.

4. Gludo Baban Iesu ar gôl Mair.

5. Gosod y seren a’r label trwy’r llinyn/weiren/glanhäwr pibell.

6. Gludo’r llinyn ar y cefn a’i glymu.

7. Gellir rhoi tamed o ddefnydd dros y baban a gem disglair ar y seren.
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Dewis o Garolau a’r thema Myfi yw Goleuni’r Byd:

O Caneuon Ffydd:

• Caed baban bach mewn preseb...

• Daeth Gwaredwr gwiw i ddynion...

• Emanŵel, Emanŵel...  

• Engyl glân o fro’r gogoniant... 

• Pan oedd bugeiliaid gyda’u praidd... 

• Peraidd ganodd sêr y bore...  

• O ddirgelwch mawr duwioldeb...

• O faban glân, O faban mwyn...

• O na chawn i olwg hyfryd...

• O tyred di Emanŵel... 

• Ti ydyw Iôr gogoniant...

Carolau eraill

• Clywch y ddwyfol sanctaidd gân                                                                                    
Ganed i ni Frenin glân...

• Ganwyd Iesu’n nyddiau Herod                                                                                    
ganwyd Iesu’n Frenin nef...

• Wele yn y preseb tlawd 
Un a anwyd inni’n Frawd...

• Goleuni’r byd,  
daethost lawr i’r tywyllwch...

• Agora lygaid fy nghalon,  
agor fy llygaid yn awr...
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1. Yna llefarodd Iesu wrthynt eto. 
“Myfi yw goleuni’r byd,” meddai. 
“Ni bydd neb sy’n fy nghanlyn i byth 
yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd 
ganddo oleuni’r bywyd.”  
Ioan 8:12

2. A dywedodd Duw, “Bydded 
goleuni.” A bu goleuni. Gwelodd 
Duw fod y goleuni yn dda: a 
gwahanodd Duw y goleuni oddi 
wrth y tywyllwch.  
Genesis 1:3, 4 

3. Yr Arglwydd yw fy ngoleuni a’m 
hiachawdwriaeth; rhag pwy yr 
ofnaf? Yr Arglwydd yw nerth fy 
mywyd; rhag pwy y drychrynaf?  
Salm 27:1    

4. Oherwydd gyda thi y mae ffynnon y 
bywyd, ac yn d’oleuni di y gwelwn 
oleuni.  
Salm 36:9 

5. Heuwyd goleuni ar y cyfiawn, a 
llawenydd ar yr uniawn o galon. 
Llawenhewch yn yr Arglwydd, rai 
cyfiawn, a moliannwch ei enw 
sanctaidd.  
Salm 97:11, 12 

6. Fy enaid, bendithia yr Arglwydd … 
mawr iawn wyt ti; yr wyt wedi dy 
wisgo ag ysblander ac anrhydedd 
a’th orchuddio â goleuni fel mantell.  
Salm 104:1, 2

7. Fe lewyrcha goleuni mewn 
tywyllwch i’r uniawn; y mae’r 
cyfiawn yn raslon a thrugarog.  
Salm 112:4 

8. Yr un sy’n rhodio mewn tywyllwch 
heb olau ganddo, ymddirieded yn 
enw’r Arglwydd, a phwyso ar ei 
Dduw.  
Eseia 50:10   

9. Wele, hyn a wna Duw ddwywaith 
neu dair â dyn, i ddwyn ei enaid ef 
o’r pwll, i’w oleuo â goleuni y rhai 
byw.  
Job 33:29   

10. Chwi yw goleuni’r byd. Ni ellir 
cuddio dinas a osodir ar fryn. Ac 
nid oes neb yn goleu cannwyll 
ac yn ei rhoi dan lestr, ond mewn 
canhwyllbren; a bydd yn rhoi golau i 
bawb sydd yn y tŷ.  
Mathew 5:14, 15           

11. Felly boed i’ch goleuni chwi 
lewyrchu gerbron eraill er mwyn 
iddynt weld eich gweithredoedd da 
chwi a gogoneddu eich Tad, yr hwn 
sydd yn y nefoedd.  
Mathew 5:16

12. Hyn yw trugaredd calon ein Duw, 
fe ddaw â’r wawrddydd oddi uchod 
i’n plith, i lewyrchu ar y rhai sy’n 
eistedd yn nhywyllwch cysgod 
angau, a chyfeirio ein traed i ffordd 
tangnefedd.  
Luc 1:78       

13. A safodd angel yr Arglwydd yn eu 
hymyl a disgleiriodd gogoniant yr 
Arglwydd o’u hamgylch.  
Luc 2:9  

14. Dy lygad yw cannwyll dy gorff. 
Pan fydd dy lygad yn iach, y mae 
dy gorff hefyd yn llawn goleuni; 
ond pan fydd yn sâl, y mae dy gorff 
hefyd yn llawn tywyllwch.  
Luc 11:34   

15. Felly, os yw dy holl gorff yn llawn 
goleuni, heb unrhyw ran ohono 
mewn tywyllwch, bydd yn llawn 
goleuni, fel pan fydd cannwyll yn dy 
oleuo â’i llewyrch.  
Luc 11:36    

16. Ystyria gan hynny ai tywyllwch yw’r 
goleuni sydd ynot ti.  
Luc 11:35      

17. Ynddo ef yr oedd bywyd, a’r 
bywyd, goleuni dynion ydoedd. Y 
mae’r goleuni yn llewyrchu yn y 
tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch 
wedi ei drechu ef.  
Ioan 1:4, 5  
 

Cynllun Darllen Misol
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18. Oherwydd y mae pob un sy’n 
gwneud drwg yn casáu’r goleuni, ac 
nid yw’n dod at y goleuni rhag ofn 
i’w weithredoedd gael eu dadlennu.  
Ioan 3:20               

19. Ond y mae’r sawl sy’n gwneud y 
gwirionedd yn dod at y goleuni, 
fel yr amlygir mai yn Nuw y mae ei 
weithredoedd wedi eu cyflawni.  
Ioan 3:21               

20. Ond os yw rhywun yn cerdded yn 
y nos, y mae’n baglu, am nad oes 
golau ganddo.  
Ioan 11:10   

21. Tra fyddo gennych oleuni, credwch 
yn y goleuni, ac felly plant y goleuni 
fyddwch.  
Ioan 12:36  

22. Ei amcan yn hyn fyddai dwyn i’r 
golau y cyfoeth o ogoniant oedd 
ganddo ar gyfer y llestri sy’n 
wrthrychau trugaredd, y rheini yr 
oedd ef wedi eu paratoi ymlaen llaw 
i’r gogoniant.  
Rhufeiniaid 9:23           

23. Oherwydd Duw a ddywedodd, 
”Llewyrched goleuni o’r tywyllwch”, 
a lewyrchodd yn ein calonnau 
i roi i ni oleuni’r wybodaeth am 
ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. 
2 Corinthiaid 4:6  

24. ...rhoddwyd y rhodd raslon 
hon, i bregethu i’r Cenhedloedd 
anchwiliadwy olud Crist.  
Effesiaid 3:8   

25. Byddwch fyw fel plant goleuni, 
oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni 
ym mhob daioni a chyfiawnder a 
gwirionedd.  
Effesiaid 5:8, 9      

26. Ond nid ydych chi gyfeillion, 
mewn tywyllwch, i’r Dydd eich 
goddiweddyd fel lleidr.  
1 Thesaloniaid 5:4      

27. Ond gan ein bod ni’n perthyn i’r 
dydd, gadewch i ni fod yn sobr, 
gan wisgo amdanom ffydd a 
chariad yn ddwyfronneg a gobaith 
iachawdwriaeth yn helm.  
1 Thesaloniaid 5:8 

28. Oherwydd y mae ef wedi dirymu 
marwolaeth, a dod â bywyd ac 
anfarwoldeb i’r golau trwy’r Efengyl.  
2 Timotheus 1:10 

29. Hon yw’r genadwri yr ydym wedi ei 
chlywed ganddo ef, ac yr ydym yn ei 
chyhoeddi i chi: goleuni yw Duw, ac 
nad oes ynddo ef ddim tywyllwch.  
1 Ioan 1:5   

30. Ond os rhodiwn yn y goleuni, fel y 
mae ef yn y goleuni, y mae gennym 
gymundeb â’n gilydd, ac y mae 
gwaed Iesu, ei Fab ef, yn ein glanhau 
ni o bob pechod.  
1 Ioan 1:7    

31. Nid oes ar y ddinas angen na’r 
haul na’r lleuad i dywynnu arni, 
oherwydd gogoniant Duw sy’n 
ei goleuo, a’i lamp hi yw’r Oen. 
Datguddiad 21:23
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1. Arglwydd Iesu, dysg i’m gerdded 
drwy y byd yn ôl dy droed; 
‘chollodd neb y ffordd i’r nefoedd 
wrth dy ganlyn di erioed: 
mae yn olau 
ond cael gweld dy ŵyneb di.              

2. Halelwia! Halelwia! Halelwia! 
Cyfodi wnaeth Tywysog hedd, 
gorchfygodd uffern fawr a’r bedd,  
esgynnodd i’w dragwyddol sedd: 
Halelwia!              

3. Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria, 
trech na’r t’wyllwch, yn glir ddisgleiria; 
Iesu, goleuni’r byd, cofia ninnau. 

4. Wele’r dydd yn gwawrio draw, 
amser hyfryd sydd gerllaw;  
daw’r cenhedloedd yn gytûn 
i ddyrchafu Mab y Dyn. 

5. Goleuni’r byd yw Crist, 
Tywysog ein hachubiaeth, 
y seren fore yw 
a gwawr ein gwaredigaeth.  

6. Ger dy fron plygwn lawr, 
d’wyneb di geisiwn nawr, 
down o’th flaen, Frenin mawr, 
ger dy fron, plygwn lawr.                                                                 

7. Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau, 
gwn pa le mae’r trysor mawr; 
profais flas y bywyd newydd,  
O fendigaid, fwynaf awr: 
grym y cariad 
a’m henillodd innau’n llwyr.

8. Dinas sy’n disgleirio  
gyda harddwch Oen ein Duw; 
mae ‘na ffordd cawn fynd yno, 
ein tragwyddol gartref yw.                  

9. Rhyfeddu ‘rwyf, O Dduw, 
dy ddyfod yn y cnawd, 
rhyfeddod heb ddim diwedd yw 
fod Iesu imi’n Frawd.

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

11. Ti ydyw Iôr gogoniant, 
ti yw Tywysog hedd, 
ti ydyw Arglwydd daer a nen, 
ti yw Haul Cyfiawnder nef;

12. Diolch i Ti, yr hollalluog Dduw.

13. 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.              

14. Aed grym Efengyl Crist  
yn nerthol trwy bob gwlad,  
sain felys i bob clust 
fo iachawdwriaeth rad;  
O cyfod, Haul Cyfiawnder mawr,  
disgleiria’n lân dros ddaear lawr.

15. Ti yw’r Un sy’n adnewyddu, 
ti yw’r Un sy’n bywiocáu; 
ti yw’r Un sy’n tangnefeddu  
wedi’r cilio a’r pellhau:  
bywiol rym roddaist im,  
bellach ni ddiffygiaf ddim

16. Ysbryd Sanctaidd, dyro’r golau  
ar dy eiriau di dy hun;  
agor inni’r Ysgrythurau,  
dangos inni Geidwad dyn.  

17. ‘Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod 
bydd pob cyfandir is y rhod  
yn eiddo Iesu mawr;  
a holl ynysoedd maith y môr  
yn cyd-ddyrchafu mawl yr Iôr 
dros wyneb daear lawr. 
 
 

Emynau ar thema  
‘Myfi yw Goleuni’r Byd’
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Adroddiad: Cornerstone Uganda  
(Sara Barnett a Nancy Spencer, Gelligroes)

Rydym yn falch iawn o gael adrodd bod y tri bachgen newydd wedi cael eu 
hail-gartrefu gyda’u teuluoedd. Mae Cornerstone yn cefnogi’r teuluoedd gyda 
chymorth i dalu ffïoedd ysgol, costau meddygol ac ati er mwyn osgoi unrhyw 
faich ariannol wedi iddynt ddychwelyd. 

Roedd Wasswa (chwith) yn byw ar y stryd 
ond mae e bellach yn ôl gartref gyda’i fam 
a’i deulu, diolch i’r gwaith ac ymdrechion 
ein gweithiwr cymdeithasol. Mae’n dysgu 
sut i wneud chapatti a byrbrydau er mwyn 
iddo allu sefydlu ei fusnes ei hun a helpu i 
gefnogi’r teulu yn ariannol.

Mae Anthony (isod) yn byw gyda’i fodryb, 
ei gŵr a’u plant. Mae wedi bod yn ymdrech 
iddi dalu ffïoedd ysgol ei phlant ei hun 
ac Anthony. Daeth atom am gymorth 
dros dro i dalu’r ffïoedd ysgol er mwyn i 
Anthony allu gorffen ei addysg a sefyll ei 
Lefel A. Maen nhw’n deulu sy’n gweithio’n 
galed a dim ond ychydig o gefnogaeth 
sydd ei hangen ar hyn o bryd. Maen nhw 
wedi ceisio mor galed i wneud yn siwr bod 
Anthony yn gorffen ei addysg ac rydym yn 
falch y gallwn eu cefnogi, er mwyn rhoi 
cyfle am ddyfodol gwell i Anthony.
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Roedd Brian (chwith) hefyd yn 
arfer byw ar y stryd, yn chwilio am 
unrhyw waith er mwyn cefnogi 
ei fam a’i frodyr a’i chwiorydd. Ei 
freuddwyd oedd mynd i’r coleg i 
ddysgu pobi a gwneud cacennau 
ond roedd yn amau nad oedd hyn 
byth yn mynd i ddigwydd. Ond … 
daeth Duw â Brian i Cornerstone 
ac rydym mor falch o fedru adrodd 
ei fod wedi dechrau ei ail dymor 

o’i gwrs pobi. Mae’r athro’n dweud ei fod yn fyfyriwr rhagorol ac yn ymdrechu’n 
galed iawn. Ar ddiwedd y cwrs fe fyddan nhw yn gweithio gydag ef i’w helpu i 
ddod o hyd i waith ac yn darparu geirda iddo.

Ym mis Mai fe sicrhaon ni i dŷ newydd am bedair 
blynedd. Gweithiodd Duw yn y sefyllfa mewn ffordd 
anhygoel ac fe’i cawson am bris gwych – a hynny’n 
annisgwyl iawn.

Mae pawb arall yn gwneud yn dda iawn. Mae 
Michael (dde) wedi setlo’n dda yn yr ysgol ac mae 
Rittah, ei fam, wedi llwyddo i sefydlogi pethau 
gartref unwaith eto.

Mae Edward (isod, yn dal yr arwydd) wedi dechrau 
ei dymor olaf yn y coleg. Mae’n gobeithio gwneud 
gradd Meistr ac mae’r brifysgol wedi dweud y bydd 
yn gymwys i wneud cais am nawdd llawn ar gyfer y 
cwrs os bydd yn parhau i ennill y graddau uchel fel y 
mae ar hyn o bryd.

Diolch
Diolch am y grant o £2000 derbyniwyd gan Chwiorydd EBC yn 2017.
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Adroddiad: Ysbyty Tebellong, Lesotho 
(Dr Graham Thomas, Bala)

Sefydlwyd Ysbyty Tebellong gan Eglwys Efengylaidd Lesotho yn ardal wledig 
Y Deyrnas yn yr Awyr. Mae’r rhan fwyaf o’r staff yn Gristnogion, yn gweithio 
yma, ac yn gwasanaethu ymhell o’r dref agosaf. Mae 80% o boblogaeth wledig 
Basotho yn amaethwyr, sy’n byw ym mynyddoedd anghysbell Maluti (sef Y 
Drakensburg i’r Boer). Lesotho yw un o’r gwledydd tlotaf ar y ddaear gydag un 
o’r achosion uchaf o HIV. O’r diwedd, mae HIV yn dechrau lleihau yn y wlad, 
ond dim ond ar ôl hawlio bywydau chwarter y boblogaeth.

Ers 2003 mae HIV Lesotho wedi cefnogi ymgyrch i fynd i’r afael â HIV yn 
ardaloedd Tebellong a Qabane. Mae tîm ar gefn ceffylau yn ymweld yn fisol i 
gynnal clinigau, gan deithio’n aml am sawl diwrnod ar y tro.

Maent yn cynnig profion, gofal a thriniaeth ar gyfer HIV a TB; imiwneiddio plant 
a chynghori menywod beichiog ynglŷn â rhoi genedigaeth gartref neu i’r rhai 
risg uwch, yn yr ysbyty.

Mae HIV Lesotho yn talu lwfans teithio mynydd i’r tîm er mwyn eu cefnogi a’u 
cynnal yn llwyddiannus.

Cyn i’r tîm ddechrau ymweld ar eu teithiau ar gefn ceffyl, roedd wardiau’r 
ysbyty yn llawn o bobl o bentrefi pell yn dioddef o AIDS dwys. Nawr mae’r 
wardiau bron yn wag. Ond TB a HIV yw’r ddau brif glefyd.

Mae Ysbyty Tebellong yn arwain y ffordd yn yr Affrig yn ei ymateb i HIV ond 
bydd angen i’r gwaith barhau am flynyddoedd lawer i ddod.

Y tîm ar gefn ceffylau yn eu dillad tywydd oer - a brynwyd gydag arian gan 
Chwiorydd EBC.

 

Full Gospel Church, Ha Mapote
Mae’r eglwys gymunedol hon yn gweithio’n agos gyda’r ysbyty ac yn ceisio 
darparu canolfan addoli,  amaethyddiaeth cadwraeth a gofalu am blant 
amddifad. Mae’r rhodd gan y Chwiorydd wedi eu galluogi i wireddu eu 
breuddwydion trwy ddarparu hanner y gwariant sydd ei angen.

Mae’r gweinidog, Ntate Sekete, yn derbyn lwfans o £60 y mis fel incwm 
(mae’n ffermwr hefyd), yn ogystal â £60 y mis i helpu i gyfarfod ag anghenion 
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aelwydydd heb rieni. Mae’r rhain yn deuluoedd lle mae’r ddau riant wedi marw 
ac oherwydd nad oes oedolyn i ofalu amdanynt, mae brawd neu chwaer yn 
gofalu am y teulu. Dyma rai o’r plant mwyaf anghenus yn y byd ac mae gan yr 
eglwys faich mawr i’w helpu.

Mae’r tymor plannu yn Hemisffer y  De bellach wedi gorffen (Ionawr). Rydym 
wedi helpu nifer o ffermwyr lleol a’r ysgol leol i brynu hadau a chwynladdwr fel 
y gallant dyfu bwyd i’r tlawd.

Diolch
Derbyniwyd grant o £3000 yn 2017 gan Chwiorydd EBC.  
Diolch yn fawr ar ran ein partneriaid a’n ffrindiau yn Lesotho.

Plentyn yn casglu bag o flawd  
- digon i deulu am fis

Aelodau’r eglwys

Adeilad newydd yr eglwys

Y cnydau’n dechrau tyfu
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Reaching Romania - Diweddariad ar 
brosiect Widows Mite Rwmania

Mae’r weinidogaeth hon yn gofalu am wragedd gweddon yn bennaf sydd heb 
deulu ac sy’n derbyn ychydig neu dim cymorth o’r llywodraeth. Mae’n darparu 
bwyd, moddion a thanwydd/grant gwresogi i rai bregus sydd ddim mewn ffordd 
i gyrraedd anghenion sylfaenol personol - i gyd yn enw Iesu Grist.

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi 31 person oedrannus yn stadau Arad a 
Timisoara. Mae Reaching Romania’n canolbwyntio ar ariannu 10 gwraig weddw 
a 3 gŵr gweddw yn Arad. Mae 8 ohonynt yn byw mewn pentrefi mewn tai 
o frics mwd heb lanweithdra ac mae 3 yn byw yn y ddinas mewn fflatiau a 2 
mewn tai.

Mae yna filoedd o wragedd gweddwon yn Rwmania sydd angen gofal sylfaenol. 
Pob haf maent yn ymdrechu’n galed i dyfu digon o fwyd i gynnal eu hunain 
trwy’r gaeaf. Trwy’r gaeaf hir maent yn cael trafferth i gynhesu un ystafell 
yn ddigonol er mwyn cadw’n fyw. Mae gan y mwyafrif problemau iechyd 
oherwydd diffyg diet maethlon ac anawsterau cael gofal meddygol. Cyllid 
iechyd Rwmania yw’r isaf yn Ewrop.

Does dim ‘mis arferol’ i’r weinidogaeth hon gan fod anghenion y gweddwon 
oedrannus yn newid o hyd. Ond o fis i fis mae gennym amcanion penodol. 
Rydym yn darparu:

• Pecyn bwyd atodol

• Clust i wrando. Mae eistedd a gwrando yn weithgaredd mor syml ond mae’n 
dangos cariad Crist. Bydd llawer yn mynd am ddyddiau heb gyswllt personol 
â neb.

• Asesu anghenion. Mae pob ymweliad yn cynnig cyfle i edrych ar sut mae 
iechyd pob person a chyflwr y cartref. Wedyn, gallwn weithredu i’w helpu.

• Tanwydd/grant gwresogi. Mae’n well gan y rhan fwyaf o’r gweddwon mynd 
heb fwyd na wynebu gaeaf oer heb wres.

Adeg y Nadolig, wrth i ni ddathlu dyfodiad ein Harglwydd a’n Gwaredwr, 
ceisiwn greu amser arbennig i’r 31 sy’n derbyn cymorth. Yn eu parseli bwyd 
bydd danteithion: melysion, siocledi a chacen Nadolig Cozonac. Byddwn hefyd 
yn darparu bocs rhodd esgidiau, sliperi newydd a blanced wedi’u gweu. Rydw i 
(Irene) yn paratoi pob bocs yn unigol, gan mae fi sy’n ymwybodol o anghenion 
pob un. Mae’n fendith cael creu Nadolig arbennig iddynt - gweler y lluniau 
ohonynt yn derbyn eu bocsys.

Mae gan bob gwraig weddw hanes unigryw a thrwy’r weinidogaeth hon rydym 
yn chwarae rhan fach ynddo. Rydym yn eu caru fel teulu trwy lygaid Iesu Grist.

‘Gadewch i ni fynnu codi storfeydd o gariad, caredigrwydd, deall a heddwch. 
Bydd arian yn dod os ydym yn ceisio’n gyntaf teyrnas Duw - a’r pethau hyn yn 
ychwaneg a roir i chwi.’ Y Fam Teresa.



R
ha

gl
en

 D
O

R
C

A
S:

 “M
yf

i 
yw

 go
le

un
i’r

 b
yd

”

39

 

       

           

      
       

Thank you for your love and support – Christmas 2017 
      

 “Reaching Romania”, Padest, High St., Sennybridge, Brecon, Powys, LD3 8PG. Tel: 01874-636575 or 07910939716 
Email:admin.reachingromania@gmail.com. Website:reachingromania.com. Charity No. 1081605 

 

• Mae gobaith yn pallu wrth ymdrechu i gael eich gofynion sylfaenol. 
Gweddiwch y bydd y bobl arbennig hyn yn cael eu bodloni’n gorfforol ac 
hefyd yn ysbrydol.

• Am gysur i bob un ac i Dduw leihau eu poen. Mae gan lawer grydcymalau ar 
ôl blynyddoedd o waith caled.

• Mae llawer wedi dod i adnabod Iesu trwy’r weinidogaeth hon. Gweddïwch y 
bydd eraill yn dod i’w adnabod fel Gwaredwr trwy ein gwasanaeth.

Diolch yn fawr am eich cariad a’ch cefnogaeth. Diolch i Chwiorydd Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru am y grant o £2000 ac am fod yn rhan o ddarpariaeth 
Duw yn 2016 a 2017.

Irene Phillips

Ymddiriedolwr ac Ysgrifenyddes Reaching Romania (Charity No:10000081605)

Chwefror 2018

Diolch am eich cariad a’ch cefnogaeth. Nadolig 2017 
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Gweithio’n galed ar dasg mewn grŵp. 

 
Llyfrau Geiriau Gwerthfawr.

 
Cael hwyl!

Cynlluniau Thema’r Chwiorydd 2018/19:  
Llwybr Mari a’n Llwybr Ni

Yn 1800, cerddodd merch 15 oed 26 milltir ar draws gwlad o Lanfihangel-y-
Pennant i’r Bala i chwilio am Feibl gan y Parch Thomas Charles. Roedd Mary 
Jones wedi cynilo am chwe blynedd i brynu Beibl Cymraeg.

Er bod ei stori anhygoel wedi ei dal fel pe bai ar gameo gan fobl ar draws y byd, 
tybed faint wyddom ni o hanes ei bywyd ar ôl iddi gael Beibl?

• Sut fywyd oedd i ferch ifanc o Gristion ar ddechrau’r G19?

• Pa heriau oedd hi’n eu gwynebu?

• Sut ddaru hi ymroi i fyw allan ei ffydd o ddydd i ddydd?

Credwn fod bywyd Mari yn gallu ein herio ni heddiw.

Cyflwyniad Arbennig 
Mae Is-Bwyllgor y Chwiorydd wedi cydweithio â Byd Mari Jones i drefnu 
sesiwn arbennig ar gyfer grwpiau o ferched. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyfle 
i edrych ar gwahanol agweddau o fywyd a ffydd Mari, a chyfle i wrando ar 
dystiolaethau gan ferched sy’n trysori Gair Duw heddiw. Dyma gyfle i dderbyn 
anogaeth ac ysbrydoliaeth newydd o hen hanes cyfarwydd ac annwyl.

Am mwy o fanylion neu i drefnu sesiwn yn eich capel/dosbarth/henaduriaeth 
cysylltwch â: 

Sarah: 01559 364928 - sarah@ebcpcw.org.uk  

Carys: 01678 520065 - carys.davies@ebcpcw.org.uk

Eirian: 01678 520065 - eirianebcpcw@outlook.com

Os am drefnu Encil yn Byd Mary Jones, Llanycil (sy’n cynnwys cinio a the 
prynhawn) ffoniwch 0800 178 4909.
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Crefftau: 
Dysgu Crosio

Ydych chi angen syniad am waith grŵp? 

Beth am ddysgu sut i crosio a gwahodd eraill atoch?

Ceir canllawiau syml ar y wefan isod ar sut i wneud OCTOPWS.

Mae’r octopws yn addas ar gyfer rhai sy’n dioddef o gyflwr Dementia a babanod 
cynamserol. 

Cysylltwch ac unigolion, cartrefi gofal ag unedau cynamser i’w dosbarthu.

I gael clip fideo: How to make an Octopus Video Tutorial ewch i:

crochetforbabies.com    

Hwyl fawr!
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Sliperi Anti Magi

Chunky wool or two strands double knitting; needles (UK size 5)

Cast on 29 stitches

Row 1 (Wrong side) knit 9, purl 1, knit 9, purl 1, knit 9

Row 2 Knit

Repeat these 2 rows for approxiamately 6 inches ending on wrong side of row

Toe
Row 1 Purl 1, knit 1 to last stitch, purl 1

Row 2 Knit 1, purl 1 to last stitch, knit 1

Repeat these 2 rows for 2 inches

Decrease
Row 1 rib for 7 stitches * slip 1, knit1, psso, k1 , k2 tog* Work 5 stitches in rib, 
repeat from *to* , rib to end

Row 2 rib 7 stitches, purl 3, rib 5, purl 3, rib to end

Row 3 rib 6 stitches, *k2tog,k1,slip1, psso*, rib 3 stitches, repeat from *to*, rib 
to end

Break yarn leaving an end about 12in long. Thread yarn tail onto yarn needle 
and removing the remaining sts (toe) from the knitting needle by weaving the 
yarn through them, pull tightly to close. Repeat pulling tail through all sts twice.

Finishing  

Fold cast on edge in half (so slipper is inside out) and sew approx 4 ins from toes 
leaving just enough room for your foot to go inside slipper. Re-attach your yarn 
at heels then stitch heel shut. Make another slipper.
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Cynllun Pontio  
- cysylltu â phobl sydd mewn angen:  
Gobaith Goleuni Crist i’r Gweddwon   

Nod Cynllun Pontio yw estyn allan a rhannu cariad yr Iesu â’r rhai sy’n gwynebu 
sefyllfaoedd heriol fel unigrwydd ac ansicrwydd. Mae’r profiad o golli cymar yn 
aml yn un sy’n chwalu bywyd ac yn creu ansicrwydd am y dyfodol. 

Trwy’r Beibl gwelwn mai dymuniad tyner yr Arglwydd yw adfer gobaith tawel 
a hyder y gweddwon. Ceir negeseuon hyfryd fel, ‘mae’r Arglwydd yn cynnal y 
gweddwon .... yn iachau’r rhai sydd wedi torri eu calonnau’. Mae’n ein hannog i 
fwrw ein holl ofal arno ef; gan ei fod yn gofalu drosom.

Dyma rhai o addewidion gwerthfawr yr Iesu i’r gweddwon.

Pethau i’w cofio mewn galar:

Mae ymateb pobl i farwolaeth yn amrywiol 
Unigolion yn delio â cholled yn wahanol 
Mae rhoi amser i alaru yn llesol 
Gweddïo a phwyso ar Iesu 
Cymryd pob dydd yn ei dro 
Gorffwyso a bwyta’n iach 
Rhannu beichiau ag eraill.

Iesu, cyfaill f’enaid i, 
gad im ffoi i’th fynwes gref 
tra bo’r tonnau’n codi’n lli 
a’r ystorm yn rhwygo’r nef; 
cudd fi, Geidwad, oni ddaw 
terfyn y tymhestloedd maith, 
dwg fi’n iach i’r hafan draw, 
derbyn fi ar ben y daith.

Pan yn hiraethus ac unig. Teimlo’n wag.  
Ar goll mewn lle tywyll a dryslyd. 
Methu rheoli emosiynau dwys.

Dywed Iesu

• Rwyf wedi dod i’r byd yn oleuni,  
nid yw neb sy’n credu ynof fi                                                                                                                       
yn aros yn y tywyllwch.  
Ioan 12:46

• Myfi yw’r ffordd a’r gwirionedd                                                                                                                
a’r bywyd. Ioan 14:6

Teimlo’n ddiawydd a dihyder. Methu                                                                                                   
gwynebu pobl. Byw mewn ofn a phryder. 
Dim heddwch mewnol.

Meddai Iesu 

• Yr wyf yn rhoi i chi fy 
nhangnefedd. Ioan 14:27                                                                        

• Mae eich Tad yn gwybod cyn i chi 
ofyn iddo beth yw eich anghenion.  
Mathew 6:8                                                                                       

• Myfi yw’r drws; os daw rhywun 
i mewn trwof i, caiff ei gadw’n 
ddiogel. Ioan 10:9

Dim pwrpas i fywyd. Methu cysgu.  
Dim awydd bwyd a diegni. Methu 
gwneud penderfyniadau.

Dywed Iesu 

• Deuwch ataf fi bawb sydd yn 
flinderog a llwythog a mi a 
esmwythaf arnoch. Mathew 11:28

• Pan welodd Iesu ei fam .... meddai 
wrth y disgybl, ’gofala amdani fel 
pe tai’n fam i ti’. Ioan 19:26 

Methu gweddïo. Teimladau o iselder 
ac anobaith. Anodd gweld ffydd yn 
berthnasol wrth wynebu colled mor fawr.

Meddai Iesu 

• Codwch eich calon, yr wyf fi                                                                                                                      
wedi gorchfygu’r byd. Ioan 16:33 

• Pan welodd Iesu’r wraig weddw 
roedd yn teimlo drosti, meddai 
‘paid crio’. Dyma Iesu yn rhoi’r 
bachgen yn ôl i’w fam. Luc 7:13

• Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd. 
Ioan 11:25
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Adnoddau 

Fel rhan o’r Cynllun Pontio am eleni mae’n fwriad 
i gyhoeddi adnoddau Nesau at Iesu a Chymorth 
gan Iesu yn Saesneg. Diolch i bawb a fu’n brysur 
yn dosbarthu’r pecynnau yn cynnwys y CDd a’r 
llyfryn. Braf yw dweud mae ‘chydig o gopiau 
sydd ar ôl. Os oes angen pecyn arnoch ar gyfer 
unigolion sydd ddim yn gallu mynychu oedfaon 
yna cysylltwch â Swyddfa EBC Caerdydd.

Saib a Sgwrs - cefnogi merched iau 

Daeth criw o ardal Gorllewin Gwynedd at ei gilydd i Siop Goffi yng Nghricieth 
ym mis Tachwedd i gynnal noson gyntaf Saib a Sgwrs. Bwriad y Cynllun Pontio 
yma yw i rhoi cyfle i ferched y to iau i ddod at ei gilydd am noson gartrefol i 
ymlacio dros bryd bwyd a sgwrsio’n braf.      

Cyri neu gawl blasus oedd ar y fwydlen yn Caffi 46 a dewis helaeth o gacennau 
i’n temptio.

Daeth Judith Jones o’r Bala atom i roi sgwrs am fywyd prysur a Byw ar Ras. Mi 
gawsom gyfle hamddenol i edrych ar ein dyddiadur wsnos arferol a sgwrsio am 
yr heriau oedd yn codi o ran ein prysurdeb o ddydd i ddydd. Heriodd Judith ni i 
roi blaenoriaeth i gael amser gyda Iesu yn gyson gan nodi enghreifftiau a pham 
fod hynny’n bwysig i ni fel Cristnogion unigol. Braf oedd rhannu profiadau o ran 
yr elw roeddem yn ei gael wrth fynychu oedfaon, darllen y Gair yn gyson a bod 
yng nghwmni Cristnogion eraill. 

Tro nesaf byddwn yn edrych ar sut i gadw i fynd a cherdded gyda Iesu.

Os ydych yn dymuno cynnal pnawn neu noson Saib a Sgwrs yn eich capel neu 
ardal i ymlacio a chael cyfle i drafod heriau bywyd gydag eraill mae croeso i chi 
gysylltu â Sarah neu Carys.
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coginio@capel

Sut allwn ni gyrraedd ieuenctid y dref? Beth allwn ni ei gynnig iddynt? Ydy’n 
bosibl cadw cysylltiad â’r plant wrth iddynt fynd yn rhy hen i’r clwb plant? Sut 
allwn ni gyflwyno’r Efengyl mewn ffordd ddiddorol, berthnasol a hwyliog i bobl 
ifanc yn eu harddegau cynnar? 

Dyma rai o’r cwestiynau a wynebodd Carwyn ac Alicia Arthur wrth iddynt 
ymsefydlu yn Nhregaron yn eu gofalaeth newydd yng Ngheredigion.

Cofiodd Carwyn am ffilm roedd wedi ei gwylio am gynllun o’r enw cook@
chapel yn cael ei redeg gan gapel mewn pentref wrth ymyl Milton Keynes. 
Cynllun sy’n defnyddio bwyd i ymestyn at bobl ifanc yw coginio@capel. Mae’r 
bobl ifanc yn cael cyfle i baratoi pryd gyda’i gilydd ac wrth eistedd lawr i 
fwyta mae yna gyfle i drafod y Beibl, i weddïo ac i sgwrsio am bynciau sydd o 
ddiddordeb iddynt.

Mae’r sesiwn yn cael ei redeg unwaith y mis gan Alicia a Sue, sy’n aelod yn 
Eglwys y plwyf. Maent yn trefnu bwydlen, casglu’r offer a’r cynhwysion a 
rhannu gwahoddiadau.

Mae sawl gweithgaredd i’r bobl ifanc gwblhau ar y noson: paratoi’r cynhwysion, 
coginio, gosod y byrddau, golchi llestri – ac os oes amser sbâr bydd cyfle i 
chwarae gemau bwrdd a gwrando ar gerddoriaeth Gristnogol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, ar wahan i’r sesiynau arferol, maent wedi cynnal 
Noson Sant Folant, Noson Gŵyl Ddewi a noson agored pan wahoddwyd rhieni’r 
pobl ifanc ac aelodau’r capel i weld y bobl ifanc wrthi’n paratoi ac i fwynhau 
pryd blasus. 

Mae Alicia a Sue’n cytuno bod y fenter hon wedi bod yn llwyddiannus hyd yn 
hyn gyda sawl canlyniad cadarnhaol. Mae perthynas rhwng aelodau’r grŵp 
wedi cryfhau a chyfeillgarwch newydd wedi’i greu; maent wedi dysgu sgiliau 
coginio; maent wedi dod yn fwy hyderus wrth astudio’r Beibl, yn rhannu 
problemau, a gofyn cwestiynau; mae’r amser gweddi yn rhan bwysig iawn 
o bob sesiwn a mae dau o’r rhai hŷn hefyd yn helpu Carwyn gyda’r clwb 
ieuenctid.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Is-bwyllgor Plant ac Ieuenctid ac Is-bwyllgor 
y Chwiorydd wedi bod yn trafod ffyrdd o weithio gyda’n gilydd. Yr ydym yn 
bwriadu mabwysiadu’r cynllun hwn gan weithio ynghyd i’w hyrwyddo. Byddwn 
yn paratoi pecyn gwybodaeth i’ch galluogi i gychwyn coginio@capel yn eich 
capel chi. Cysylltwch â Sarah neu Carys am sgwrs neu am becyn gwybodaeth.                                                                                                                                      
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Elusennau sy’n cefnogi’r deillion a’r rhai 
rhannol ddall

Mae llawer o bobl yn y gymdeithas leol yn wynebu heriau colli golwg neu 
ddallineb. Beth am ystyried cysylltu ag un o’r elusennau isod i weld sut y 
medrwch fod o gymorth? 

Torch Trust
Mae Torch yn gweithio gydag eglwysi i ddarparu rhwydwaith cenedlaethol o 
wirfoddolwyr hyfforddedig. Mae grwpiau Torch yn bodoli i gynnig cyfeillgarwch 
a chymdeithas Gristnogol. Mae’r elusen ar gyfer pobl o bob oed, ac yn ateb 
anghenion unigolion sy’n colli golwg, o fewn y gymuned leol. 

Mae Torch hefyd yn darparu adnoddau Cristnogol – cryno ddisgiau a llyfrau – ac 
yn trefnu gwyliau. 

Cysylltwch â hwy am fwy o fanylion 01858 438260  info@torchtrust.org 
 

Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru
Yn hyrwyddo lles pobl ddall a rhannol ddall sy’n byw yng Nghymru, yn bennaf 
yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Phowys. 

Ffoniwch 01248 353604 i gael rhagor o wybodaeth.

Cymdeithas Ceredigion i’r Deillion 
Ffoniwch 01970 610941 i gael rhagor o wybodaeth. 

Cŵn Tywys
Ein nod yw darparu gwasanaeth cŵn tywys a gwasanaethau symudedd eraill, 
i ddatrys rhwystrau cyfreithiol a chorfforol ac i alluogi pobl sy’n ddall ac yn 
rhannol ddall i fynd o gwmpas ar eu pennau eu hunain. 

Ffoniwch y Swyddfa Gwirfoddolwyr ar 0345 143 0191 i ddarganfod cyfleoedd 
yn lleol. 

RNIB Connect
RNIB Connect yw ein cymuned Cyswllt sy’n dod â phobl ddall a rhannol ddall 
ynghyd i fwynhau cwmni pobl eraill, i roi a derbyn cymorth, i rannu straeon a 
gwybodaeth ac i ysbrydoli ac annog.

Ewch i’n gwefan http://www.rnib.org.uk/volunteering neu ffoniwch un o’n 
Swyddogion Recriwtio Gwirfoddolwyr ar 01733 375450 i gael rhagor o 
wybodaeth. 
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Casgliadau Arbennig Sasiynau 2017

SASIWN 
SAESNEG 

Y DE
£3,800

COLEG TREFECA                           
 £3,000

COLEG Y BALA
Gwaith plant
ac Ieuenctid                      

£3,000

EIN PARTNER DRAMOR
Carys Humphreys

Taiwan
£2,000

REACHING 
ROMANIA

£2,000

CORNERSTONE  
UGANDA

£2,000

Y GRONFA GROESO
I gynorthwyo myfyrwyr ac arweinyddion  

Eglwysig o dramor i ymweld â Chymru 
ac i ieuenctid Cymru deithio dramor

YSBYTY TEBELLONG, LESOTHO
HIV/TB
£3,000

[allan o arian wedi ei neilltuo at brosiect HIV/AIDS]

O’r arian oedd yn weddill anfonwyd:
£3,000 i Madagascar 

£3,000 Coleg y Bala – Cwrs Ieuenctid

CRONFA ARGYFWNG                                             
£7,520

O’r Gronfa Gwaith Gartref:            £2,010                            
O’r Gronfa Gwaith Dramor:            £5,510

GALLUOGWR
CENHADOL
 Abertawe

£600

GWEITHIWR
CYMUNEDOL

Penrhys
£500

GALLUOGWR
CENHADOL
Glynebwy

£600

NODDFA
Gweithiwr Cymunedol a 

Gweithiwr Ieuenctid 
£1,200

CYNORTHWY-YDD 
GWEINIDOGAETHOL 

Bro Dinbych
£250

CANOLFAN  
GRISTNOGOL  

YSTRADMYNACH
£350

SASIWN 
SAESNEG                     

Y GOGLEDD       
£3,000

SASIWN 
GYMRAEG                    

Y GOGLEDD          
£18,720

£35,520 

Tynnu allan:
½ cyflog Trefnydd Gwaith Chwiorydd yn Y Bala: £6,500
Costau’r Bwletin Cenhadol:    £3,000
Swyddfa’r Chwiorydd yn y Bala:   £3,000 
      = £12,500 

CYFANSWM I’W RANNU 
<<<<    £23,020    >>>>

SASIWN 
GYMRAEG                            

Y DE                                    
£10,000

GWAITH GARTREF
£11,510

Derbynwyd y ceisiadau canlynol am  
gymorth ariannol. Rhestrir yma y 

swm anfonwyd at bob un wnaeth gais:

GWAITH DRAMOR
£11,510  
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Bwletin Cenhadol

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


