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Gonestrwydd a Gobaith
Nadolig Llawen! Rydym i gyd yn mawr obeithio y bydd yr wythnosau nesaf yn rhai
hudolus a hapus. Er y bydd yn Nadolig gwahanol i’r arfer, ac mae’n debyg y bydd rhai
pethau na fyddwn yn medru eu gwneud, mae’n ddigon posib y bydd yn un o’r Nadoligau
mwyaf arbennig a phwysig yr ydym wedi’i brofi ers blynyddoedd lawer! Yn sicr rydym
angen rhywfaint o lawenydd a thangnefedd yn ein bywydau ar hyn o bryd.
Er bod gennym obaith am yr wythnosau nesaf, rhaid inni hefyd fod yn onest â’n hunain.
Ychydig a wyddem yr adeg hon y llynedd am yr hyn a oedd o’n blaenau o ganlyniad i
Covid-19, misoedd o gyfnod clo, y dioddefaint, y colledion a’r newidiadau dramatig yn ein
bywydau. Rydym wedi gweld a phrofi cymaint – mae wedi effeithio ar bob rhan o’n bywydau.
Mae’n ymddangos bod llygaid nifer ohonom wedi eu hagor a’n gobaith wedi’i ysgwyd.
Ydy, mae bywyd yn llawn o bethau da, ac mae yna amseroedd gwell i ddod yn sicr, ond
mae cymaint yn ansicr, ac nid ydym mor gryf ag yr hoffem feddwl. Mae angen gobaith
arnom fydd yn parhau drwy bob storm.
Mae’r cylchgrawn hwn wedi ei roi i chi gan rywun sydd eisiau rhannu’r gobaith hwnnw gyda
chi. Fel Cristnogion, nid oes gennym y gobaith hwn ynom ein hunain - ond rydym wedi dod o
hyd iddo mewn person o’r enw Iesu Grist. Rwy’n gweddïo y byddwch yn mwynhau’r
straeon a’r erthyglau, a chofiwch, os ydych chi eisiau gwybod mwy,
gallwch ddilyn y dolenni sydd ar ddiwedd yr erthyglau i ddod o hyd i
gynnwys ychwanegol ar-lein (neu drwy fynd i www.holi-cymru.org).
Rwy wir yn gobeithio y cewch chi a’r rhai sy’n annwyl i chi y
Nadolig gorau erioed, ac yn fwy na dim rwy’n gobeithio y
dewch o hyd i obaith sy’n parhau.

Steffan
Steffan Job
(Golygydd)

Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei holl gyflawnder.

							- Iesu, Y Beibl (Ioan 10:10)
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O ABERFAN

I’R CINIO NADOLIG
Mae yna rai digwyddiadau sy’n rhan o ymwybyddiaeth a gwead cenedl, ac mae trasiedi
Aberfan yn un o’r rhai hynny i ni’r Cymry. Llithrodd miloedd o dunelli o wastraff glo a
baw dros ysgol bentref fechan, gan ladd 116 o blant, 28 o oedolion a rhwygo allan galon
y gymuned. Fel cymaint o’r rhai sydd wedi goroesi, mae Gareth Davies, oedd yn blentyn
yn ysgol Pantglas ar y diwrnod ofnadwy hwnnw, yn sicr wedi gorfod brwydro trwy fywyd.
Mae llawer wedi digwydd ers hynny (mae wedi rhannu mwy o’i hanes ar ein gwefan), ond
wrth siarad ag ef heddiw mae’n amlwg bod un her fawr y mae’n dal i ymwneud â hi…

Diolch am rannu â ni eto
Gareth. Pan wnaethon ni
siarad ddiwethaf roeddech
chi wedi ymddeol i Sir
Benfro - mae’n debyg mai
bywyd tawel oedd y nod,
ond nid felly mae pethau
wedi troi allan.
Fe allech chi ddweud
hynny! Roeddwn i wedi
cael digon o weithio mor
galed, yn teithio i Lundain
bob wythnos, ac roeddwn
i eisiau arafu a mwynhau
bywyd. Roeddwn yn hapus
fy myd, doeddwn i ddim yn
ddibynnol ar neb ac roeddwn
yn gyfforddus, ond yn fuan
wedi i mi ymddeol es i drwy
rai newidiadau mawr mewn
bywyd. Doeddwn i ddim yn
credu yn Nuw o gwbl, ond
trodd Duw fy mywyd wyneb
i waered ac rwyf heddiw
yn bennaeth elusen sy’n
gweithio i gefnogi ffermwyr.

A allech chi ddweud wrthym am yr elusen?
Yn sicr. Tir Dewi yw ein henw ac rydym yn cynnig cymorth
a chefnogaeth gyfrinachol i ffermwyr. Rydyn ni wedi tyfu
yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf o fod yn elusen
leol, i weithio mewn pedair sir arall, gyda dros 60 o staff a
gwirfoddolwyr. Rydym wedi cefnogi dros 200 o ffermydd sydd
â chyfuniad amrywiol o broblemau. Mae’r anghenion yn enfawr.
Nid yw’r rhan fwyaf ohonom yn gwybod llawer am ffermio – ar
wahân i’r ychydig a glywn ar y newyddion – a allech chi egluro
ychydig mwy am y problemau rydych chi’n eu gweld?
Y ffordd hawsaf o egluro beth sy’n digwydd i ffermwyr yw
gofyn i bobl feddwl am y cyfnod clo cyntaf. Roedd mor anodd
ar bawb - unigrwydd, ansicrwydd, pobl yn colli eu swyddi a’u
busnesau, problemau iechyd meddwl - pob un yn broblem real
iawn, ond mae’r rhain yn faterion y mae ffermwyr wedi bod yn
delio â nhw ers blynyddoedd. Dywed pobl fod ffermio mewn
argyfwng, ond y ffermwyr sydd mewn argyfwng. Mae cymaint
yn gweithio oriau hir ar eu pennau eu hunain, mae ansicrwydd
gwirioneddol gyda Brexit ac mae’n mynd yn fwyfwy anodd
gwneud bywoliaeth - mae peint o ddŵr y dyddiau hyn yn werth
mwy na pheint o laeth yn ein siopau.
Mae llawer o ffermwyr, a’u teuluoedd, yn ei chael hi’n anodd,
gyda marwolaethau oherwydd damweiniau yn y gwaith 18
gwaith yn uwch yn y sector ffermio o’i gymharu â gwaith
diwydiannol arall. Bob wythnos mae ffermwr yn cymryd ei
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Dyna pam
rwy’n ymwneud
â’r elusen; rwy’n
teimlo bod Duw
wedi rhoi gwaith
a llawenydd imi.

fywyd ei hun yn y wlad hon ac mae’r pwysau’n aruthrol. Mae’r
heriau yn enfawr ac mae cymaint o angen, ond yn syml, rydyn
ni’n ceisio helpu trwy wrando, darparu cefnogaeth, a dod ag
asiantaethau ynghyd i helpu’r rhai mewn angen.
Felly pam a sut wnaethoch chi ddod yn rhan o’r gwaith hwn?
Ar ddiwedd y dydd, mae i gyd yn ymwneud â’r hyn a
ddigwyddodd i mi. Doeddwn i ddim yn chwilio am Dduw,
doeddwn i ddim hyd yn oed yn credu ynddo. I fod yn onest
doeddwn i ddim yn croesawu’r profiad ar y pryd. Sylweddolais
fy mod i wedi bod yn anwybyddu Duw ar hyd fy oes a fy mod
i wedi bod yn byw yn ôl fy rheolau fy hun, ond y byddai Duw
yn maddau i mi ac yn fy nerbyn. Gwelais fod Iesu wedi marw
drosof a dyma fi’n troi oddi wrth y bywyd yr oeddwn wedi bod
yn ei fyw a derbyn maddeuant diamod Duw. Newidiodd fi yn
llwyr fel person.
Dyna pam rwy’n ymwneud â’r elusen; rwy’n teimlo bod Duw wedi
rhoi gwaith a llawenydd imi. Ni fyddwn erioed wedi cael fy ysgogi
i wneud hyn cyn imi ddod yn Gristion, ond oherwydd fy mod wedi
derbyn cymaint o gariad, rwyf am garu eraill. Sefydlwyd Tir Dewi
gan Gristnogion ond wrth dyfu, mae llawer wedi ymuno â’r tîm
sydd ddim yn Gristnogion, a gall unrhyw un dderbyn y gefnogaeth
rydyn ni’n ei chynnig, does dim rhaid mynd i’r eglwys na dim byd
tebyg i gael cymorth gennym. Ond yn fy mywyd personol mae’n
teimlo fel petai Duw yn agor drws ar ôl drws i wneud y gwaith yn
llwyddiant ac i helpu cannoedd o bobl.

www.tirdewi.co.uk
0800 121 4722

Diolch am rannu eich
stori, rydym yn sicr yn
dymuno’r gorau i chi. I
orffen, pe gallech chi gael
un dymuniad y Nadolig
hwn, beth fyddai hwnnw?
Mae
cymaint
o
bethau! Rwy’n credu mai
un peth yr hoffwn ei weld
yw i bobl werthfawrogi
ffermwyr. Tra bod pobl
yn bwyta eu cinio Nadolig
eleni, hoffwn i bobl
feddwl o ble mae’r bwyd
hwnnw wedi dod - y cig,
y llysiau a’r ffrwythau,
a sylweddoli’r gwerth
rhyfeddol y mae ffermio
a ffermwyr yn ei gynnig i’r
wlad hon.
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Darllen mwy o
hanes Gareth ar
ein gwefan:
www.holi-cymru.org

GWEITHIWR

NHS

GWYRTH

NADOLIG
Rydyn ni gyd yn llawn edmygedd o weithwyr
yr NHS a’u gwaith rhyfeddol, ac mae hynny’n
sicr yn wir am y staff hynny sydd ar y llinell
flaen, rhai fel Megan Morris sy’n gweithio fel nyrs
yn uned gofal brys Ysbyty Gwynedd Bangor. Go brin
y byddech yn ymwybodol o’r brwydrau y mae Megan
wedi gorfod eu hymladd o edrych arni heddiw. Mae
yna gryfder ym mêr esgyrn y ferch ifanc o Drawsfynydd,
ac mae hi wedi teithio’n bell iawn ers y ddamwain car erchyll a ddioddefodd yn ôl yn 2012. Doedd
neb yn disgwyl iddi fyw wrth iddi orwedd mewn coma yn Ysbyty Stoke – ac eto dyma hi, nid yn
unig yn fyw, ond yn helpu eraill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg! Mae’r daith wedi bod yn hir a
rhyfeddol a gellir darllen mwy am hyn mewn erthygl flaenorol sydd ar ein gwefan, ond rydym yn
ddiolchgar iddi am rannu ychydig am y misoedd diwethaf a’i gobeithion am y Nadolig.
Diolch am siarad, y tro
diwethaf i ni dy gyfweld
roeddet ti wedi cychwyn ar
gwrs nyrsio.
Ie, roeddwn yn astudio nyrsio
yn Southampton a dwi bellach
wedi graddio, wedi priodi Siôn a
symud nôl i’r Gogledd - tystiolaeth
eto o iachâd cyflawn Duw yn
fy mywyd. Rydym yn byw yng
Nghaernarfon a dwi’n gweithio fel
nyrs. ‘Dwi wrth fy modd efo’n
swydd ond mae’n rhaid i mi
ddeud nad oeddwn yn
disgwyl pandemig
byd-eang yn fy
mlwyddyn
gynta!

Pa effaith mae Cofid-19 wedi ei gael arnat ti?
Fel pawb arall dwi’n siŵr, mae Cofid
wedi amharu ar bob agwedd o fywyd. Un o’r
pethau mwyaf anodd oedd peidio gweld teulu
na ffrindiau am wythnosau ond roedd y tywydd
braf, y ffaith fod cymaint o bethau i wneud yng
Ngogledd Cymru, a thechnoleg yn gymaint o
fendith! Creodd y cyfnod cyntaf ansicrwydd a
newidiadau mawr, yn enwedig yn fy swydd fel
nyrs. Dw i’n dal heb ddod i arfer efo gwisgo
mwgwd am ddeuddeg awr ond, wedi dweud
hynny, dwi wedi dod i arfer efo’r mwyafrif o
newidiadau erbyn hyn. Dwi wedi dysgu cymryd
pob diwrnod a phob wythnos, fel mae’n dod.
Does gen i ddim rheolaeth dros beth sy’n
mynd i ddigwydd yn y dyfodol, ac o brofiad fy
namwain, mae ‘na ryddid a heddwch mawr i’w
cael o wybod mai Duw sy’n rheoli.

CYLCHGRAWN HOLI - NADOLIG 2020 - TUDALEN 5

Rwyt ti’n amlwg wedi dod dros effeithiau’r ddamwain i raddau helaeth –
beth yw’r rhai o’r pethau ‘rwyt wedi eu dysgu ac sydd wedi bod o help i ti?
Mae’n amhosib mynd drwy brofiad mor eithafol ag y gwnes i, fel methu siarad na
bwyta a misoedd yn yr ysbyty, heb iddo eich newid yn sylfaenol, a’r peth mwyaf newidiodd
oedd fy agwedd tuag at fywyd.
Mae gwybod fod Duw wedi fy achub a rhoi ail gyfle i mi wedi rhoi pwrpas a chymhelliad dwfn i
fyw fy mywyd yn gwasanaethu Iesu. Cyn fy namwain roeddwn wedi dechrau rhedeg i ffwrdd oddi
wrth Dduw, ond dwi’n gwybod fod y ddamwain wedi digwydd am reswm - dwi’n fwy diolchgar
rŵan. Dw i’n teimlo hefyd fy mod yn gallu bod yn ddefnyddiol i Dduw. Gobeithio bod y profiadau a’r
hyn y gwnes ei ddysgu fel claf yn help i’m gwneud yn nyrs well, ac yn fwy abl i helpu eraill!
Yn fwy na dim, mae’n rhaid i mi roi’r diolch i Dduw. Ef sydd y tu ôl y cyfan, ac mae’n fraint ei fod
wedi fy newis i ddangos pa mor fawr a rhyfeddol yw Ef - mae’n dal i wneud gwyrthiau heddiw, ac
mae wedi rhoi Iesu i farw drosof ar y groes. Mae’r profiad yma yn mynd i fod gyda mi am byth a
faswn i ddim yn newid dim gan mai dyna sy wedi siapio pwy ydw i heddiw.
Diolch. I orffen beth wyt ti’n edrych ymlaen ato dros y Nadolig eleni?
Mewn llawer ffordd, dwi’n teimlo fod effeithiau Cofid arnom wedi ein gorfodi i stopio ac
ail-asesu pethau. Mae wedi dangos mewn gwirionedd beth sydd wir yn bwysig mewn bywyd. Mi
fues i mewn priodas ychydig wythnosau yn ôl ac er mai dim ond y gwasanaeth oedd yn cael ei
ganiatáu, a dim gwledd na pharti, doedd hynny ddim yn broblem. Roedd beth oedd yn bwysig yn
aros; sef cariad dau berson at ei gilydd a Duw yn eu huno mewn priodas.
Dyna ydi fy ngobaith i ar gyfer Nadolig eleni. Fod y ‘trimins’ yn cael eu rhoi heibio a’n bod yn gweld
gwir bwysigrwydd y Nadolig – fod Iesu wedi dod i’r byd fel babi er mwyn ein hachub, i ni drysori
amser gyda’r bobl rydyn ni’n eu caru a gweld popeth sy’n ychwanegol fel rhodd o haelioni Duw.

Dwi’n gobeithio
bod y profiadau
a’r hyn y gwnes
ei ddysgu fel claf
yn help i’m gwneud
yn nyrs well ac yn
fwy abl i helpu eraill.
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Darllen mwy
am hanes Megan
ar ein gwefan:
www.holi-cymru.org

Brenin y

SÊR

Mae cymaint o bobl yn credu bod
rhywbeth neu rywun y tu ôl i bob peth.
Os ydyn ni’n onest, mae llawer ohonom
yn cael trafferth gyda’r syniad ein
bod ni wedi ymddangos o ddim, neu
nad oes gwerth na rheswm i fywyd,
a phan fydd rhywun annwyl yn marw,
gwrthodwn gredu mai dyna’r diwedd.
Credwn fod mwy na hynny, rywsut
rywle fod rheswm i fywyd a gobaith ar
ôl marwolaeth. Mae rhai pobl yn credu
mewn lwc, eraill mewn karma, neu hyd
yn oed yn y sêr. Mae rhai yn credu bod
gan natur ei hun rym ac mae eraill yn
credu, pan fyddwn ni’n marw, y byddwn
ni’n mynd ymlaen i rywle arall. Mae
eraill yn credu mewn person neu ‘fod’ o
ryw fath - grym neu dduw. Tybed beth
rydych chi’n ei gredu.
Yng Nghymru, mae’r gair duw yn creu
llawer o ddelweddau - o hen ddyn yn y
nefoedd â barf wen, i unben blin sy’n
casáu pobl. Ond mae Duw’r Beibl ymhell
o fod yn syniad o waith dyn. Mae’n
llawer agosach atom ni nag yr ydym ni’n
ei feddwl – ef yw’r unig wir Dduw byw.
Gallwn weld ei ogoniant ym mawredd y
mynyddoedd ac rydym yn ymwybodol
o’i safonau perffaith pan welwn
anghyfiawnder. Pan fyddwn yn galw
allan arno yn ein hanawsterau mae hyn
oherwydd bod gennym ymdeimlad o’i
bŵer a’i ddaioni. Rydyn ni i gyd yn y pen
draw yn ceisio ymbalfalu tuag ato ac yn
chwilio am yr hyn y gall ef yn unig ei roi.
Ond a allwn ni ddod o hyd iddo?
Mae’n bwysig sylweddoli bod yn rhaid
inni nesau at Dduw ar ei delerau ei
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hun. Os na wnawn ni hyn, dim ond rhywun
dychmygol fydd gennym – rhywbeth sy’n
adlewyrchu sut yr hoffem ni i Dduw fod. Ond
pan ofynnwn iddo ddangos ei hun a phan
fyddwn ni’n galw arno’n ostyngedig, efallai
y byddwn ni’n synnu at yr hyn y down o hyd
iddo – fel y gwnaeth cymaint synnu ar y
noson gyntaf honno pan dorrodd Duw mewn
i’n byd ym Methlehem...

Ond nid yw Duw wedi ein gadael yn y llanast
hwn. Anfonodd ei Fab i’n byd. Dyna hanfod
stori’r Nadolig. Daeth Mab Duw, Iesu Grist,
yr hwn a greodd y byd hwn, yn un ohonom
a gwneud hynny gyda phwrpas arbennig.
Daeth i’n cynrychioli, gan fyw bywyd
perffaith ac yna marw ar y groes i gymryd
y gosb rydyn ni yn ei haeddu. Tridiau yn
ddiweddarach daeth yn ôl yn fyw a phrofi i
bawb ei fod yn Dduw a’i fod yn gallu cynnig
bywyd i eraill. Daeth un o ffrindiau agosaf
Iesu (Ioan) i’r casgliad hwn - ysgrifennodd
“Gwnaethpwyd popeth trwyddo… Ynddo ef
oedd bywyd, a’r bywyd oedd goleuni dynion.
Mae’r golau’n llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid
yw’r tywyllwch wedi ei drechu.”

Disgrifir genedigaeth a bywyd Iesu mewn
dogfennau hanesyddol – gallwch ddysgu
mwy am gywirdeb y stori trwy ymweld â’n
gwefan. Maen nhw’n disgrifio sut y daeth
y Duw a greodd ein bydysawd i achub
dynoliaeth oedd wedi troi cefn arno. Does
dim angen ein hargyhoeddi bod rhywbeth
o’i le ar ein byd – rydyn ni’n ei weld ym
Mae hwn yn fater pwysig i ni gyd – mae angen
myd natur (gyda daeargrynfeydd a firysau),
maddeuant arnom fel ein bod yn cael ein
rydyn ni’n ei weld mewn eraill (cymaint o
cymodi â Duw a chael ein dwyn yn ôl i’r goleuni.
droseddu ac anghyfiawnder) ac os ydyn
ni’n onest rydyn ni’n ei weld ynom ni ein
hunain. Dydyn ni byth yn gwbl fodlon, ac
Efallai eich bod yn chwilio am
rydym bob amser yn chwilio am fwy;
rywbeth mwy mewn bywyd, am rywbeth
mae ein cydwybod hefyd yn ein
neu rywun a all ddiwallu’ch anghenion dyfnaf.
pigo’n aml gan ddangos ein bod
Efallai eich bod yn ymwybodol bod Duw yn
yn methu’r safon. Mae’r Beibl yn
agos ac yn galw arnoch. Mae’n bwysig eich
ein dysgu ein bod yn y llanast
bod chi’n nesáu at Iesu. Edrychwch y tu hwnt
hwn oherwydd ein bod wedi
i’r syniadau amdano sydd gennym ni yng
troi ein cefnau ar Dduw – dyma
Nghymru heddiw. Darllenwch amdano yn y
wnaeth ein cyndadau, ac rydyn
Beibl, siaradwch ag eraill sy’n ei adnabod ac yn
ni i gyd yn euog o’r un peth.
ei garu (efallai’r person a roddodd y cylchgrawn
Rydyn ni’n byw fel rydyn ni
hwn i chi) ac yn bwysicach fyth, trowch ato.
eisiau, nid fel y mae Duw yn ei
Gofynnwch iddo faddau’r drwg rydych chi wedi
ddisgwyl. Mae’r Beibl yn dysgu
ei wneud a gofynnwch iddo ddangos ei hun i
y bydd yn rhaid i ni, pan fyddwn
chi. Bydd yn ateb ac yn siŵr o wneud hynny.
ni’n marw, wynebu Duw a chael
Does dim byd yn well nag adnabod yr
ein barnu am y bywydau rydyn
un a wnaeth y sêr!
ni wedi’u byw.
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Mae pawb yn hofi derbyn

anrheg

Yn wahanol i’n cyflog – sy’n rhywbeth
rydyn ni wedi gweithio amdano – does neb yn
haeddu anrheg. Efallai mai dyna sy’n gwneud derbyn
anrheg mor arbennig ac ystyrlon. Mae’r Beibl yn dweud wrthym fod
Duw wedi rhoi anrheg i’r byd, ond pa fath o anrheg mae Duw wedi ei roi i ni?

Anrheg nad ydym yn haeddu

Mae yna reswm pam fyddwn ni’n dewis rhoi anrheg i rywun. Mae’n teulu agos ni’n derbyn yr
anrhegion mwyaf arbennig efallai; yna ffrindiau agos, neu rywun sydd wedi ein helpu yn ystod
y flwyddyn. Bydd eraill yn derbyn cardiau’n unig oddi wrthym. Mae’r cyfan yn dibynnu ar ba mor
agos yw ein perthynas â nhw.
Ond pan roddodd Duw Iesu Grist yn anrheg, rhoi i fyd sydd wedi troi yn ei erbyn a wnaeth: “Do,
carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab”. Duw sydd wedi creu’r byd, ac sy’n ei gynnal
drwy’r amser. Ac eto mae ein byd ni wedi anghofio am Dduw. Nid am ein bod yn ei haeddu y
daeth Iesu Grist atom.

Anrheg oedd yn ddrud

Faint fyddwch chi’n ei wario ar anrhegion
Nadolig? Mae’r siopwyr bob blwyddyn yn
gobeithio y byddwn yn gwario mwy nag o’r
blaen. Ond beth mae Duw yn gallu ei roi? Fe
sy’n berchen ar bob dim, ac felly gallwn ni
ddychmygu na fyddai dim byd yn costio’n
ddrud iddo Fe.
Ond rhoddodd Ef y peth oedd yn
costio fwyaf iddo – ei Fab. Mae’r
Beibl yn dweud mai Iesu yw Mab
Duw. Dyna pam mai un enw arno
yw Emaniwel sy’n golygu ‘Duw
gyda ni’. Rhoddodd Iesu Grist
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gan wybod y byddai’r byd yn ei wrthod, ei
farnu a’i ladd ar groes. Dyma’r anrheg drutaf
yn hanes y greadigaeth! Dyma hefyd anrheg
angenrheidiol i ni, gan nad oedd ffordd arall i’n
hachub.

Mae’r Beibl yn llyfr rhyfeddol, mae
wedi dod â gobaith i filiynau dros
filoedd o flynyddoedd. Dyma gasgliad o
ddywediadau am Iesu o’r Beibl i ddod â
gobaith ichi heddiw…

Anrheg addas

Meddai Iesu wrthynt, “Myfi yw bara’r
bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl
sy’n dod ataf fi, ac ni bydd syched byth ar
y sawl sy’n credu ynof fi.” Ioan 6:35

Mae dewis anrhegion Nadolig yn gallu bod
yn her! Rydych chi am i’r anrheg fod yn addas
– yn siwtio. Does dim pwynt rhoi hamper o
gig i lysieuwr neu siampŵ moethus i ddyn
sydd wedi colli ei wallt!
Dewisodd Duw anrheg addas ar ein cyfer.
Dyma ein hangen – rhywun i’n cadw rhag
canlyniadau ofnadwy ein gwrthryfel yn erbyn
Duw. Daeth Iesu i’n hachub ni drwy farw dros
ein pechodau ar groes. Dyma newyddion
gwych y Nadolig.

Anrheg i ymateb iddo
Mae’n rhaid i ni dderbyn neu wrthod pob
anrheg. Mae’r un peth yn wir am Iesu Grist,
anrheg Duw. Gwrthododd Herod yr anrheg,
a cheisio lladd y baban Iesu. Dyna mae
llawer yn ei wneud. Maen nhw’n dweud
‘Dim diolch’ wrth Dduw. Mae’n well ganddyn
nhw y pethau mae’r byd yn ei gynnig. Ond
derbyniodd y bugeiliaid y gwahoddiad, ac i
ffwrdd â nhw i chwilio am Iesu. Deallodd y
sêr ddewiniaid fod Brenin yn dod i’r byd, ac
felly fe wnaethon nhw deithio’n bell i blygu
wrth ei draed.
Sut ydych chi am ymateb i anrheg Duw?

“Myfi yw’r bugail da. Y mae’r bugail da yn
rhoi ei einioes dros y defaid.” Ioan 10:11
“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
“Ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd,
Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr
Arglwydd.” Luc 2:11
“Oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn
y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig
a phethau anweledig, gorseddau,
arglwyddiaethau, tywysogaethau ac
awdurdodau.” Colosiaid 1:16
Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw’r ffordd a’r
gwirionedd a’r bywyd. Nid yw neb yn dod
at y Tad ond trwof fi.” Ioan 14:6
Fe sych bob deigryn o’u llygaid hwy, ac
ni bydd marwolaeth mwyach, na galar na
llefain na phoen. Datguddiad 21:4

Beth am ddarllen y
Beibl dy hunan?

Y mae pechod yn talu cyflog, sef
marwolaeth; ond rhoi yn rhad y mae Duw,
rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein
Harglwydd. Allan o’r Beibl - Rhufeiniaid 6:23
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Gelli di ddysgu
mwy am y Beibl,
a derbyn copi am
ddim - tud. 15
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gwych yn y Beibl. Elli
di ddarganfod 10 gair
pwysig o’r hanes yn y
chwilair?
Gelli di ddarllen y
stori yn Luc, pennod
2. Dilyna’r ddolen i
ddarllen yr hanes, i
weld yr atebion ac
i dderbyn mwy o
adnoddau Nadolig!

Beth am liwio’r
llun o Mair a
Joseff a’r baban
Iesu?

Doedd Iesu ddim yn fabi arferol. Daeth i achub y byd! (Lliwia’r adnod)

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.
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Stori
Catherine
Gobaith
mewn
Mae Catherine Barker yn
dal i allu gweld Samuel
gyda’i freichiau ar led,
ei siaced yn hedfan yn y
gwynt, a’i esgidiau glaw
yn tasgu dŵr wrth iddo
redeg drwy’r cae y tu ôl
i’w gartref yn Ne Cymru.
Mae gwên ddireidus y
bachgen seithmlwydd
oed yn pelydru llawenydd
pur. Ond cyn gynted ag y
mae’r darlun o Samuel yn
ymddangos, mae’n pylu’n
atgof. Un mis ar ddeg yn ôl,
bu Samuel mewn damwain
draffig y tu allan i’w gartref.
Bu Samuel farw, ac mae
galar ei fam yn dal yn real
iawn.

Galar

“Does dim geiriau i ddisgrifio sut roeddwn yn teimlo
y noson gyntaf honno. Ond rhoddodd Duw lawenydd
yn fy nghalon i’r graddau fy mod i’n gallu gwenu wyth
awr ar ôl iddo ddigwydd. Dyw hynny ddim yn ddynol
bosib. Dim cryfder ewyllys all wneud hynny, dim ond
trwy Dduw yr oedd yn bosib.”
“Yr hyn a roddodd y wên honno ar fy wyneb oedd y
sicrwydd o ble mae Samuel. Fel rhiant, dydych chi
byth yn hapusach na’ch plentyn tristaf. Os yw’ch
plentyn yn sâl, rydych chi’n brifo hefyd. Dwi’n gwybod
na fydd Samuel byth yn blentyn tristaf i mi. I galon
mam alarus dyna’r balm gorau y gallwch ei roi. Dwi’n
ofnadwy o drist ar adegau, ac rydw i’n gweld ei eisiau.
Ond rwyf yn gallu dweud wrthyf fy hun nad yw ar goll.
Mae e gyda Iesu.”
Trwy ei dioddefaint, mae Duw wedi gwneud i realiti’r
gobaith sydd gennym ein bod yn cael ein hachub, i
dyfu yn Catherine. Nawr, yn fwy nag erioed, mae hi’n
glynu wrth addewid Duw y bydd yn adfer pob peth.
“Mae’r byd hwn yn gysgod, ie cysgod hardd, ond
cysgod serch hynny o’r hyn sydd i ddod. Mae bywyd
yn werthfawr iawn, ond nid bywyd yn y byd hwn yw
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pob dim. Mae fy mhrofiad o

Er bod ei galar yn rhedeg

Yn chwech oed, ysgrifennodd

ddioddefaint wedi gwneud i

yn ddwfn, mae llawenydd

Samuel Salm (cerdd

mi sylweddoli’r gwahaniaeth

a gobaith Catherine yn

Gristnogol). Yn ei lawysgrifen

rhwng y bywyd hwn a pha

rhedeg yn ddyfnach. Er iddi

syml, mae wedi dal rhywbeth

mor wych y bydd y nefoedd –

golli ei mab gwerthfawr,

o burdeb cariad Duw tuag

dim marwolaeth, dim galaru,

mae perthynas Catherine

at Ei bobl. Ar ôl iddo farw,

dim cael ein baglu gan ein

â Iesu yn rhoi iddi’r nerth i

rhannwyd Salm Samuel drwy’r

dyheadau toredig ein hunain.

ddeffro yn y bore, chwerthin

gymuned leol, y cyfryngau

Byddwn yn bur ac yn berffaith

gyda’i meibion eraill a’i gŵr,

cenedlaethol a thu hwnt.

ac yn sefyll ym mhresenoldeb

a chysuro ffrindiau Samuel.

Rydyn ni’n rhannu’r Salm hon

sanctaidd Duw, oherwydd yr

Dyna fydd yn ei chadw wrth

gyda chi heddiw fel y gallwch

hyn y mae Iesu wedi’i wneud

iddi wynebu eu Nadolig

chi weld pa mor syml a

drosom.”

cyntaf heb Samuel.

rhyfeddol yw credu yn Iesu.

Mae
bywyd yn
werthfawr
iawn, ond
nid bywyd
yn y byd
hwn yw
pob dim.
Darllen mwy am
Catherine a
Samuel ar ein
gwefan:
www.holi-cymru.org
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PWY MAE DUW EI EISIAU?

Ydych chi’n credu bod yn rhaid i chi fod yn fath
arbennig o berson i fod yn Gristion neu fynd i’r
eglwys? Mae llawer yn credu bod hyn yn wir – bod
eu ffordd o fyw neu eu daliadau yn golygu na fyddai
croeso iddyn nhw byth yn eu heglwys leol na’u
cymuned Gristnogol. Yn drist iawn, mae hyn wedi
bod yn wir ar brydiau, ond ddylai hi ddim bod felly.
Mae angen maddeuant Duw a’i rym sy’n newid ar
bob un ohonom. Mae Duw yn croesawu pawb, fel y
mae stori’r Nadolig yn dangos yn hollol glir.
Ganwyd Iesu i Mair – merch ifanc, heb statws cymdeithasol
oedd yn wynebu’r sgandal o gael plentyn y tu allan i briodas.
Joseff oedd llysdad Iesu – saer coed oedd yn gweithio â’i
ddwylo ac a gafodd ychydig iawn o addysg yn ôl pob tebyg.
Daeth yr angylion at y Bugeiliaid – galwedigaeth isel iawn
ar y pryd. Roedd cymdeithas yn eu hystyried yn bobl arw,
yn gweithio oriau hir mewn swydd beryglus trwy’r nos.
Siaradodd Duw â’r Doethion – tramorwyr fyddai wedi cael eu
taflu allan o’r deml Iddewig ar y sail nad oeddent yn Iddewon.
Ganed Iesu ei hun mewn stabl – ni ddaeth at bobl
grefyddol ei ddydd ac ni ddaeth at y bobl bwysig. Yn
ddiweddarach yn ei fywyd roedd Iesu’n cael ei adnabod
fel ‘ffrind i bechaduriaid’ ac fe’i barnwyd yn hallt gan yr
arweinwyr crefyddol. Croesawodd bawb, a bydd yn eich
croesawu chi.

Mae’r Beibl yn dweud wrthym
Dewch i’r dyfroedd, bob un y mae syched arno; dewch, er eich bod heb arian; prynwch a
bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dâl. Pam y gwariwch arian am
yr hyn nad yw’n fara, a llafurio am yr hyn nad yw’n digoni? Gwrandewch arnaf yn astud, a
chewch fwyta’r hyn sydd dda, a mwynhau danteithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf;
clywch, a byddwch fyw.
Allan o’r Beibl, Eseia, pennod 55.
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WNAIFF DUW FY
ACHUB I?
Un o’r brawddegau harddaf yn y Beibl
yw ‘Gofynnwch a rhoir i chi; ceisiwch, ac fe gewch;
curwch, a bydd yn cael ei agor i chi’. Dyma
addewid gan Iesu i ddangos ei hun i bwy
bynnag sy’n gofyn iddo. Nid oes angen unrhyw
eiriau arbennig arnoch chi – dim ond siarad
ag ef o’ch calon. Os yw’n flin gennych am eich
gwrthryfel yn erbyn Duw, gofynnwch i Iesu
eich achub a chredwch iddo farw ar y groes
er mwyn i chi gael maddeuant. Fel y dywed y
Beibl, ‘Os ydym yn cyfaddef ein pechodau, mae’n
ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau i ni ein pechodau
ac i’n glanhau o bob anghyfiawnder’.

Y Beibl
Trwy’r llyfr anhygoel hwn, mae Duw yn dal i’n
dysgu, ein helpu a’n harwain heddiw. Os nad ydych
erioed wedi darllen y Beibl o’r blaen, beth am fynd
i’r dudalen gynnwys a dod o hyd i lyfr Marc - mae’r
llyfr hwn yn adrodd hanes bywyd Iesu. Os hoffech
gael copi am ddim o ran o’r Beibl, neu os hoffech
gael llyfr syml a fydd yn eich helpu i ddarllen eich
Beibl, cysylltwch â ni yn uniongyrchol drwy’r wefan
neu’r manylion ar y clawr.
Chwiliwch am eglwys neu Gristion
Mae’r cylchgrawn hwn wedi ei roi i chi gan
eglwys neu Gristion. Byddant yn fwy na pharod
i rannu eu profiadau eu hunain gyda chi a helpu
mewn unrhyw ffordd y medrant. Byddem yn
eich annog i gysylltu â nhw neu ag eglwys arall
sy’n credu yn y Beibl – maent yn sicr o fod yn
groesawgar, ac ni fyddant yn
disgwyl unrhyw beth
gennych chi!

WWW.HOLI-CYMRU.ORG

MAE GEN I FWY O
GWESTIYNAU
Gall meddwl am bethau mawr a phwysig
bywyd fod yn anodd, yn enwedig o ystyried
y cyfan rydyn ni wedi bod drwyddo dros yr
ychydig fisoedd diwethaf, ac rydyn ni’n gwybod
y gallai fod gennych chi gwestiynau pellach i’w
gofyn. Mae’r cylchgrawn hwn a’n gwefan wedi’u
llunio am y rheswm hwnnw. Fel Cristnogion
rydyn ni’n ymgodymu â’r un cwestiynau i
raddau helaeth ac rydyn ni’n gwybod nad
oes atebion hawdd a syml bob amser. Ar ein
gwefan fe welwch straeon eraill am bobl sydd
wedi wynebu gwahanol brofiadau bywyd
ac erthyglau ar rai o gwestiynau pwysig
bywyd. Nid ydym yn addo gallu ateb eich holl
gwestiynau - ond rydyn ni’n gwybod bod Duw
yn Dduw’r gwirionedd, ac mae’n gallu ein helpu
ni. Gallwch hefyd anfon cwestiynau a sylwadau
atom trwy’r wefan.
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