
I ddechrau, darllenwch storïau personol pobl 
ddigartref yn Storïau Canolfan Fethodistaidd Bryste 
ac, os yw’n briodol, gwyliwch y fideo byr sydd yn 
sôn yn gyffredinol am Ganolfan Fethodistaidd 
Bryste ac yn dangos cyfweliadau gyda’r gwesteion. 
Bydd y rhain yn eich helpu i lunio eich gwasanaeth 
a pharatoi’r bregeth. 

Efallai yr hoffech gynnwys yn eich pregeth y fideo, 
PowerPoint neu PDF gyda storïau pobl ddigartref 
sydd yn westeion yng Nghanolfan Fethodistaidd 
Bryste. Bydd arnoch eisiau canolbwyntio ar y 
themâu personol ac unigol a ddaw i’r amlwg.

Tynnwch sylw yn arbennig at sut y mae’r bobl yn 
y cyfweliadau yn dweud yr hoffent i eraill ymateb 
iddynt. Mae’r negeseuon hyn yn cael eu lleisio’n 
glir iawn ym mhob un o’r pum stori.

Cafodd cerflun Yr Iesu Digartref ei ysbrydoli gan y 
geiriau yn Mathew 25, lle mae’r Iesu’n dweud wrth 
ei ddisgyblion, beth bynnag y byddwn yn ei wneud 
i eraill, mai i Grist ei hun y byddwn yn ei wneud. 
Bwriadwyd i’r cerflun efydd fod yn herfeiddiol gan 
ein herio i groesawu’r dieithryn ac ymestyn allan 
ato mewn lletygarwch hael. Mae gwybodaeth 
bellach am y cerflun i’w chael yn Nodiadau’r 
Arweinydd.
 

Yn ogystal â’r prif ddarlleniad, gallech gynnwys 
un neu ragor o ddarlleniadau lle mae thema 
Offrwm Adfent eleni yn cael lle amlwg. Awgrymir 
yn y nodiadau isod rai rhannau o’r Beibl sy’n 
berthnasol i’n thema, Digartrefedd a Lletygarwch, 
a’r enghreifftiau o Ganolfan Fethodistaidd Bryste. 

Mae llawer o adnodau yn yr Hen Destament yn 
pwysleisio gofalu am y dieithryn a’r rhai mewn 
angen, a’r egwyddor o gynnig lletygarwch hael heb 
ddisgwyl iddo gael ei ad-dalu.

Thema amlwg yn storïau’r gwesteion yng 
Nghanolfan Fethodistaidd Bryste yw eu hawydd 
i gael eu trin fel pobl werthfawr. Mae’r pedwar 
darlleniad hyn, a llawer o rannau eraill o’r Hen 
Destament a’r Testament Newydd yn cyffwrdd 
â’r thema fod pawb wedi ei greu yn gyfartal yng 
ngolwg Duw.
 

Mae y ffaith fod pobl yn cael eu hunain yn 
ddigartref yn rhan o stori’r Nadolig fel y caiff 
ei hadrodd yn yr Efengylau. Mae Luc yn dweud 
wrthym am Mair yn dodi’r baban Iesu newydd-
anedig mewn preseb am nad oedd lle i’r teulu 
mewn llety mwy arferol.
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Yn Efengyl Mathew rydym yn darllen am y modd y 
bu’n rhaid i Mair a Joseff ffoi i’r Aifft, fel eu bod 
yn ffoaduriaid digartref yn ystod plentyndod cynnar 
Iesu.

Pan oedd wedi tyfu i fyny disgrifiodd Iesu ei hun fel 
rhywun heb gartref. Rhybuddiodd y rhai oedd yn 
dymuno dilyn ei ffordd na fyddai hyn bob amser yn 
fywyd diogel na chysurus.

Byddai Iesu ei hun yn derbyn lletygarwch yn aml, 
fel gwestai yng nghartrefi pobl eraill fel Lasarus, 
Martha a Mair, er enghraifft.

Yn ystod pryd o fwyd, mae Iesu’n dweud wrth ei 
westeiwr am beidio â gwahodd pobl fydd yn  
si r o’u gwahodd yn ôl ond yn hytrach i wahodd 
pobl na fydd yn gallu eu gwahodd yn ôl.
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