
Bydd arnoch angen: mainc, neu res o ddwy neu 
dair cadair wedi’u gosod lle gellir eu gweld a mynd 
atynt.

Mainc cyfeillgarwch mewn ysgol yn Nyfnaint.  
 
Eglurwch fod yr Adfent yn fwy na dim ond amser 
i baratoi i ddathlu’r Nadolig. Mae’n golygu paratoi 
i groesawu Iesu, i wneud mwy o le iddo yn ein 
bywydau. Gallwn ddangos i Iesu ein bod yn ei 
garu trwy fod yn garedig a chyfeillgar tuag at 
bobl sydd yn unig. 

Dangoswch lun mainc cyfeillgarwch (i’w gael hefyd 
yn y cyflwyniad PowerPoint). Syniad syml iawn yw 
mainc cyfeillgarwch. 

Yn yr ysgol, os oes plentyn yn teimlo ychydig yn 
unig ac eisiau ffrind i siarad neu i chwarae ag ef, 
bydd yn mynd draw at y fainc ac eistedd i lawr. 
Os bydd plant eraill yn gweld rhywun yn eistedd 
ar y fainc, byddant yn mynd draw a gofyn a yw am 
ddod i chwarae. 

Pwyntiau trafod:

 ● Oes gan rywun fainc cyfeillgarwch yn eu 
hysgol? 

 ● Pam mae hi yno?
 ● Sut mae hi’n helpu pobl?

 
Dangoswch lun o gerflun Yr Iesu Digartref (i’w gael 
hefyd yn y cyflwyniad PowerPoint). Mae’r cerfluniau 
hyn i’w gweld mewn llawer o wledydd.

Pwyntiau trafod:

 ● Oes rhywun wedi gweld un o’r cerfluniau hyn?  
 ● Ydyn nhw’n cofio ym mhle? 
 ● Pam rydych chi’n meddwl y mae’r cerflun yn 

cael ei alw’n Iesu Digartref?
 ● Sut rydym ni’n gwybod mai Iesu ydyw? (Gweler 

Nodiadau’r Arweinydd am wybodaeth bellach.)

Heddiw yn ein gwasanaeth arbennig ar gyfer 
Offrwm yr Adfent rydym yn meddwl am anghenion 
y rhai sy’n ddigartref neu’n unig a sut y gallwn ni 
wneud pethau da i’w helpu. Dywedodd Iesu, bob 
tro y byddwn yn helpu rhywun arall, ein bod yn ei 
helpu ef!
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