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LUC 17:11-19 Aeth Iesu ymlaen ar ei ff ordd i Jerwsalem, a daeth at y ff in rhwng Galilea a Samaria.  Wrth iddo fynd i mewn i ryw bentref, dyma 
ddeg dyn oedd yn dioddef o’r gwahanglwyf yn dod i’w gyfarfod. Dyma nhw’n sefyll draw ac yn gweiddi’n uchel arno o bell, “Feistr! Iesu! – wnei 
di’n helpu ni?” Pan welodd Iesu nhw, dwedodd wrthyn nhw, “Ewch i ddangos eich hunain i’r off eiriaid.” Ac roedden nhw ar eu ff ordd i wneud hynny 
pan wnaeth y gwahanglwyf oedd ar eu cyrff  ddifl annu! Dyma un ohonyn nhw’n troi’n ôl pan welodd ei fod wedi cael ei iacháu. Roedd yn gweiddi’n 
uchel, “Clod i Dduw!” Tafl odd ei hun ar lawr o fl aen Iesu, a diolch iddo am yr hyn roedd wedi’i wneud. (Gyda llaw, Samariad oedd y dyn.) Meddai 
Iesu, “Rôn i’n meddwl mod i wedi iacháu deg o ddynion. Ble mae’r naw arall?  Ai dim ond y Samariad yma sy’n fodlon rhoi’r clod i Dduw?”  Yna 
dwedodd wrth y dyn, “Cod ar dy draed, a dos adre. Am i ti gredu rwyt wedi dy iacháu.” (Beibl.net) Y darlleniad o’r Efengyl ar gyfer 9 Hydref 2022, Sul y Carchardai

Mae’n anodd bod yn ddiolchgar pan fydd bywyd yn teimlo’n anobeithiol, yn unig neu’n annheg. Wrth ddweud ‘diolch’ am y pethau bach, rydyn ni’n 
sylweddoli mai nhw yw’r pethau mawr yn aml – y diwrnod newydd sy’n dod â chyfl e arall, teulu, ff rindiau, yr awyr iach, lloches, bwyd, caredigrwydd 
dieithryn, hyd yn oed ff yddlondeb anifail anwes. Mae’r darlleniad o’r Efengyl eleni ar gyfer Sul y Carchardai yn dangos eff aith bellgyrhaeddol diolchgarwch. 

O le llwm, anobeithiol ar gyrion y gymdeithas, mae’r gwahangleifi on yn llefain mewn poen ac anobaith. Mae Duw yn ateb eu gweddi drwy Iesu, oedd 
eisoes yn teithio ac yn gweithio yn y lle gelyniaethus yma. Ac mae Iesu’n gwneud mwy na’u gwella’n gorff orol, mae ei dosturi yn dangos iddyn nhw eu bod 
nhw’n bobl sy’n cael eu caru a’u gwerthfawrogi gan Dduw, pobl a all gael eu hadfer i’r gymuned ac i ryddid. Ond mae’r Samariad sy’n dod nôl i ddiolch i 
Iesu yn cael rhyddid ysbrydol dyfnach, tragwyddol hyd yn oed, am ei fod wedi’i ryfeddu gan rym a pharodrwydd Crist i’w wneud yn gwbl gyfl awn – mae ei 
lawenydd a’i ddiolch yn dod yn syth o’r galon.

Gweddïwch gyda ni bob dydd yn Wythnos y Carchardai wrth inni deithio eleni drwy elyniaeth, stigma ac anobaith gan symud tuag at obaith gyda chalonnau 
sy’n diolch am bopeth sy’n bosib. Rydyn ni’n gwneud ein siwrnai ff ydd gyda Christ wrth ein hochr, gan roi diolch i Dduw, bob amser ac ym mhob man. 
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I gael rhagor o wybodaeth, i gyfrannu, neu i archebu 
rhagor o dafl enni ewch i prisonsweek.org Gallwch 
anfon neges ebost aton ni drwy
info@prisonsweek.org
neu gallwch ysgrifennu aton ni yn: 
Prisons Week, c/o Free Churches Group,
27 Tavistock Square, London WC1H 9HH

Ers bron 50 mlynedd, mae Wythnos y Carchardai 
yn annog Cristnogion ym mhobman i weddïo dros 
garcharorion a’u teuluoedd, dioddefwyr troseddau a’u 
cymunedau a’r rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn 
y system cyfi awnder troseddol. Gweddïwch bob dydd 
yn ystod Wythnos y Carchardai ond gofynnwch i chi’ch 
hun hefyd as oes un peth y gallwch chi fel unigolyn, neu 
fel eglwys, ei wneud i helpu unrhyw un o’r bobl rydych 
chi’n gweddïo drostyn nhw. 

GWEDDI WYTHNOS Y CARCHARDAI 

Arglwydd, rwyt ti’n cynnig rhyddid i 
bawb. Gweddïwn dros y rhai sydd yn 

y carchar. Tor rwymau ofn ac unigedd. 
Cynorthwya â’th gariad garcharorion 

a’u teuluoedd a’u ff rindiau, staff  
carchardai a phawb sy’n gofalu. 

Iachâ’r rhai sydd wedi’u clwyfo gan 
weithredoedd pobl eraill, yn enwedig 

dioddefwyr troseddau. Helpa ni 
i faddau i’n gilydd, i weithredu’n 

gyfi awn, i garu trugaredd ac i gerdded 
yn ostyngedig ynghyd â Christ yn ei 
nerth ac yn ei Ysbryd, nawr a phob 

dydd. Amen. 

DIWRNOD

1
GELYNIAETH 

Aeth Iesu ymlaen ar ei ff ordd i
Jerwsalem, a daeth at y ff in rhwng

Galilea a Samaria. Luc 17:11

Arglwydd Iesu, roeddet ti’n gwybod sut 
roedd hi’n teimlo i fod ar dir gelyniaethus. 
Anfon dy Ysbryd Glân i fod gyda phawb 

sy’n teimlo ofn heddiw ac yn enwedig 
y rhai sy’n treulio’u noson gyntaf yn y 
carchar. Aros yn agos i’w tywys a’u 

cryfhau er mwyn iddyn nhw yn eu tro agor 
eu calonnau i dy nabod di, dy garu di, dy 
wasanaethu di a diolch i ti. A gofynnwn 

hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd.
Gwirfoddolwr carchar

DIODDEF 
Wrth iddo fynd i mewn i ryw bentref, 
dyma ddeg dyn oedd yn dioddef o’r 

gwahanglwyf yn dod i’w gyfarfod. Dyma 
nhw’n sefyll draw ac yn gweiddi’n uchel 

arno o bell, “Feistr! Iesu! – wnei di’n
helpu ni?” Luc 17:12

O Dduw, rwyt ti’n gwybod mor isel dw i’n 
mynd. Rwyt ti’n gwybod sut mae amser 

yn pasio mor araf i fi . Rwyt ti’n gwybod fy 
mod i ar adegau yn teimlo’n chwerw ac yn 
fl in. Dw i ar goll hebot ti. O Dduw helpa fi  i 
groesawu’r rhai sy’n cynnig cyfeillgarwch, 
i chwilio am y rhai sydd angen eu cysuro, 
fel na fydd gen i amser i fod yn unig wrth 
imi roi. Diolch am addo peidio byth â’m 
gadael ar fy mhen fy hun, ac y bydda i, 

mewn tawelwch a gorff wys, yn dod o hyd 
i’th nerth di. 

Carcharor

TOSTURI 
Pan welodd Iesu nhw, dwedodd 

wrthyn nhw, “Ewch i ddangos eich 
hunain i’r off eiriaid.” Luc 17:14

Dad, rydyn ni’n cyfl wyno iti bawb sydd 
yn y carchar. Fyddi di byth yn troi neb 
i ff wrdd sy’n dod atat ti am help. Mae 
gennyt ti’r grym i newid bywydau, ac 
felly rydyn ni’n gweddïo y byddi di’n 
datgelu Iesu iddyn nhw. Cyff wrdd â 

nhw’n ddwfn Arglwydd, a dod ag iachâd 
a gwaredigaeth i’w bywydau. Llanw nhw 

â gobaith am y dyfodol, a diolchwn iti 
am dy holl gariad a’th daioni. 

Dioddefwr trosedd

IACHÁU
Ac roedden nhw ar eu ff ordd i wneud 

hynny pan wnaeth y gwahanglwyf
oedd ar eu cyrff  ddifl annu! Luc 11:14

Diolch Arglwydd am estyn i lawr i’r pydew 
a’m hachub i. Am iacháu’r boen a’r 

hunan-ddinistr a gosod llwybr newydd 
imi. Llwybr heddwch. Heddwch gyda mi fy 
hun, gyda thi a gyda’r rhai dwi’n eu caru 
ac wedi’u brifo. Helpa fi  i barhau, i fod yn 

ddiolchgar bob dydd am yr hyn dwi
wedi’i gael.

Carcharor

DIOLCHGARWCH 
Dyma un ohonyn nhw’n troi’n ôl pan 
welodd ei fod wedi cael ei iacháu.
Roedd yn gweiddi’n uchel, “Clod i

Dduw!” Tafl odd ei hun ar lawr o fl aen 
Iesu, a diolch iddo am yr hyn roedd wedi’i 

wneud. (Gyda llaw, Samariad oedd y 
dyn.) Meddai Iesu, “Rôn i’n meddwl mod i 
wedi iacháu deg o ddynion. Ble mae’r naw 

arall? Ai dim ond y Samariad yma sy’n 
fodlon rhoi’r clod i Dduw?” Luc 17:15-18

Maddau imi Arglwydd, am bopeth ydw i 
a’r cyfan nad ydw i. Mawl iti Arglwydd, 
am bopeth ydw i a’r cyfan nad ydw i. 

Caplan carchar

Diolch am y bobl garedig yma sydd wedi fy 
helpu drwy’r amser anoddaf yn fy mywyd. 

Rho amynedd inni pan fyddwn ni’n cael ein 
profi . Helpa ni i weld nad oes pwynt mynd 

ar goll mewn chwerwder, pan ddylen ni 
fod yn ddiolchgar ein bod ni’n fyw. 

Aelod o deulu 

WEDI’I ANFON 
Yna dwedodd wrth y dyn, “Cod ar dy 

draed, a dos adre;” Luc 17:19

Annwyl Iesu, fe ddwedaist ti wrth y dyn 
oedd wedi’i wella am godi a mynd, 
nawr dyma fi ’n gofyn iti fy helpu fi  i 

fynd a gwneud yr un peth; er mwyn i mi 
yn y lle hwn gario dy neges o gariad, 

caredigrwydd, diolchgarwch, maddeuant 
ac yn enwedig tosturi at bawb. Helpa fi  
i annog pawb rwy’n gweithio gyda nhw, 
i dyfu mewn cariad tuag atat ti, at bobl 

eraill ac yn bennaf oll atyn nhw eu hunain, 
a boed i dy garedigrwydd dyfu a ff ynnu.

Caplan carchar

GOBAITH
“Am i ti gredu rwyt wedi dy iacháu..”

Luc 17:19

Dad nefol, diolch i ti heddiw am yr anrheg 
o ff ydd rwyt ti’n llenwi fy nghalon â hi. 
Ffydd sy’n fy helpu i glywed a chredu 

‘geiriau bywyd’ sy’n gallu cael eu siarad 
gan Iesu yn unig. I ymateb mewn ufudd-

dod i’w eiriau o iachawdwriaeth ac 
iacháu, maddeuant a glanhau, gras a 
thrugaredd. Geiriau o wahoddiad, o 

gysur ac o dderbyn ym mhob man a phob 
amgylchiad dwi ynddo. Yn dod â gobaith 

a chariad yng ngoleuni’r Ysbryd Glân.
Carcharor

LANGLEY
HELPING PEOPLE TO
LIVE CRIME-FREE LIVES

HOUSE TRUST

F E L L O W S H I P
RECONCILING

LEADERS NETWORK
The Welcome

Directory

DIWRNOD

2

DIWRNOD

4

DIWRNOD

3
DIWRNOD

6

DIWRNOD

7

DIWRNOD

5

WYTHNOS Y CARCHARDAI
WYTHNOS O WEDDI 


