
Mae’r gweithwyr yn brin (i blant)
 

‘Y mae’r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin.’ ‘Derbyniasoch heb dâl, rhowch heb dâl. ‘

(Ailadroddwch hyn tra yn gwisgo dillad gwaith; het, crys ac esgidiau)

Iawn, rwy’n meddwl nawr fy mod yn deall beth mae’r Beibl yn ei ddwued wrthom. Y mae’r cynhaeaf 
yn fawr ond y gweithwyr yn brin. Rwyf yn barod i weithio yn yr ardd. Rwyf wedi gwisgo fy esgudiau 
gwaith, a bydd y crys yma yn help i gysgodu fy mreichiau rhag yr haul; mae’r het yma yn berffaith i 
warchod fy mhryd golau, a’r menyg yma – wel, dydyn ni ddim am gael ein dwylo yn frwnt!!

Nawr, am y rhan nesaf: Derbyniasoch heb dâl, rhowch heb dâl. Mmmm, mae’r rhan yma ychydig yn 
fwy anodd. Yn fy mywyd, rwyf wedi derbyn nifer o bethau am ddim. Yn wir, mae gennyf gymaint o 
stwff yn fy nhŷ ac yn y garej! Efallai, yn lle cynnal arwerthiant garej, wna’i roi’r hen stwff yma i ffwrdd. 
Nid fy steil i ydynt, a mwy na thebyg fe’i rhoddwyd i mi beth bynnag. Rywf yn barod i wasanaethu 
Duw. Fe wnaf dyfu llysiau blasus yn yr ardd ac fe wnaf fynd ati i glanhau o’r diwedd!

Ydych chi’n credu taw dyma beth mae’r Beibl yn dweud wrthom – i weithio yn ein gerddi a rhoi ein 
hen bethau i ffwrdd i rywun arall er mwyn gwneud i ni deimlo’n well? Nid wyf yn credu hynny, ydych 
chi?

Dewch i ni edrych eto i weld beth mae’r ddwy adnod yma yn meddwl. ‘Y mae’r cynhaeaf yn fawr ond 
y gweithwyr yn brin.’ Fe wnaeth Iesu ddweud hyn wrth ei ddisgyblion tra’n cerdded trwy dref fechan. 
Wrth i Iesu weld y dorf o bobl, aeth yn drist. Roedd nifer o’r bobl â welodd yn sâl, yn ddiymadferth, yn 
newynog ac mewn angen gofal a chariad. Fe wnaeth Iesu gymharu yr holl bobl yma i gynhaeaf!

Ydych chi’n gwybod beth yw cynhaeaf? Y cynhaeaf yw’r amser pan mae ffrwythau, planhigion, llysiau 
a grawn yn barod i’w tynnu a’u casglu. Fe ddywedodd Iesu fod nifer o bobl mewn angen cymorth a 
gofal, a’i fod yn eu caru yn ddwfn.

‘Does dim angen y pethau yma (propiau garddio) i ofalu am y cynhaeaf mae Iesu yn sôn amdano, ac 
ambell waith fe fydd angen i ni drochu ein dwylo er mwyn gwasanaethu a gofalu am eraill.

Nawr am yr ail adnod ‘Derbyniasoch heb dâl, rhowch heb dâl’. Nid oedd Iesu yn dweud wrth ei  
ddisgyblion i fynd â phethau i siop elusen! ‘Roedd yn dweud wrthynt i roi cariad Duw i eraill, yn union 
fel roeddynt hwy wedi derbyn cariad Duw am ddim.

Mae’r cynhaeaf yn llawn. Mae ein hangen ar nifer o bobl. Rhowch i eraill yr hyn rydych chi wedi ei 
dderbyn, rhannwch gariad Duw a gwasanaethwch eraill. Meddyliwch am ffyrdd gallwch chi helpu’r 
rhai sydd yn newynog a sydd angen cariad mawr Duw. A allwn ni ddilyn cyfarwyddiadau Iesu gyda’n 
gilydd yr wythnos yma? Mae’r cynhaeaf yn fawr, ond eto mae’r gweithwyr yn brin. Mae Duw bob 
amser angen mwy o weithwyr da. Efallai bydd rhywun yn eich gweld chi’n gwasanaethu eraill ac yn 
ymuno mewn! Yn dilyn bod yn y capel/eglwys, rhennwch rhai o’ch syniadau gyda’ch teulu am sut  
gallwch chi fod yn helpwr arbennig Duw yr wythnos yma.
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