
Annwyl Gyfaill,

Un o wersi mawr y bywyd Cristnogol yw dysgu ein bod yn hollol annigonol ar gyfer y gwaith o’n nerth ein hunain. Wedi 
dweud hynny, un o wyrthiau mawr y bywyd Cristnogol yw ein bod yn hollol ddigonol ar gyfer y gwaith drwy nerth Duw.

Wrth i ni edrych ymlaen at haf llawn o weithgareddau, rydym am wneud hynny drwy bwyso ar Dduw - dyna’r rheswm 
dros y llythyr gweddi hwn. Os gwelwch yn dda a wnewch chi ymuno gyda ni i weddïo dros y gwaith. Rydym am weld 
ffrwyth, nid er mwyn i ni gael y clod, ond er mwyn i Grist gael ei ogoneddu ac i’n gwlad gael ei fendithio drwy hynny.
Diolch am eich cefnogaeth.

Cofio ...
Wrth gychwyn y llythyr gweddi hwn mae hi’n iawn i ni gofio am dri a wnaeth gymaint dros waith yr efengyl yn ein gwlad: 
Edmund Owen, Gordon Macdonald a Dave Ollerton. Mae’n dyled yn fawr i Dduw am roi dynion fel yma i ni a diolchwn 
Iddo amdanynt. Plîs gweddïwch dros deuluoedd y tri yn eu colled. Bydd teyrngedau yn ymddangos yn y cylchgronau 
dros y misoedd nesaf.

Haf 2017

Cynhadledd Gwragedd 
Gweinidogion

Ddechrau mis Mai daeth criw 
o wragedd gweinidogion 

at ei gilydd ym Mryn y Groes ar gyfer cynhadledd. Thema’r 
gynhadledd oedd ‘Keep on keeping on’ a siaradodd Tim a 
Wendy Gill o’r Drenewydd yn gynnes ac yn llawn anogaeth. 
Diolch i bawb a helpodd i wneud yr amser yn fendithiol ac 
yn werth chweil. I barhau gyda’n gwaith o annog a chynnal 
gwragedd gweinidogion rydym yn brysur yn trefnu cynhadledd 
undydd yn y de fis Hydref o dan ofal Meirion a Ceri Thomas.

Y Cwrs Diwinyddol 
Saesneg (TTC)

Mae sesiwn Pasg y TTC 
bob tro yn gymysgedd o 

deimladau. Bendith yw cael bod gyda’n gilydd unwaith eto, 
ond chwithig yw ffarwelio gyda’r rhai sydd yn gorffen y cwrs 
wedi pedair blynedd o waith caled. Diolchwn i Dduw am y 20 
o ddynion sydd ar y cwrs ac sy’n teimlo galwad Duw.

Arwyr Ancora

Gwych oedd clywed fod y 
gêm gyfrifiadurol ‘Arwyr 
Ancora’ wedi ei lansio ar 

faes Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O dan 
fanner Scripture Union Cymru ac arweinyddiaeth Aled 
Davies o Gyhoeddiadau’r Gair mae’r gêm Saesneg sy’n 
mynd a chwaraewyr drwy nifer o hanesion y Beibl wedi 
ei chyfieithu i’r Gymraeg. Rydym wedi bod yn hapus iawn 
i gefnogi’r prosiect a gweddïwn y bydd y gêm yn fodd o 
gyflwyno’r Beibl i nifer fawr iawn o bobl ifanc ledled Cymru. 
Mae’r gêm ar gael o’r ap a’r android stores.

Cynhadledd yng 
Nghaerdydd

Daeth bron i 100 o bobl at ei 
gilydd ar gyfer y gynhadledd 

a drefnwyd ar y cyd gan MEC, Affinity a London Seminary ar y 
thema o drawsrywiaeth. Tystiodd pawb a aeth i’r gynhadledd 
fod y sesiynau yn safonol ac yn gymorth wrth i’r eglwys 
ymateb yn fugeiliol i’r newidiadau yr ydym yn eu gweld yn ein 
cymdeithas. 

Y Galon a’r Gwaith

Braf oedd cael bod 
yn y Bala ar gyfer ‘Y Galon 
a’r Gwaith’ i dderbyn 

hyfforddiant a chymorth gyda thimoedd y gwersyll a’r 
eisteddfod. Er bod gymaint yn teithio yn hwyr ar nos 
Wener, mae’r gynhadledd wedi troi yn dipyn o uchafbwynt 
wrth baratoi tuag at weinidogaethau’r haf. Siaradwyr 
eleni oedd Steffan Jones, Rhodri Jones, Derrick Adams, 
Steffan Job a Gwydion Lewis. Diolch i Dduw am godi ein 
golwg tuag ato ac am ein hatgoffa o’r pwysigrwydd o 
sancteiddrwydd personol yn ein bywydau, yn arbennig 
wrth weithio drosto.

Ymgyrch Efengylu 
Gŵyl y Gelli 
Rydym yn ddiolchgar i 
Dduw am ei ddarpariaeth 

drosom wrth rannu’r efengyl yn yr ŵyl. Dilynom y thema 
‘Bywyd - beth yw dy gwestiwn?’ ac fe weithiom gyda’r 
eglwys leol Bethesda. Cawsom gymorth gan Vinny 
Commons, Michael Ots, Dai Woolridge a grŵp o’r enw 
‘Show Jesus’. Diolchwn i Dduw fod gymaint o bobl wedi eu 
cyrraedd gyda’r efengyl ac fe ddysgom lawer iawn - mae 
llawer i feddwl amdano cyn y flwyddyn nesaf!

Swyddfa’r Gogledd, 
31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EU

www.mudiad-efengylaidd.org 
swyddfa@mudiad-efengylaidd.org  

FfÔn: 01248 354653
Elusen Gofrestredig Rhif 222407

Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i.  
        Philipiaid 4:13

Edrych yn ôl â diolchgarwch ...



Ein Siop Llyfrau ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr

Gyda chalon drom a 
thristwch rydym yn 

rhoi hysbysiad y byddwn yn cau’r siop llyfrau Cristnogol 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r siop wedi profi colledion 
ariannol sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, ac wedi 
ymgynghori gydag eglwysi lleol a choleg ‘Union’ (Bryntirion) 
penderfynwyd y bydd y siop yn cau 31 Gorffennaf, 2017. Y 
diwrnod olaf ar gyfer busnes fydd 22 Gorffennaf 2017.

Mae’r siop bellach wedi gostwng prisiau’r holl stoc yn

sylweddol ac am fwy o wybodaeth, ac i archebu dros y ffôn 
(ar gyfer derbyn llyfrau drwy’r post) cysylltwch gyda’r siop 
yn uniongyrchol 01656 665912.

Rydym yn diolch i Dduw am ei fendith ar waith y siop - dim 
ond yn nhragwyddoldeb y byddwn yn dod i weld y daioni a 
wnaethpwyd ynddi - ac rydym yn ddiolchgar am ymroddiad 
y staff dros y blynyddoedd.

Sylwer os gwelwch yn dda: Dim ond y siop ym Mhen-y-bont 
ar Ogwr sydd yn cau. Mae gweddill ein siopau yn y Bala, 
Bangor, Abertawe a Wrecsam yn parhau i fod ar agor, ac fe 
fyddant yn ddiolchgar iawn o’ch cefnogaeth.

Yr Eisteddfod 

Mae gan bawb ei stori!

Un o’r pethau mwyaf sylfaenol sy’n wir am bob un ohonom yw bod gennym stori. 
Mae stori pob un ohonom yn unigryw, yn aml yn gymhleth, yn llawn troeon a 
digwyddiadau annisgwyl - ond mae stori pob un ohonom yn ddwfn o bersonol a phwysig.

Eleni, ar faes yr Eisteddfod fe fyddwn yn mynd ati i geisio holi pobl am eu 
stori. Drwy’r holiaduron, y cylchgrawn ‘Holi’ a’r sgyrsiau byddwn yn ceisio 
agor y drysau er mwyn dangos fel y mae Duw yn rhan o stori pob un ohonom. 
Gobeithiwn ddangos nad un pell i ffwrdd, annelwig a blin yw Duw, yn hytrach 
mae’n agosach i bob un ohonom nag y medrwn byth ei ddychmygu a’i fod yn 
llawn cariad. Gobeithiwn ddangos hefyd nad oes modd anwybyddu Duw, ond 
fod yn rhaid ymateb i’r cariad mae wedi ei ddangos yn ei Fab Iesu - dyma yn 
wir fydd yn rhoi gwir ystyr, bodlonrwydd ac yn diogelu stori pob un ohonom.

Sut medrwch chi gefnogi?

Rydym yn hollol ddibynnol ar ein cyd-gristnogion yng Nghymru i sicrhau fod y 
gwaith yn mynd yn ei flaen. Wnewch chi felly:

1 - Ystyried ymuno gyda’r tîm? Dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn 
hyfryd gweld gymaint o Gristnogion gwahanol o bob oed, cefndir a chymeriad yn 
ymuno a chael bendith o fod yn rhan o’r gwaith. Rydym yn chwilio am bobl fydd 
yn fodlon ymrwymo i fod yn y babell, i estyn croeso cynnes i bobl ac i sgwrsio - ac 
mae angen tîm mwy arnom eleni. Ceir gwybodaeth bellach ar y wefan.

2 - Gyfrannu tuag at y costau? Mae costau sylweddol ynghlwm wrth y gwaith 
(tua £5000), a bob blwyddyn rydym yn cael ein rhyfeddu gan haelioni gymaint o bobl yn cyfrannu. Os am gyfrannu, 
cysylltwch gyda Rebecca yn swyddfa’r gogledd ac mae gwybodaeth bellach ar y wefan.

3 - Yn bwysicach na dim, plîs gweddïwch. Rydym yn cynhyrchu llythyr gweddi reolaidd sy’n nodi’r pwyntiau gweddi 
ddiweddaraf ac mae modd ymuno gyda’r rhestr i dderbyn y llythyr yma drwy’r wefan. Gweddi yw rhan bwysicaf y gwaith.

I wylio fideo am y gwaith ac am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ymgyrchoedd blaenorol a’r cylchgrawn Holi, ewch draw i’r wefan.

Gwersylloedd

Mae’n wych cael dweud fod dwywaith mwy o blant wedi archebu lle ar wersyll Cymraeg eleni o’u cymharu ar un adeg y 
flwyddyn ddiwethaf - mae hyn yn argoeli’n dda ar gyfer yr haf! Braf hefyd cael dweud fod y rhan fwyaf o’r gwersylloedd 
Saesneg yn llawn yn barod (er ein bod wedi canslo un gwersyll). Plîs gweddiwch dros y gwersylloedd ac yn arbennig 
y timoedd o arweinwyr a swyddogion sy’n paratoi ar hyn o bryd. Eleni bydd Dewi George a Rachel Llwyd yn arwain y 
gwersyll hŷn a Steve Bowen a Lois Adams yn arwain y gwersyll iau. Steffan Jones a John Aaron yw’r caplaniaid. 

Edrych ymlaen gan bwyso ar Dduw ...

www.mudiad-efengylaidd.org/eisteddfod



Llwybrau
Rydym yn falch iawn i gael cyhoeddi y bydd Llwybrau - ein cylchgrawn i ieuenctid yn cael ei ail lansio 
yn yr haf. Er mai’r un enw a’r un nod fydd i Llwybrau, ni fyddwn yn ei gynhyrchu fel cylchgrawn 
chwarterol bellach. Bydd Llwybrau yn symud i’r we, a bydd erthyglau yn cael eu cynhyrchu’n 
wythnosol. Plîs gweddïwch dros y gwaith pwysig hwn, rydym fel mudiad wedi penderfynu 
buddsoddi adnoddau ac amser ychwanegol yn ailgychwyn y gwaith gan ein bod wedi dod i weld 
gymaint o gymorth sydd ei angen ar bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru heddiw. Gweddïwch dros y 
bobl ifanc fydd yn darllen yr erthyglau a gweddïwch dros Rebecca fydd yn cydlynu’r prosiect o’r 
swyddfa yn y gogledd.

Y Wasg
Plîs gweddïwch dros waith y wasg dros y misoedd nesaf. Er ein bod yn cynhyrchu dipyn llai o lyfrau 
erbyn hyn rydym yn parhau i weithio ar nifer o brosiectau. Bydd y Cylchgrawn cyntaf a gynhyrchwyd 
gan y tîm golygyddol newydd yn ymddangos yn fuan. Byddwn hefyd yn cyhoeddi ‘Geiriau Bywyd’ 
gan Iwan Rhys-Jones ym mis Awst - cyfrol o fyfyrdodau ar eiriau ac ymadroddion o’r Beibl.

Bryn-y-groes
Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur ym Mryn-y-groes. Cafwyd bendith mewn cymaint 
o’r digwyddiadau gan gynnwys y Spring break. Mae dau fater er mwyn gweddi:
1 - Gweddïwch dros holl baratoadau a gweithgarwch yr haf. Fe fydd yn gyfnod 
prysur iawn i’r staff ac rydym yn ymwybodol iawn fod angen nerth Duw arnom.
2 - Gweddïwch dros y cynlluniau sydd gennym i ddatblygu’r ganolfan. Dros 
y misoedd nesaf fe fyddwn yn mynd ati i benderfynu os mai ym mis Medi 
y byddwn yn dechrau’r gwaith o daro’r hen adeilad i lawr ac adeiladu bloc 
newydd. Er nad yw’r holl arian wedi dod i mewn ar gyfer y prosiect, rydym yn 
ddiolchgar fod nifer wedi cyfrannu, ac fe fyddwn yn rhannu mwy o wybodaeth 
dros yr haf.

Y Gynhadledd
Rydym yn edrych ymlaen tuag at y ddwy gynhadledd yn Aberystwyth yn ystod yr haf ac mae’r 
paratoadau’n prysur fynd rhagddynt. Emyr James yw prif siaradwr y gynhadledd Gymraeg ac Art 
Azurdia yw siaradwr y gynhadledd Saesneg. Plîs gweddïwch y bydd y cynadleddau yn fendith i bawb 
sy’n eu mynychu ... rydym angen bendith yr Arglwydd gymaint yn ein dyddiau ni.

   Cynhadledd gweinidogion y Bala
 Yr wythnos nesaf bydd nifer o weinidogion yn casglu unwaith eto ar gyfer y gynhadledd 
gweinidogion. Diolch i Dduw, mae’r gynhadledd wedi bod yn gyfnod bendithiol dros y blynyddoedd 
a gweddïwn ar i Dduw roi’r un fendith eleni. Gofynnwn yn arbennig i chi gofio am fynychwyr y 
gynhadledd - mae’r niferoedd yn is eleni, efallai yn adlewyrchiad fod gymaint o gynadleddau 
gwahanol i gael bellach ar gyfer gweinidogion. Byddai’n dda cael mwy o weinidogion gyda ni, ond 
gofynnwn i Dduw fendithio a chalonogi pwy bynnag fydd yno. Stephen Clark yw’r prif siaradwr eleni. 

Y Wefan
I’r rhai craff ohonoch fe fyddwch wedi sylweddoli fod gennym wefan newydd. Un o’r bendithion mawr gyda’r wefan newydd 
yw’r ffaith ein bod yn gallu rhoi llawer o adnoddau arni ac os ewch chi draw i’r adran adnoddau fe welwch yn barod fod 
llawer ar gael. Mae hyn yn cynnwys nifer o erthyglau o’r cylchgrawn, nodiadau Beiblaidd Bara’r Bywyd ar Lefiticus, Numeri a 
Diarhebion a llawer o bregethau. Gweddïwn y bydd yr adnoddau hyn yn fodd i fendithio ac annog Cristnogion drwy Gymru.
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Iwan Rhys Jones

Myfyrdodau ar ddetholiad o 

eiriau ac ymadroddion y Beibl

Diolch am eich cefnogaeth a’ch gweddÏau. 
Boed i’r Arglwydd eich bendithio dros y misoedd nesaf. 
Yn gywir,

Mark (Thomas), Derrick (Adams) a Steffan (Job) 
 Cydlynydd y 

Gwaith Cymraeg
 Cadeirydd y 

Gwaith Cymraeg
 Cadeirydd y 
Bwrdd Rheoli

www.mudiad-efengylaidd.org 


