
ADRODDIAD AR Y
FLWYDDYN COFID-19 

 Pwy sydd gennyf yn y nefoedd
 ond ti? Ac nid wyf yn dymuno
ond tydi ar y ddaear. Salm 73:25

“



 Dylem deimlo galargalar, pan welwn gynifer yn marw heb unrhyw obaith am
 dragwyddoldeb, ac mae hyn yn ein herio i weddïo a defnyddio ein cyfleoedd i fod
yn dystion doeth.

 Mae’n iawn inni fod yn ddiolchgar.ddiolchgar. Mae datblygiad brechlynnau wedi bod yn
 fendith enfawr, a thrwy'r cyfnod cyfan hwn rydym wedi gweld yr Arglwydd yn cadw
ei bobl mewn ffyrdd rhyfeddol.

 Mae'n iawn inni ailasesu. ailasesu. Mae’r cyfyngiadau ar gwrdd â’n gilydd wedi gwneud inni
 fynd yn ôl at y pethau sylfaenol ac ailasesu’r hyn sy’n wirioneddol bwysig - gweddi,
Gair Duw, cymdeithas ac efengylu.

 Fel mudiad rydym yn ddiolchgar am y cyfleoedd y mae'r Arglwydd wedi'u rhoi inni i
gefnogi eglwysi a gwaith yr efengyl dros y flwyddyn ddiwethaf.

 GweddïwchGweddïwch y byddai'r Arglwydd yn y flwyddyn i ddod yn ein tywys wrth i ni geisio
 mynd i'r afael â'r materion sy'n wirioneddol bwysig, ac y byddem yn ostyngedig ac
yn ffyddlon wrth inni ei wasanaethu ef a'i bobl.
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Llythr Gweddi:
www.mudiad-efengylaidd.org/gweddi

Gwirfoddoli:
www.mudiad-efengylaidd.org/gwirfoddoli

Rhoi:
www.mudiad-efengylaidd.org/rhoi

 Ni fyddwn yn anghofio’r flwyddyn
ddiwethaf yn fuan.

 Rydym wedi gweld newid mawr mewn
 cymunedau ledled y byd na wnaethom
 erioed ddychmygu y byddent yn
 digwydd. Gwelwyd pwysau ariannol,
 a newidiadau mewn arferion gwaith
 – gyda llawer wedi wynebu cael eu
 diswyddo. Bu unigrwydd ac unigedd, yn
enwedig i'r henoed a'r sâl.

 Ond yn anad dim gwelwyd cost ddynol,
 gyda miliynau o farwolaethau a llawer
 mwy yn ddifrifol wael. Ni ellir mesur
effaith hyn i gyd ar deuluoedd.

 Yng ngoleuni hyn i gyd, mae'n iawn ein
bod yn cael cyfnod o bwyso a mesur.

NEGES GAN YR 
YSGRIFENNYDD CYFFREDINOL



BETH SYDD WEDI EI GYFLAWNI
 Yr hyn sydd wedi ein hannog fwyaf dros
 y flwyddyn ddiwethaf yw'r ffaith bod
 eglwysi lleol wedi dod yn fwy amlwg
 a chyhoeddus – does dim ond angen
 edrych ar y cyfryngau cymdeithasol i
 weld hyn – fideos, tystiolaethau personol
 ar-lein, rhannu'r efengyl o ddrws i ddrws
 ac ar y we. Mewn ystyr real iawn, mae
 eglwysi yn ôl yn y mannau cyhoeddus, ac
 rydyn ni'n gweld effeithiau hyn wrth i ni
glywed am Dduw yn achub pobl.

 Ein cenhadaeth fel Mudiad yw cefnogi ac
 annog hyn gymaint â phosibl a diolchwn
 i'r Arglwydd ein bod wedi gallu cyrraedd
 a chefnogi llawer mwy o Gristnogion

 o gynifer o wahanol gefndiroedd eleni
 - llawer nad ydyn nhw wedi bod yn
gysylltiedig â ni o'r blaen.

 Bu llawer o uchafbwyntiau, gan gynnwys
 y cyfarfodydd wythnosol TeamTalkTeamTalk sydd
 wedi dod ag arweinwyr eglwysig ynghyd,
 y Defosiynau Dyddiol Defosiynau Dyddiol sy'n parhau i
 bwyntio pobl at Grist, a'r  cylchgrawn
 efengylu Holi Nadolig  Holi Nadolig sy'n amlwg yn
 ateb angen. Trosglwyddwyd llawer o'n
 digwyddiadau i’r we a chawsom ein
 bendithio gan weinidogaeth Feiblaidd glir
 yn ein cynadleddau a'n gwersylloedd yn y
 ddwy iaith. Mae'r ffigurau canlynol yn rhoi
syniad o'r hyn sydd wedi'i wneud.

400,000 ebost
 Defosiynau a
Llythyrau Gweddi

Y FLWYDDYN MEWN FFIGYRAU

125
Emynau i Eglwysi
Ganu

3
  Ymgyrchoedd
Gweddi

236,861
 Gwylwyr ar ein
Sianelau Fideo

75
   Cyfarfod ar-lein
i Arweinwyr

57,000
  Copi o Holi
Nadolig wedi gwerthu

40
 Fideo i Blant
a Phobl ifanc

14,789
  Awr o fideos wedi
eu gwylio2 wythnos

 Darlithoedd
Cwrs Diwinyddol 3

Llyfr wedi cyhoeddi
 (gyda 3 arall ar y ffordd)

5,000
   Cylchgrawn wedi
gwerthu

4
     Gwefan newydd
wedi lansio

“ Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf mae dwy anogaeth yn sefyll 
allan. Yn gyntaf, rydym wedi derbyn cymaint o negeseuon gan bobl sydd wedi cysylltu 
â’n gweinidogaethau ac wedi dweud wrthym eu bod yn gweddïo am y gwaith. Yn 
ail, gweithio gyda gwirfoddolwyr, yn enwedig trefnu sesiynau Zoom gyda Gwragedd 
gweinidogion - maen nhw wedi bod mor barod i roi o’u hamser a dysgu sgiliau newydd i 
hyrwyddo gwaith yr efengyl. - Rebecca Gethin, Swyddog Systemau Gweinyddol MEC

Rydym am ddiolch i’n holl wirfoddolwyr 
a’n partneriaid sydd wedi galluogi i 
hyn ddigwydd. Rydyn ni’n deulu sy’n 
cynnwys unigolion, trwy ras Duw, sydd 
wedi gweld eu hangen am Waredwr. 
Mae wedi ein hachub ac wedi ein rhoi 
gyda’n gilydd yn y gornel fach hon o’r 
blaned i gefnogi ein gilydd ac estyn 
allan at eraill nes i ni gyrraedd adref 
(neu ei fod E’n dychwelyd) – am fraint!

52
   Fideo o sgyrsiau/
hyfforddiant



ADRODDIAD STAFFIO
 Fe wynebodd y Mudiad lawer o newidiadau a
 heriau gwirioneddol dros y flwyddyn ddiwethaf.
 Ni chynhaliwyd unrhyw ddigwyddiadau
 corfforol ar raddfa fawr y llynedd ac mae'n
 parhau i fod yn aneglur iawn pryd y byddwn
 yn gallu ailafael ynddynt. Mae ein siopau
 llyfrau hefyd wedi bod ar gau am ran helaeth
 o'r flwyddyn, ac mae’r cyfan wedi cael effaith
 naturiol ar faint o waith gweinyddol y bu'n
 rhaid i ni ei wneud. Yn wynebu'r sefyllfa hon
 ac oherwydd y gostyngiad mewn gwaith
 gweinyddol yn y dyfodol agos, cymerodd
 pedwar o'n staff ddiswyddiad gwirfoddol.
 Gadawodd Shâron Barnes, Chris John, a

 Rebekah Cole swyddfa De Cymru ym mis
 Hydref, a gadawodd Eveline Potts ei swydd
 yn siop lyfrau Wrecsam ym mis Rhagfyr. Yn
 ogystal mae Linda Davies wedi ymddeol o
 siop lyfrau Abertawe (Hydref) a Stuart Thutt o
Fryn-y-groes (Mawrth).

 Hoffem ddiolch yn gyhoeddus i Shâron, Chris,
 Beck, Linda, Eveline a Stuart am eu holl waith i'r
 Arglwydd yn ystod eu hamser gyda'r Mudiad.
 Mae eu cariad at yr Arglwydd wedi bod yn glir,
 a byddwn yn sicr yn eu methu. Gweddïwch
 am i law dda’r Arglwydd fod arnyn nhw yn eu
bywydau a’u gwasanaeth yn y dyfodol.

GWEDDÏWCH 

EIN FFOCWS

 Am flwyddyn mae hi wedi bod! Bu rhai pethau anodd fel canslo digwyddiadau a
cholli staff, ond bu bendithion hefyd.

 Yr hyn y mae'r deuddeg mis diwethaf wedi'i ddysgu inni uwchlaw unrhyw beth arall yw
 fod angen inni ddibynnu'n llawn ar yr Arglwydd. Ef yw'r cyfan sydd ei angen arnom
- a rhaid i hynny fod yn ganolbwynt ac yn hyfrydwch inni ar gyfer y dyfodol.

 Mae ein rôl yng Nghymru yn syml - pwyntio pobl at Grist. Boed yn Arweinwyr (y mae
 angen eu hannog a'u cefnogi), yn Gristnogion (y mae angen eu cysuro a'u harfogi),
 yn Blant ac Ieuenctid (y mae angen eu haddysgu a gofalu amdanynt) neu'r Colledig
(y mae angen eu cyrraedd). Felly, rydym yn cymeradwyo'r canlynol i’ch gweddïau:

ADRODDIAD ARIANNOL
 Yn naturiol mae wedi bod yn flwyddyn
 heriol inni yn ariannol gyda chanslo ein
 digwyddiadau ac anallu'r siopau llyfrau a'r
 ganolfan gynadledda i agor am gyfnodau
 hir. Rydym yn ddiolchgar am gymorth y
 llywodraeth, ac i'n holl gefnogwyr sydd wedi
 rhoi i gefnogi'r gwaith, ond yn anad dim
 rydym yn diolch i'r Arglwydd sydd wedi ein
cadw mewn ffordd ryfeddol.

 Daw ein blwyddyn ariannol i ben ym mis
 Medi, ac felly byddwn yn gweld effaith cofid
dros o leiaf ddwy flynedd ariannol.

 Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ym
 mis Medi 2020 (sy'n cynnwys chwe
 mis cyntaf cofid-19) gwelwyd colled o
£54,000 *.

Y prif resymau dros ein colledion oedd:
 - - Diffyg incwm yn ein canolfan breswyl
(Bryn-y-groes).
 -- Diffyg incwm o'n digwyddiadau mawr
(e.e. Cynhadledd Aber).
 -- Ychwanegu at gyflogau staff ar gyfer y
cynllun furlough.

 Mae'r chwe mis diwethaf wedi gweld parhad
yn y patrwm hyn.

* Ffigyrau drafft all newid yn yr archwiliad
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OL gair gan Steffan Job (arweinydd 
staff ar weinidogaethau)

 Gweddïwch os gwelwch yn dda y byddai gennym ddibyniaeth lwyr ar yr
 Arglwydd ym mhob agwedd ar ein gwaith - mae angen i weddi a dibyniaeth ar
yr Ysbryd fod yn ganolog.

DOETHINEB

 Gweddïwch am ddoethineb wrth i ni geisio dod o hyd i lwybr allan o’r cloi mawr.
Rydyn ni eisiau bod yn stiwardiaid da o'r hyn mae Duw wedi'i roi inni.

UNDOD

 Gweddïwch os gwelwch yn dda y byddem yn defnyddio gwirfoddolwyr yn
 ddoeth ac yn cynllunio ein gweinidogaethau mewn modd a fyddai'n annog
 undod yr efengyl. Rydyn ni am i'r eglwys gymryd y lle a'r flaenoriaeth ganolog
ym mhopeth rydyn ni'n ei wneud.

“ Fel yn y gorffennol, felly gyda gweinidogaethau’r Mudiad yn y dyfodol. 
Rydym yn gwbl ddibynnol ar weddïau pobl Dduw ac ar barodrwydd pobl i wasanaethu. 
Bydd bron pob un yn wirfoddolwyr - boed yn weinyddwyr neu gogyddion gwersyll, 
yn swyddogion neu’n awduron, yn ddarllenwyr neu’n bregethwyr. Beth bynnag 
fo’u rôl, mae angen iddynt fod yn radical yn eu hawydd i wasanaethu, yn llawn 
gostyngeiddrwydd, ac yn selog gyda chariad tanbaid at bobl a’r Arglwydd. Gweddïwch 
os gwelwch yn dda y bydd Duw yn rhoi’r bobl iawn inni, pobl gyda’r doniau cywir - yn 
enwedig gan ein bod yn edrych ar ail sefydlu rhai o’r pwyllgorau.

- Dave Norbury, Cadeirydd yr ymddiriedolwyr



 Credwn y dylai efengylu gael ei
 wneud gan bobl leol lle bo hynny'n

 bosibl. Gweddïwch y byddem yn
 annog ac yn darparu adnoddau a

chyfleoedd.
Enghreifftiau

 Cenhadaeth A Passion for
Life'22 a Chylchgrawn Holi

ARWEINWYR
 Rydyn ni eisiau annog, arfogi a
 gofalu am arweinwyr eglwysi’r
 efengyl. Gweddïwch y byddai

 ein cefnogaeth yn ymarferol, yn
fugeiliol ac yn lleol.

Enghreifftiau
 Dyddiau Hyfforddi Eglwysi a

Brawdoliaethau Lleol

PLANT A PHOBL 
IFANC

RHANNU’R EFENGYL

 Mae pobl ifanc dan bwysau
 cynyddol ac angen ein cefnogaeth

 a'n gweddïau. Gweddïwch y
 byddem yn helpu rhieni ac eglwysi
 i fagu a gofalu am y genhedlaeth

nesaf.
Enghreifftiau

 Gwersylloedd un-dydd a'r
posibilrwydd o ap newydd

EGLWYSI A 
CHRISTNOGION

 Mae llawer o Gristnogion wedi'u
 hynysu neu'n mynychu eglwysi bach
 sydd heb adnoddau. Gweddïwch os
 gwelwch yn dda y byddem yn gallu

 annog a dod â Christnogion ynghyd i
annog pawb.

Enghreifftiau
 Cynadleddau Lleol a

Chylchgronau

CEFNOGI MEC

 Ein prif angen yw GWEDDI.
 Medrwch ymuno a'n rhestr
 e-bost i dderbyn y bwletin
 gweddi drwy'r wefan neu'r

swyddfa.

 Mae'r rhan fwyaf o'n
 gwaith yn ddibynnol iawn
 ar WIRFODDOLWYR. Mae
 gennym waith i siwtio pob

dawn!

 Mae ein gweinidogaethau
 yn ddibynnol ar RODDION.

 Medrwch gyfrannu drwy ein
 gwefan neu drwy gysylltu

 gyda'r swyddfa.

Manylion y tu mewn i'r clawr
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Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Mudiad wedi gweld llawer o 
newidiadau yn ein staff a’n gweinidogaethau. Wrth inni ddechrau ar 
gyfnod newydd, rydym yn gwneud hynny gan ddibynnu ar Dduw, a 
byddem yn gofyn ichi weddïo dros y meysydd canlynol y credwn fydd 
yn flaenoriaeth dros y blynyddoedd i ddod.


