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Gair o’r 
Swyddfa

Blwyddyn
Newydd Dda
i chi gyd!
Yn rhifyn cyntaf 2015 cawn
gyfarchion gan Lywydd newydd
Adran y Chwiorydd a gair am
thema’r Adran (tudalen 8), eglurhad
am apêl bwysig (tudalen 10) a
gwahoddiad i ddiwrnod sy’n
arbennig i’r genod (tudalen 13). Ar
dudalen 9 mae manylion y Sasiynau
Cenhadol ym mis Mai ac ar dudalen
12 mae rhestr pwy sydd ar dir i
dderbyn grant o Gasgliad Arbennig
y Chwiorydd, mae eich haelion yn
gwneud gwahaniaeth.

Cysylltodd dau berson wedi iddynt
ddarllen y rhifyn diwethaf.
Roeddynt yn awyddus i wybod
mwy am daith Siwan i Uganda a
gwaith Rebecca ym Mangladesh,

mae’r Bwletin yn ffordd effeithiol o
rannu gwybodaeth. Cofiwch bod
posib darllen mwy am waith y
Chwiorydd wrth ymweld â gwefan
EBC, mae copïau diweddar o’r
Bwletin Cenhadol ar gael wrth
fewnosod y linc yma
<http://www.ebcpcw.org.uk/cymra
eg/ein-gwaith/chwiorydd>

Yn 2015 edrychaf ymlaen unwaith
eto i gydweithio â chi a lledaenu
gwaith yr Arglwydd. Bydd yn braf
cael bod yn rhan o’r Sasiynau a
chlywed neges y Siaradwyr; hybu
gwaith y Chwiorydd trwy
ymweliadau a phrofi digwyddiadau
newydd.

Dymunwn bob bendith ar eich
gwaith, cofiwch gysylltu os am
gymorth neu wybodaeth bellach am
yr erthyglau sydd yn y rhifyn yma.

Eirian
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Ar ôl cwpl o fisoedd o baratoi –
torri allan, casglu cardiau Nadolig
llynedd, chwilio am wisg asyn – mi
oedd hi’n amser cynnig y gweithdai
Nadolig gyfrwng Gymraeg i ysgolion
lleol, ac am ymateb! Cafodd tîm
Canolfan Siloh y cyfle i helpu hefo
sesiynau Cymraeg gan Glwb 707 yng
Nghaerffili cyn mynd ati bellach
fyny’r Cwm yn Ystrad Mynach ac
Aberbargod. Gan gynnwys yr holl
weithdai a gafwyd eu cynnal yn y

Saesneg roedd dros 300 o blant wedi
cael y cyfle i ymuno â
gweithgareddau stori’r Nadolig.

Mi oedd hi’n werthfawr iawn gallu
rhannu gwir ystyr y Nadolig hefo’r
plant a’u hathrawon, mewn ffordd
hwyl ac actif. Wrth gynnal y sesiynau
crefft a drama roedd hi’n braf gweld
a chlywed sut oedd plant na chaf eu
magu o’r rheidrwydd yn yr eglwys yn
ymateb i stori enedigaeth Iesu. Roedd
hi’n braf cael cynnal gweithdai mewn

LAPIO’R NADOLIG
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eglwysi lleol er mwyn gallu dod a’r
ddau rhan o’r gymuned at ei gilydd.
Roedd parodrwydd a brwdfrydedd
pob gwirfoddolwr yn hyfryd ei weld
wrth i athrawon, gweinidogion,
myfyrwyr a llawer mwy dod at ei

gilydd i gynnal y sesiynau gwerthfawr
yma.

Diolch i bawb wnaeth helpu – a
welwn ni chi ar gyfer Cracio’r Pasg!

Sarah Johnson
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Mynd a dod…
COLEG Y BALA -  Ers mis Medi mae Jack Newbould yn dilyn Cwrs
Hyfforddiant yn ystod ei flwyddyn gap. Dyma ychydig o’i hanes … 

F’enw i ydi Jack a dwi’n un o fyfyrwyr gap Coleg y Bala eleni. Dwi wedi
byw yn Llanbedr ger Harlech ar hyd fy oes, ac felly dwi’n eithaf cyfarwydd
â Choleg y Bala. Yn ddiweddar, gorffennais fy Lefel A yng Ngholeg
Meirion Dwyfor Pwllheli ac erbyn hyn dwi’n edrych ymlaen at weld beth
sydd gan Dduw ar fy nghyfer eleni. Fy rheswm dros ymuno â’r tîm yng
Ngholeg y Bala yw fy mod yn credu fod Duw wedi fy ngalw i wasanaethu
gan fod ganddo gynllun penodol ar fy nghyfer yma. Trwy gydol y flwyddyn
hon, dwi’n gobeithio y gallaf ymdebygu i Iesu a thyfu mewn hyder er mwyn
rhannu ei newyddion gwych  trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg fel ei
gilydd. Dwi hefyd yn gobeithio defnyddio’r doniau y mae Duw wedi ei roi i
mi yn rheolaidd yn ystod fy ngwaith a darganfod y doniau newydd sydd gan
Dduw i’w cyflwyno i mi. Mae Duw wedi fy mendithio gyda’r cyfle hwn ac
mae’n rhaid imi wneud y mwyaf ohono trwy rannu ei air gyda’r holl bobl
ifanc y byddaf yn gweithio gyda hwy ac eraill y tu hwnt i waith plant ac
ieuenctid.

Wrth i’r rhifyn yma gael ei gyhoeddi, mae Ariella a Judith o Batagonia wedi
cyrraedd y Coleg, byddant yn treulio pedwar mis yn rhan o’r Cwrs Hyfforddiant.
Mae staff y Coleg yn edrych ymlaen at eu croesawu a datblygu perthynas a’r
Wladfa a hwyrach dysgu ambell i air yn Sbaeneg! Bydd cyfle yn y rhifyn nesaf i
rannu mwy amdanynt a chlywed am eu profiad tra yma yng Nghymru.

Gweithiwr newydd - yn dilyn penodiad Lowri Mitton yn Swyddog a Galluogwr
Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cristnogol, Henaduriaeth y Gogledd Ddwyrain,
derbyniodd £300 tuag at ei gwaith. Pob dymuniad da iddi.

Ymddeol - Mae Y Parch Glenys Gough Hughes wedi ymddeol yn ddiweddar fel
Gweithiwr Cymunedol yng Ngholwyn Uchaf. Buodd Glenys yn gwasanaethu yn
yr ardal yma am lawer o flynyddoedd, roedd ei pherthynas gyda phobl Bae
Colwyn yn arbennig iawn. Dymunwn bob bendith iddi ar ei hymddeoliad.

Y Gronfa Argyfwng….
Daeth cais i law gan Tamsin Graves, Gweithiwr Cymunedol yng Nghanolfan
Cristnogol Siloh, Ystrad Mynach am arian i brynu oergell. Anfonwyd £175 o’r
Gronfa Argyfwng i alluogi nhw brynu un newydd. Gwyddwn y pwysigrwydd o
ddilyn canllawiau diogelwch bwyd a safonau hylendid mewn man cyhoeddus, felly
roedd yn hanfodol i’r Ganolfan dderbyn arian i alluogi nhw barhau gyda’u
gwasanaeth i’r Gymuned.
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Encil Chwiorydd Sasiwn y De
Cynhaliwyd Encil Chwiorydd y De yng Ngholeg Trefeca dydd Mawrth, Medi’r 16eg, o
dan arweiniad Mrs Siân Edwards, Coleg y Bala. Llywyddwyd gan Mrs Margaret Jones
a’n harweiniodd mewn defosiwn arbennig iawn. Thema’r myfyrdod oedd ‘llawenydd yr
Arglwydd’. Trwy ddyfyniadau o’r Phillipiaid a’r Effesiaid dangosodd Paul mai ofer (‘sbwriel’
ddefnyddio gair beibl.com), oedd popeth arall yn ei fywyd cyn iddo brofi y gwir lawenydd
yng Nghrist. Dyfynnwyd hefyd allan o ‘Choose Joy - Happiness Isn’t Enough’ o waith Kay
Warren. Mae bywyd llawn llawenydd yn bosibl beth bynnag yw’r amgylchiadau, bod y
gwir lawenydd yn rhywbeth dwfn a chyfoethog.

Mynegodd Siân ei phrofiadau personol mewn gwahanol sefyllfaoedd, oedd yn anodd ar
brydiau, fel y gallodd ddod i delerau â nhw a’u gorchfygu trwy gredu yn yr Arglwydd
Iesu a phrofi’r Llawenydd. Gellir profi’r llawenydd trwy ras a chariad yr Arglwydd, ein
hymddiriedaeth ynddo, a’r gallu i gael cyd-bwysedd o fewn ein bywydau.

Rhannwyd yr aelodau i grwpiau bychan i ddenu trafodaeth ar sut i brofi’r llawenydd a
beth sy’n ein rhwystro rhag byw yn y llawenydd hwnnw.

Diolchwyd yn gynnes i Siân am ddiwrnod hynod o fendithiol.
Nans Couch
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Encil Chwiorydd Sasiwn y
Gogledd
'Nesáu at Dduw sy dda i mi’ oedd thema Encil Chwiorydd Sasiwn y Gogledd cafodd ei
gynnal yng Ngholeg y Bala ar Fedi’r 25ain 2014. Llywydd y dydd oedd Y Parch Eirlys
Gruffydd, a arweiniodd gyda defosiwn addas iawn i’r diwrnod, darlleniad sydd hefyd wedi
cael ei ddewis yn thema gan Adran y Chwiorydd am y flwyddyn - Ioan 3:16, ‘Do, carodd
Duw y byd….’

Pleser oedd croesawu Y Parch Eleri Edwards, Manceinion i arwain yr Encil a chafwyd
diwrnod bendithiol iawn yn ei chwmni, gyda llawer o amser i ymdawelu, gweddïo a
myfyrio dros eiriau’r emyn cyfarwydd. Wrth gymryd amser i nesáu ato mae’n gwneud lles
i ni ac yn rhoi mwynhad, nerth a llawenydd. Mae’r Salmydd yn dweud mae ‘da imi yw bod
yn agos at Dduw’ a da oedd cael dadlwytho ein calonnau o’i flaen yn ystod yr Encil
arbennig yma.

Rhannodd Eirian, Trefnydd Gwaith y Chwiorydd ychydig o newyddion ac
uchafbwyntiau’r flwyddyn yng nghalendr y Chwiorydd. Daeth yr Encil i ben gyda
gwasanaeth hyfryd wrth fwrdd y Cymun. Da oedd bod yno a derbyn bendith wrth ‘nesáu
at Dduw….’ yng nghwmni Chwiorydd y Gogledd.

Eirian
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‘O am ddechrau blwyddyn newydd gyda
Duw mewn mawl a chân; Doed yn helaeth,
helaeth arnom ddylanwadau’r Ysbryd
Glan’ –  dyma oedd dymuno mawr
Awdur yr Emyn hwn yn y bedwaredd
ganrif ar bymtheg, a gwn mai dyma
ein dymuno mawr ninnau,
Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd
Cymru ar ddechrau 2015.

Gweddïwn am weld Duw, trwy Ei
Ysbryd yn gweithio’n rymus yn ein
plith a gweddïwn am gael teimlo Ei
bresenoldeb  yn ein harwain, ein
cyfeirio, ein cynnal, ein hysbrydoli a’n
herio i wneud Ei waith ac i fentro yn
Ei Enw.

Yr adnod sydd wedi ei gosod ar
ddechrau Beibl Llywydd yr Adran
ydi’r adnod a geir yn Ioan 3.16 -
‘Canys felly y carodd Duw y byd, fel y
rhoddodd efe ei unig-anedig Fab, fel na
choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond
caffael o honno fywyd tragwyddol’. Dyma’r
adnod hefyd sydd wedi ei dewis fel
Thema i’n holl ymdrechion yn ystod
2015. Anogaeth sydd gennyf i chi
felly, i ddefnyddio’r Thema fel sail
i’ch myfyrdod  yng nghyfarfodydd
Chwiorydd eich Eglwysi, eich
Dosbarthiadau a’ch Henaduriaethau.
Mae Sarah wedi ychwanegu at Raglen
Dorcas i gynnwys ystyriaeth o’r
Thema ac mae’r cyfan o’r defnydd ar
gael ond i chi gysylltu â hi neu
lawrlwytho o Wefan Dorcas. Mae

Sarah hefyd wedi paratoi tudalen
Facebook ar Titus - pennod 2 - yn
arbennig i ferched ifanc - chi
ddefnyddwyr Facebook - cymerwch
olwg ar y dudalen!  Cofiwn fod
Eirian a Sarah ar gael bob amser i
ymweld â ni ac i’n cynorthwyo yn ein
gwaith a’n cenhadaeth.

Mae Sarah eisioes wedi ymweld â
nifer o Henaduriaethau’r De, ac yn
ystod y Gwanwyn bydd Eirian yn
trefnu taith iddi ymweld â
Chyfarfodydd Chwiorydd
Henaduriaethau’r Gogledd i drafod
Rhaglen Dorcas a’r deunydd sydd
wedi ei baratoi ar ein cyfer.
Gweddïwn am fendith Duw ar yr
ymweliadau.

‘Rydym i gyd yn ymwybodol o’r
fraint a’r cyfrifoldeb sydd wedi ei
osod arnom i estyn allan i’n
cymunedau a thu hwnt yn Enw yr
Arglwydd Iesu Grist. Mae Rosie Jolly
wedi cychwyn cynllun yn Lerpwl  -
T.L.C - ‘Teach Liverpool to Cook’
sy’n gweithredu ochr yn ochr a
Banciau Bwyd. Os oes gan unrhyw
un ohonoch farn yngl ŷn ag ‘A
ddylem ni, Chwiorydd y Cyfundeb
ystyried Cynllun o’r fath yng
Nghymru’ - buaswn yn falch iawn o
glywed gennych.

Mae ein Sasiynnau dros y
blynyddoedd wedi cynnig profiadau
‘pen-mynydd’ i sawl un ohonom.

Gair gan Lywydd Pwyllgor
Adran y Chwiorydd
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Cofiaf am Mam yn mynd a mi, pan
oeddwn yn rhyw ddeunaw oed, i
Sasiwn yn St.John Street Caer, a’r
Chwaer Heulwen Jones yn annerch -
dyna brofiad pen-mynydd sydd wedi
cyfoethogi fy mywyd ac wedi aros!
Mae’r Sasiynnau hefyd yn cynnig
cyfle i ni estyn allan tuag at ein cyd-
ddyn yn ein cenhadaeth. Fe fu i chi
fel Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd
Cymru gasglu £40,000 drwy gyfrwng
casgliad y Sasiwn yn 2014!
Derbynniwch ddiolchgarwch diffuant
yr Adran.

A ninnau bellach ar ddechrau

blwyddyn newydd, a chyfle newydd
yn agor o’n blaenau – testun diolch
sydd gennym ein bod wedi ein galw i
fod rhan o Genhadaeth Duw i’n byd.

Gweddïwn am ras i ehangu ein
gweledigaeth a’i rhoi ar waith fel y
byddwn yn foddion i ymestyn
Teyrnas Iesu Grist. Fy mraint innau
yw dymuno bendith gyfoethog y Nef
ar ymdrechion pob un ohonoch fel y
byddwch yn gyfryngau bendith i
eraill, gan gofio - 

‘Na rwystra gallu uffern gref,
ddibenion Iesu mawr’.

Nerys Hâf Biddulph  
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SASIYNAU CENHADOL 2015
Sasiwn Cenhadol y Gogledd
Mai 12fed 
Capel Seilo, LLANDUDNO
Siaradwyr: 
2 o'r gloch - Parch Casi Jones,
Clynnog, Caernarfon
5.30 o’r gloch - Delyth Wyn
Davies, Chwilog 

Sasiwn Cenhadol y De
Mai 21ain   
Capel Tabernacl
ABERTEIFI
2 o’r gloch - Zoe Jones,
Gweithiwr Plant ac Ieuenctid
Gogledd Ceredigion
5 o’r gloch - Carol Hardy,
Ystafell Fyw.

Eglwys Unedig Seilo, Llandudno

Tabernacl, Aberteifi
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Cronfa Apêl
Meddygol Shillong
Dros gyfnod o ddeg mlynedd bydd Adran y Chwiorydd yn
cyfrannu 10% o Gasgliad Arbennig y Chwiorydd i apêl
Ysbyty Dr H Gordon Roberts, Shillong. Dyma Bethan
Richards, OBE, Abertawe, a anwyd yn Shillong a bu'n
athrawes Saesneg yn Ysgol Saesneg y Synod, yn egluro pam.

Beth yw diben codi'r arian?

Rydym yn codi arian ar gyfer gwaith yr Arglwydd yn yr ysbyty, a adwaenid
yn wreiddiol fel yr Ysbyty Cenhadol Gymraeg ond a enwyd yn ddiweddar
Ysbyty Dr H Gordon Roberts. Ei henw poblogaidd yw Ysbyty Roberts!
Hynny ar ôl y meddyg-genhadwr a'i sefydlodd. Credaf fod hynny’n gwbl
addas oherwydd, yn ei ymdrech i godi arian ar gyfer y fenter, gweithiodd
fel Llawfeddyg Sifil yn Shillong, gan dywallt yr oll o’i enillion i’r gronfa
adeiladu! Yr oedd hyn yn ychwanegol i’w waith cenhadol. Anogodd ein
cyndadau i gefnogi, yn weddigar ac yn ariannol, adeiladu’r ysbyty a
agorwyd gan Raglaw Assam mis Mawrth 1922.

Cynorthwywyd ef yn abl iawn pan ymunodd Dr. R. Arthur Hughes ag ef
ym 1938, deilydd medal arian mewn llawfeddygaeth. Rhyngddynt tyfodd
yr ysbyty yn sefydliad meddygol Cristnogol deinamic, yn darparu wardiau
preifat ar gyfer y cyfoethogion, hynny’n eu galluogi i ofalu am y rhai na
allent fforddio gofal meddygol. Arweiniodd yr ymroddiad a’r gofal, yn
enw’r Arglwydd, sawl claf dioddefus i iachawdwriaeth!

Pam yr ydym yn dymuno gwneud hyn?

Pery’r bobl ddiymgeledd hyn i ddod i dderbyn gofal, trugaredd a
thriniaeth feddygol y maent ei wir angen ac na allant fel arall ei fforddio.
Arwyddair newydd yr ysbyty yw “I Iacháu, i ddysgu a phregethu Yn Ei
Enw Ef ”. Dywedodd Dr. S.P. Sen Gupta, olynydd Dr. Arthur Hughes ym
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1969, yn ystod Dathliad Jiwbilî Euraidd yr ysbyty ym 1972, “Credwn y
bydd yr ysbyty hwn yn parhau’n bont Euraidd rhwng pobl y wlad hon a
phobl Cymru”. Sut allwn ni eu siomi?  Y maent yn parhau i ddibynnu ar
ein cymorth ariannol a gweddigar parhaol. Oherwydd bod Dr. David
Tariang yn caru gwaith yr Arglwydd ac yn meddu ar weledigaeth mor glir
am ddyfodol yr ysbyty, bydd ymuno â’r tîm i wireddu’r freuddwyd yn fraint
a bendith i ni.
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Dr. David Tariang a Bethan Richards
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AMCANION ARBENNIG 2015
EIN DULL O ARIANNU PROSIECTAU
Bydd y Canolfannau a'r Gweithwyr Maes a restrir
ar dir i dderbyn grant tuag at brynu adnoddau yn
y flwyddyn 2015 os gwnânt gais ffurfiol am
gymorth ariannol cyn diwedd Mai 2015.  Os na
dderbynnir cais swyddogol cymerir yn ganiataol
nad oes angen cymorth arnynt.
Ni fydd newid yn y ffordd y cefnogwn achosion
tramor ar hyn o bryd.

ER GWYBODAETH:
Pan benodir gweithwyr neu sefydlir gwaith
newydd dônt ar y rhestr yn uniongyrchol yn
y flwyddyn gyntaf ond wedi hynny rhaid
iddynt gyflwyno cais swyddogol yn ystod y
blynyddoedd sy'n dilyn

CANOLFANNAU:
BALA: Gwaith Plant ac Ieuenctid a
Chyrsiau arbennig
TREFECA: Gwaith Lleygwyr a Gwyliau i
rai ag anghenion 
Arbennig

GWEITHWYR CYMUNEDOL
AROLYGWR AC YSGOGYDD EGLWYSIG
HENADURIAETH MYRDDIN

CYNORTHWY-YDD GWEINIDOGAETHOL

GOFALAETH GOGLEDD DDWYRAIN
CAERDYDD 

GWEITHIWR IEUENCTID BRO RHUTHUN

GWEITHIWR IEUENCTID A THEULUOEDD
HENADURIAETH Y GOGLEDD DDWYRAIN

NODDFA, CAERNARFON: Gweithiwr
Cymuned Cristnogol a Gweithiwr ieuenctid

PENRHYS

SWYDDOG DATBLYGU A HYRWYDDO
GWAITH PLANT AC IEUENCTID GOGLEDD
CEREDIGION

YSGOGWR EGLWYSIG BRO RHUTHUN

YSTRAD MYNACH

GALLUOGWYR
CENHADOL
ABERTAWE 
GLYN EBWY
CAERDYDD 
MID WALES & BORDERS

CAPLANIAID
PRIFYSGOL
MORGANNWG
RHWS: Maes Awyr 

Rhyngwladol 
Caerdydd 

Y GRONFA ARGYFWNG  
Un gronfa i ymateb i 

alwadau brys Gartref a Thramor

Y GRONFA GROESO
I gynorthwyo myfyrwyr ac Arweinyddion 

Eglwysig tramor tra yng Nghymru ac ieuenctid
Cymru sy'n ymweld â gwlad dramor drwy C.W.M. 

YSBYTY CENHADOL
SHILLONG

10% o'r Casgliad

PROSIECT
Rhaglen HIV/AIDS

EIN PARTNER
DRAMOR 

CARYS HUMPHREYS 
TAIWAN

PROSIECTAU
ERAILL
• Swyddfa/Trefnydd Adran

y Chwiorydd 
• Cynhyrchu'r Bwletin

Cenhadol
• Rhaglen Dorcas
• Cronfa Ysgoloriaethau i

alluogi ieuenctid i
fynychu amrywiol
Gynadleddau

• Os daw ceisiadau eraill
byddwn yn eu hystyried

G
A
R
T
R
E
F

T
R
A
M
O
R
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DIWRNOD GENOD
Mae gweinidogaeth merched yn bwysig
iawn o ran bywyd eglwysi lleol. Rydym
wastad wedi gweld y pwyslais a roir gan
yr enwad ar werth gwaith merched gan
fod y trefnydd wedi’i lleoli yma yn y
Coleg. Trwy drafodaethau gydag Eirian,
daeth yn amlwg bod merched iau yn ei
chael hi’n anodd teimlo’n rhan o’n
heglwysi lleol ac wrth weithio fy hun
gyda phobl ifanc h ŷn, rydym wastad yn
eu hannog i gymryd rhan yn eu heglwys
leol.

Wedi mynychu sawl cynhadledd i ferched
yn y gorffennol, sylweddolais fod angen
rhywbeth mwy cyfoes ar gyfer ein
hieuenctid hŷn a’n merched iau. Felly y
ganwyd Diwrnod Genod Coleg y Bala
chwe blynedd yn ôl. Mae Duw wedi bod
yn ffyddlon a dros y blynyddoedd
diwethaf, gyda’r diwrnod wedi datblygu’n
ddigwyddiad dros nos Wener a dydd
Sadwrn. Rydym wedi gweld merched yn
dod yma o bob rhan o Gymru. Ar y
dechrau, roeddem o’r farn mai diwrnod
ar gyfer ieuenctid hŷn a merched iau
fyddai’r dyddiad hwn, ond mae adnod 20

yn Effesiaid “iddo ef sydd â’r gallu ganddo i
wneud yn anhraethol well na dim y gallwn ni ei
ddeisyfu na’i ddychmygu, trwy’r gallu sydd ar
waith yno ynom ni” yn gwbl berthnasol.
Trawsnewidiodd Duw weledigaeth oedd
yn faint hedyn mwstard a’i dyfu’n
rhywbeth llawer mwy. Bellach mae
merched o bob oedran yn dod yma ac
un fendith fawr yw gweld y merched
h ŷn yn dysgu’r merched iau. Bu’n
foment Titus 2 yn wir.

Fel y gallwch ddychmygu dwi’n siŵr,
mae paneidiau o de a choffi a
chacennau’n rhan bwysig o ddiwrnod y
genod! Fodd bynnag, y prif nod yw dod
â merched o bob oed ynghyd i ddysgu
am air Duw, i dyrchu am ystyr ei air a’i
drafod ac ymateb i’r hyn y mae’r Ysbryd
Glan yn ei ddweud wrthym. Mae’n
cynnig diwrnod ar gyfer merched prysur
i stopio, gwrando ac ymateb i Dduw. I
lawer o ferched sydd â bywydau prysur –
mae hyn yn brofiad amhrisiadwy.

Pob blwyddyn wrth inni ddechrau
gweddïo a chynllunio, darn o bapur gwag
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sydd o’n blaenau. Ond mae Duw wastad
yn ffyddlon. Bydd yn darparu siaradwr a
pobl i rannu stori eu bywyd gyda ni. Yn
2014, Nan Powell-Davies a Meryl
Walters a rannodd y gair, gyda Megan
Jones, wyneb cyfarwydd yma yng
Ngholeg y Bala yn rhannu ei stori hi.
Ddwy flynedd yn ôl, cafodd Meg
ddamwain car difrifol. Ar bedwar
achlysur, dylai hi fod wedi marw. Roedd
staff y coleg, eglwysi lleol, merched hŷn
a’i ffrindiau yn parhau i weddïo drosti yn
ei brwydr am fywyd. Roedd gan un ferch
wrth weddïo fel hyn, lun o Megan yn
rhannu ei stori gyda phobl ifanc Ysgol y
Berwyn. 11 mis wedi ei damwain, safodd
o flaen yr ysgol gan rannu ei phrofiad o
gael ei hiachau a’i hadfer gan yr
Arglwydd. Roedd rhannu’r stori hon eto
gyda’r merched hyn o Gymru, llawer
ohonynt wedi gweddïo drosti, yn gyfle
gwych i ddangos Duw ar waith ym
mywyd un o’n pobl ifanc.

Wrth i’r gwaith ddatblygu felly hefyd
costau’r cwrs, Wedi trafod y mater sawl
gwaith gyda’r merched sydd ynghlwm
gydag Adran y Chwiorydd,

penderfynwyd gofyn am grant i gefnogi’r
gwaith. Gofynnwyd i mi baratoi
cyflwyniad ar gyfer yr adran ac fe wnes i
fwynhau’r profiad hwn yn arw. Wrth imi
ysgrifennu’r erthygl hon, mae adnodau
Effesiaid 3 yn hynod berthnasol eto.
Doedd gen i ddim ffigwr pendant yn fy
meddwl, ond cawsom ffigwr oedd
uwchlaw ein holl ddisgwyliadau! Teimlwn
ein bod wedi ein bendithio a’n hannog
gan y grant hwn. Bydd yn helpu wrth
inni ddatblygu a thyfu’r gwaith
ymhellach. Mae’r grant hefyd yn ein
galluogi i weithio’n agosach gydag Adran
y Chwiorydd. Yn aml wrth ysgrifennu at
Eirian, byddaf yn  diweddu’r  llythyr
gyda’r adnod o Phillipiaid: “Rwyf wastad
yn gweddïo gyda llawenydd oherwydd eich
partneriaeth yn yr efengyl o’r dydd cyntaf hyd at
y dydd hwn”.

Fel Coleg, rydym yn diolch i’r Arglwydd
am Adran y Chwiorydd ac am eu
partneriaeth a’u hanogaeth yn y gwaith
sy’n mynd rhagddo yma yn y Coleg. Os
hoffwch ymuno a Diwrnod Genod 2015
cysylltwch a’r Coleg am fwy o wybodaeth. 

Siân Edwards
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Parch Nan Powell-Davies
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Cath Woolridge

Sian a Megan
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Swyddfa Adran y Chwiorydd
Coleg y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RY

( 01678 520 065
8 ebcenhadaethbala@tiscali.co.uk

Cysodwyd gan Aeron Jones, Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn 07729 960484
Argraffwyd gan WPG, Y Trallwng 01938 552260
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