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Tymhorau!

aw pob un a
phrysurdeb a
gweithgareddau
newydd, ond ym mha dymor
ydym nawr? Rhifyn y Gwanwyn
ydi rhif 70 o’r Bwletin
Cenhadol, mae’r gwrychoedd
yn blaguro a’r ŵyn yn prancio
yn y caeau, mae’r clociau wedi
newid i amser yr Haf ac wrth
ysgrifennu’r pwt yma mae’r
tywydd yn parhau yn ‘aeafol!
Ond un peth sy’n glir rwyf
wedi cael tymor prysur a diolch
byth tydi’r tywydd na’r cloc
wedi amharu ar y gwaith (er
weithiau does dim digon o
amser mewn diwrnod). Diolch i
Chwiorydd Capel Hebron, Hen
Golwyn; Capel y Drindod,
Pwllheli; Capel Penbryn,
Treffynnon a Chwiorydd
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Dosbarth Trefaldwyn Isaf am y
gwahoddiad a’r croeso. Mae
wedi bod yn fraint ac yn braf
iawn cael bod yn eich mysg i
rannu am y gwaith ac am y
gweithwyr sy’n elwa o’ch
haelioni. A sôn am haelioni,
rydym yn DIOLCH unwaith
eto am eich cyfraniad tuag at y
Casgliad Cenhadol, mae pob
ymdrech yn cael ei
werthfawrogi. Bydd pob Capel
yn derbyn manylion o’r
Casgliad a’r Dosrannu yn yr
Hydref, tymor arall daw a
phrysurdeb newydd i bob un
ohonom. Yn y cyfamser
mwynhewch weddill y flwyddyn
a gobeithio cawn fwynhau
tipyn o haul yn ystod tymor yr
Haf !
Eirian

GALLUOGWR TEULUOEDD,
IEUENCTID A PHLANT

L

owri Mitton o’r Wyddgrug ydw
i ac rwy’n Galluogwr
Teuluoedd Ieuenctid a Phlant
Cristnogol yn Henaduriaeth yr
Ogledd Ddwyrain. Mae gen i waith
hynod o gyffroes a heriol. Dyma’r
weledigaeth: plant, ieuenctid a
theuluoedd Cymraeg ein cymuned yn
adnabod a dilyn Iesu. Ond beth yn
gwmws yw gwaith ‘Galluogwr’?

Mae’n anodd disgrifio diwrnod
arferol. Rwy’n gwneud bob math o
bethau: chwarae, gweddïo, dweud
stori, lliwio, tecstio, danfon a darllen
e byst, tynnu llun, coginio, gwneud
ffleiars, codi canu, ymchwilio yn y

Beibl, darllen y newyddion lleol, torri
a gludo, dyfeisio gemau, gwisgo fyny,
cyflwyno dramâu, ymweld â chapeli,
ysgolion, canolfannau hamdden a
Macro, darganfod a pharatoi
adnoddau, ac yn bennaf, siarad!
Rwy’n siarad o fore gwyn tan nos, yn
annerch mewn gwasanaeth neu
sasiwn, yn sgwrsio gyda aelodau,
pwyllgorau, gweinidogion,
cydweithwyr ac athrawon, gyda
phlant a ieuenctid, a rhieni wrth
glwyd yr ysgol. Rwy’n bwyta lot o
fisgedi ac yn yfed lot o de.
Efallai mae’n haws i ddweud beth
dydw i ddim yn gwneud. Dydw i
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Agor y Llyfr

ddim yn arbenigwr sy’n gallu rhedeg
bob clwb, arwain pob ysgol Sul, a
threfnu pob digwyddiad ar fy mhen
fy hun (!). A dydw i ddim eisiau
chwaith bod yn berson ar wahân sy’n
gwneud awgrymiadau amherthnasol
o bell ond fawr ddim o help
ymarferol.

Yn hytrach, dwi eisiau ysbrydoli ac
arfogi pawb i gyd-weithio i wireddu’r
weledigaeth, gan ganolbwyntio i
ddechrau ar y capeli, megis Bethesda,
Yr Wyddgrug, Disgwylfa Coedpoeth
a Chapel y Groes Wrecsam, lle mae
yna ddarpariaeth i blant eisoes. Fel
Paul gyda’r Philipiaid, rydw i eisiau
cyd-redeg y ras sydd o’n blaenau.
Meddai Paul: “Dw i ddim yn honni
fy mod i eisoes wedi cyrraedd, nac yn
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honni bod yn berffaith! Ond dw i’n
dal ati er mwyn ennill y cwbl mae’r
Meseia Iesu wedi ei fwriadu ar fy
nghyfer i pan alwodd fi i’w ddilyn.
Frodyr a chwiorydd annwyl, dw i
ddim am eiliad yn meddwl mod i
eisoes wedi cyrraedd!”

Felly, rydw i wedi bod yn cefnogi
clybiau plant yn yr Wyddgrug,
Nercwys a Threffynnon, clybiau CIC
yn yr Wyddgrug a Wrecsam. Rydw i
wedi bod yn ceisio cynyddu
cefnogaeth ein capeli i’r gwasanaethu
Agor y Llyfr sy’n cael eu cyflwyno yn
ysgolion Gymraeg Sir y Fflint, ac yn
annog capeli ardal Wrecsam i sefydlu
cysylltiadau tebyg. Ac rydw i wedi
bod yn dechrau cyflwyno mawl mwy
cyfoes a gweithgareddau amrywiol

mewn ysgolion Sul. Mae’n cymaint o
hwyl cael cyd-mentro gyda aelodau’r
capeli yn y pethau hyn.

Edrychwn o gwmpas ein capeli ac
rydym yn cydnabod bod pethau wedi
newid. Rydw i’n clywed y galaru am
amser yn y gorffennol pryd roedd
cymdeithas fel petai’n cylchdroi yn
naturiol o gwmpas y capel, a’r
ysgolion Sul yn orlawn. Mae ein
sefyllfa cymdeithasol a diwylliannol ni
wedi newid tipyn, ac yn parhau i
newid yn gynt o hyd. Sut felly mae
meithrin eglwysi hyderus ac effeithiol
yn ein cenhedlaeth? Meddai Paul:
“Dw i’n anghofio beth sydd tu cefn i
mi ac yn canolbwyntio fy holl egni ar
beth sydd o’m blaen i. Fel taswn i
mewn ras, dw i’n rhedeg at y llinell

derfyn gyda’r bwriad o ennill!"

Mae Iesu yr un ddoe heddiw ac am
byth. Yr un efengyl sydd gyda ni i
rannu, a’r un gras sydd ar gael i’n
nerthu. Does bosib dyma’r
genhedlaeth gyntaf erioed sydd yn
methu cymhwyso’r gwirionedd hyn
i’n bywydau pob dydd.
Beth hoffech chi weld yn digwydd
ymysg plant, pob ifainc a theuluoedd
Cymraeg eich eglwys a’ch cymuned?
Fy ngwaith i fel galluogwr yw’ch
gwahodd i freuddwydio, cynllunio a
mentro.
Lowri Mitton 07527 955264
lowrimitton@gmail.com

Gwaith y plant
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DYFARNU GWOBR
MARY JONES I
MARY THOMAS

Un o Lanuwchllyn, Mary
Thomas, sydd wedi derbyn
Gwobr Mary Jones am y tro
cyntaf.

Cyflwynwyd y Wobr yng
nghanolfan ymwelwyr Byd Mary
Jones yn Llanycil ger y Bala ddydd
Llun, 2il o Fawrth 2015.
Cyflwynodd James Catford, Prif
Weithredwr Gr ŵp Cymdeithas y
Beibl darn o lechen Cymru ag
arysgrif arno i Mary Thomas
ynghyd a siec gyda cinio i ddilyn
er anrhydedd iddi.

Dyfernir y Wobr gan
Gymdeithas Mary Jones i’r
unigolyn sydd wedi gwneud fwyaf
dros gadw stori Mary Jones yn
fyw.

Wrth ddyfarnu’r wobr i Mary
Thomas, roedd y Gymdeithas yn
cydnabod y cyfraniad aruthrol a
wnaeth, drwy Daith Mary Jones
a’i chefnogaeth i Fyd Mary Jones,
i sicrhau fod stori Mary Jones,
Thomas Charles ac effaith y Beibl

yng Nghymru a’r byd yn parhau i
ysbrydoli pobl o bob oed a
chefndir.
Wedi derbyn y wobr, meddai
Mary Thomas: ‘Mae’n anrhydedd
fawr i gael fy newis ar gyfer y gyntaf o
Wobrwyon Mary Jones. Hoffwn ddiolch
i’r deunaw o Gymdeithasau Cymdeithas
y Beibl drwy’r byd am yr anrhydedd.
Rwy’n derbyn y wobr yn ddiolchgar ar
ran fy hun, pobl Meirionnydd a
Chymru gyfan. Yr wyf yn sicr y byddai
Mary Jones a Thomas Charles yn
rhyfeddu at ddigwyddiadau o’r fath yn
Llanycil. Ond credaf fod y neges sy’n
cael ei gyfleu i bob oed ym Myd Mary
Jones yn barhad o’r neges yr oeddent hwy
yn ymfalchïo ynddo dros ddau gan
mlynedd yn ôl.’
Meddai James Catford: ‘Roedd
Cymdeithas Mary Jones yn unfrydol eu
barn mai Mary Thomas ddylai fod y
cyntaf i dderbyn y wobr flynyddol
newydd hon. Ni allai gael ei rhoi i
rywun sy’n ei haeddu’n fwy na Mary
Thomas. Gweithiodd Mary Thomas yn
ddiflino i sicrhau fod pobl yn deall pa
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mor arwyddocaol yw Mary Jones a
Thomas Charles i hanes modern
Cymru. Cynigiwn ein llongyfarchiadau
didwyll i Mary a’n diolch am ei holl
waith a’i chymorth dros lawer iawn o
flynyddoedd.’
Meddai Christine Daniel,
Pennaeth Cymdeithas y Beibl
Cymru, ‘Bu Mary Thomas yn gyfaill
mawr i ni wrth i ni ddatblygu Byd
Mary Jones. Rwy’n falch iawn fod ei
chyfraniad wrth barhau i gadw stori
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Mary Jones yn fyw yn cael ei gydnabod
fel hyn.’

Cefndir

Mae Cymdeithas Mary Jones
yn cynnwys (ar hyn o bryd) 17 o
Gymdeithasau’r Beibl ledled y byd
sydd wedi cyfrannu arian ac
arbenigedd i’n galluogi i greu Byd
Mary Jones.

Mary Jones

Yn 1800 cerddodd Mary 26 milltir
o Lanfihangel-y-Pennant, ar draws
mynyddoedd Cymru, i’r Bala i gael
Beibl gan y Parchedig Thomas
Charles. Roedd Mary wedi cynilo
am chwe blynedd i brynu un a
chyffyrddwyd Thomas Charles
gymaint gan ei phenderfyniad nes
iddo helpu i sefydlu Cymdeithas y
Beibl bedair blynedd yn
ddiweddarach.

Mae Byd Mary Jones yn
ganolfan ymwelwyr a
chanolfan addysg
o’r radd flaenaf.
Mae wedi’i lleoli
yn Eglwys
Beuno Sant yn
Llanycil, a
ailddatblygwyd gan
Gymdeithas y Beibl gan
ddefnyddio deunyddiau
traddodiadol.

Taith Mary Jones

Mae stori Mary Jones yn
wybyddus drwy’r byd, ond ni
chafwyd hyd i fanylion yr union
lwybr a ddilynodd. Fe wnaeth
Mary Thomas waith ymchwil ar
Daith Mary Jones a dyfeisio
llwybr tebygol o Lanfihangel-yPennant i’r Bala gan ddilyn

llwybrau cyhoeddus, llwybrau
ceffyl a ffyrdd di-ddosbarth.
Dechreuodd Mary ar ei gwaith ar
y daith yn 1998 a blwyddyn yn
ddiweddarach roedd y canllaw
bras cyntaf yn barod. Mae
arweinlyfr heddiw o’r llwybr 28
milltir mewn pum rhan. Gellir
cael mwy o fanylion am y daith ar
Wefan Cymdeithas y Beibl.
Am fwy o fanylion cysylltwch â
Christine Daniel Cymdeithas y
Beibl 07823 400617
Christine.Daniel@biblesociety.org.
uk
[Rydym yn llongyfarch Mary yn
fawr iawn wrth dderbyn y wobr
arbennig yma ac yn falch bod
Cymdeithas y Beibl wedi ei
anrhydeddu. Gwyddom ei bod
wedi arwain sawl parti o gerddwyr
ar hyd llwybr Mary Jones a
threulio oriau difyr yn ei chwmni
yn derbyn ei gwybodaeth eang o’r
daith. Bydd llawer yn cofio Mary
pan oedd yn Drefnydd Gwaith y
Chwiorydd am sawl blwyddyn.
Ers ei hymddeoliad yn 2005 mae
Mary yn parhau i gefnogi gwaith y
Chwiorydd ac yn Drysorydd
Sasiwn y Gogledd. Dymunwn yn
dda i Mary a diolch iddi am roi o’i
hamser er budd Cymdeithas y
Beibl]
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Bwrdd Gweddïo…..
Cyflwynwn y canlynol i chi weddïo drostynt yn
eich amser personol neu mewn cwrdd gweddi.
Diolch

Gwaith y
Chwiorydd yn
ein Capeli a'r
Gymuned

Dydd
Gofal
Capel
ugoed
e
l
o
g
n
Wae

Tearfund a'r
angen mawr
sy'n Ethiopia
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Gwaith
Cenhadol yn
g
Nghymru a
Thramor

Dreamscheme
Eglwys
Gymunedol
Noddfa

Gweit
hwyr
Bwrdd
Bywyd
a Thys
tiolaet
h

Mynd a dod…

Teithiodd dwy ferch ifanc miloedd o filltiroedd i
wasanaethu Duw yma yng Ngholeg y Bala. Ers Ionawr
mae Ariella a Judith, y ddwy o Batagonia, wedi profi llawer
o weithgareddau a chyrsiau gwahanol. Cyn gadael Bala,
ysgrifennodd y ddwy ychydig am eu profiad arbennig yng
Ngholeg y Bala.

Ariella Gibbon

Rydw i mor hapus ac yn ddiolchgar. Mae Duw wedi bod mor dda ers i
mi gyrraedd yma, cefais y fraint i helpu a gweithio gyda phobl anhygoel.
Mae’n hawdd gwasanaethu’r Arglwydd gyda phobl sydd ag angerdd a
chalon drugarog i Dduw a’r bobl.
Fe wnes i fwynhau pob gweithgaredd, bob penwythnos ac wrth gwrs yr
wyf wedi dysgu llawer. Dwi’n dod yn ôl adref gyda fy nghalon yn llawn o
lawenydd. Mae Duw wedi bod mor dda!!
Yn ystod fy amser yma rwyf wedi synnu sut y mae Duw wedi newid fy
nghalon. Nid oeddwn yn teimlo fy mod yn dda wrth weithio gyda
ieuenctid. Sut bynnag, uchafbwynt fy amser yng Ngholeg y Bala oedd bod
yn y clwb ieuenctid a gr ŵp CIC Alffa. Rwyf wedi mwynhau annog a
herio’r bobl ifanc hyn wrth iddynt gerdded gyda’r Arglwydd.
Un o’r breintiau mwyaf fu’r cyrsiau Pasg, rydym wedi croesawu dros 700
o blant. Roedd yn anhygoel i allu rhannu’r newyddion da am Iesu gyda
chymaint o blant. Bob dydd rydym yn gallu rhannu’r Efengyl a dangos
cariad Iesu i’r plant a’u hathrawon.
Yr wyf yn gweddïo wrth i mi ddychwelyd adref bydd yr Arglwydd yn
defnyddio fi fel cefais fy nefnyddio yng Ngholeg y Bala. Rwy’n gweddïo y
byddaf yn gallu rhannu, annog a herio pawb rwy’n cwrdd wrth i mi
ddychwelyd i Batagonia. Mae’r adnod ‘Ewch, gan hynny, a gwnewch
ddisgyblion o’r holl genhedloedd’ hwn yw fy ngweddi fel yr wyf yn
dychwelyd adref.
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Judith Jones

Mae Rhufeiniaid 8: 28 yn dweud: Dyn ni’n gwybod fod Duw’n trefnu
popeth er lles y rhai sy’n ei garu.
Pwrpas fy nhaith oedd dod i wasanaethu’r Arglwydd a dysgu mwy
amdano.
Roeddwn i’n siŵr yr oedd Duw wedi cynllunio’r cyfle i mi ddod i’r Coleg,
ac fel mae’n digwydd, ces i bob math o sefyllfaoedd yn trio rhwystro i mi
ddod ar y trip a phob math o bobl yn trio cael fi dynnu’n ôl i beidio dod.
Ond roedd gan Duw gynllun, ac mae o’n gryfach a ffyddlon na dim a neb.
Felly dyma fi wedi cyrraedd tua phedwar mis yn ôl i wasanaethu, ac fel
mae’r adnod yn dweud mae Duw efo cynllun a hynny’r un well i mi.
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Gwnaeth Duw dywallt ei ras a’i gariad arnaf fi bob dydd, agorodd llygaid
fy nghalon.
Ces i amser grêt yn helpu efo popeth roeddwn i’n gallu (paratoi te, sudd
oren, tost a choffi, cyflwyno gemau, chwarae gemau, peintio, actio, rhannu
storiâu Iesu, mynd i Ysgol Sul a gwasanaethau mewn ysgolion). Ces i
amser gwych i ddysgu mwy am Iesu, sut mae Duw eisiau i fi gerdded ar ei
ffordd. Llenwodd fy nghalon efo ei Ysbryd, mwynheais bob gwasanaeth
@6, pob amser addoli, pob gwasanaeth dyddiol am 9 o’r gloch ag oriau
gweddi. Teimlais bresenoldeb Duw o gwmpas y Coleg pob dydd, a’i
fendith a’i ras yn cael ei dywallt yn gyson ar bawb ag ar bob gweithgaredd
a oedd yn cael ei gynnal.
Mae Duw ar waith fan hyn ac mae hynny’n llenwi fy nghalon gyda
gobaith a hapusrwydd yn meddwl bob plant Cymru a phobl ifanc a
theuluoedd yn clywed am newyddion gwych am Iesu. Eu bod nhw’n
agosáu at Dduw wrth fwynhau clybiau plant, cyrsiau ieuenctid, Arfogi,
Souled Out, Llanw ayyb. Mae bod yn rhan o dîm Coleg y Bala wedi bod yn
fendith enfawr a bythgofiadwy i fi a dwi ddim ond yn gallu dweud diolch i
Dduw a diolch i bawb sydd wedi gwneud i fi deimlo’n gartrefol yn ystod y
pedwar mis diwethaf.
Mae fy nghalon yn canu Fe’th addolaf
Â’m calon ar dân
Gwnaf, fe’th folaf
Â’m nerth i gyd
Ac fe’th geisiaf
Bob cam o’r ffordd
Fe’th ddilynaf
Heb droi yn ôl.
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Y Gronfa Argyfwng...

M

ae Adran y Chwiorydd wedi derbyn ceisiadau am arian ac
ar eich rhan anfonwyd arian o’r Gronfa Argyfwng tuag at y
prosiectau canlynol:

Eglwys Gymunedol Noddfa - anfonwyd £910 tuag at

brosiect ‘Dreamscheme’. Prosiect ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 16
oed sy’n cael ei redeg ar y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru,
Cartrefi Cymunedol Gwynedd ac Eglwys Noddfa. Mae’r prosiect ar
gyfer pobl ifanc o bob cefndir yn enwedig i rai sydd wedi cael amser
anodd yn yr ysgol. Byddant yn cael cyfle i weithio yn y gymuned a
dysgu sgiliau bywyd hanfodol. Dymunwn yn dda i’r prosiect yma a
diolch i’r gweithwyr am roi cyfle ac amser i’r bobl ifanc yma.

Capel Waengoleugoed - derbyniodd Capel Waengoleugoed

£1,000 tuag at wasanaeth Gofal Dydd. Mae’r gwasanaeth yma yn
hanfodol i drigolion ardal Waen, Llanelwy ac yn hollol unigryw yng
Nghymru wrth iddo gael ei gynnal ar seiliau Cristnogol yn yr iaith
Gymraeg. Mae’r gofal dydd yn werthfawr iawn a bydd yr arian o
fudd i dalu am drafnidiaeth anabl, hyfforddiant i’r gwirfoddolwyr,
artist cymunedol a llawer mwy. Diolchwn am y gwirfoddolwyr a
gweddïwn dros y gofal dydd.
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Tearfund - daeth gwybodaeth i law
gan Tearfund yn rhannu am yr angen yn
Ethiopia. Gwyddom i gyd bod tlodi
mawr yno a braint Adran y Chwiorydd oedd cael anfon £2,700 i
helpu trawsnewid bywydau pobl Ethiopia. Mae Tearfund wedi
partneru gyda Eglwys Kale Heywet, dros y deg mlynedd diwethaf
maent wedi bod yn cyd weithio gyda arweinyddion eglwysi Ethiopia
i’w hannog i edrych ar adnoddau’r gymuned. Yn ei lythyr diolch
dywedodd Y Parch Hywel Meredydd Davies ar ran Tearfund Cymru
mae eich gweddïau a chymorth ariannol yn newid bywydau llawer o bobl am
byth. Menywod sy’n cario pen trymha baich gwaith yn Ethiopia - gofal plant,
darparu bwyd a’r ymdrech barhaus i fyw o ddydd i ddydd. Ond trwy’r grwpiau
hunangymorth, mae eu bywydau wedi’u drawsnewid. Trwy arweiniad Eglwys
Kale Heywet, Tearfund a haelioni Chwiorydd Cymru mae muriau caer
tlodi yn cael eu chwalu a muriau teyrnas Dduw yn cael eu cadarnhau.
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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

