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Stori Pwllheli
Fel pobl, ac yn enwedig fel Cymry Cymraeg, rydym
wrth ein boddau yn gwrando ar straeon ac yn ein tro,
adrodd ambell stori ein hunain hefyd. Dyma gnewyllyn
syniad ‘Stori Pwllheli’, ymgyrch genhadol fu ym Mhwllheli
o’r 28ain o Fehefin i’r 2il o Orffennaf. Ein bwriad oedd
ymestyn allan i aelodau’r gymuned gan ddangos ein
bod â diddordeb ynddynt drwy ofyn y cwestiwn ‘beth
yw dy stori di?’ ac yn ein tro rannu ein stori ni, sydd yn
anochel bwyntio at Iesu Grist. Roeddem am fynd tu hwnt i
ddrysau’r Capel gan fynd â gweinidogaeth wasanaethgar
ac un yn cyhoeddi’r efengyl law yn llaw i ganol Pwllheli.

Ar y Dydd Mercher cawsom y fraint o roi cacennau
bach, blasus iawn – diolch i’r pobyddion - am ddim
ar y stryd i bobl Pwllheli, gan ofyn am eu stori, yna ei
dylunio i fod yn rhan o ‘Oriel Stori Pwllheli’. Cawsom
ymateb cynnes iawn gan drigolion yr ardal a’r ymwelwyr.
Roedd llawer yn barod i stopio a sgwrsio gyda ni am
yr hyn oedd yn digwydd ac i rannu ychydig o’i stori
nhw. Gyda’r nos roeddem yn festri Capel y Drindod yn
mwynhau danteithion, cerddoriaeth fyw gan y Chwedlau
a chyfle i werthfawrogi Oriel Stori Pwllheli, oedd yn
cynnwys straeon y diwrnod a hen luniau a hanes Pwllheli.
Rhannodd Gwilym Tudur â ni am y Wraig o Samaria a’i
stori hi yn cyfarfod Iesu Grist. Roedd yn hyfryd siarad â’r

mynychwyr wedi’r sgwrs a’u clywed
hwy’n mwynhau ac yn falch ein bod yn
mynd ati i rannu’r Efengyl.
Bore Iau oedd bore y ‘Tê a Thôst
a Tudur’ yng Nghapel Berea
Efailnewydd. Digonedd o dê,
digonedd o dôst, a chyfle i wrando ar
Gwilym yn sôn am Iesu Grist yn Oen
Duw. Yn y prynhawn bu unarddeg
ohonom ar daith gerdded weddi o
gwmpas Pwllheli yn gweddïo dros y
dref, cyfnod arbennig iawn o fod yng
nghwmni’r Arglwydd a chyflwyno’r
dref iddo.
Yn ôl yr arfer, cawsom gyfarfod
gweddi wythnosol fore Gwener yng
Nghapel Ala Rd a’n testun oedd Salm
22. Wedi i’r cyfarfod ddirwyn i ben
roedd hi’n amser paratoi’r digwyddiad
Saesneg – cinio am ddim a sgwrs.
Roedd hi’n werth gweld y wledd a
baratowyd gan griw Capel Ala Rd,

anodd fyddai cael gwell cinio’n unlle
y diwrnod hwnnw! Wedi i ni gyd
lenwi’n boliau rhannodd Gwilym yr
adnod hon gyda ni: “Trwy ras yr ydych
wedi eich achub, trwy ffydd. Nid
eich gwaith chwi yw hyn; rhodd Duw
ydyw.” (Effesiaid 2:8).
Ein diwrnod olaf oedd y dydd Sul
a daethom at ein gilydd ar gyfer
prynhawn o hwyl a gwasanaeth i’r
teulu cyfan, cyfle i ddathlu a diolch am
wythnos arbennig . Wedi’r ymgyrch,
mae pennod arall wedi ei hychwanegu
i stori Pwllheli, ac i’n stori ni fel
Gofalaeth, a bu’n fraint i ni gyd gael
bod yn rhan ohoni. Ein gobaith yw
ein bod wedi gosod sylfeini i adeiladu
arnynt er mwyn mentro mwy i ledaenu
newyddion da stori Iesu Grist â
Phwllheli, Cymru a’r byd.
Elin Bryn Williams
Pwllheli

Ydych chi wedi ymweld â’n gwefan?
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Ysgol Sul
Llansannan

‘Be wna i fory yn yr Ysgol Sul?’
Rhywbeth y mae pob athro/athrawes
ysgol Sul wedi’i bendroni rhywbryd ar
nos Sadwrn dwi’n siwr, yn ychwanegol
at feddwl tybed pwy fydd yno (os fydd
plant o gwbl!)
Yma ym Mro Aled dros y flwyddyn
diwethaf rydym wedi ceisio addasu
ychydig i drio cryfhau’r cysylltiadau
hefo’r teuluoedd mewn rhai eglwysi
er mwyn creu momentwm a ffocws
newydd. Rydym wedi gweld peth
brwdfrydedd ac yn parhau i fod yn
ddisgwylgar y bydd Duw yn rhoi
cyfleoedd i’r eglwysi wasanaethu’r
teuluoedd yn yr ardal yma. Mae
cynnal Oedfaon Teulu cyson mewn

rhai eglwysi wedi bod yn braf gan fod
teuluoedd cyfan yn dod gyda’i gilydd i
oedfaon sy’n gwneud ymdrech fwriadol
i fod yn berthnasol ar gyfer pob oed,
ac mae hyn hefyd wedi bod yn fodd i
ychydig o blant newydd ddod i’r Ysgol
Sul.
Ar ôl gweld dirywiad yn rhifau
mynychwyr yr Ysgol Sul dros y
blynyddoedd diwethaf gwelwyd yr
angen i gael un neu ddau berson i
gydweithio fel cydlynwyr i’r Ysgol Sul
yma yn Llansannan. Mae’r cydlynwyr
yn penderfynu ar thema am y tymor
ac yna’n paratoi cynllun gwersi manwl
fydd gobeithio yn lleihau’r amser
paratoi i’r athrawon o wythnos i

wythnos. Mae’r drefn yma hefyd yn
helpu i roi ffocws a chysondeb o un
wythnos i’r llall hefo’r ymdeimlad ein
bod yn gweithio tuag at nod benodol.
Felly, y tymor yma er enghraifft,
mae’r gwersi i gyd gyda phwyslais ar
edrych ar Iesu trwy gymeriadau’r Hen
Destament fydd (gobeithio) yn arwain
at hanes y Geni ddiwedd y tymor.
Does dim rhaid i’r cydlynwyr fod yn
dysgu yn yr Ysgol Sul, felly mae’n bosib
i rywun sydd er enghraifft â phlant
sy’n rhy ifanc i fynd i’r Ysgol Sul, neu
i rai sy’n mynychu eglwysi gwahanol
gyflawni’r rôl yma, a thrwy hynny helpu
i rannu’r baich rhwng yr athrawon.
Mewn gofalaethau eang, gellid cael
un cydlynydd i’r holl eglwysi gyda’r
gwersi’n cael eu e-bostio i athrawon yr
Ysgolion Sul gwahanol.

drefn yn hyblyg. Er fod neges y Beibl
yn parhau yr un ymhob cyfnod, mae’n
bwysig sylweddoli nad ydym i ymlynnu
doed â ddelo at yr un dull a threfn o
gyflwyno’r neges yn yr Ysgol Sul fel
petai’r sefydliad yn anffaeledig! Yn
hytrach nag anobeithio pan welwn
niferoedd yn gostwng gallwn fanteisio
ar y cyfle i edrych am ffyrdd newydd o
gyflwyno’r neges. Gall hyn fod mewn
clybiau ganol wythnos neu ar ddydd
Sadwrn. Ein nôd yw gwneud yn siŵr
fod pob plentyn yn clywed am gariad
Duw yn Iesu Grist, a sut y gall Iesu
ddod yn ffrind gorau iddynt fydd byth
yn eu gadael na’i siomi. Mew byd llawn
dryswch a phoen, ein braint yw cael
cyflwyno’r neges yma iddynt.
Gwenno Glyn
Llansannan

Ar hyn o bryd dyma sy’n gweithio orau
yma, ond y peth pwysig yw cadw’r

Adeiladu Pontydd
yn y Gymuned yma
yn Nhudweiliog
Mae ymdrech ar waith yma yn
Nhudweiliog i adeiladu pontydd rhwng
y Capel, sydd yn rhan o ofalaeth Y
Parchg. Robert Roberts, a’r gymuned.
Tair blynedd yn ôl ail ddechreuwyd
Clwb Nos Fawrth. Bryd hynny 7 oedd
yn mynychu; dyblwyd y rhif yr ail
flwyddyn ac erbyn heddiw gwelir 25,
sef rhyw 80%, o blant Blwyddyn 2 i 6 yr
ysgol gynradd leol yn mynychu. Gellir
priodoli’r llwyddiant hwn i’r cysylltiad â

grëwyd gyda’r plant trwy weithgaredd
Agor y Llyfr.
Mis Hydref eleni cychwynnwyd
CIC (Clwb Ieuenctid Cristnogol) i
ddisgyblion Blwyddyn 7 ac uwch. Hyd
yma daw 6 o blant Ysgol Uwchradd
Botwnnog ynghyd bob yn ail nos Iau i
fwynhau amrywiaeth o weithgareddau
difyr yn ogystal â gwrando ar neges
Gristnogol.

Ni fyddai’r fenter hon yr un mor
llwyddiannus oni bai am gefnogaeth
Y Gweinidog a’r Blaenoriaid ond yn
arbennig am ffyddlondeb y tîm o
weithwyr / gwirfoddolwyr sef Y Parchg.
Olwen Williams, Betty Roberts,
Andrew Settatree, Sue Miller Jones
ac Angela Rhydderch. Y mae’r diolch
iddynt yn fawr.
Mor braf yw cymdeithasu yn achlysurol
â rhieni’r plant a’r bobl leol dros baned
neu bryd o fwyd blasus a phob teulu
yn barod iawn i gyfrannu at y bwyd ac
ymuno yn y gweithgareddau.
Cynhelir Picnic Mawr yng Ngerddi Plas
Cefn Amwlch yn flynyddol a’n diolch i
Mrs Wynne Finch yn fawr. Beth fyddai
Howel Harris yn ei feddwl tybed?
Daw’r plant a’u rhieni ynghyd i fwynhau
gwledd o ddanteithion a cheir hwyl a
sbri yn chwarae gemau.
Byddwn yn cynnal Swper y Teulu
yn flynyddol. Daw criw at ei gilydd i
swpera a mwynhau cwmni ei gilydd.
Gwelir ymestyniad o hyn yn Sioe
Flynyddol Tudweiliog dros baned a
chacen yn stondin Cristnogion Ynghyd.
Er mwyn datblygu’r gwaith, mae
prosiect ar y gweill yng Nghapel
Tudweiliog i adnewyddu’r gegin fel
medrir cynnal nosweithiau megis
‘coginio@capel.’ Dyma gynllun sydd
eisoes ar waith gan Y Parchg. Carwyn
Arthur yn Nhregaron, pryd y daw’r bobl
ifanc at ei gilydd i goginio swper dan
gyfarwyddyd dwy wraig o’r capel ac
yna mwynhau ei fwyta gyda’i gilydd.
Yn dilyn eu pryd daw pawb ynghyd i
astudio’r Beibl.

Ein gobaith yw y bydd pobl ifanc
Tudweiliog yn cynnal nosweithiau
tebyg, yn fuan wedi cwblhau’r gegin
newydd. I’r dyfodol, gobeithir gwneud
defnydd helaeth o’n cyfleusterau
newydd, er mwyn gwasanaethu’r
gymdeithas leol.
Nid syniad newydd mo hwn. Gwelir
bob prydau bwyd yn hawlio lle amlwg
yn yr efengylau. Dywed un ysgolhaig,
“...Bwytaodd Iesu ei ffordd drwy’r
efengylau!” Byddai’r Phariseaid yn
ei gasáu am ei fod yn “...bwyta gyda
‘pechaduriaid’ a chasglwyr trethi”
(Marc 2:16). Ni chollai’r Arglwydd
unrhyw gyfle i ddatgelu’r Deyrnas wrth
rannu prydau ag eraill. Nid anghofiwn
am ei swper olaf gyda’r disgyblion y
noson y’i bradychwyd.
Bwriad holl weithgareddau Capel
Tudweiliog yw gweld plant, pobl ifanc
ac oedolion o bob oed, a chefndir yn
cymdeithasu a chreu perthynas fydd yn
dwyn ffrwyth ar ei ganfed er lledaenu
teyrnas ein Duw.
Y Parchg. Gwyn Rhydderch
Tudweiliog

Cenhadu heddiw:
Pam a Sut?

Newyddion o Sandfields, Port Talbot 2017
Rwy’n siŵr bod y rhan fwyaf ohonom
wedi gyrru heibio Port Talbot yn y
gorffennol ac wedi sylwi ar y mŵg
mawr yn codi o’r gwaith dur, ond
mae’n debyg nad ydych erioed wedi
meddwl troi oddi ar y ffordd i ymweld
â’r lle? Wel, ar ddechrau mis Hydref
2017 symudodd Tim a Samantha
Hodgins i Sandfields, Port Talbot,
oherwydd eu dymuniad i ddangos
Crist i bobl ar yr ystâd dai fwyaf enwog
yng Nghymru.
Mae Tim, syn cael ei gyflogi gan
Henaduriaeth South West, yn egluro
pam maen nhw wedi gwneud y
symudiad dewr hwn o Bontarddulais:
“Wedi dechrau gweithio ar yr ystâd
yn Nhachwedd 2016, sylweddolais
yn gyflym nad oedd gyrru yma bob
dydd o Bontarddulais yn caniatáu i
mi gysylltu llawer â phobl leol. Os
ydym yn anelu at ddangos Crist ac yn
gobeithio cael effaith yn y gymuned
rwy’n credu bod angen i ni fod ymhlith
y bobl. Roeddem am i’n tŷ fod yn agos
at adeilad yr eglwys, fel y byddai ein
cartref yn estyniad o’r genhadaeth wrth
inni estyn lletygarwch. Hefyd, roeddem
am gael tŷ oedd yr un fath â phawb
arall.”
Ddim yn bell yn ôl roedd cynulleidfa
egnïol ar yr ystâd yn Fitzclarence
Presbyterian, ond doedd y gynulleidfa

oedrannus ddim wedi gallu dal ati,
felly caeodd yr eglwys ar ddechrau
2016. Mae Tim a Sam yn defnyddio
adeilad yr eglwys - a ail-enwyd yn awr
fel SPC Sandfields Presbyterian Church
- a’u gweddi yw ei fod yn dod yn
Orsaf Genhadaeth lle medrant gwrdd
â phobl leol a rhannu Newyddion
Da yr Efengyl. Eu dyhead yw gweld
pobl Sandfields yn rhoi eu ffydd yn
yr Arglwydd Iesu ac yn eu tro, dod yn
dystion eu hunain.
Ers dechrau gweithio yn Sandfields
yn Nhachwedd 2016 mae’r cwpl wedi
ceisio defnyddio gwahanol ffyrdd i
gyrraedd y gymuned: “Mae yna 3
math o genhadaeth,” esboniodd Tim.
“Amcan pob un ohonynt yw dangos
Crist ond mae gan bob un bwyslais
gwahanol. Mae Dyddiau Hwyl wedi
bod yn ffyrdd da o ddod i adnabod

pobl leol. Digwyddiadau yn rhad ac
am ddim ydynt, gyda phethau hwyl
i’w gwneud ar gyfer teuluoedd ac
unigolion sy’n byw ar yr ystâd. Rydym
fel arfer yn cynnwys bwyd, a hynny
yn fwyd safonol - rydyn ni am i bobl
gael eu hysgogi gan y cariad a’r
cyfeillgarwch hael a ddangosir wrth i ni
wasanaethu’r gymuned yn enw Iesu ac mae rhai sgyrsiau gwych wedi dod
trwy’r math hwn o ddigwyddiad.”
Mae’r math nesaf o ddigwyddiad yn
fwy uniongyrchol - rhywbeth fel Lunch
‘n’ Play - sef grŵp plantos bach gyda
Stori Feiblaidd, gweddïau a chaneuon.
Mae’r grŵp yma yn fendith go iawn.
Rydym wedi cwrdd â llawer o bobl trwy
hyn ac wedi cael sgyrsiau a chyfleoedd
i drafod Cristnogaeth yn fwy ystyrlon,
ynghyd â chyfleoedd i weddïo gyda
theuluoedd.
Y drydedd fath yw ‘blaen y saeth’.
Bydd y math hwn o ddigwyddiad
yn rhywbeth fel gwasanaeth lle
mae’r efengyl yn cael ei bregethu
a’r Ysgrythurau yn cael eu hagor a’u

hesbonio. Mae hyn hefyd wedi ei
groesawu gan lawer. “
Cofiwch am Tim, Sam ac Ethan yn eich
gweddïau gan ddefnyddio’r pwyntiau
hyn gan Tim:
•

Y bydd ein hymdrechion yn plesio’r
Arglwydd. Y bydd yr hadau’n
syrthio ar bridd da, ac y byddwn yn
adnabod arweiniad Duw i ddirnad
gyda phwy a phryd i rannu ei Air.

•

Byddai’n perthynas gyda pobl yn
cryfhau a bydd mwy o gysylltiadau
yn cael eu gwneud gyda phobl leol
fel y bydd disgyblion yn gwneud
disgyblion ac y bydd y gymuned
hon yn gweld Cristnogion yn caru
eu cymydog ac yn canmol Iesu fel
eu Gwaredwr.

•

Y bydd Cristnogion yn dod atom i’n
helpu ni yn y gwaith hwn.

Sarah Morris
Swyddog CAMU De-ddwyrain Cymru

Agor
y Llyfr

Wedi clywed cyflwyniadau gan Meleri
Cray, ein swyddog lleol, am Agor y
Llyfr; bum yn ystyried a fyddem ni fel
cynulleidfa yn gallu cyflwyno’r rhaglen
wych yma mewn ysgol leol. Wedi trafod
yr hyn oedd ei angen gyda Meleri, a
derbyn hyfforddiant ganddi, yn ogystal
ac asesu pwy o’n cynulleidfa fuasai’n
gallu helpu, fe wnaethom benderfynu
ei fod yn rhywbethb y gallwn ni ei
wneud, a hynny’n dda. Rydym yn
gynulleidfa sy’n defnyddio’r iaith
Saesneg yn ein gwasanaethau. Fodd
bynnag, mae llawer o blant ein hysgol
Sul yn mynychu’r ysgol gynreadd
Cymraeg lleol. Felly, fe wnaethom
benderfynu, er gwaetha’r ffaith
bod gennym gyn lleied o siaradwyr
Cymraeg yn ein mysg, i gyflwyno Agor
y Llyfr yn Gymraeg unwaith y mis. Hyd
yma, mae ein grwp bychan o siaradwyr

Cymraeg iaith gyntaf, ail iaith a dysgwyr
yn gwneud yn dda. Mae gennym Grwp
Crefftau sy’n cefnogi ein grwp cyflwyno,
sy’n cyfarfod i baratoi delweddau ar
gyfer ein sesiynau yn yr ysgol. Mae’r
sesiynau wedi cael derbyniad da gan
y staff a’r plant; un merch yn dweud
wrth ei mam-gu ei fod “ymhell o fod
yn ddiflas!” Mae’r paratoi a’r cyflwyno
ar gyfer y sesiynau wedi dod a grwp o
aelodau at eu gilydd, ac mae llawer yn
synnu ar y gwerth meant yn ei gael o’r
holl brofiad. Rydym yn gweddio y bydd
Duw yn defnyddio ein hymdrechion o
gyflwyno’r straeon Beiblaidd gwych i
blant er mwyn dyfodiad ei Deyrnas.
Parch. Jonathan Kirk
Hwlffordd

Adnoddau
“Wonderfully
Made”, Mary
Winter (Good Book
Company)
ISBN: 9781910307182
£12.74
Os oes gennych grŵp
‘Ti a Fi’ yn cyfarfod yn eich capel,
tybed ydych chi wedi bod yn meddwl
sut y buasech yn gallu adeiladu pont
fyddai’n annog y rhieni a’r gofalwyr sy’n
dod gyda’u plant i ddarganfod mwy am
y ffydd Gristnogol?
Mae’r adnodd ‘Wonderfully Made’
yn gyfres sydd wedi ei chynhyrchu i
ateb y gofyn yma. Saith sesiwn fer i
gynorthwyo a chefnogi rhieni newydd a
gofalwyr wrth iddyn nhw addasu i fywyd
gyda phlant bach, a chyflwyno themâu
mawr y Newyddion Da.
Mae pob rhiant yn gwybod fod eu
plant yn greadigaeth ryfeddol, ond
mae eu magu yn dod a sawl sialens blinder, unigrwydd, straen ar berthynas,
a llawer mwy. Mae’r sesiynau yn anelu
at gyfarfod ac anghenion rhieni a
gofalwyr yn straen y cyfnod – eu
cwestiynau a’u problemau. Ceir cyngor
ymarferol ymhob sesiwn ar fod yn
rhiant newydd, a hanesion gan famau
ifanc.
Ond mae pob sesiwn yn cyfeirio at
realiti mwy – y Duw sydd wedi ein
creu ni, ein plant ac sy’n rhiant ei hun!
Mae’r sgyrsiau byr gan Mary Winters yn
cyflwyno’r syniadau mawr o bwy ydyn
ni a pham ein bod yma o benodau

agoriadol llyfr Genesis, ac yn codi
trafodaeth sy’n arwain at feddwl yn
ddyfnach am Dduw.
Cyflwynir y sesiynau ar y DVD, mae
llawlyfr i arweinydd (pdf am ddim i’w
lawr lwytho o wefan ‘The Good Book
Company’) yn ogystal â llyfryn i weithio
trwyddo i gyd fynd â’r gyfres i rieni a
gofalwyr (£2.97).

“Messy Church
does Science”,
golygwyd gan
David Gregory
(BRF)
ISBN: 978-0857465795
£9.99
Mae cynllun ‘Llan Llanast’ (Messy
Church) wedi profi twf aruthrol dros
y blynyddoedd diwethaf. Ei nod yw
cyflwyno bod yn eglwys hwyliog i
deuluoedd. Nid clwb crefft ydyw
ond Eglwys sy’n cynorthwyo pobl
i gyfarfod â Iesu fel Arglwydd a
Gwaredwr. Y nod yw bod yn Gristganolog, wedi ei sefydlu ar fod yn
greadigol, yn groesawgar, i bob oed,
ac ar ddathlu. Mae’n rhan o’r Bible
Reading Fellowship (BRF) sy’n credu
mewn un Duw, sy’n Dad, Mab ac
Ysbryd Glân. Mae eglwysi sydd wedi
mynd ati i gynnal Llan Llanast wedi
gweld ei fod yn ffordd dda i wneud
rhywbeth newydd ar gyfer pobl
sydd heb gysylltiad cyson â chapel
neu bobl nad ydynt erioed wedi
mynychu capel. Mae dau lyfr ar gael
yn y Gymraeg ar gyfer cychwyn Llan
Llanast: “Llan Llanast” a “Cychwyn Llan

Llanast”(Cyhoeddiadau’r Gair).
Mae adnoddau Llan Llanast wedi
datblygu gyda llwyddiant y cynllun.
Nid oes gan bawb yr un diddordebau,
ac felly mae syniadau wedi datblygu
i gynnwys gweithgarwch chwaraeon,
ac yn ddiweddar weithgareddau
gwyddonol. Mae ‘Messy church does
science’ yn llyfr o 100 o syniadau
ar gyfer gweithgarwch gwyddonol
hwyliog, o bast dannedd eliffant i
gorwyntoedd mewn potel, a’r cyfan
wedi eu graddio yn ôl llanast, perygl
a her. Mae’r cyfarwyddiadau yn eich
arwain gam wrth gam ac yn rhestru’r
offer a’r deunyddiau fydd eu hangen,
ac mae eglurhad gwyddonol (‘Big
thinking’) ac ymchwiliad o gysylltiad
yr arbrawf i ffydd (‘Big questions’) yn
rhedeg trwyddo.
Dywed y golygydd, David Croxley,
“Mae gwyddoniaeth yn hwyl, rhodd
gan Dduw sy’n dod a llawenydd i
fywyd, yn ein helpu i werthfawrogi mwy
ar Ei fywyd a’i gariad.’
Am fwy o wybodaeth ewch i https://
www.messychurch.org.uk/

“42” Matt
Summerfield
& Pete Gilbert
(Cyhoeddiadau’r
Gair – Cymraeg,
Livelife123.org –
Saesneg)
ISBN: 9781859948439 £8.99
£5.00 (Livelife123.org) ar gael trwy
wefan Urban Saints http://store.
urbansaints.org/en-gb/collections/all/
products/42

“Mae Iesu yn dy wahodd i’w ddilyn.
Mae’n wahoddiad i ymuno ag o yn ei
genhadaeth i newid y dyfodol, i wneud
pethau’n iawn yn y byd, gweld Duw yn
dod i deyrnasu ac i’r cwbl sy’n dda yn ei
olwg ddigwydd yma ar y ddaear fel yn
y nefoedd.”
Dyma’r gwahoddiad a gewch ar gefn
y llyfr clawr caled yma, llyfr o faint braf
i’w drin – maint defnyddiol, dim rhy
fawr a dim rhy fach. Ond mae cymaint
mwy na llyfr handi yma. Mae’n her i
fyw fel disgybl go iawn i Iesu. Mae
wedi ei gynllunio i’w ddarllen fel cyfres
ddefosiynol, yn ymchwilio i agweddau
allweddol o fywyd Cristnogol effeithiol.
Mae’n wych ar gyfer credinwyr newydd
a disgyblion aeddfetach fel ei gilydd.
Gellir ei ddilyn fel sialens 42 diwrnod
neu dros gyfnod hirach. Ceir ynddo
bopeth o faddeuant i ddiwedd y byd,
haelioni a rhywioldeb. Mae ‘42’ yn
gyflwyniad gwych i’r ffydd Gristnogol,
yn gwrs i atgoffa o’r gwirioneddau
neu fel sbardun i fyw bywyd didwyll,
neilltuol.
Yn ôl pob tebyg mae’n cymryd 40
diwrnod i sefydlu patrwm newydd. A
dyma yw nod y llyfr ‘42’, sefydlu patrwm
o ddarllen y Beibl ar gyfer tyfu fel
disgybl i Iesu. Mae’n effeithiol ar gyfer
ieuenctid ac oedolion fel ei gilydd.
Cyhoeddwyd y llyfr gan Lifelife123.org,
gwefan sefydlwyd gan un o’r awduron,
Matt Summerfield, i annog meithrin
disgyblion. Mae app Lifelife123.org
ar gael am ddim ac mae’n llawn o
adnoddau rhyngweithiol i gefnogi
ymrwymiad i ddilyn Iesu.
Nia W Williams,
Swyddog Addysg ac Adnoddau

Dyddiadur Coleg y Bala
Ionawr

26-28 Aduniad Souled Out

Chwefror

2-4 Plant Gofalaeth Aled
16-18 Cwrs Ieuenctid i
flynyddoedd ysgol 7-11
23-25 Chwalfa Chwefror
8-12 oed

Mawrth

10 Byw a Dweud 15+ ac i
oedolion o bob oed
5-23 Hanes y Pasg i
Ysgolion Cynradd

Ebrill

14 Gweithdy Cyfansoddi
Caneuon

Mai

4-6 Miri Mai 8-12 oed
11-13 Gofalaeth Gŵyr

01678 520565
colegybala@ebcpcw.org.uk
colegybala.org

Mehefin

8-10 Miri Mehefin 8-12
oed
15-16 ‘Disglair’ i ferched o
bob oed
21 Diwrnod Gweddi
Gweithgareddau’r Haf
23 Diwrnod Hwyl - Penllyn

Gorffennaf

30-3 Cwrs Ieuenctid i
flynyddoedd ysgol 7-11

Awst

13–16 Anhrefn Awst 8-12
oed
18-23 Souled Out 15 oed
a drosodd

EISIAU GWYBOD
MWY AM CAMU?
Cysylltwch â:
CAMU
Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid
Coleg y Bala, Y Bala
Gwynedd, LL53 8NA
01678 520565
e-bost – gwyn@ebcpcw.org.uk
am fanylion cyswllt gweithiwr CAMU eich hardal chi.

