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Daith

Petai rhywun yn gofyn i ti pwy yw
Iesu, beth fyddet ti’n ddweud?

Newydd

Be ddigwyddodd i mi?
Be nesa?

Croeso i CHWECH, canllaw chwe cam i
ddechrau ar dy daith newydd gyda Iesu.

• Daeth Iesu i mewn i dy fywyd i wneud

popeth yn newydd. ‘Ydy, mae Duw
wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi
ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag
sy’n credu ynddo beidio mynd i
ddistryw ond cael bywyd tragwyddol’
(Ioan 3:16). Pan mae rhywun yn dod
yn Gristion mae wedi’i greu yn berson
newydd; mae’r hen drefn wedi mynd!
Edrychwch! Mae bywyd newydd wedi
cymryd ei le’ (2 Corinthiaid 5:17).

Dyma ddigwyddodd pan wnest ti
weddïo i ddilyn Iesu:

Gweddi
Diolch i ti, Iesu, am ddod i mewn
i’m bywyd a maddau fy holl
bechodau. Dw i’n croesawu dy
nerth di i’m bywyd, i ddechrau o’r
newydd. Dw i’n dewis dy ddilyn
di bob dydd. Helpa fi i ddod i dy
nabod di’n well. Amen

• Mae Iesu wedi maddau i ti. Bu farw

ar y groes am bopeth wnaethon ni o’i
le; pan drown ato, mae’n maddau i ni.
‘Byddi’n dangos i’w bobl sut mae cael
eu hachub drwy i’w pechodau gael
eu maddau. Oherwydd mae Duw yn
dirion ac yn drugarog’ (Luc 1:77–78).

• Mae’r Ysbryd Glân yn byw ynot ti
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Sut mae dod i nabod Duw yn bersonol?
newwinecymru.co.uk/know-god-personally
uk.alpha.org/wales
beibl.net/adnoddau_eglwysi/cyrsiau

nawr, i’th helpu ar y daith newydd
yma o ddod i nabod Duw – sy’n dy
garu, ac sydd â chynllun ar gyfer dy
fywyd. ‘... bod Duw yn maddau eich
pechodau chi. Wedyn byddwch chi’n
derbyn yr Ysbryd Glân yn rhodd’
(Actau 2:38).

Dau

Pwy ydy

Iesu?

DOD I’W NABOD
Gelli ddarganfod mwy am Iesu yn y
Beibl ac wrth weddïo arno.
Mae Iesu’n dweud …

• ‘Wna i byth eich siomi chi, na throi fy
nghefn arnoch chi’ (Hebreaid 13:5).
• ‘bydda i gyda chi bob amser’
(Mathew 28:20).

Bod yn Gristion ydy byw bywyd
nawr gyda Iesu, ac i dragwyddoldeb.
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Roedd Iesu’n berson hanesyddol oedd
yn byw yn y ganrif gyntaf pan oedd
y Rhufeiniaid wedi meddiannu gwlad
Israel. Mae Iesu’n fyw heddiw. Mab Duw
ydy e, ac roedd e yna o’r dechrau cyntaf
un, gyda Duw y Tad a’r Ysbryd Glân.
Dwedodd Duw, ‘Fy Mab i ydy hwn – yr
un dw i wedi’i ddewis. Gwrandwch arno!’
(Luc 9:35)

Christians: www.cwr.org.uk/store/c224-for-new-christians.aspx
https://spoken-truth.com/emerge
beibl.net/adnoddau_eglwysi/cyrsiau

Pan fu farw Iesu ar y groes yn ddyn
dibechod, a chodi yn ôl yn fyw
ddeuddydd wedyn, newidiodd bopeth.
Agorodd y drws i ni gael perthynas gyda
Duw.
Wrth i Iesu gerdded a siarad a bwyta
gyda’i ffrindiau, a dysgu’r bobl,
dangosodd i ni sut un ydy Duw. Ble
bynnag oedd Iesu’n mynd, roedd yn
dysgu fod Duw yn teyrnasu, yn iachau
pobl ac yn ein dysgu ni sut i fyw.

Gweddi
Diolch, Iesu, mai ti ydy Arglwydd
y bydysawd a dy fod yn fy
ngharu i. Diolch dy fod wedi
addo bod gyda mi bob amser.

T ri

Beth ydy

Gweddi?

• Mae Iesu’n ein dysgu ni sut i weddïo

heddwch perffaith mae Duw’n ei roi –
y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg
– yn gwarchod eich calonnau a’ch
meddyliau’ (Philipiaid 4:6–7).
Gelli siarad â Duw am unrhyw beth – sut
wyt ti’n teimlo, beth sy’n digwydd, am
deulu, gwaith a ffrindiau. Mae ganddo
ddiddordeb, ac eisiau bod yn rhan o dy
fywyd i gyd. Mae gweddi yn real ac yn
gwneud gwahaniaeth.

yn Luc 11:1–13: ‘Daliwch ati i ofyn

a byddwch yn ei gael; chwiliwch a
byddwch yn dod o hyd iddo; curwch y
drws a bydd yn cael ei agor’ (adn.9).

• ‘Peidiwch gadael i ddim byd eich
poeni chi. Gweddïwch, a gofyn i
Dduw am bopeth sydd arnoch ei
angen, a byddwch yn ddiolchgar
bob amser. Byddwch chi’n profi’r

Y

Rydyn ni’n cysylltu â’n ffrindiau drwy
negeseuon testun a lluniau. Mae Duw
eisiau cysylltu â ni, i ni dyfu yn ein
perthynas gydag e, a’i neges i ni ydy’r
Beibl.
Mae’r Beibl yn gasgliad o llyfr sy’n eiriau
Duw i ni. Mae’n dangos i ni sut un ydy
e, a sut mae’n teimlo amdanon ni a’r
byd. Mae’n adrodd hanes ei berthynas
â’r ddynoliaeth, ei nerth a’i gariad at
bobl. Mae’n ddarllen hanfodol i bawb
sy’n dilyn Iesu!

Gweddi

Gweddi

Diolch, Iesu, dy fod ti’n gwrando
pan dw i’n gweddïo arnat ti.

O Dduw, diolch i ti am dy neges, y
Beibl. Wrth i mi ei ddarllen, helpa fi
i dy gyfarfod di ar bob tudalen.

Dywed wrtho beth sydd ar dy
feddwl…
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uk.alpha.org/wales
www.facebook.com/247pray
beibl.net/adnoddau_eglwysi/cyrsiau

Neges

Wyt ti wedi darllen y Beibl erioed?
Hoffet ti gael help i ddewis un?

Wyt ti wedi gweddïo
erioed?
Siarad gyda Duw ydy gweddïo. Mae
e’n barod i wrando, ac wrth ei fodd pan
ydyn ni’n troi ato mewn gweddi. Gallwn
siarad yn uchel gydag e, sibrwd yn dawel
neu weddïo yn y pen. Ble bynnag ydyn
ni, mae e’n gwrando, ac mae mor real
â siarad gyda ffrind. Wrth i ni ymdawelu
i ganolbwyntio arno, gallwn ddechrau
teimlo ei bresenoldeb, ei gariad tuag
aton ni a’i heddwch o’n cwmpas.

Pedwar

• www.biblesociety.org.uk/new-tothe-bible
• uk.alpha.org/wales
• www.beibl.net (Beibl ar-lein)

• Dwedodd Iesu, ‘Gwna i ddangos i

chi sut bobl ydy’r rhai sy’n gwrando
arna i ac yna’n gwneud beth dw
i’n ddweud. Maen nhw fel dyn sy’n
mynd ati i adeiladu ty^ ac yn tyllu’n
^ r fod y sylfaeni
ddwfn i wneud yn siw
ar graig solet.’ (Luc 6:47–48).

• ‘Gadewch i mi ddangos y ffordd i

chi, a’ch helpu chi i wybod sut i fyw’

(Salm 32:8).

Camu Mlaen!
Dechreua ddarllen y Beibl. Beth
am ddechrau gydag Efengyl Luc,
sy’n adrodd hanes bywyd Iesu?
Yna darllena Actau, sy’n sôn am yr
holl bethau cyffrous ddigwyddodd
nesa – a sut wnaeth dilynwyr Iesu
ddod â newid i’r byd.

Pump

Cymuned

Newydd

Wyt ti wedi cael profiad o berthyn i
gymuned yr eglwys o’r blaen?

Mae pêl-droed a rygbi yn chwaraeon tîm,
a’r un modd dydy Cristnogaeth ddim
i’w fyw ar ein pen ein hun. Roedd Iesu
wedi bwriadu i’r eglwys fod yn gymuned
newydd, ble roedd ei ddilynwyr yn
annog ei gilydd, yn adeiladu cymuned
glos ac yn helpu ei gilydd. Maen nhw’n
addoli, gweddïo a darganfod beth mae’r
Beibl yn ei ddysgu gyda’i gilydd.

• ‘Roedden nhw’n dal ati o ddifri – yn

dilyn beth roedd yr apostolion yn ei
ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta
a dathlu Swper yr Arglwydd ac yn
gweddïo gyda’i gilydd... Roedd yr
apostolion yn gwneud gwyrthiau
rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw
gyda nhw. Roedd pawb oedd yn
credu yn teimlo’u bod nhw’n un teulu,
ac yn rhannu popeth gyda’i gilydd…
Roedden nhw’n dal ati i gyfarfod bob
dydd yng nghwrt y deml, ac yn bwyta
a dathlu Swper yr Arglwydd yn nhai ei
gilydd. Roedden nhw’n moli Duw, ac
roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn
bositif iawn’ (Actau 2:42–47).

Mae’r eglwys yn gymuned o bobl sy’n
edrych allan ac yn dangos gofal am ei
phentref, tref neu ddinas. Mae hi i fyw
bywyd llawn cariad a gofal. Dyna sut
oedd yr eglwys o’r dechrau cyntaf.

Camu Mlaen!
Hoffet ti gael help i ddod o hyd i
eglwys leol i berthyn iddi?
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• newwinecymru.co.uk/find-local-church
• uk.alpha.org/wales
• beibl.net/adnoddau_eglwysi/cyrsiau
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‘Felly dych chi... ddim yn bobl estron
mwyach, nac yn bobl sydd ‘y tu allan’.
Dych chi bellach yn perthyn i genedl
Dduw! Dych chi’n aelodau o’i deulu!’
(Effesiaid 2:19).

Wyt ti wedi dweud wrth dy deulu
a’th ffrindiau eto?
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Dwedodd Iesu, ‘Felly, ewch i wneud
pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi,
a’u bedyddio nhw fel arwydd eu bod
nhw wedi dod i berthynas â’r Tad, a’r
Mab a’r Ysbryd Glân’ (Mathew 28:19).

Dywed w rth dy

Camu Mlaen!

Ffrindiau

Defnyddia’r gyfres newydd o
ffilmiau Alpha gyda dy ffrindiau
a’th deulu. Mae’r fideos byrion
yma yn esbonio popeth am dy
daith newydd o ffydd yn Iesu..

Y bobl agosaf atat ti ydy dy deulu,
dy ffrindiau a’th gymdogion. Dywed
wrthyn nhw beth ddigwyddodd yn dy
fywyd, a sut wyt ti wedi dod i gredu
yn Iesu. Dyna sut y gallan nhw ofyn
cwestiynau a dod i gyfarfod Iesu eu
hunain.
Adroddodd Iesu stori am rannu
gydag eraill, yn Luc 8:4–15. ‘Yr hadau
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• uk.alpha.org/how-to-run-alpha
• uk.alpha.org/wales
• beibl.net/adnoddau_eglwysi/cyrsiau

syrthiodd i bridd da ydy’r bobl hynny
sy’n clywed y neges ac yn dal gafael i’r
diwedd – pobl sydd â chalon agored
ddidwyll. Mae’r effaith ar eu bywydau
nhw fel cnwd anferth’ (adn. 15).

